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El govern corporatiu el 2019
1.1 Canvis en els òrgans de govern en l’exercici 2019

En línia amb les millors pràctiques de govern corporatiu, la 
Junta General d’Accionistes celebrada el 5 d’abril del 2019 
va acordar reduir en dos (2) el nombre de consellers, fixant 
en setze (16) el nombre total de membres del Consell d’Ad-
ministració, dins els límits establerts en els Estatuts Socials. 

Així mateix, la Junta va aprovar la reelecció com a membres 
del Consell d’Administració de Gonzalo Gortázar Rotaeche 
(conseller executiu), María Amparo Moraleda Martínez 
(consellera independent), John S. Reed (conseller indepen-
dent) i María Teresa Bassons Boncompte (consellera do-
minical), així com el nomenament de Marcelino Armenter 
Vidal (conseller dominical) i Cristina Garmendia Mendizábal 
(consellera independent) com a nous membres del Consell 
d’Administració. 

Tenint en compte els acords de reelecció i nomenament 
dels consellers indicats i la no renovació en els seus càrrecs 
dels consellers Alain Minc, Juan Rosell Lastortras, Antonio 
Sáinz de Vicuña i Barroso i Javier Ibarz Alegría després 
d’haver vençut el seu mandat, el Consell d’Administració va 
passar a estar format per setze membres.

Després de la celebració de la Junta General Ordinària, el 
Consell d’Administració va acordar tornar a designar Gon-
zalo Gortázar Rotaeche com a conseller delegat de Caixa-
Bank, SA, amb totes les facultats delegables legalment i 
estatutàriament. 

A més, el Consell d’Administració, a proposta de la Comissió 
de Nomenaments i de la Comissió d’Auditoria i Control, en 
aquest últim cas pel que fa a la composició de la Comissió 
de Nomenaments, va acordar reorganitzar la composició 
de les comissions del Consell. 

En particular, el Consell d’Administració va nomenar Veró-
nica Fisas Vergés, consellera independent, nova vocal de la 
Comissió de Retribucions i Xavier Vives Torrents, conseller 
independent coordinador, nou vocal de la Comissió de No-

menaments, en substitució, respectivament, de Juan Rosell 
Lastortras i d’Alain Minc. 

Així mateix, el Consell d’Administració va acordar tornar a 
nomenar els consellers reelegits per la Junta General com 
a membres de les comissions del Consell de què formaven 
part fins ara. En concret, Gonzalo Gortázar Rotaeche va 
ser nomenat vocal de la Comissió Executiva, María Amparo 
Moraleda Martínez va ser nomenada vocal de la Comissió 
Executiva i de la Comissió de Retribucions, John S. Reed 
va ser nomenat vocal de la Comissió de Nomenaments i 
Teresa Bassons Boncompte va ser nomenada vocal de la 
Comissió de Nomenaments. 

Finalment, la Comissió d’Auditoria i Control va acordar 
designar Koro Usarraga Unsain com la seva presidenta i, 
igualment, la Comissió de Riscos va designar Eduardo Ja-
vier Sanchiz Irazu com el seu president.

Finalment, el dia 23 de maig del 2019, el Consell d’Adminis-
tració va acordar la constitució de la Comissió d’Innovació, 
Tecnologia i Transformació Digital. 
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1.2 Nova Comissió d’Innovació, 
Tecnologia i Transformació Digital

1.3 Avenços de govern corporatiu el 2019

1.4 Reptes per a l’exercici 2020

El Consell d’Administració, en la reunió celebrada el 23 de maig del 
2019, va acordar, a proposta de la Comissió de Nomenaments, la 
constitució de la Comissió d’Innovació, Tecnologia i Transformació 
Digital com a comissió assessora del Consell d’Administració.

La Comissió assistirà el Consell d’Administració de CaixaBank en 
tots els assumptes relacionats amb la innovació tecnològica i la 
transformació digital, així com en el seguiment i l’anàlisi de les 
tendències i innovacions que, en aquest àmbit, puguin afectar l’es-
tratègia i el model de negoci de CaixaBank.

LA COMISSIÓ ESTÀ COMPOSTA DE 
LA MANERA SEGÜENT:

Vocals

President
Jordi Gual Solé

Gonzalo Gortázar Rotaeche
María Amparo Moraleda Martínez
Marcelino Armenter Vidal
Cristina Garmendia Mendizábal

A més de l’esmentat anteriorment com a principals fites de govern corporatiu en l’exercici 2019, 
com ara la reducció de la mida del Consell d’Administració i la creació d’una comissió especialit-
zada i assessora del Consell en tots els assumptes relacionats amb la innovació tecnològica i la 
transformació digital (la Comissió d’Innovació, Tecnologia i Transformació Digital), cal destacar 
el fet d’haver assolit després de la Junta General d’Accionistes del 2019 el 37,50% de presència 
femenina del total del Consell (superant el 30% recomanat pel Codi de bon govern), tot això 
en línia amb les millors pràctiques de govern corporatiu i les tendències i recomanacions de 
reguladors i analistes del mercat.

Pel que fa a les pràctiques de treball, es podria destacar que s’ha avançat en eines tècniques 
i aspectes organitzatius diversos, des de l’optimització d’agendes fins a l’estructuració de les 
reunions, així com l’ampliació de terminis relatius a la planificació i l’organització dels treballs.

Quant a les comissions, durant l’exercici 2019 es va modificar el Reglament del Consell per equi-
parar el mode de remissió de les actes de les sessions de la Comissió de Nomenaments i de la 
Comissió de Retribucions al sistema de la resta de les comissions. 

Tot això en el marc de l’esforç constant per assegurar el millor govern i, conseqüentment, el 
millor acompliment de l’entitat, reconeixent la capacitat dels òrgans de govern de CaixaBank de 
desenvolupar la seva tasca amb els estàndards d’excel·lència més elevats.

Arran dels resultats obtinguts del procés d’autoavaluació del Consell i de les comissions, i amb 
l’objectiu de continuar avançant en els aspectes d’eficiència i qualitat, el Consell d’Administració 
ha valorat i establert per a l’exercici 2020 algunes oportunitats de millora pel que fa al seu fun-
cionament i el de les seves comissions.

Entre elles es podrien destacar els temes d’agenda, avançant en la seva optimització per incre-
mentar el temps de debat dedicat a qüestions de negoci. I, en aquesta línia, aprofundir en el 
coneixement de l’evolució del sector i les seves tendències. 

Així mateix, continuar ampliant i millorant les eines tècniques de treball, així com la informació 
del Grup tant en els seus aspectes de negoci així com d’organització, sense perdre de vista la 
capacitat dels òrgans de govern de portar a terme la seva tasca amb estàndards d’excel·lència, 
podent, si calgués, redimensionar alguna comissió especialitzada, sempre amb l’objectiu d’asse-
gurar el millor govern i, per consegüent, el millor acompliment de l’entitat.
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A. Estructura de la propietat

Al tancament de l’exercici, el capital social de CaixaBank 
és de 5.981.438.031 euros, representat per 5.981.438.031 
accions d’1 euro de valor nominal cadascuna, per-
tanyents a una sola classe i sèrie, amb drets polítics i 
econòmics idèntics i representades mitjançant anota-
cions en compte, la qual cosa representa 5.981.438.031 
drets de vot. L’entitat encarregada de la gestió del seu 
registre comptable és la Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 
Valores, SAU (IBERCLEAR). Les accions en què es di-
videix el capital social de CaixaBank estan admeses a 
cotització a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, 
Madrid i València a través del Sistema d’Interconnexió 
Borsària (Mercat Continu).

L’última data de modificació del capital social va ser el 
14 de desembre del 2016.

En data 1 de juny del 2017 CaixaBank va comunicar 
l’aprovació d’una emissió de participacions preferents 
eventualment convertibles en accions de nova emis-
sió (Additional Tier 1) a exclusió del dret de subscripció 
preferent per un import de 1.000 milions d’euros, els 
termes de la qual van quedar fixats aquell mateix dia.

En data 13 de març del 2018, CaixaBank va comunicar 
una emissió de participacions preferents eventualment 
convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank 
(AT1) a exclusió del dret de subscripció preferent per un 
import de 1.250 milions d’euros.

Les participacions preferents són perpètues, tot i que es 
poden amortitzar en certes circumstàncies a opció de 
CaixaBank i, en qualsevol cas, es convertiran en accions 
ordinàries de nova emissió de l’entitat si CaixaBank o 
el Grup CaixaBank presenten una ràtio de capital de 
nivell 1 ordinari (ràtio Common Equity Tier 1 o CET1), 
calculada conforme al Reglament europeu 575/2013, 

El capital social (A.1.)
de 26 de juny, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les 
empreses d’inversió, inferior al 5,125%.

El preu de conversió de les participacions preferents serà el més gran entre (i) la mitjana dels preus mitjans ponde-
rats pel volum diari de l’acció de CaixaBank corresponent als cinc dies de cotització anteriors al dia en què s’anunciï 
que s’ha produït el supòsit de conversió corresponent, (ii) 2,803 € (Floor Price), respecte a les preferents emeses 
el juny del 2017, i 2,583 € (Floor Price) respecte a les emeses el març del 2018, i (iii) el valor nominal de l’acció de 
CaixaBank en el moment de la conversió (en la data d’aquest informe, el valor nominal de l’acció és d’un euro (1 €)).

Accionistes significatius i les seves comunicacions durant l’exercici (A.2)
(Comunicacions a la CNMV durant l’exercici) Dades a 31.12.2019 

Nom o denominació social de 
l'accionista

% drets de vot  
atribuïts a les accions

% drets de vot a  
través d'instruments financers

% total de  
drets de vot

Directe Indirecte Directe Indirecte

BLACKROCK, INC. 0,00 3,005 0,00 0,070 3,075

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00

INVESCO LIMITED 0,00 2,025 0,00 0,00 2,025
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FEBRER

S'ha baixat del 3% del 
capital social.
BLACKROCK, INC

04

S'ha superat el 2% del 
capital social.
INVESCO LIMITED

05

JULIOL

JUNY

S'ha baixat del 3% del 
capital social.
BLACKROCK, INC

27

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
BLACKROCK, INC

21

OCTUBRENOVEMBRE

S'ha baixat del 3% del 
capital social.
BLACKROCK, INC

04

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
BLACKROCK, INC

31

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
BLACKROCK, INC

22

S'ha baixat del 3% del 
capital social.
BLACKROCK, INC

04

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
BLACKROCK, INC

07 DESEMBRE

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
(*)BLACKROCK, INC

06

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
(*)BLACKROCK, INC

17

S'ha superat el 3% del 
capital social. 
(*)BLACKROCK, INC

03

Nom o denominació social  
del titular indirecte

Nom o denominació social  
del titular directe

% drets de vot 
atribuïts a les 
accions

% drets de vot a través 
d’instruments financers

% total de 
drets de vot

BLACKROCK, INC
Altres entitats controlades que 
integren el grup BLACKROCK, 
INC

3,005 0,070 3,075

FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA CRITERIA CAIXA, S.A.U. 40,00 0,00 40,00

INVESCO LIMITED INVESCO ASSET MANAGEMENT 
LIMITED 1,955 0,00 1,955

INVESCO LIMITED INVESCO CAPITAL 
MANAGEMENT LLC 0,008 0,00 0,008

INVESCO LIMITED INVESCO ADVISERS, INC 0,011 0,00 0,011

INVESCO LIMITED INVESCO MANAGEMENT, S.A. 0,051 0,00 0,051

Detall de la participació indirecta:

 MOVIMENTS EN L’ESTRUCTURA ACCIONARIAL MÉS SIGNIFICATIUS ESDEVINGUTS DURANT L’EXERCICI:

D’acord amb la informació pública dis-
ponible al lloc web de la CNMV:

Pel que fa a la situació de la participació de 
la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank, 
cal informar que, al tancament de l’exercici 
2019, la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) ostenta 
3.493 accions de CaixaBank directament 
i, a través de CriteriaCaixa (societat con-
trolada al 100% per la Fundació Bancària), 
2.392.575.212 accions.

Quant a la situació de la participació de 
BlackRock, INC, cal informar que la seva 
participació total al tancament de l’exerci-
ci és del 3,075% i correspon al resultat de 
sumar el 3,005% de drets de vot atribuïts a 
accions al 0,070% de drets de vot a través 
d’instruments financers, tot això de manera 
indirecta. Així mateix, pel que fa a Invesco 
Limited, al tancament de l’exercici la seva 
participació és del 2,025% dels drets de vot 
atribuïts a accions, de manera indirecta.

(*) Pel que fa als moviments en l’estructura accio-
narial més significatius esdevinguts durant l’exercici 
2019, a més de les notificacions d’Invesco Limited 
que apareixen al quadre anterior, cal mencionar que 
BlackRock, INC ha fet comunicacions addicionals, 
que es van presentar de manera voluntària i que 
no deriven dels encreuaments de llindar, però tot i 
això els moviments esmentats s’inclouen en aquest 
apartat per haver estat comunicats i estar publicats 
al lloc web de la CNMV.



2019 Informe anual de 
Govern Corporatiu

6

Glossari

Informe de 
verificació 
independent

Estat 
d’informació  
no financera

L’ADN de 
CaixaBank

Línies 
estratègiques

Informe 
de Govern 
Corporatiu 
corresponent 
al 2019

Participació del Consell (A.3)

% TOTAL DE DRETS 
DE VOT EN PODER 
DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

0,671

Nom o denominació  
social del conseller

% drets de vot  
atribuïts a les accions

% drets de vot a través 
d'instruments financers

% total de 
drets de vot

% drets de vot que es po-
den transmetre a través 
d’instruments financers

Directe Indirecte Directe Indirecte Directe Indirecte

Jordi Gual Solé 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000

Tomás Muniesa Arantegui 0,003 0,000 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000

Gonzalo Gortázar Rotaeche 0,016 0,000 0,007 0,000 0,023 0,000 0,000

Francesc Xavier Vives Torrents 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Marcelino Armenter Vidal 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000

Fundación Cajacanarias 0,639 0,000 0,000 0,000 0,639 0,000 0,000

María Teresa Bassons Boncompte 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

María Verónica Fisas Vergés 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Alejandro García-Bragado Dalmau 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cristina Garmendia Mendizábal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ignacio Garralda Ruiz De Velasco 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

María Amparo Moraleda Martínez 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

John S. Reed 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Eduardo Javier Sanchiz Irazu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

José Serna Masiá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koro Usarraga Unsaín 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Detall de la participació indirecta:

Nom o denominació social del 
conseller

Nom o denominació social del 
titular directe

% drets de vot atribuïts  
a les accions

% drets de vot a través 
d'instruments financers % total de drets de vot

% drets de vot que es 
poden transmetre a través 
d'instruments financers

José Serna Masiá María Soledad García Conde 
Angoso

0,000 0,000 0,000 0,000

Relacions entre accionistes significatius (A.4)
La Societat no té coneixement de cap tipus de relació, ja sigui d’índole familiar, comercial, contractual o societària, entre els titulars de participacions significatives.

Relacions entre accionistes significatius i la societat o el seu grup (A.5)

FUNDACIÓ BANCÀRIA  
LA CAIXA 

Tipus de relació

Breu descripció

Comercial/Contractual

Hi ha relacions comercials i contractuals dins el 
gir i el tràfic comercial ordinari, els principis re-
guladors de les quals es recullen en el Protocol 
intern de relacions entre CaixaBank i la Funda-
ció Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank. De 
conformitat amb el que preveu el Protocol de 
gestió de la participació financera, la Fundació 
Bancària, com a matriu del Grup ”la Caixa”, 
Criteria, com a accionista directe, i CaixaBank, 
com a societat cotitzada, van subscriure el 22 
de febrer del 2018 un nou Protocol intern de 
relacions, els objectius principals del qual són, 
entre d’altres, gestionar les operacions vincu-
lades; establir mecanismes que mirin d’evitar 
l’aparició de conflictes d’interès; el dret d’ad-
quisició preferent sobre el Monte de Piedad; 
la col·laboració en RSC; regular el flux d’infor-
mació adequat que permeti que la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank elabo-
rin els seus estats financers, i el compliment 
de les obligacions d’informació periòdica i de 
supervisió davant els organismes reguladors i 
de resolució.
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Relacions entre accionistes significatius o representats en el consell i consellers o els seus representants (A.6)

Nom o denominació social  
del conseller o representant vinculat

Nom o denominació social  
de l'accionista significatiu vinculat

Denominació social de la societat del grup de 
l’accionista significatiu Descripció relació/càrrec

Alejandro García- Bragado Dalmau FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA CRITERIA CAIXA, S.A.U.
Vicepresident 1er del Consell d’Administració de Cri-
teriaCaixa, SAU i membre del Consell d’Administració 
de Saba Infraestructuras, SA.

Marcelino Armenter Vidal FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA CRITERIA CAIXA, S.A.U.

Conseller delegat i membre de la Comissió Executiva de 
CriteriaCaixa, SAU. Membre del Consell d’Administració 
de Saba Infraestructuras, SA.

Conseller d’Inmo CriteriaCaixa, SAU i vicepresident 
executiu de la gestora Caixa Capital Risc, SGEIC, SA.

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD  
DE SEGUROS A PRIMA FIJA

President i conseller delegat de Mutua Madrileña 
Automovilista, Sociedad de Seguro a Prima Fija.

Natalia Aznárez Gómez
FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA, 
FUNDACIÓN CAJACANARIAS I FUNDACIÓN 
CAJA DE BURGOS

FUNDACIÓN CAJACANARIAS Directora de la Fundación CajaCanarias.

Pactes parasocials (A7)
La Societat té coneixement de l’existència d’un pacte parasocial signat entre FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS, FUN-
DACIÓN BANCARIA; FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA; FUNDACIÓN CAJACANARIAS i FUNDACIÓ BAN-
CÀRIA ”LA CAIXA” que afecta el 40,63% del capital de la Societat.

El capital social afectat en el moment de la signatura d’aquest pacte era del 80,597%. Aquest percentatge era el que 
representaven les accions de CaixaBank titularitat de Caja Navarra (actualment Fundación Bancaria Caja Navarra), 
Cajasol (actualment Fundación Cajasol), CajaCanarias (actualment Fundación CajaCanarias) i Caja de Burgos (ac-
tualment Fundación Caja de Burgos, Fundación Bancaria) (“les Fundacions”) i Fundació Bancària ”la Caixa”, l’1 d’agost 
del 2012, data de la signatura del pacte.

La dada actual del 40,639% és la suma de la participació de la Fundació Bancària ”la Caixa” a través de CriteriaCaixa, 
SAU i de la participació de Fundación Bancaria CajaCanarias, que són dades públiques disponibles al web de la 
CNMV. En el primer cas per tractar-se d’una participació significativa i en el segon per la seva condició de membre del 
Consell d’Administració de CaixaBank. Per tant, la dada sobre el percentatge de capital afectat pel pacte no recull la 
participació de les altres dues fundacions signants (la Fundación Bancaria Caja Navarra i la Fundación Caja de Burgos, 
Fundación Bancaria). En aquest cas, com que no són accionistes significatius ni membres del Consell d’Administració, 
la dada sobre les seves participacions a CaixaBank no és pública.
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Breu descripció del pacte

Després de la fusió per absorció de Banca Cívica per CaixaBank, els ac-
cionistes Fundació Bancària ”la Caixa”, i Caja Navarra (actualment Funda-
ción Caja Navarra), Cajasol (actualment Fundación Cajasol), CajaCana-
rias (actualment Fundación CajaCanarias) i Caja de Burgos (actualment 
Caja Burgos, Fundación Bancaria) (d’ara endavant, “les Fundacions”), van 
subscriure l’1 d’agost del 2012 el pacte d’accionistes, l’objectiu del qual era 
regular les relacions de les Fundacions i la Fundació Bancària ”la Caixa” 
com a accionistes de CaixaBank, i les seves relacions de cooperació re-
cíproques i amb CaixaBank.
Així mateix, es va pactar el compromís de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
de votar a favor del nomenament de dos membres del Consell d’Admi-
nistració de CaixaBank a proposta de les Fundacions i, amb la finalitat de 
donar estabilitat a la seva participació en el capital social de CaixaBank, 
les Fundacions van assumir un compromís de no disposició de la seva 
participació durant el termini de quatre anys, així com un compromís de 
dret d’adquisició durant dos anys a favor de les altres Fundacions, en 
primer lloc, i subsidiàriament de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en el 
supòsit que qualsevol de les Fundacions volgués transmetre la totalitat o 
part de la seva participació un cop transcorregut el termini de vigència 
del compromís de no disposició.
El 17 d’octubre del 2016 es van subscriure les modificacions de l’acord 
d’integració entre CaixaBank, SA i Banca Cívica, SA i el pacte d’accio-
nistes de CaixaBank, SA, el primer subscrit el 26 de març del 2012 per 
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), CaixaBank, SA, 
Banca Cívica, SA i les caixes d’estalvis que al seu dia van constituir Banca 
Cívica, SA, i el segon subscrit el dia 1 d’agost del 2012 per ”la Caixa” i les 
caixes d’estalvis que van constituir Banca Cívica, SA. Les modificacions 
dels acords esmentats impliquen, d’una banda, que les caixes que van 

constituir Banca Cívica, SA, en comptes de proposar el nomenament de 
dos consellers a CaixaBank, proposen un conseller a CaixaBank, SA i un 
conseller a VidaCaixa, SA, filial de CaixaBank, i de l’altra que la pròrroga 
dels acords, que es va produir de manera automàtica a l’inici d’agost del 
2016 per tres anys, passa a tenir una durada de quatre anys en comptes 
dels tres esmentats.
El 4 d’octubre del 2018, mitjançant acord de modificació subscrit entre les 
Fundacions i la Fundació Bancària ”la Caixa”, el pacte es va modificar i la 
Fundación Cajasol va manifestar la seva voluntat de deixar sense efecte, 
pel que feia a ella mateixa, l’acord d’integració entre CaixaBank, SA i 
Banca Cívica, SA un cop transcorreguts sis anys des de la seva signatura.
Així mateix, s’ha modificat l’Expositiu III, la Clàusula 1 “Objecte del pacte 
d’accionistes”, per suprimir la menció “per donar suport en el seu control 
a la Fundació Bancària ”la Caixa””, i la Clàusula 3 “Consells Assessors 
Territorials”. S’ha eliminat la Clàusula 5 “Dret d’adquisició preferent”, de 
manera que la seva redacció ha quedat sense efecte. També ha que-
dat sense efecte el paràgraf tercer de la Clàusula 6 “Vigència del pacte 
d’accionistes”.
Es manté la vigència dels compromisos en matèria d’obra social conjunta 
entre les Fundacions i la Fundació Bancària ”la Caixa”, amb el mateix con-
tingut i abast que fins ara, a excepció dels compromisos entre Cajasol i la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, cas en què només es mantenen vigents els 
compromesos en la data d’aquest document i fins a la seva finalització.

Es manté també la vigència dels Consells Assessors Territorials de caràc-
ter consultiu per a les Canàries, Navarra i Castella i Lleó.

Data de venciment del pacte, si en té

El 17 d’octubre del 2016 es van subscriure les modificacions de l’acord 
d’integració entre CaixaBank, SA i Banca Cívica, SA i el pacte d’accionistes 
de CaixaBank, SA. El primer va ser subscrit el 26 de març del 2012 per la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), CaixaBank, SA, Banca 
Cívica, SA i les caixes d’estalvis que al seu dia van constituir Banca Cívica, 
SA, i el segon va ser subscrit el dia 1 d’agost del 2012 per ”la Caixa” i les 
caixes d’estalvis que van constituir Banca Cívica, SA.
 El 4 d’octubre del 2018, mitjançant acord de modificació subscrit entre 
les Fundacions i la Fundació Bancària ”la Caixa”, el pacte es va modificar, 
entre altres coses, per deixar sense efecte el paràgraf tercer de la Clàu-
sula 6 “Vigència del pacte d’accionistes”.
El 29 d’octubre del 2018 es va comunicar, mitjançant fet rellevant, que 
totes les parts havien subscrit les modificacions de l’acord d’integració 

entre CaixaBank i Banca Cívica, SA i del pacte d’accionistes de CaixaBank. 
La modificació té com a objecte principal aclarir el seu contingut pel 
que fa a determinats compromisos assumits per la Fundació Bancària ”la 
Caixa” per complir les condicions aprovades el març del 2016 pel Consell 
de Supervisió del BCE per a la desconsolidació a efectes prudencials de 
Criteria a CaixaBank, el compliment de les quals va suposar una reducció 
de la participació de la Fundació Bancària i la pèrdua de control conse-
güent de CaixaBank.
La pròrroga dels acords que es va produir de manera automàtica l’1 
d’agost del 2016, per tres anys, tindrà una durada de quatre anys en 
comptes dels tres esmentats.
 
La data de venciment del pacte és el 3 d’agost del 2020. 

Accionista de control (A.8)
No hi ha cap persona física o jurídica que exerceixi o 
pugui exercir el control sobre la Societat d’acord amb 
l’article 5 de la Llei del mercat de valors.

Accions concertades

La Societat no té coneixement de l’existència d’accions 
concertades entre els seus accionistes. 
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Autocartera i autorització de la Junta General (A.9 i A.10)

Nom o denominació social del titular directe de la participació Nombre d'accions directes

VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 19.528

MICROBANK 5.635

BANCO BPI, S.A. 393.716

CAIXABANK PAYMENT & CONSUMER 4.278

Total 423.157

La Junta General del 28 d’abril del 2016 va acordar autoritzar el Consell d’Administració perquè, d’acord amb el que 
disposen els articles 146 i 509 de la Llei de societats de capital, pugui procedir a l’adquisició derivativa d’accions 
pròpies, tant directament com indirectament a través de les seves societats dependents, en els termes següents:

• L’adquisició es podrà fer a títol de compravenda, permuta, dació en pagament o qualsevol altra permesa per la 
llei, en una o diverses vegades, sempre que el valor nominal de les accions adquirides, sumades al de les que 
ja posseeixi la Societat, no excedeixi el 10% del capital subscrit.

• Quan l’adquisició sigui onerosa, el preu o contravalor serà el preu de tancament de les accions de la Societat 
en el mercat continu del dia immediatament anterior a l’adquisició, amb una variació màxima, a l’alça o a la 
baixa, del 15%.

El termini de vigència de l’autorització és de cinc anys des de l’adopció de l’acord per la Junta General d’Accionistes.

Així mateix, i als efectes previstos al paràgraf segon de l’apartat a) de l’article 146.1 de la Llei de societats de capital, es 
va acordar atorgar autorització expressa per a l’adquisició d’accions de la Societat per part de qualsevol de les societats 
dependents, en els mateixos termes de l’acord.

Les accions que s’adquireixin com a conseqüència d’aquesta autorització podran destinar-se tant a l’alienació o amortitza-
ció com a l’aplicació dels sistemes retributius establerts al paràgraf tercer de l’apartat a) de l’article 146 de la Llei de societats 
de capital, i es podran destinar al lliurament als empleats i administradors de la Societat o del seu Grup.

NOMBRE D’ACCIONS 
INDIRECTES (*)

% TOTAL SOBRE 
CAPITAL SOCIAL

423.157 0,053

NOMBRE D’ACCIONS 
DIRECTES

2.705.936

El Consell d’Administració està facultat per delegar aques-
ta autorització en la persona o les persones que consideri 
convenient.

Tot això, amb els altres límits i requisits exigits per la Llei de 
societats de capital i la resta de normativa aplicable, deixant 
sense efecte en la part no utilitzada l’anterior autorització 
vigent, aprovada en la Junta General del 19 d’abril del 2012.

El Consell d’Administració, el 28 de gener del 2016, va acor-
dar fixar el criteri d’intervenció en autocartera sobre la base 
d’un nou sistema d’alertes d’acord amb l’habilitació esta-
blerta en l’article 45 del Reglament intern de conducta per 
delimitar la discrecionalitat en la gestió de l’autocartera per 
part de l’àrea separada.

 EN LA DATA DE TANCAMENT DE L’EXERCICI
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El capital Flotant (A.11)
D’acord amb la definició de la CNMV, i sens perjudici d’altres criteris, s’entendrà per 
“capital flotant estimat” la part del capital social que no estigui en mans d’accionis-
tes significatius, de membres del Consell d’Administració o que la Societat tingui 
en autocartera.

 CAPITAL FLOTANT

Criteri CNMV %

Capital Social 100 %

Autocartera 0,047 %

Consell 0,671 %

Accionistes significatius (Total) 45,121 %

CAPITAL FLOTANT (criteri CNMV) 54,161 %

Exercici de drets polítics. Mesures de neutralització i 
altres valors emesos  (A.12, A.13 y A.14)
 
No hi ha cap restricció a la transmissibilitat de les accions ni cap restricció al dret 
de vot. Sens perjudici d’això, cal tenir en compte que l’article 16 i següents de la 
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, 
estableixen que qui pretengui adquirir una participació significativa (en els termes 
de l’article 16 de la norma) en el capital o en els drets de vot de l’entitat o bé in-
crementar-hi la participació, de manera directa o indirecta, de tal manera que o el 
percentatge de drets de vot o de capital posseït assoleixi uns llindars determinats o 
que en virtut de l’adquisició es pogués arribar a controlar l’entitat de crèdit, ho ha de 
notificar prèviament al Banc d’Espanya.

Pel que fa a restriccions legals o estatutàries a l’exercici del dret de vot, a CaixaBank 
tampoc no hi ha aquestes restriccions. Tanmateix, tal com s’explica seguidament 
en l’apartat B, els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General de CaixaBank 
estableixen que podran assistir físicament a la Junta General els accionistes que, a 
títol individual o en agrupació amb altres accionistes, acreditin la titularitat de, com a 
mínim, mil (1.000) accions i en tinguin inscrita la titularitat en el registre d’anotacions 
en compte amb cinc dies d’antelació, almenys, al de celebració de la Junta.

En la Junta General Ordinària celebrada el 19 d’abril del 2012 es van aprovar certes 
modificacions dels Estatuts Socials. Entre d’altres, la d’especificar que, atès que la So-
cietat permet als seus accionistes l’exercici dels seus drets de vot i representació per 
mitjans de comunicació a distància, la necessitat de ser titular d’un nombre mínim de 
mil accions de la Societat s’aplicarà únicament als accionistes que decideixin assistir 
físicament a la Junta General.

Per tant, arran d’aquesta modificació, tots i cadascun dels accionistes poden partici-
par en la Junta General exercint els seus drets de representació i de vot per mitjans 
de comunicació a distància, sense que sigui exigible la titularitat d’un nombre mínim 
d’accions per a l’exercici d’aquests drets per aquests mitjans.

Quant a mesures de neutralització davant OPA i a l’emissió de valors que no es 
negocien en un mercat regulat de la Unió Europea, CaixaBank no ha adoptat cap 
acord en aquest sentit.
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B. La Junta General

A CaixaBank no hi ha diferències respecte del règim de mínims 
del quòrum de constitució de la Junta General ni respecte del 
règim per a l’adopció d’acords socials previst en la Llei de socie-
tats de capital (LSC). 

Arran de les modificacions dels Estatuts aprovades en la Junta 
General d’Accionistes del 28 d’abril del 2016, i per tal d’adaptar 
el text del Reglament de la Junta a la redacció dels Estatuts, en 
la mateixa Junta General es va acordar: d’una banda, modificar 
l’article 12 del Reglament de la Junta relatiu a la constitució de la 
Junta General d’Accionistes, amb la finalitat d’especificar també 
en aquest Reglament que el quòrum de constitució reforçat re-
querit per acordar l’emissió d’obligacions només serà aplicable 
a les emissions que siguin competència de la Junta General. I, 
de l’altra, incloure una excepció al termini per assistir o fer-se 
representar a les Juntes; per tant, es va acordar la modificació 
dels articles 8 (“Dret d’assistència”) i 10 (“Dret de representació”) 
del Reglament de la Junta, per especificar expressament, en re-
lació amb els terminis de cinc (5) dies, que queden fora de perill 
els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la Societat 
estableixi un règim que hi resulti incompatible.

Pel que fa a les normes aplicables a la modificació dels Estatuts 
de la Societat, la regulació societària de CaixaBank té en compte 
bàsicament els mateixos límits i condicions establerts en la Llei 
de societats de capital.

Quant a les normes per a la tutela dels drets dels socis, en la 
modificació dels Estatuts s’aplica el que disposa la Llei de socie-
tats de capital.

Així mateix, per la seva condició d’entitat de crèdit, i d’acord 
amb el que estableix l’article 10 del Reial decret 84/2015, de 
13 de febrer, la modificació dels Estatuts Socials de CaixaBank 
està subjecta al procediment d’autorització i registre establert 
en aquesta regulació. Sens perjudici de les línies anteriors, cal 

dir que certes modificacions (entre d’altres, el canvi de domicili 
social dins del territori nacional, l’augment de capital social o 
la incorporació textual de preceptes legals o reglamentaris de 
caràcter imperatiu o prohibitiu, o per complir resolucions judi-
cials o administratives) no estan subjectes al procediment d’au-
torització, tot i que s’han de comunicar al Banc d’Espanya per a 
la seva constància en el Registre d’Entitats de Crèdit. 

Pel que fa a la restricció estatutària que exigeix un nombre mí-
nim d’accions necessàries per assistir a la Junta General, s’esta-
bleix que tots els accionistes que siguin titulars d’un mínim de 
mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres 
accionistes, podran assistir físicament a la Junta General.

Serà requisit per assistir a la Junta General que l’accionista tingui 
inscrita la titularitat de les seves accions en el corresponent re-
gistre d’anotacions en compte, almenys amb cinc (5) dies d’an-
telació a aquell en el qual se celebri la reunió de la Junta. Se 
n’exclouen els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la 
Societat estableixi un règim que resulti incompatible. A cada ac-
cionista que, segons el que s’ha disposat anteriorment, hi pugui 
assistir, se li facilitarà la targeta d’assistència corresponent, que 
només es podrà suplir mitjançant un certificat de legitimació 
que acrediti el compliment dels requisits d’assistència.

El nombre d’accions necessàries per votar a distància és d’1 acció. 

No s’ha establert que certes decisions, diferents de les establer-
tes per llei, que comportin una adquisició, l’alienació, l’aporta-
ció a una altra societat d’actius essencials o altres operacions 
corporatives similars, s’hagin de sotmetre a l’aprovació de la 
Junta General d’Accionistes. No obstant això, en l’Article 4 del 
Reglament de la Junta s’estableix que seran competències de la 
Junta General les que en cada moment es derivin de la legislació 
aplicable a CaixaBank.

La regulació de la Junta General  
(B.1, B.2, B.3, B.6, B.7 y B.8)
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La informació sobre govern corporatiu de CaixaBank està disponible al web corpo-
ratiu de la Societat (www.caixabank.com), en l’apartat d’“Informació per a accionistes 
i inversors”, subapartat de “Govern corporatiu i política de remuneracions”, a través 
de l’adreça web següent:

https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorpo-
rativo_es.html

En el cas de la informació específica sobre les juntes generals, s’hi pot accedir mi-
tjançant un enllaç identificat individualment com a “Junta General d’Accionistes” al 
subapartat de “Govern corporatiu i política de remuneracions”, o a través de l’adreça 
web següent:

https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorpo-
rativo/juntageneralaccionistas_es.html 

Així mateix cal dir que, amb motiu de la convocatòria d’una Junta General, s’habilita 
temporalment a la pàgina inicial del web de CaixaBank un bàner específic i desta-
cat que dona accés directe a la informació per a la Junta convocada. Finalment, és 
important deixar constància de l’existència a la part inferior del web corporatiu de 
CaixaBank d’un apartat d’“Enllaços directes”, entre els quals es troba l’enllaç “Junta 
General d’Accionistes” que permet l’accés directe a la informació de les juntes gene-
rals d’accionistes de CaixaBank de manera continuada. 

Dades de la JG 2019 (B.4 y B.5) 

Dades d’assistència a les juntes generals celebrades durant l’exercici al qual es refereix 
aquest informe i dades dels dos exercicis anteriors:

Data de la Junta General

Dades d’assistència

% de 
presència 
física

% en 
representació

% vot a distància

Total
Vot 
electrònic Altres

06/04/2017 42,54 24,43 0,03 1,25 68,25

Dels quals, capital flotant 1,89 17,12 0,03 1,25 20,29

06/04/2018 41,48 23,27 0,03 0,23 65,01

Dels quals, capital flotant 3,78 19,57 0,03 0,23 23,61

05/04/2019 43,67 20,00 0,09 1,86 65,62

Dels quals, capital flotant 3,02 15,96 0,09 1,86 20,93

La informació sobre la participació del capital flotant és aproximada atès que els 
accionistes significatius estrangers tenen la seva participació a través de nominees.

En la Junta General celebrada en l’exercici 2019, tots els punts de l’ordre del dia van 
ser aprovats pels accionistes. 
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C. Estructura de l’administració de la societat

Composició (C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, 
C.1.5, C.1.6, C.1.7 i C.1.29)

El consell  
d’administració (C.1.)

NOMBRE MÀXIM 
DE CONSELLERS

22

NOMBRE MÍNIM  
DE CONSELLERS

12

NOMBRE DE CONSELLERS 
FIXAT PER LA JUNTA

16

Nom o denominació 
social del conseller Representant

Categoria del 
conseller

Càrrec 
en el consell

Data del primer 
nomenament

Data de l’últim 
nomenament

Procediment 
d’elecció

Jordi Gual Solé Dominical President 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General 
d’accionistes

Tomás Muniesa Arantegui Dominical Vicepresident 01/01/2018 06/04/2018 Acord Junta General 
d’accionistes

Gonzalo Gortázar Rotaeche Executiu Conseller Delegat 30/06/2014 05/04/2019 Acord Junta General 
d’accionistes

Francesc Xavier Vives Torrents Independent Conseller Coordina-
dor Independent 05/06/2008 23/04/2015 Acord Junta General 

d’accionistes

Marcelino Armenter Vidal Dominical Conseller 05/04/2019 05/04/2019 Acord Junta General 
d’accionistes

Fundación Caja Canarias Natalia 
Aznárez Gómez Dominical Conseller 23/02/2017 06/04/2017 Acord Junta General 

d’accionistes

María Teresa  
Bassons Boncompte Dominical Conseller 26/06/2012 05/04/2019 Acord Junta General 

d’accionistes

María Verónica  
Fisas Vergés Independent Conseller 25/02/2016 28/04/2016 Acord Junta General 

d’accionistes

Alejandro  
García-Bragado Dalmau Dominical Conseller 01/01/2017 06/04/2017 Acord Junta General 

d’accionistes

Cristina Garmendia 
Mendizábal Independent Conseller 05/04/2019 05/04/2019 Acord Junta General 

d’accionistes

Ignacio Garralda Ruiz de 
Velasco Dominical Conseller 06/04/2017 06/04/2017 Acord Junta General 

d’accionistes

María Amparo Moraleda 
Martínez Independent Conseller 24/04/2014 05/04/2019 Acord Junta General 

d’accionistes

John S. Reed Independent Conseller 03/11/2011 05/04/2019 Acord Junta General 
d’accionistes

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Independent Conseller 21/09/2017 06/04/2018 Acord Junta General 
d’accionistes

José Serna Masiá Dominical Conseller 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General 
d’accionistes

Koro Usarraga Unsain Independent Conseller 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General 
d’accionistes

MEMBRES DEL CONSELL

NOMBRE MÀXIM I MÍNIM DE CONSELLERS 
PREVISTOS EN ELS ESTATUTS SOCIALS I 
NOMBRE FIXAT PER LA JUNTA GENERAL:

La Junta General del 5 d’abril del 2019 va adop-
tar l’acord de fixar en setze el nombre de mem-
bres del Consell d’Administració.

NOMBRE TOTAL DE CONSELLERS 16

El secretari general i del Consell, Óscar Calderón de Oya, no té la condició de conseller.
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Nom o denominació  
social del conseller

Categoria del conseller 
en el moment de 
cessament

Data de l’últim 
nomenament Data de baixa

Comissions especialitzades  
de què era membre

Indiqui si la baixa s’ha 
produït abans del final 
del mandat

Alain Minc Independent 24/04/2014 05/04/2019
Comissió d’Auditoria i Control
Comissió de Nomenaments

No

Juan Rosell Lastortras Independent 24/04/2014 05/04/2019 Comissió de Retribucions No

Antonio Sainz  
de Vicuña y Barroso Independent 24/04/2014 05/04/2019

Comissió de Riscos
Comissió Executiva

No

Javier Ibarz Alegría Dominical 26/06/2012 05/04/2019 Comissió Executiva No

BAIXES EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DURANT L’EXERCICI:
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GONZALO GORTÁZAR
Conseller Delegat

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresa-
rials per la Universitat Pontifícia Comillas 
(ICADE) i màster en Administració d’Em-
preses per INSEAD.

Abans del seu nomenament com a con-
seller delegat el 2014, va ser director ge-
neral de Finances de CaixaBank i conseller 
director general de Criteria CaixaCorp 
(2009-2011). 
Anteriorment, va ocupar diversos càrrecs 
en la divisió de Banca d’Inversió de Mor-
gan Stanley, així com diverses responsa-
bilitats en banca corporativa i d’inversió a 
Bank of America.
Així mateix, ha estat vicepresident 1r de 
Repsol, i conseller d’Inbursa, Erste Bank, 
SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aven-
tura i Saba.

President de VidaCaixa i conseller de Ban-
co BPI.

CONSELLERS EXECUTIUS

JORDI GUAL
President

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Doctor en Economia per la Universitat 
de Califòrnia (Berkeley), catedràtic d’Eco-
nomia d’IESE Business School i Research 
Fellow del Center for Economic Policy Re-
search (CEPR).

Es va incorporar al Grup ”la Caixa” el 
2005, on, abans d’assumir la presidència 
de CaixaBank, va ser economista en cap i 
director executiu de Planificació Estratègi-
ca i Estudis, així com director general de 
Planificació i Desenvolupament Estratègic 
a CriteriaCaixa. Ha estat membre del Con-
sell d’Administració de Repsol, conseller 
econòmic en la Direcció General d’Afers 
Econòmics i Financers de la Comissió Eu-
ropea i professor visitant en la Universi-
tat de Califòrnia (Berkeley), la Université 
Libre de Bruxelles i la Barcelona Graduate 
School of Economics.

Membre del Consell d’Administració de 
Telefónica i del Consell de Vigilància d’Ers-
te Bank. Així mateix, és president de FE-
DEA, vicepresident del Cercle d’Economia 
i de la Fundació Cotec per a la Innovació, 
i membre dels Patronats de la Fundació 
CEDE, el Real Instituto Elcano i la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital.

TOMÁS MUNIESA
Vicepresident

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials i màs-
ter en Administració d’Empreses per ESA-
DE.

L’any 1976 va entrar a ”la Caixa”, el 1992 
fou nomenat director general adjunt i el 
2011, director general del Grup Assegura-
dor i Gestió d’Actius de CaixaBank, fins al 
novembre del 2018.
Va ser vicepresident executiu i CEO de Vi-
daCaixa (1997-2018).
Prèviament va ser president de MEFF, 
vicepresident de BME, vicepresident 2n 
d’UNESPA, conseller i president de la Co-
missió d’Auditoria del Consorci de Com-
pensació d’Assegurances, conseller de Vi-
thas Sanidad i conseller suplent d’Inbursa.

Vicepresident de VidaCaixa i SegurCaixa 
Adeslas, així com membre del Patronat 
d’ESADE Fundació i conseller d’Allianz 
Portugal.

MARCELINO ARMENTER
Conseller dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat i màster en Administració d’Em-
preses per ESADE.

Va començar la seva carrera professional 
en Arthur Andersen i més endavant va in-
corporar-se a Hidroelèctrica de Catalunya. 
Des del 1985 ha desenvolupat la seva tra-
jectòria vinculat al Grup ”la Caixa”, on ha 
exercit els càrrecs de director d’Auditoria i 
Control Intern (1985-1988), director d’àrea 
de Participades (1988-1995), conseller 
delegat de Banco Herrero (1995-2001), 
director general de CaixaHolding (2001-
2007), director general adjunt executiu de 
”la Caixa” (2007-2011) i director general de 
Riscos de CaixaBank (2011-2013). 
Avui dia és conseller delegat i membre de 
la Comissió Executiva de CriteriaCaixa, i 
anteriorment va ser-ne el director gene-
ral. Va ser conseller de Grupo Financiero 
Inbursa (2017-2019).

Membre del Consell d’Administració de 
Naturgy i Inmo CriteriaCaixa, president i 
conseller delegat de Mediterránea Beach 
& Golf Community, conseller delegat de 
Caixa Capital Risc i membre del Consell 
de Saba Infraestructuras.

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS

NOMBRE TOTAL DE 
CONSELLERS EXECUTIUS

1

% SOBRE EL TOTAL 
DEL CONSELL

6,25

QUADRES SOBRE ELS MEMBRES DEL CONSELL I LA SEVA DIFERENT CATEGORIA:
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FUNDACIÓN CAJACANARIAS 
Representada per 
Natalia Aznárez
Conseller dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Ciències Empresarials en 
Direcció Comercial per la Universitat de 
Màlaga i diplomada en Comptabilitat i 
Finances per la Universitat de La Laguna.

Va començar la seva activitat professional 
col·laborant amb la Direcció General de 
REA METAL WINDOWS. El 1990 va en-
trar en el departament de màrqueting 
de CajaCanarias, el 1993 per dirigir-ne el 
segment de Particulars, i el 2008 va ser 
designada subdirectora de CajaCanarias 
(el 2010 en va assumir la Direcció Gene-
ral Adjunta). Després del traspàs d’actius 
i passius a Banca Cívica, va assumir la Di-
recció General de CajaCanarias. Des que 
l’entitat financera es va transformar en 
fundació, va exercir com a directora ge-
neral fins al 30 de juny del 2016.

Directora de la Fundación CajaCanarias, 
presidenta de la Comissió de Control del 
pla de pensions d’empleats de CajaCana-
rias, vicepresidenta de la Fundación Cris-
tino de Vera, secretària de la Fundación 
para el Desarrollo y Formación Empresa-
rial CajaCanarias.

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS

MARÍA TERESA BASSONS
Consellera dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Farmàcia per la Universitat 
de Barcelona, especialitzada en Farmàcia 
Hospitalària.

Exerceix la seva activitat professional com 
a titular d’oficina de farmàcia. Ha es-
tat vicepresidenta del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Barcelona (1997-2004) i 
secretària general del Consell de Col·le-
gis de Farmacèutics de Catalunya (2004-
2008), membre del Consell Assessor sobre 
Tabaquisme de la Generalitat de Catalun-
ya (1997-2006) i del Comitè Assessor de 
Bioètica de la Generalitat de Catalunya 
(2005-2008), i directora del Congrés - 
Mostra INFARMA en la Fira de Barcelona 
(1995, 1997) i de les publicacions Circular 
Farmacèutica i L’Informatiu del COFB. 
Ha estat consellera a ”la Caixa” (2005-
2014), Criteria CaixaHolding (2011-2012), 
patrona de la Fundació ”la Caixa” (2014-
2016) i membre del Comitè Consultiu de 
Caixa Capital Risc fins al 2018. 
Ha estat membre del Comitè Executiu i 
presidenta de la Comissió d’Empreses del 
sector de la salut de la Cambra de Comerç 
de Barcelona fins al maig del 2019 i mem-
bre de la Comissió Científica d’Oncolliga. 

Consellera de Bassline i de Laboratorios 
Ordesa i administradora de Terbas XXI 
SLU. 
Membre de la Comissió Científica d’On-
colliga.

ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO
Conseller dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret per la Universitat de 
Barcelona i advocat de l’Estat.

El 1984, en excedència de l’Advocacia 
de l’Estat, va passar a prestar serveis en 
la Borsa de Barcelona, on va exercir com 
a secretari del Consell, mantenint la seva 
activitat com a advocat. El 1994, va deixar 
la Borsa de Barcelona i va passar a asses-
sorar ”la Caixa”. El 1995 va ser nomenat 
vicesecretari i, el 2003, secretari del Con-
sell d’Administració. Així mateix, va ser 
vicepresident i vicesecretari del Patronat 
de la Fundació Bancària ”la Caixa” (2014-
2016). Per la seva banda, a CaixaBank va 
exercir com a secretari (no membre) del 
Consell d’Administració (2009-2016) i com 
a secretari general (2011-2014).
Va ser secretari del Consell d’Adminis-
tració, entre d’altres, de La Maquinista 
Terrestre y Marítima, Intelhorce, Hilaturas 
Gossipyum, Abertis Infraestructuras, In-
mobiliaria Colonial i Agbar. Així mateix, va 
ser conseller de Gas Natural.

Vicepresident 1r de CriteriaCaixa i mem-
bre del Consell d’Administració de Saba 
Infraestructuras.

IGNACIO GARRALDA
Conseller dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret per la Universitat Com-
plutense de Madrid. Notari en excedència 
des del 1989.

Va iniciar la seva carrera professional com 
a corredor col·legiat de comerç (1976-
1982), després va passar a ser agent de 
canvi i borsa (1982-1989). Va ser soci 
fundador d’AB Asesores Bursátiles, vice-
president fins al 2001, vicepresident de 
Morgan Stanley Dean Witter (1999-2001), 
president de Bancoval (1994-1996) i con-
seller de la Societat Rectora de la Borsa de 
Madrid (1991-2009).
És president i conseller delegat de Mutua 
Madrileña Automovilista, membre del 
Consell d’Administració des del 2002 i 
membre de la Comissió Executiva des del 
2004, i actualment n’exerceix com a pre-
sident, així com president de la Comissió 
d’Inversions.

Vicepresident 1r de BME, conseller d’En-
desa, i president de la seva Comissió d’Au-
ditoria des del 2016. A més, és president 
de la Fundación Mutua Madrileña, mem-
bre del Patronat de la Fundación Princesa 
de Asturias, del Museu Reina Sofia, de Pro 
Real Academia Española i de la Fundació 
d’Ajuda contra la Drogoaddicció.
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CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS

XAVIER VIVES
Conseller independent coordinador

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Professor d’Economia i Finances d’IESE 
Business School. Doctor en Economia per 
la Universitat de Califòrnia (Berkeley).

Ha estat catedràtic d’Estudis Europeus a 
INSEAD (2001-2005); director de l’Institut 
d’Anàlisi Econòmica del CSIC (1991-2001), 
i professor visitant en les universitats de 
Califòrnia (Berkeley), Harvard, Nova York 
(càtedra Rei Joan Carles I) i Pennsylvania, 
així com en la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.
Ha assessorat el Banc Mundial, el Banc In-
teramericà de Desenvolupament, el Banc 
de la Reserva Federal de Nova York, la 
Comissió Europea (conseller especial del 
vicepresident de la UE i comissari de la 
Competència), la Generalitat de Catalun-
ya com a membre del CAREC, i empreses 
internacionals. Ha estat president de l’As-
sociació Espanyola d’Economia i d’EARIE 
(European Association for Research in In-
dustrial Economics) i vicepresident de l’As-
sociació Espanyola d’Economia Energèti-
ca, així com Duisenberg Fellow del BCE.

Membre de l’Academia Europaea; Re-
search Fellow del CESifo i del Center for 
Economic Policy Research; Fellow de l’Eu-
ropean Economic Association i de l’Eco-
nometric Society.

MARÍA VERÓNICA FISAS
Consellera independent

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Dret i màster en Adminis-
tració d’Empreses per EAE.

L’any 2009 va passar a ser membre de la 
Junta Directiva de Stanpa, Associació Na-
cional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 
es va convertir en presidenta de Stanpa 
i, alhora, en presidenta de la Fundació 
Stanpa.

Consellera delegada de Natura Bissé i 
directora general del Grup des del 2007. 
Des del 2008 és patrona de la Fundació 
Ricardo Fisas Natura Bissé.

CRISTINA GARMENDIA
Consellera independent

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Ciències Biològiques en 
l’especialitat de Genètica, doctora en Bio-
logia Molecular pel Centre de Biologia 
Molecular Severo Ochoa de la Universitat 
Autònoma de Madrid i MBA per l’IESE, 
Universitat de Navarra.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació 
del Govern d’Espanya durant la IX Legis-
latura (2008-2011).
Ha estat vicepresidenta executiva i direc-
tora financera del Grup Amasua, presi-
denta de l’Associació d’Empreses Biotec-
nològiques (ASEBIO) i membre de la junta 
directiva de la Confederació Espanyola 
d’Organitzacions Empresarials (CEOE), 
així com membre dels òrgans de govern, 
entre altres societats, de Science & Inno-
vation Link Office, Naturgy, Corporación 
Financiera Alba i Pelayo Mutua de Segu-
ros, i presidenta de Genetrix.

És consellera de Compañía de Distribu-
ción Integral Logista Holdings, Mediaset, 
Ysios Capital Partners i Satlantis Microsats. 
Així mateix, és presidenta de la Fundación 
COTEC, membre de la Fundación España 
Constitucional i SEPI, i membre del Con-
sell Assessor de la Fundación Mujeres por 
África, així com membre del Consell Social 
de la Universitat de Sevilla.

JOSÉ SERNA
Conseller dominical

Educació

Trajectòria 
professional

Llicenciat en Dret per la Universitat Com-
plutense de Madrid. Advocat de l’Estat (en 
excedència) i notari (fins al 2013).

El 1971 va ingressar en el Cos d’Advocats 
de l’Estat fins a la seva excedència el 1983. 
Assessor jurídic de la Borsa de Madrid 
(1983-1987). Agent de canvi i borsa a 
Barcelona (1987). President de la Societat 
Promotora de la nova Borsa de Barcelona 
(1988) i president de la Borsa de Barcelona 
(1989-1993).
President de la Societat de Borses d’Es-
panya (1991-1992) i vicepresident de MEFF. 
També va ser vicepresident de la Fundació 
Barcelona Centre Financer i de la Socie-
dad de Valores y Bolsa Interdealers, SA.
El 1994 es va incorporar com a agent de 
canvi i borsa en la Borsa de Barcelona.
Notari de Barcelona (2000-2013). Així 
mateix, va ser conseller d’Endesa (2000-
2007) i de societats del seu Grup.

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS

NOMBRE TOTAL 
DE CONSELLERS 
DOMINICALS

8

% SOBRE EL TOTAL 
DEL CONSELL

50
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JOHN S. REED
Conseller independent

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Filosofia, Lletres i Ciència en 
el Washington and Jefferson College i el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT).

Va ser tinent del Cos d’Enginyers de 
l’Exèrcit dels Estats Units (1962-1964) i 
posteriorment va mantenir una vincu-
lació durant 35 anys amb Citibank/Citi-
corp i Citigroup, els últims setze com a 
president, abans de jubilar-se l’any 2000. 
Posteriorment, va tornar a treballar com a 
president de la Borsa de Nova York (2003-
2005) i va ocupar el càrrec de president de 
la Corporació del MIT (2010-2014).

President del Consell d’American Cash 
Exchange i del Boston Athenaeum, així 
com fideïcomissari de l’NBER. És mem-
bre de la Junta de l’Acadèmia Americana 
d’Arts i Ciències i de la Societat Filosòfica 
Americana.

EDUARDO JAVIER SANCHIZ
Conseller independent

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la Universitat de Deusto i 
màster en Administració d’Empreses per 
l’IE.

Vinculat a Almirall des del 2004, conse-
ller delegat (2011-2017). Prèviament, va 
ocupar els càrrecs de director executiu de 
Desenvolupament Corporatiu i Finances i 
CFO, i és membre del Consell d’Adminis-
tració des del 2005 i de la Comissió de 
Dermatologia des del 2015.
Amb anterioritat, va exercir diversos 
càrrecs a la farmacèutica americana Eli 
Lilly & Co. Entre els càrrecs rellevants, 
s’hi inclouen director general a Bèlgica i 
a Mèxic, així com director executiu per a 
l’àrea de negoci que aglutina els països 
del centre, nord, est i sud d’Europa.
Ha estat membre del Consell de la Cam-
bra Americana de Comerç a Mèxic i del 
Consell de l’Associació d’Indústries Far-
macèutiques en diversos països d’Europa 
i Llatinoamèrica.

És membre del Consell d’Administració 
del laboratori Pierre Fabre i del seu Co-
mitè Estratègic. 

KORO USARRAGA
Consellera independent

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada i màster en Administració 
d’Empreses per ESADE.
PADE per IESE. Membre del Registre Ofi-
cial d’Auditors de Comptes.

Va treballar durant vint anys en Arthur An-
dersen, i el 1993 va ser nomenada sòcia 
de la divisió d’auditoria.
L’any 2001 va assumir la responsabilitat de 
la Direcció General Corporativa d’Occi-
dental Hotels & Resorts. Va ser directora 
general de Renta Corporación i membre 
del Consell d’Administració d’NH Hotel 
Group (2015-2017).

Consellera de Vocento i administradora 
de Vehicle Testing Equipment i de 2005 
KP Inversiones.

MARÍA AMPARO MORALEDA
Consellera independent

Educació

Trajectòria 
professional

Enginyera superior industrial per ICAI i 
PDG per l’IESE.

Va ser directora d’Operacions per a l’àrea 
Internacional d’Iberdrola amb respon-
sabilitat sobre el Regne Unit i els Estats 
Units (2009-2012) i va dirigir Iberdrola 
Ingeniería y Construcción (2009-2011). 
Així mateix, ha estat membre del Consell 
d’Administració de Faurecia (2012-2017).
Anteriorment, va estar vinculada al Grup 
IBM: va ser presidenta executiva d’IBM 
per a Espanya i Portugal (2001-2009), i 
més tard va ampliar la zona sota la seva 
responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia 
(2005-2009). Abans d’això, va ser execu-
tiva adjunta del president d’IBM Corpora-
tion (2000-2001), directora general d’INSA 
(filial d’IBM Global Services) (1998-2000) i 
directora de Recursos Humans per a 
EMEA d’IBM Global Services (1995-1997).

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS

Altres càrrecs 
actuals

Consellera independent a Solvay, Airbus 
Group i Vodafone. 
Així mateix, és membre del Consell Rec-
tor del CSIC, del Consell Assessor de SAP 
Ibérica, Spencer Stuart i KPMG, així com 
acadèmica de número de la Real Acadè-
mia de Ciències Econòmiques i Finance-
res, membre de l’Acadèmia de Ciències 
Socials i del Medi Ambient d’Andalusia, el 
Patronat de l’MD Anderson Cancer Center 
de Madrid i l’International Advisory Board 
de l’IE.

NOMBRE TOTAL 
DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

7

% TOTAL DEL CONSELL

43,75
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Cristina Garmendia Mendizábal és membre del Consell Assessor de Banca Privada de CaixaBank. La remuneració percebuda 
per la seva pertinença al Consell Assessor en l’exercici 2019, des que és consellera, assoleix els vuit mil euros, i no es considera 
significativa.

No consta que cap altre conseller independent percebi de CaixaBank o del seu grup cap quantitat o benefici per concepte 
diferent a la seva remuneració com a conseller, ni que mantingui cap relació de negoci amb CaixaBank o el seu grup en nom 
propi o com a accionista significatiu, conseller o alt directiu d’una altra entitat.

Perfil dels membres del Consell1

EXECUTIUS INDEPENDENTS DOMINICALS

1 7 8

Dominicals 
Fundación 
Bancaria la 
Caixa / Critería

37,50 %

Dominicals  
Otros

12,50 %

Independents

Dominicals

44 %

50 %

Executius
6 %
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Nombre de conselleres % sobre el total de consellers de cada categoria

Exercici  2019 Exercici  2018 Exercici  2017 Exercici  2016 Exercici  2019 Exercici  2018 Exercici  2017 Exercici  2016

Executives 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Dominicals 2 2 2 1 25,00 25,00 28,57 16,67

Independents 4 3 3 3 57,14 33,33 33,33 37,50

Altres d’externes 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6 5 5 4 37,50 27,78 27,78 25,00

Informació relativa al nombre de conselleres al tancament dels últims quatre exercicis (C.1.4)

Política de diversitat (C.1.5., C.1.6., C.1.7.) 

CaixaBank té una Política de selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat dels conse-
llers i dels membres de l’alta direcció i altres titulars de funcions clau (d’ara endavant, 
la “Política”), que va ser aprovada pel Consell d’Administració el dia 20 de setembre 
del 2018.

Aquesta Política té per objecte, entre d’altres, assegurar una diversitat adequada en 
la composició del Consell d’Administració que permeti garantir un ampli conjunt de 
coneixements, qualitats, punts de vista i experiències al si del Consell, contribuint a 
promoure opinions diverses i independents, i un procés de presa de decisions sòlid i 
madur.

També és objectiu de la Política vetllar per una diversitat adequada en la composició 
del Consell, especialment de gènere, així com, si escau, de formació i experiència 
professional, edat i origen geogràfic. Respectar el principi de no discriminació i igualtat 
de tracte constitueix, per tant, un element fonamental de la Política així com dels pro-
cediments per a la selecció i l’avaluació de la idoneïtat dels consellers de CaixaBank.

Els procediments de selecció de membres del Consell d’Administració no presenten 
cap biaix que obstaculitzi la selecció de dones per als càrrecs esmentats al si de la So-
cietat. Així mateix, l’article 15 del Reglament del Consell d’Administració estableix com 
a funcions assignades a la Comissió de Nomenaments la d’informar el Consell sobre 
les qüestions de diversitat de gènere i vetllar perquè els procediments de selecció dels 
seus membres afavoreixin la diversitat d’experiències i coneixements, i facilitin la selec-
ció de conselleres; establir un objectiu de representació per al sexe menys representat 
en el Consell d’Administració, i elaborar les orientacions sobre com s’ha d’assolir aquest 
objectiu, vetllant en qualsevol cas pel compliment de la política de diversitat aplicada 
en relació amb el Consell d’Administració, de la qual cosa dona compte en l’IAGC.

La diversitat adequada en la composició del Consell es té en compte durant tot el 
procés de selecció i avaluació de la idoneïtat a CaixaBank, i es valora, en particular, la 
diversitat de gènere.

La Comissió de Nomenaments, quan analitza i proposa els perfils de candidats per 
proveir els llocs del Consell d’Administració, té en compte les qüestions de diversitat 
de gènere.

En particular, s’apliquen les mesures següents:

• En els procediments de selecció i reelecció de consellers, en fer l’avaluació de la ido-
neïtat es pondera l’objectiu d’afavorir la diversitat de gènere, coneixements, forma-
ció i experiència professional, edat i origen geogràfic en la composició del Consell.

• En tot moment, el Consell d’Administració i la Comissió de Nomenaments vetllen 
perquè hi hagi un equilibri adequat de coneixements i experiències, tenint també 
en compte que es faciliti la selecció de candidats del sexe menys representat i s’eviti 
qualsevol classe de discriminació pel que fa a això.

• En l’avaluació anual de la composició i les competències del Consell d’Adminis-
tració es tenen en compte els aspectes de diversitat indicats amb anterioritat i, 
en particular, el percentatge de membres del Consell del sexe menys represen-
tat, amb l’objectiu d’acomplir la recomanació 14 del Codi de bon govern sobre la 
presència femenina en els consells d’administració. A aquests efectes, la Comissió 
de Nomenaments ha de documentar el grau de compliment d’aquest objectiu així 
com d’aquells altres que, si escau, s’hagin considerat pertinents, i indicar, en cas 
d’incompliment, les raons, les mesures per solucionar-ho i el calendari d’actuacions.

• Així mateix, la Comissió de Nomenaments, amb l’assistència de la Secretaria General 
i del Consell, tenint en compte l’equilibri de coneixements, experiència, capacitat i 
diversitat necessaris i existents en el Consell d’Administració, elabora i actualitza una 
matriu de competències, que aprova el Consell d’Administració. Igualment, la diversi-
tat adequada en la composició del Consell s’ha tingut en compte durant tot el procés 
de selecció i avaluació de la idoneïtat a CaixaBank, i s’ha valorat, en particular, la 
diversitat de gènere i la de formació i experiència professional, edat i origen geogràfic.
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Pel que fa a l’exercici 2019, el Consell, previ informe de 
la Comissió de Nomenaments, ha considerat que té una 
composició satisfactòria amb un equilibri adequat de co-
neixements i experiències entre els seus membres, tant 
en el sector financer com en altres àmbits que s’estimen 
rellevants per garantir el correcte govern de l’entitat de 
crèdit i un conjunt d’experiències que aporten suficients 
punts de vista de caràcter complementari.

En la verificació del compliment de la Política de selecció 
de consellers, la Comissió de Nomenaments ha con-
clòs que es considera adequada l’estructura, la mida i la 
composició del Consell d’Administració, en particular pel 
que fa a la diversitat de gènere i la de formació i expe-
riència professional, edat i origen geogràfic, d’acord amb 
la verificació efectuada del compliment de la Política de 
selecció, així com també tenint en compte la reavaluació 
individual de la idoneïtat de cada conseller que la Co-
missió de Nomenaments ha dut a terme, cosa que ha 
permès concloure que el Consell d’Administració en el 
seu conjunt és idoni en termes de composició. 

Quant a això, el Consell considera convenient continuar 
amb la voluntat de reduir la seva mida complint en tot 
moment els objectius de diversitat establerts en la Polí-
tica, especialment pel que fa a la diversitat de gènere, i 
respectant igualment les condicions relatives a la com-
posició del Consell d’Administració de CaixaBank esta-
blertes pel Banc Central Europeu per a la desconsolida-
ció a efectes prudencials de CriteriaCaixa a CaixaBank.

Pel que fa a la diversitat de gènere, es destaca l’incre-
ment progressiu realitzat en els últims exercicis, de ma-
nera que les dones assoleixen el 37,50% del total de 
membres del Consell el 2019. Aquest percentatge està 
en línia amb l’objectiu fixat per la Comissió de Nome-
naments, d’acord amb el qual el 2020 el nombre de 
conselleres ha de representar, almenys, el 30% del total 
de membres del Consell d’Administració, d’acord amb la 
recomanació 14 del Codi de bon govern. És voluntat del 
Consell mantenir com a objectiu durant el 2020 el com-
pliment de la recomanació 14 del Codi, de manera que el 
percentatge de conselleres se situï per damunt del 30%.

Al tancament de l’exercici 2019, les dones representen el 
37,50% del total de consellers, el 57,14% dels consellers 
independents i el 25% dels consellers dominicals.

La Comissió Executiva està composta en un 33,33% per 
conselleres. El 33,33% dels membres de la Comissió de 
Nomenaments i el 66,66% dels membres de la Comissió 
de Retribucions són dones, i la presidència d’aquesta úl-
tima Comissió és exercida per una consellera.

La Comissió de Riscos té entre els seus membres dues 
conselleres, que representen el 66,66%. La Comissió 
d’Auditoria i Control està composta en un 33,33% per 
conselleres, i la presidència l’exerceix una consellera.

Així mateix, la Comissió d’Innovació, Tecnologia i Trans-
formació Digital està composta en un 40% per conselle-
res. És a dir, en totes les comissions de la Societat hi ha 
presència de dones.

Per tot això, es pot dir que el Consell d’Administració de 
CaixaBank es troba en la franja alta de l’IBEX 35 pel que 
fa a la presència de dones, tal com s’aprecia en l’infor-
me publicat per la CNMV sobre els informes de govern 
corporatiu de les entitats emissores de valors admesos 
a negociació en mercats regulats de l’exercici 2018 (la 
mitjana de les quals se situa en el 23,1% el 2018). 
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Consellers dominicals, representants d’accionistes amb participació inferior al 3 % (C.1.8)

Justificació
Justificació

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA, 
FUNDACIÓN CAJACANARIAS I FUNDACIÓN 
CAJA DE BURGOS

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA 
SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

També consten en l’informe de la Comissió de Nomenaments al 
Consell, que integra, al seu torn i com a annex, l’informe del Con-
sell sobre la proposta de nomenament del senyor Ignacio Garral-
da Ruiz de Velasco com a conseller dominical, que es va sotmetre 
i va ser aprovat per la Junta General d’Accionistes del 2017.
L’informe esmentat esgrimeix que la incorporació al Consell d’Ad-
ministració de CaixaBank del senyor Garralda aportarà avantat-
ges rellevants derivats de la seva gran experiència i qualificació i 
facilitarà, a més, un millor desenvolupament de l’aliança estratè-
gica actual entre el Grup CaixaBank i el Grup Mutua Madrileña.

Vigència del pacte d’accionistes descrit en l’apartat A.7, on es 
preveu el dret dels signants del pacte a proposar un conseller 
a CaixaBank. 

No s’han rebut ni atès peticions formals 
de presència en el Consell procedents 
d’accionistes amb una participació 
accionarial igual o superior a la d’altres 
a instàncies dels quals s’hagin designat 
consellers dominicals.
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Es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament 
delegables, sens perjudici de les limitacions establertes en el 
Reglament del Consell d’Administració per a la delegació de 
facultats que, en tot cas, apliquen a efectes interns.

La Comissió Executiva té delegades totes les competències i fa-
cultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes inter-
ns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l’article 
4 del Reglament del Consell d’Administració.

GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE

COMISSIÓ EXECUTIVA

Nom o denominació  
social del conseller

Denominació social  
de l’entitat cotitzada Càrrec

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Endesa, S.A. Conseller

Ignacio Garralda Ruiz De Velasco BME Holding, S.A. Vicepresident 1r

Jordi Gual Solé Erste Group Bank, AG. Membre del Consell de Vigilància

Jordi Gual Solé Telefónica, S.A. Conseller

María Amparo Moraleda Martínez Solvay, S.A. Consellera

María Amparo Moraleda Martínez Airbus Group, S.E. Consellera

María Amparo Moraleda Martínez Vodafone Group Plc Consellera

Marcelino Armenter Vidal Naturgy Energy Group, S.A. Conseller

Cristina Garmendia Mendizábal Mediaset España Comunicación, S.A. Consellera

Cristina Garmendia Mendizábal Compañía de Distribución Integral 
Logista Holdings, S.a. Consellera

Koro Usarraga Unsain Vocento, S.A. Consellera

Nom o denominació  
social del conseller

Denominació social  
de l’entitat del grup Càrrec

Té funcions 
executives?

Tomás Muniesa Arantegui VidaCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros Vicepresident No

Gonzalo Gortázar Rotaeche VidaCaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros President No

Gonzalo Gortázar Rotaeche Banco BPI, S.A. Conseller No

La informació sobre consellers i càrrecs ostentats en consells d’altres societats 
cotitzades es refereix al tancament de l’exercici.

Pel que fa al càrrec ostentat pel senyor Jordi Gual Solé a Erste Group Bank, AG, 
la seva nomenclatura precisa és membre del Consell de Vigilància. No obstant 
això, per limitacions del formulari electrònic, en l’annex estadístic està indicat com 
a conseller.

La Societat ha establert regles sobre el nombre màxim de consells de societats de què 
poden formar part els seus consellers, segons s’estableix en l’article 32.4 del Reglament 
del Consell d’Administració. Els consellers de CaixaBank hauran d’observar les limita-
cions relatives a la pertinença a consells d’administració que estableixi la normativa 
vigent d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

Facultats delegades del Consell (C.1.9)

Càrrecs exercits pels consellers en altres societats del Grup  
CaixaBank (C.1.10)

Càrrecs exercits pels consellers en altres societats cotitzades  
(C.1.11 i C.1.12)
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Funcionament del Consell  (C.1.15, C.1.20, 
C.1.24, C.1.25, C.1.26, C.1.27, C.1.28, C.1.29 i 
C.1.35)

Modificacions en el Reglament del Consell

Delegació del vot

En la seva sessió del 21 de febrer del 2019, el Conse-
ll d’Administració de CaixaBank va acordar modificar 
l’apartat 4 de l’article 15 del Reglament del Consell d’Ad-
ministració, la finalitat del qual era establir expressament 
que les actes de la Comissió de Nomenaments i de la 
Comissió de Retribucions es remetin o lliurin a tots els 
membres del Consell d’Administració en comptes de 
quedar a la seva disposició en la Secretaria de la Societat. 
D’aquesta manera, s’aplica el mateix règim que regeix 
per a les actes de la Comissió d’Auditoria i Control i de la 
Comissió de Riscos.

En compliment del que disposa l’article 529 de la Llei de 
societats de capital, les modificacions es van comunicar 
a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (“CNMV”), 
es van elevar a públic i es van inscriure en el Registre 
Mercantil. Una vegada inscrites en el Registre Mercantil 
el 3 de juliol del 2019, els textos complets van ser pu-
blicats per la CNMV i per CaixaBank, SA al seu lloc web 
corporatiu (www.CaixaBank.com).

Pel que fa a les normes sobre la delegació de vot, hi ha la 
previsió de l’article 17 del Reglament del Consell, que esta-
bleix que els consellers hauran d’assistir personalment a les 
reunions del Consell. No obstant això, quan no ho puguin 
fer personalment, procuraran atorgar la seva representa-
ció per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un 
altre membre del Consell incloent-hi les instruccions opor-
tunes. Els consellers no executius només podran atorgar la 
seva representació a un altre conseller no executiu, per bé 
que en el cas dels consellers independents només podran 
fer-ho a favor d’un altre conseller independent.

Així mateix, es disposa en la regulació interna que la re-
presentació es podrà conferir per qualsevol mitjà postal, 
electrònic o per fax sempre que quedi assegurada la iden-
titat del conseller.

No obstant tot l’anterior, perquè el representant pugui ate-
nir-se al resultat del debat en el Consell, és habitual que 
les representacions, quan tenen lloc, sempre d’acord amb 
els condicionaments legals, no es produeixin, en general, 
amb instruccions específiques. Aquesta situació té lloc de 
manera coherent amb el que estableix la Llei sobre les fa-
cultats del president del Consell, al qual s’atribueix, entre 
d’altres, la d’estimular el debat i la participació activa dels 
consellers durant les sessions, salvaguardant la seva presa 
de posicions lliure.

Presa de decisions

No s’exigeixen majories reforçades, diferents de les le-
gals, en cap tipus de decisió.

NOMBRE DE REUNIONS  
DEL CONSELL

NOMBRE DE REUNIONS  
DEL CONSELL SENSE L’ASSISTÈNCIA 
DEL PRESIDENT

12

0

El Consell d’Administració ha celebrat dotze reunions, així 
com una sessió de treball “off-site” el 26 de setembre.

NOMBRE DE REUNIONS AMB 
L’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL 
D’ALMENYS EL 80% DELS 
CONSELLERS

12
% D’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL 
SOBRE EL TOTAL DE VOTS 
DURANT L’EXERCICI

97,89 %

NOMBRE DE REUNIONS AMB 
L’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL, O 
REPRESENTACIONS REALITZADES 
AMB INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES, DE TOTS ELS 
CONSELLERS

8
% DE VOTS EMESOS AMB 
ASSISTÈNCIA PRESENCIAL 
I REPRESENTACIONS 
REALITZADES AMB 
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES, 
SOBRE EL TOTAL DE VOTS 
DURANT L’EXERCICI

97,89 %

A CaixaBank, durant l’exercici 2019, el nombre total 
de no assistències de consellers es va limitar a qua-
tre absències, i es van considerar com a no assistència 
les delegacions sense instruccions especifiques. Les no 
assistències es produeixen en els casos d’impossibilitat 
d’assistir-hi, i les representacions, quan es donen, no es 
produeixen, en general, amb instruccions específiques 
per tal que el representant pugui atenir-se al resultat 
del debat en el Consell.
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Hi ha un procediment perquè els consellers puguin dis-
posar de la informació necessària per preparar les reu-
nions dels òrgans d’administració amb prou temps.

D’acord amb el que estableix l’article 22 del Reglament del 
Consell, en l’acompliment de les seves funcions, el conse-
ller té el deure d’exigir a la Societat, i el dret de recollir-ne, 
la informació necessària que li serveixi per al compliment 
de les seves obligacions. Per fer-ho, el conseller haurà de 
sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la Socie-
tat i examinar els seus llibres, registres, documents i resta 
de documentació. El dret d’informació s’estén a les socie-
tats participades sempre que això sigui possible.

La sol·licitud s’ha de dirigir al president del Consell, si 
té caràcter executiu, i si no al conseller delegat, el qual 
l’ha de fer arribar a l’interlocutor apropiat, i en cas que 
consideri que es tracta d’informació confidencial, haurà 
d’advertir el conseller d’aquesta circumstància així com 
del seu deure de confidencialitat.

Independentment d’això, en general, els documents que 
han de ser aprovats pel Consell i especialment aquells 
que per la seva extensió no es poden assimilar durant la 
sessió es remeten als membres del Consell amb antela-
ció a les reunions de l’òrgan d’administració.

El Consell i l’auditoria (C.1.27, C.1.28, C.1.30, C.1.31, C.1.32, C.1.33 i C.1.34)

La relació amb el mercat i independència dels auditors externs 

Quant a les relacions amb els subjectes que intervenen 
en els mercats, la Societat actua d’acord amb els principis 
de la transparència i la no-discriminació presents en la 
legislació aplicable i segons el que disposa el Reglament 
del Consell d’Administració, que estableix que s’infor-
marà el públic de manera immediata sobre tota infor-
mació rellevant a través de les comunicacions a la CNMV 
i del lloc web corporatiu. Quant a la relació amb analistes 
i bancs d’inversió, el Departament de Relació amb In-
versors coordina la relació de la Societat amb analistes, 
accionistes i inversors institucionals, i gestiona les seves 
peticions d’informació per tal d’assegurar a tothom un 
tracte equitatiu i objectiu.

En aquest sentit, d’acord amb la recomanació 4 del Codi 
de bon govern de les societats cotitzades, el Conse-
ll d’Administració de la Societat, en el marc de la seva 
competència general de determinar les polítiques i es-
tratègies generals de la Societat, va aprovar, en la sessió 
del 30 de juliol del 2015, la Política d’informació, comuni-
cació i contactes amb accionistes, inversors institucionals 
i assessors de vot, disponible al web corporatiu de la 
Societat.

En el marc d’aquesta Política, i arran de les competències 
atribuïdes al conseller coordinador nomenat el 2017, li 
correspon mantenir contactes, quan sigui apropiat, 
amb inversors i accionistes per conèixer els seus punts 
de vista per tal de formar-se una opinió sobre les seves 
preocupacions, en particular, en relació amb el govern 
corporatiu de la Societat.

Així mateix, i d’acord amb la normativa interna, entre 
les competències atribuïdes legalment al ple del Conse-
ll d’Administració hi ha específicament la supervisió del 
procés de divulgació d’informació i les comunicacions 
relatives a la Societat, per la qual cosa li corresponen la 
gestió i la supervisió al nivell més alt de la informació 
subministrada als accionistes, als inversors institucionals 
i als mercats en general. En aquest sentit, el Consell d’Ad-
ministració, a través dels òrgans i departaments corres-
ponents, procura tutelar, protegir i facilitar l’exercici dels 
drets dels accionistes, dels inversors institucionals i dels 
mercats en general en el marc de la defensa de l’interès 
social, de conformitat amb els principis següents:

Transparència, igualtat de tracte i no-discriminació, in-
formació contínua, afinitat amb l’interès social, avant-

InformacióPer tant, el percentatge de no assistències sobre el total 
de vots durant l’exercici 2019 és del 2,11%, tenint en 
compte que s’han considerat com a no assistència les 
delegacions sense instruccions específiques.

Reunions del conseller coordinador sense l’assistència 
ni la representació de cap conseller executiu:

NOMBRE DE REUNIONS 4

El conseller coordinador no es va introduir a CaixaBank 
per tenir un president executiu, sinó com una garantia 
més en el procés de desconsolidació amb l’anterior soci 
de control. Per aquesta raó, dedica més temps als conse-
llers independents. El 2019 ha mantingut dues reunions 
amb els consellers independents, una amb els consellers 
dominicals i una altra amb els consellers microdomini-
cals. Es ret compte de totes les reunions en el Consell 
d’Administració, on es debaten les propostes de millora.  

Reunions de les diferents comissions del Consell:

NOMBRE DE REUNIONS DE 
LA COMISSIÓ EXECUTIVA 19
NOMBRE DE REUNIONS DE 
LA COMISSIÓ D’AUDITORIA 
I CONTROL

18
NOMBRE DE REUNIONS 
DE LA COMISSIÓ 
DE NOMENAMENTS

8
NOMBRE DE REUNIONS DE LA 
COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

9

NOMBRE DE REUNIONS DE 
LA COMISSIÓ DE RISCOS

15
NOMBRE DE REUNIONS DE 
LA COMISSIÓ D’INNOVACIÓ, 
TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

1
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guarda en l’ús de les noves tecnologies 
i compliment de la llei i de la normativa 
interna de CaixaBank.

Els principis anteriors són aplicables a la 
informació facilitada i a les comunica-
cions de la Societat amb els accionistes 
i inversors institucionals i a les relacions 
amb els mercats i amb les altres parts in-
teressades, com ara, entre d’altres, enti-
tats financeres intermediàries, gestores i 
dipositàries de les accions de la Societat, 
analistes financers, organismes de regu-
lació i supervisió, assessors de vot (proxy 
advisors), agències d’informació i agèn-
cies de qualificació creditícia (ràting).

En concret, la Societat tindrà presents de 
manera especial les regles sobre tracta-
ment de la informació privilegiada i de la 
informació rellevant que recullen tant la 
normativa aplicable com les normes de 
la Societat pel que fa a relacions amb els 
accionistes i comunicació amb els mer-
cats de valors, contingudes en el Codi ètic 
i principis d’actuació de CaixaBank, en el 
Reglament intern de conducta de Caixa-
Bank, SA en l’àmbit del mercat de valors 
i en el Reglament del Consell d’Adminis-
tració de la Societat (també disponibles al 
web corporatiu).

Pel que fa als auditors externs, la Co-
missió d’Auditoria i Control, a més de la 
funció d’elevar al Consell d’Administració, 
per a la seva submissió a la Junta Gene-
ral d’Accionistes, la propostes de selecció, 
nomenament, reelecció i substitució de 
l’auditor extern, és l’encarregada d’esta-
blir les relacions oportunes amb l’auditor 
de comptes per rebre informació sobre 
aquelles qüestions que puguin posar en 
risc la independència de l’auditor, i qual-
ssevol altres relacionades amb el procés 
de desenvolupament de l’auditoria de 
comptes. En qualsevol cas, la Comis-
sió d’Auditoria i Control haurà de rebre 

anualment dels auditors externs la decla-
ració de la seva independència en relació 
amb la Societat o les entitats vinculades a 
aquesta directament o indirectament, així 
com la informació dels serveis addicio-
nals de qualsevol classe oferts a aquestes 
entitats per l’esmentat auditor extern, o 
per les persones o entitats vinculades a 
l’auditor extern d’acord amb el que dispo-
sa la legislació sobre auditoria de comp-
tes. Així mateix, la Comissió d’Auditoria i 
Control emetrà anualment, amb caràcter 
previ a l’emissió de l’informe d’auditoria 
de comptes, un informe en què s’expres-
sarà una opinió sobre la independència 
de l’auditor de comptes. Aquest informe 
haurà de contenir, en qualsevol cas, la 
valoració de la prestació dels serveis ad-
dicionals esmentats anteriorment, indivi-
dualment considerats i en el seu conjunt, 
diferents de l’auditoria legal i en relació 
amb el règim d’independència o amb la 
normativa reguladora d’auditoria.

Com a mecanisme addicional per asse-
gurar la independència de l’auditor, l’arti-
cle 45.4 dels Estatuts Socials estableix que 
la Junta General no pot revocar els audi-
tors abans que finalitzi el període per al 
qual van ser nomenats, excepte en cas de 
causa justa. Així mateix, amb l’objectiu de 
garantir el compliment de la normativa 
aplicable i la independència dels treballs 
d’auditoria, la Societat disposa d’una Polí-
tica de relació amb l’auditor extern.

Pel que fa als mecanismes concrets es-
tablerts per preservar la independència 
dels auditors externs, el Consell d’Ad-
ministració de CaixaBank va aprovar en 
l’exercici 2018 la Política de relació amb els 
auditors externs. Aquesta política té com 
a objectiu adequar el procés de designa-
ció de l’auditor de comptes de CaixaBank, 
SA i el seu grup consolidat al nou marc 
normatiu i garantir que es faci mitjançant 
un procés imparcial i transparent i que 

tant aquesta designació com el marc de relacions amb l’auditor es desenvolupa de 
conformitat amb la normativa aplicable.

Aquesta política recull, entre d’altres, els principis que han de regir la selecció, la con-
tractació, el nomenament, la reelecció i el cessament de l’auditor de comptes de Caixa-
Bank, així com el marc de relacions entre els dos.

La firma d’auditoria realitza altres treballs per a la Societat i el seu Grup diferents dels 
d’auditoria:

IMPORT D’ALTRES 
TREBALLS DIFERENTS 
DELS D’AUDITORIA 
(MILERS D’EUROS)

SOCIETAT TOTAL
SOCIETATS  
DEL GRUP

IMPORT TREBALLS 
DIFERENTS DELS 
D’AUDITORIA/IMPORT 
TREBALLS D’AUDITORIA 
(EN %)

532

32 % 30 %29 %

625 1.157
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NOMBRE D’ANYS 
ININTERROMPUTS

NOMBRE D’EXERCICIS 
AUDITATS PER LA FIRMA 
ACTUAL D’AUDITORIA/
NOMBRE D’EXERCICIS 
QUE LA SOCIETAT O EL 
SEU GRUP HAN ESTAT 
AUDITATS (EN %)

2

10 %

2

10 %

Amb caràcter general, la Comissió d’Auditoria i Control és 
l’encarregada de vetllar per l’elaboració correcta de la in-
formació financera i, entre les seves funcions, s’hi inclouen 
les següents, que, entre altres coses, miren d’evitar l’exis-
tència d’informes d’auditoria amb excepcions:

Pel que fa a la supervisió de la informació financera: 

i. informar la Junta General d’Accionistes sobre les 
qüestions que es plantegin en matèries que siguin 
competència de la Comissió i, en particular, sobre 
el resultat de l’auditoria, explicant com ha contribuït 
a la integritat de la informació financera i la funció 
que la Comissió ha exercit en aquest procés; 

ii. supervisar el procés d’elaboració i presentació de 
la informació financera preceptiva relativa a la So-
cietat i, si escau, al Grup, revisant els comptes de 
la Societat, el compliment dels requisits normatius 
en aquesta matèria, la delimitació adequada del 
perímetre de consolidació i l’aplicació correcta dels 
principis de comptabilitat generalment acceptats. 

I, en concret, conèixer, entendre i supervisar l’eficàcia 
del sistema de control intern de la informació finan-
cera (SCIIF), i presentar una conclusió sobre el seu 
grau de confiança i fiabilitat, així com informar les 
propostes de modificació de principis i criteris comp-
tables suggerides per la direcció per tal de garantir 
la integritat dels sistemes d’informació comptable 
i financera, inclosos el control financer i operatiu, i 
el compliment de la legislació aplicable. La Comis-
sió podrà presentar recomanacions o propostes al 
Consell d’Administració adreçades a salvaguardar la 
integritat de la informació financera preceptiva;

iii. vetllar perquè el Consell d’Administració procuri 
presentar els comptes anuals a la Junta General 
d’Accionistes sense limitacions ni excepcions en 
l’informe d’auditoria i perquè, en el supòsit excep-
cional que hi hagi excepcions, tant el president de 
la Comissió com els auditors expliquin amb clare-
dat als accionistes el contingut i l’abast d’aquestes 
limitacions o excepcions;

iv. informar, amb caràcter previ, el Consell d’Adminis-
tració sobre la informació financera, i no financera 

relacionada, que la Societat hagi de fer pública 
periòdicament als mercats i als seus òrgans de su-
pervisió.

Durant l’exercici 2019, la Societat no ha canviat d’audi-
tor extern. L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici anterior no presenta reserves o excepcions. Els 
comptes anuals individuals i consolidats que es presen-
ten al Consell per a la seva formulació no estan prèvia-
ment certificats. Sens perjudici d’això, es fa constar que 
en el procés del sistema de control intern de la informa-
ció financera (SCIIF), els estats financers a 31 de desem-
bre del 2019, que formen part dels comptes anuals, són 
objecte de certificació pel director executiu d’Interven-
ció, Control de Gestió i Capital de la Societat..

OPA (C.1.38)
La Societat no ha celebrat acords significatius que entrin 
en vigor, siguin modificats o concloguin en cas de canvi 
de control de la Societat arran d’una oferta pública d’ad-
quisició, i els seus efectes.  

Selecció (C.1.16, C.1.21, C.1.22, y C.1.23)
D’acord amb el que estableixen l’article 529 decies del 
Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, i 
els articles 5, 6 i 18 a 21 del Reglament del Consell d’Ad-
ministració, les propostes de nomenament de consellers 
que sotmeti el Consell d’Administració a la consideració 
de la Junta General i els acords de nomenament que 
adopti el mateix Consell en virtut de les facultats de 
cooptació que té legalment atribuïdes hauran d’estar 
precedides de la proposta corresponent de la Comissió 
de Nomenaments, quan es tracti de consellers indepen-
dents, i d’un informe en el cas de la resta de consellers. 
Les propostes de nomenaments o de reelecció de con-
sellers van acompanyades d’un informe justificatiu del 
Consell d’Administració en el qual es valora la compe-
tència, l’experiència i els mèrits del candidat proposat.

Així mateix, el Consell d’Administració, en l’exercici de les 
seves facultats de proposta a la Junta General i de coop-
tació per a la cobertura de vacants, vetlla perquè, en la 

INDIVIDUALS

INDIVIDUALS

CONSOLIDATS

CONSOLIDATS

Nombre d’exercicis que fa que la firma actual d’auditoria 
s’encarrega de manera ininterrompuda de fer l’audito-
ria dels comptes anuals individuals o consolidats de la 
societat. 
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composició d’aquest òrgan, els consellers 
externs o no executius representin ma-
joria sobre els consellers executius i que 
aquests siguin el mínim necessari.

També vetlla perquè dins el grup majo-
ritari dels consellers no executius s’hi in-
tegrin els titulars o els representants dels 
titulars de participacions significatives es-
tables en el capital de la Societat o aquells 
accionistes que hagin estat proposats 
com a consellers, encara que la seva par-
ticipació accionarial no sigui una partici-
pació significativa (consellers dominicals), 
i professionals de prestigi reconegut que 
puguin desenvolupar les seves funcions 
sense veure’s condicionats per relacions 
amb la Societat o el seu Grup, els seus 
directius o els seus accionistes significatius 
(consellers independents).

Per a la qualificació dels consellers s’uti-
litzen les definicions establertes en la 
normativa aplicable, que es recullen en 
l’article 19 del Reglament del Consell 
d’Administració.

Així mateix, vetlla perquè, pel que fa als 
consellers externs, la relació entre domi-
nicals i independents reflecteixi la propor-
ció que hi ha entre el capital de la Societat 
representat per dominicals i la resta del 
capital, i perquè els consellers indepen-
dents representin, almenys, un terç total 
de consellers.

Cap accionista pot estar representat en 
el Consell d’Administració per un nombre 
de consellers dominicals superior al qua-
ranta per cent del total de membres del 
Consell d’Administració, sens perjudici del 
dret de representació proporcional que 
correspon als accionistes en els termes 
previstos en la llei.

Els consellers exerceixen el càrrec durant 
el termini previst pels Estatuts (que és de 

quatre anys), mentre la Junta General 
no n’acordi la separació ni renunciïn al 
càrrec, i poden ser reelegits una o diver-
ses vegades per períodes de la mateixa 
durada. No obstant això, els consellers 
independents no es mantenen com a tals 
durant un període continuat superior a 
dotze anys.

Els designats per cooptació exerceixen el 
càrrec fins a la data de la següent reunió 
de la Junta General o fins que transcorri 
el termini legal per a la celebració de la 
Junta que hagi de resoldre sobre l’apro-
vació dels comptes de l’exercici anterior, 
però si la vacant es produeix una vegada 
convocada la Junta General i abans de la 
celebració, el nomenament del conseller 
per cooptació per part del Consell per 
cobrir aquesta vacant té efectes fins a la 
celebració de la Junta General següent.

El 20 de setembre del 2018 el Consell 
d’Administració va aprovar la Política de 
selecció, diversitat i avaluació de la ido-
neïtat dels consellers i dels membres de 
l’alta direcció i altres titulars de funcions 
clau de CaixaBank i el seu Grup (d’ara 
endavant, la “Política”). La Política forma 
part del sistema de govern corporatiu 
de la Societat i recull els aspectes i com-
promisos principals de la Societat i el seu 
Grup en matèria de nomenament i selec-
ció de consellers.

En el procés de selecció de consellers, pel 
que fa als requisits individuals, els candi-
dats a consellers i els consellers han de 
reunir els requisits d’idoneïtat necessaris 
per a l’exercici del seu càrrec d’acord amb 
el que disposa la normativa aplicable. 
En concret, han de tenir una honorabi-
litat comercial i professional reconeguda, 
disposar dels coneixements i l’experiència 
adequats per desenvolupar les seves fun-
cions i estar en disposició d’exercir un bon 
govern de la Societat.

També es tenen en compte les condicions 
que estableix la normativa vigent pel que 
fa a la composició del Consell d’Adminis-
tració en el seu conjunt. En particular, la 
composició del Consell d’Administració 
en el seu conjunt ha de reunir coneixe-
ments, competències i experiència sufi-
cients en el govern d’entitats de crèdit per 
entendre adequadament les activitats de 
la Societat, inclosos els seus riscos princi-
pals, i per assegurar la capacitat efectiva 
del Consell d’Administració per prendre 
decisions de manera independent i autò-
noma en interès de la Societat.

La Comissió de Nomenaments, amb l’as-
sistència de la Secretaria General i del 
Consell, tenint en compte l’equilibri de 
coneixements, experiència, capacitat i di-
versitat necessaris i existents en el Consell 
d’Administració, elabora i manté actualit-
zada una matriu de competències, que 
aprova el Consell d’Administració.

Si escau, els resultats de l’aplicació de la 
matriu poden servir per identificar neces-
sitats futures de formació o àrees que cal 
reforçar en nomenaments futurs.

El procediment de selecció dels membres 
del Consell que s’estableix en la Política 
es complementa, en aquells aspectes que 
resultin d’aplicació, amb el que preveu el 
Protocol de procediments d’avaluació de 
la idoneïtat i nomenaments de consellers 
i membres d’alta direcció i altres titulars 
de funcions clau de CaixaBank (el “Proto-
col d’idoneïtat”, d’ara endavant) o la nor-

ma interna equivalent existent en cada 
moment.

En el Protocol d’idoneïtat s’estableixen les 
unitats i els procediments interns de la 
Societat per dur a terme la selecció i l’ava-
luació contínua dels membres del seu 
Consell d’Administració, els directors ge-
nerals i assimilats, els responsables de les 
funcions de control intern i altres càrrecs 
clau de CaixaBank, tal com es defineixen 
en la legislació aplicable. D’acord amb el 
Protocol d’idoneïtat, és al Consell d’Admi-
nistració en ple a qui correspon avaluar la 
idoneïtat per a l’exercici del càrrec de con-
seller, i ho fa partint de la proposta d’in-
forme que elabora la Comissió de Nome-
naments. A més del procediment previst 
per a l’avaluació prèvia al nomenament 
com a conseller, el Protocol d’idoneïtat 
també estableix els procediments per a 
una avaluació continuada del conseller i 
per a una avaluació per circumstàncies 
sobrevingudes que puguin afectar la seva 
idoneïtat per a l’exercici del càrrec.

No hi ha requisits específics, diferents dels 
relatius als consellers, per ser nomenat pre-
sident del Consell d’Administració. Així ma-
teix, ni en els Estatuts ni en el Reglament del 
Consell s’estableix límit d’edat per ser con-
seller, ni tampoc un mandat limitat ni altres 
requisits més estrictes, diferents dels previs-
tos en la normativa, a més dels previstos 
legalment per als consellers independents.

Els consellers cessen en el càrrec quan 
hagi transcorregut el període per al qual 
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van ser nomenats, quan ho decideixi la Junta General en ús de les atribucions que té 
conferides legalment o estatutàriament i quan hi renunciïn.

Així mateix, han de posar el seu càrrec a disposició del Consell d’Administració en els 
supòsits enumerats en l’apartat següent d’aquest informe (C.1.19) i formalitzar, si el 
Consell ho considera convenient, la dimissió corresponent.

Quan un conseller cessi en el seu càrrec abans del final del seu mandat, ha d’explicar les 
raons en una carta que ha de trametre a tots els membres del Consell d’Administració.

Matriu de coneixements, experiència i diversitat del Consell d’Administració de CaixaBank (desembre 2019)

De l’anàlisi de la matriu es conclou que el Consell d’Administració de CaixaBank 
té en el moment d’aquest informe una composició satisfactòria amb un equilibri 
adequat de coneixements i experiències entre els seus membres, tant en el sector 
financer com en altres àmbits que s’estimen rellevants per garantir el correcte go-
vern de l’entitat de crèdit i un conjunt d’experiències que aporten suficients punts 
de vista de caràcter complementari.

FORMACIÓN EXPERIENCIA

9

6

11

8

4

Gobierno  
Corporativo

Servicio público /  
Relaciones con  
reguladores

Alta dirección  
otros sectores

Alta Dirección Banca / 
Sector financiero

Innovación /
Nuevas tecnologías / 

Transformación digital

Gestor de Riesgos / 
Cumplimiento

Auditoría

Otra experiencia 
en Entidades de 
crédito 

Otra experiencia 
en resto sector 
financiero

Sector académico / 
investigación

9
16

10

10

4

Derecho

Económicas /  
Empresariales

Otras

Ciencias (matemáticas, 
física, ingeniería...)

5

1

4

13
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Obligació de dimitir (C.1.19 y C.1.36) Processats (C.1.37)

De conformitat amb el que estableix l’article 21.2 del Reglament del Consell d’Adminis-
tració, els consellers han de posar el seu càrrec a disposició del Consell i formalitzar, si 
aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:

a. quan cessin en els llocs, els càrrecs o les funcions executives als quals estigui 
associat el seu nomenament com a conseller;

b. quan es trobin en algun dels supòsits d’incompatibilitat o prohibició legalment 
previstos o deixin de reunir els requisits d’idoneïtat exigits per la normativa vigent;

c. quan resultin processats per un fet presumptivament delictiu o siguin objecte 
d’un expedient disciplinari per falta greu o molt greu instruït per les autoritats 
supervisores;

d. quan la seva permanència en el Consell pugui posar en perill els interessos de 
la Societat o quan desapareguin les raons per les quals van ser nomenats. En 
particular, en el cas dels consellers dominicals, quan l’accionista a qui representin 
transmeti íntegrament la seva participació accionarial. També ho hauran de fer 
quan aquest accionista rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que 
exigeixi la reducció del nombre de consellers dominicals;

e. quan es produeixin canvis significatius en la seva situació professional o en les 
condicions en virtut de les quals hagi estat nomenat Conseller, i

f. quan per fets imputables al conseller la seva permanència al Consell causi un 
dany greu al patrimoni o reputació socials segons el parer d’aquest.

En l’article 21.3 del Reglament del Consell d’Administració s’estableix que, en cas 
que una persona física representant d’una persona jurídica conseller incorri en 
algun dels supòsits previstos anteriorment, el representant persona física haurà 
de posar el seu càrrec a disposició de la persona jurídica que l’hagi nomenat. Si 
aquesta decideix mantenir el representant per a l’exercici del càrrec de conseller, 
el conseller persona jurídica haurà de posar el càrrec de conseller a disposició 
del Consell d’Administració.

Tot això, sens perjudici del que disposen el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, 
pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i 
solvència d’entitats de crèdit, sobre els requisits d’honorabilitat que han de com-
plir els consellers i les conseqüències de la pèrdua sobrevinguda d’aquesta i altra 
normativa o guies aplicables per la naturalesa de l’entitat.

Cap membre del Consell d’Administració ha informat la 
Societat que ha resultat processat o s’ha dictat contra ell 
ordre d’obertura de judici oral per algun dels delictes as-
senyalats en l’article 213 de la Llei de societats de capital.
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Avaluació (C.1.17 i C.1.18)

Tenint en compte les conclusions de l’infor-
me d’avaluació del Consell d’Administració de 
l’exercici 2018, durant l’exercici 2019 la Comissió 
de Nomenaments ha fet un seguiment de totes 
les mesures i accions de millora organitzatives 
que s’expliquen tot seguit.

A més de les mesures ja esmentades com a fi-
tes principals de govern corporatiu en l’exercici 
2019, consistents en la reducció de la mida del 
Consell d’Administració i la creació de la Co-
missió d’Innovació, Tecnologia i Transformació 
Digital, així com el fet d’haver assolit després de 
la JGA del 2019 el 37,50% de presència femeni-
na en la composició del Consell durant l’exercici 
2019, a CaixaBank es va continuar avançant i 
desenvolupant pràctiques organitzatives i de 
treball que han dotat de més eficiència i quali-
tat el funcionament del Consell d’Administració.

En particular, cal destacar que s’ha avançat en 
la millora d’eines tècniques i d’aspectes organit-
zatius diversos, des de l’optimització d’agendes 
fins a l’estructuració de les reunions, així com 
l’ampliació de terminis relatius a la planificació i 
l’organització dels treballs.

Quant a les comissions, durant l’exercici 2019 
es va modificar el Reglament del Consell per 
estendre l’obligació de remissió de les actes de 
les sessions de la Comissió de Nomenaments i 
de la Comissió de Retribucions a tots els con-
sellers, tal com ja es feia amb les de la Comissió 
d’Auditoria i Control, la Comissió de Riscos i la 
Comissió Executiva.

Descripció procés d’avaluació i àrees avaluades

El Consell d’Administració porta a terme anualment l’ava-
luació prevista en l’article 529 nonies de la Llei de societats 
de capital i en l’apartat setè de l’article 16 del Reglament del 
Consell d’Administració. Així mateix, es té en compte l’actual 
Codi de bon govern de febrer del 2015, que recull, en la re-
comanació 36, l’autoavaluació periòdica de l’acompliment 
del Consell d’Administració i de les seves comissions.

El Consell d’Administració ha fet l’autoavaluació del seu 
funcionament el 2019 utilitzant com a base els qüestionaris 
d’autoavaluació aprovats per la Comissió de Nomenaments 
el 2018, introduint-hi alguns canvis puntuals. A aquest efec-
te, s’ha tingut en compte que en mantenir pràcticament el 
mateix qüestionari d’autoavaluació que en l’exercici anterior 
s’ha pogut incorporar en l’exercici 2019 la comparativa de 
resultats amb l’exercici anterior.

La metodologia aplicada s’ha basat fonamentalment en 
l’anàlisi de les respostes als qüestionaris. S’avaluen els as-
pectes següents:

Funcionament del Consell d’Administració (preparació, 
dinàmica i cultura; valoració de les eines de treball posades 
a disposició dels consellers i valoració del procés d’autoa-
valuació del Consell d’Administració); composició i funcio-
nament de les comissions, acompliment del president, del 
conseller delegat, del conseller independent coordinador i 
del secretari del Consell d’Administració, així com avaluació 
individual de cada conseller pels seus parells.

Als membres de cada comissió també se’ls envia un formu-
lari detallat d’autoavaluació del funcionament de la comis-
sió respectiva.

Els resultats i les conclusions, incloses les recomanacions, 
s’han recollit en el document d’anàlisi de l’avaluació de 
l’acompliment del Consell d’Administració de CaixaBank i 
les seves comissions corresponent a l’exercici 2019, que va 
ser aprovat pel Consell d’Administració.

Amb caràcter general, i considerant les respostes rebudes 
dels consellers en l’exercici d’autoavaluació i els informes 
d’activitat elaborats per cadascuna de les comissions, el 
Consell d’Administració avalua favorablement la qualitat i 
l’eficiència del seu funcionament i del funcionament de les 
seves comissions durant l’exercici 2019.
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Remuneració del Consell d’Administració (C.1.13. i C.1.39)

REMUNERACIÓ MERITADA 
EN L’EXERCICI A FAVOR DEL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
(MILERS D’EUROS)1

IMPORT DELS DRETS 
ACUMULATS PELS CONSELLERS 
ACTUALS EN MATÈRIA DE 
PENSIONS (MILERS D’EUROS)

IMPORT DELS DRETS 
ACUMULATS PELS CONSELLERS 
ANTICS EN MATÈRIA DE 
PENSIONS (MILERS D’EUROS)2

 6.831  5.546 0

1 En la Política de remuneracions es desglossa la remuneració dels membres del Consell d’Administració en “la seva condició de tals” i del “conseller 
executiu”.

2 No s’informa dels drets consolidats per antics consellers en matèria de pensions, atès que la Societat no manté cap tipus de compromís (d’apor-
tació o de prestació) en relació amb aquests exconsellers executius en virtut del sistema de pensions.

La remuneració dels consellers de l’exercici 2019 que 
s’explica en aquest apartat té en compte els aspectes 
següents:

Al tancament de l’exercici 2019, el Consell d’Administra-
ció està compost per setze membres, i és el conseller 
delegat, Gonzalo Gortázar, l’únic membre que exerceix 
funcions executives.

El 5 d’abril del 2019, la Junta General d’Accionistes va 
acordar reduir en dos el nombre de consellers, fixant en 
setze el nombre total de membres del Consell, i tam-
bé va aprovar el nomenament de Marcelino Armenter 
(conseller dominical) i de Cristina Garmendia (consellera 
independent) com a nous membres del Consell d’Admi-
nistració. D’altra banda, en no haver-se renovat en els 
seus càrrecs, van causar baixa en el Consell Alain Minc, 
Juan Rosell, Antonio Sáinz de Vicuña i Javier Ibarz.

Després de la celebració de la Junta General, el Consell 
d’Administració, a proposta de la Comissió de Nome-

naments i de la Comissió d’Auditoria i Control (referent 
a la composició de la Comissió de Nomenaments), va 
acordar reorganitzar la composició de les comissions del 
Consell. Per això, es va nomenar Verónica Fisas, conse-
llera independent, nova vocal de la Comissió de Retribu-
cions i Xavier Vives, conseller independent coordinador, 
nou vocal de la Comissió de Nomenaments. Així ma-
teix, va acordar tornar a nomenar els consellers reelegits 
per la Junta General com a membres de les comissions 
del Consell de què formaven part fins ara. Finalment, la 
Comissió d’Auditoria i Control va acordar designar Koro 
Usarraga com la seva presidenta i, igualment, la Comis-
sió de Riscos va designar Eduardo Javier Sanchiz com el 
seu president.

El 23 de maig del 2019, el Consell d’Administració va 
aprovar la constitució de la Comissió d’Innovació, Tec-
nologia i Transformació Digital, i va acordar que en for-
messin part, a més del president i del conseller delegat, 
Amparo Moraleda, Cristina Garmendia i Marcelino Ar-
menter.

La xifra de remuneració del Consell d’Administració no 
inclou la remuneració per pertinença a altres consells per 
representació de l’Entitat fora del grup consolidable, que 
assoleix els 246 mil euros, ni l’import de les aportacions 
als sistemes d’estalvi amb drets econòmics no consoli-
dats durant l’exercici, que és de 509 mil euros.
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NOMBRE DE 
BENEFICIARIS

32 TIPUS DE BENEFICIARI DESCRIPCIÓ DE L’ACORD

Conseller delegat i 3 
membres del Comitè de 
Direcció, 5 directius i 23 
comandaments intermedis

Conseller delegat: 1 anualitat dels components fixos de la 
remuneració.

Membres del Comitè de Direcció: clàusula d’indemnització 
de la més alta de les quantitats entre una anualitat dels 
components fixos de la remuneració o el previst per im-
peratiu legal. Actualment hi ha tres membres del Comitè 
per als quals la indemnització prevista per imperatiu legal 
encara resulta inferior a una anualitat.

Així mateix, el conseller delegat i els membres del Comitè 
de Direcció tenen establerta una anualitat dels compo-
nents fixos de la remuneració, pagadora en mensualitats, 
per remunerar el pacte de no competència. Aquest paga-
ment s’interrompria si s’incomplís aquest pacte.

Directius i comandaments intermedis: 28 directius i co-
mandaments intermedis: entre 0,1 i 1,5 anualitats dels com-
ponents fixos de la remuneració, per damunt del previst 
per imperatiu legal. S’inclouen en el còmput els directius i 
comandaments intermedis de les empreses del Grup.

El Consell aprova, previ informe de la Comissió de Retribucions, dins el sistema previst 
en els Estatuts, la Política de remuneració del Consell d’Administració, del Col·lectiu 
Identificat i general del Grup CaixaBank. A més, també aprova la retribució dels con-
sellers dins el límit fixat per la Junta, així com, en el cas dels executius, la retribució 
addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar 
els seus contractes. Pel que fa a l’alta direcció, el Consell aprova el nomenament i ces-
sament eventual dels alts directius, així com les seves condicions contractuals, en què 
s’inclouen les clàusules d’indemnització. 

Cal destacar que la Política de remuneració del Consell d’Administració inclou informa-
ció detallada sobre la remuneració dels consellers, i en especial del conseller executiu, 
i és aprovada per la Junta General. Per a la resta de directius (5 beneficiaris) que no 
són considerats alta direcció i els comandaments intermedis (23 beneficiaris), en cas 
d’acomiadament que generi dret a percebre indemnització, l’impacte seria irrellevant 
tenint en compte que en aquests casos aquestes clàusules acaben sent absorbides per 
les indemnitzacions legals.

Acords entre la societat i els seus càrrecs d’administració i direcció o empleats que disposin d’indemnitzacions, clàusules de garantia o blindatge, quan 
aquests dimiteixin o siguin acomiadats de forma improcedent o si la relació contractual arriba a la seva fi amb motiu d’una oferta pública d’adquisició o un 
altre tipus d’operacions.

Més enllà dels supòsits previstos per la normativa, aquests contractes s’han de comunicar i han de ser aprovats pel Consell d’Administració. Així mateix, s’informa 
la Junta General sobre aquestes clàusules.
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MEMBRES (EXCLOENT-NE CEO)

JUAN ANTONIO ALCARAZ
Director general de Negoci

Educació

Trajectòria 
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials per 
Cunef (Universitat Complutense de Ma-
drid) i màster en Administració d’Empre-
ses per IESE.

Es va incorporar a ”la Caixa” el 2007 i 
actualment, com a director general de 
Negoci, és responsable de les àrees de 
negoci següents: Retail Banking, Global 
Customer Experience i Specialized Con-
sumer Segments (Imaginbank, Family, 
Senior, Agrobank i Holabank).
A més, dins les seves responsabilitats és 
a càrrec de CaixaBank Digital Business i 
CaixaBank Business Intelligence.
Va ser director general de Banc Sabadell 
(2003-2007) i, amb anterioritat, subdirec-
tor general del Santander i Central Hispa-
no (1990-2003).

President de CaixaBank Payments & Con-
sumer i membre del Consell d’Adminis-
tració de SegurCaixa Adeslas. President 
de l’Associació Espanyola de Directius, 
vocal del Consell Consultiu de Foment del 
Treball, vocal del Patronat de la Fundació 
Tervalis, membre del Consell Assessor 
Universitari de la Universitat Internacional 
de Catalunya, membre de RICS.

Altres càrrecs 
actuals

Membre del Consell d’Administració de 
Sareb i president no executiu de Buildin-
gCenter, SA.

XAVIER COLL
Director general de Recursos Humans 
i Organització

Educació

Trajectòria 
professional

Llicenciat en Medicina per la Universitat 
de Barcelona i màster en Administració 
d’Empreses per la University of Chicago i 
en Salut Pública per la John Hopkins Uni-
versity. Beca Fullbright ”la Caixa”.

El 2008 s’incorpora a ”la Caixa” com a 
director executiu de Recursos Humans i 
membre del seu Comitè de Direcció. Té 
una trajectòria internacional  de més de 
trenta anys en el sector de la salut, en 
banca multilateral de desenvolupament i 
en el sector financer.
Prèviament, en el Banc Mundial, va ser 
director del Gabinet del President i vice-
president de Recursos Humans i, en el 
Banc Europeu d’Inversions, director de 
Recursos Humans.

JORDI MONDÉJAR
Director general de Riscos

Educació

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la Universitat de Barcelona. 
Membre del Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes.

Trajectòria 
professional

Va treballar en Arthur Andersen des del 
1991 fins al 2000 en l’àmbit de l’auditoria 
de comptes d’entitats del sector financer 
i regulades.
Es va incorporar al Grup ”la Caixa” l’any 
2000, on va ser director executiu d’Inter-
venció, Control de Gestió i Capital abans 
del seu nomenament com a director ge-
neral de Riscos del Grup el 2016.

IÑAKI BADIOLA
Director executiu de Corporate 
Institutional Banking and Internatio-
nal Banking

Educació

Trajectòria 
professional

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la Universitat Compluten-
se de Madrid i màster en Administració 
d’Empreses per l’IE.

Té una trajectòria de més de vint anys en 
l’àrea financera, desenvolupant funcions 
financeres en diferents empreses de diver-
sos sectors, com ara el sector tecnològic 
(EDS), el sector de la distribució (ALCAM-
PO), el sector de l’administració pública 
(GISA), el sector del transport (IFERCAT) i 
el sector Real Estate (Harmonia).
Va ser director executiu de CIB i director 
corporatiu de Finançament Estructurat i 
Banca Institucional.

El comitè de direcció (C.1.14)
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MATTHIAS BULACH
Director executiu d’Intervenció, 
Control de Gestió i Capital

Educació

Llicenciat en Ciències Econòmiques per 
la Universitat de Sankt Gallen i màster en 
Administració d’Empreses per IESE.

Trajectòria 
professional

El 2006 es va incorporar a ”la Caixa” com 
a director de l’Oficina d’Anàlisi Econòmica, 
desenvolupant activitats de planificació 
estratègica, anàlisi del sistema bancari i re-
gulador i suport a Presidència en el marc 
de la reorganització del sector. Abans del 
seu nomenament com a director execu-
tiu el 2016, va ser director corporatiu de 
Planificació i Capital. Amb anterioritat a 
la seva incorporació al Grup va ser Se-
nior Associate de McKinsey & Company, 
on exercia activitats especialitzades en el 
sector financer així com en el desenvolu-
pament de projectes internacionals.

Altres càrrecs 
actuals

Membre del Consell de Vigilància d’Erste 
Group Bank AG; conseller de CaixaBank 
Asset Management, de CaixaBank Pay-
ments & Consumer i de BuildingCenter, 
SA. 

Altres càrrecs 
actuals

Membre del Consell d’Administració de 
BPI i de Cecabank.

JORGE FONTANALS
Director executiu de Mitjans

Educació

Diplomat en Administració d’Empreses 
i Advanced Management Program per 
ESADE.

Altres càrrecs 
actuals

Membre del Consell d’Administració de 
CaixaBank Facilities Management, de SILK 
Aplicacions i de SILC Immobles.

Trajectòria 
professional

Fins al seu nomenament com a director 
executiu de Mitjans el 2014, va ser direc-
tor corporatiu de Serveis Informàtics de 
CaixaBank i, prèviament, va exercir dife-
rents càrrecs de direcció dins l’àmbit de 
mitjans, tant de CaixaBank com d’empre-
ses del Grup.

MARÍA LUISA MARTÍNEZ
Directora executiva de Comunicació, 
Relacions Institucionals, Marca i RSC

Educació

Llicenciada en Història Contemporània per 
la Universitat de Barcelona i en Ciències de 
la Informació per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. PADE per IESE.

Altres càrrecs 
actuals

Presidenta d’Autocontrol, de Dircom Ca-
talunya i de la Comissió de Comunicació 
de la Cambra de Comerç d’Espanya.

Trajectòria 
professional

Es va incorporar a ”la Caixa” l’any 2001 
per dirigir la relació amb els mitjans de 
comunicació. El 2008, va ser nomenada 
directora de l’Àrea de Comunicació, amb 
responsabilitats en tasques de comunica-
ció corporativa i en la gestió institucional 
amb els mitjans de comunicació. El 2014 
va ser nomenada directora corporativa 
de Comunicació, Relacions Institucionals, 
Marca i RSC de CaixaBank, i des del 2016 
és directora executiva amb responsabilitat 
sobre aquestes àrees.

JAVIER PANO
Director executiu de Finances

Educació

Llicenciat en Ciències Empresarials i màs-
ter en Direcció d’Empreses per ESADE.

Trajectòria 
professional

Des del juliol del 2014 és CFO de Caixa-
Bank, és president de l’ALCO i responsable 
de la gestió de la liquiditat i finançament 
majorista, i prèviament havia estat vinculat 
a càrrecs de responsabilitat en els àmbits 
del mercat de capitals.
Amb anterioritat a la seva incorporació a 
”la Caixa” el 1993, va desenvolupar àm-
plies responsabilitats en diferents entitats.
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MARISA RETAMOSA
Directora executiva d’Auditoria 
Interna

Educació

Llicenciada en Informàtica per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Certificació 
CISA (Certified Information System Audi-
tor) i CISM (Certified Information Security 
Manager) acreditades per ISACA.

Trajectòria 
professional

Ha estat directora corporativa de Segu-
retat i Govern de Mitjans de CaixaBank i 
prèviament directora d’àrea de Seguretat 
i Control del Servei en Serveis Informàtics. 
A més, amb anterioritat va ser directora 
de l’àrea d’Auditoria de Mitjans.
Es va incorporar a ”la Caixa” l’any 2000. 
Anteriorment, va treballar en Arthur An-
dersen (1995-2000), on desenvolupava 
activitats pròpies d’auditoria de sistemes 
i processos, així com de consultoria de 
riscos.

Altres càrrecs 
actuals

Patró i secretari del Patronat de la Funda-
ció del Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (MACBA). És també secretari de la 
Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

JAVIER VALLE
Director executiu d’Assegurances

Educació

Llicenciat en Ciències Empresarials i 
màster en Administració d’Empreses per 
ESADE. Community of European Mana-
gement School (CEMS) en HEC París.

Altres càrrecs 
actuals

És conseller director general de VidaCaixa, 
vicepresident i membre del Comitè Execu-
tiu i del Consell directiu d’Unespa, així com 
conseller del Consorci de Compensació 
d’Assegurances i d’ICEA.

Trajectòria 
professional

En els deu últims anys ha desenvolupat la 
seva carrera professional com a director 
general a BanSabadell Vida, BanSabadell 
Seguros Generales i BanSabadell Pensio-
nes, i també ha estat conseller delegat de 
Zurich Vida. En el Grup Zurich va ser CFO 
d’Espanya i director d’Inversions per a Es-
panya i Llatinoamèrica.

ÓSCAR CALDERÓN
Secretari general i del Consell

Trajectòria 
professional

Va exercir d’advocat de l’Estat davant el 
TSJC, amb funcions de representació i de-
fensa de l’Estat en les ordres civil, penal, 
laboral i contenciós administratiu. Vocal 
del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa 
(1999-2002). Advocat de l’Estat secretari 
del Tribunal Economicoadministratiu Re-
gional de Catalunya (2002-2003). 
Vinculat al Grup ”la Caixa” des del 2004, 
ha estat advocat de la Secretaria Gene-
ral de ”la Caixa”, vicesecretari del Consell 
d’Administració d’Inmobiliaria Colonial 
(2005-2006), secretari del Consell de 
Banc de València (2013) i vicesecretari del 
Consell d’Administració de ”la Caixa” fins 
al juny del 2014. També va ser patró i vice-
secretari de la Fundació ”la Caixa” fins a la 
seva dissolució el 2014, així com secretari 
del Patronat de la Fundació Bancària ”la 
Caixa” fins al 2017.

Educació

Llicenciat en Dret per la Universitat de 
Barcelona i advocat de l’Estat.
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Remuneració total meritada a favor dels membres de l’alta direcció que no són també 
consellers executius:

JORGE MONDÉJAR LÓPEZ
Director General de Riscos

JAVIER PANO RIERA
Director Executiu de Finances

FRANCESC XAVIER  
COLL ESCURSELL
Director General de Recursos 
Humans i Organització

JORGE  
FONTANALS CURIEL
Director Executiu de Mitjans

MARÍA LUISA  
MARTÍNEZ GISTAU
Directora Executiva de Comunicació, 
Relacions Institucionals, Marca i RSC

ÓSCAR  
CALDERÓN DE OYA
Secretari General i del Consell

JUAN ANTONIO  
ALCARAZ GARCÍA
Director General de Negoci

MATTHIAS  
BULLACH 
Director Executiu d’intervenció, 
Control de Gestió i Capital

IÑAKI  
BADIOLA GÓMEZ 
Director Executiu de CIB and 
International Banking

MARISA  
RETAMOSA FERNÁNDEZ
Directora Executiva d’auditoria 
Interna

JAVIER VALLE  
T-FIGUERAS
Director Executiu d’assegurances

REMUNERACIÓ TOTAL ALTA DIRECCIÓ 
(EN MILERS D’EUROS) 10.234

Aquest import inclou la retribució fixa, en espècie, variable a curt termi-
ni, les primes de l’assegurança de previsió i els beneficis discrecionals de 
pensió i altres prestacions a llarg termini assignades als membres de l’alta 
direcció. Addicionalment, s’ha concedit com a incentiu provisional un total 
de 245.975 accions corresponents a l’incentiu provisional del primer cicle 
del Pla d’incentius anuals condicionats vinculat al Pla Estratègic 2019 – 
2021 aprovat per la Junta General d’Accionistes del 5 d’abril del 2019.

La remuneració percebuda durant l’exercici 2019 per l’alta direcció de 
CaixaBank per la seva activitat de representació de l’Entitat en consells 
d’administració de societats cotitzades i d’altres amb representació, dins i 
fora del grup consolidable, assoleix els 1.305 milers d’euros, i està registra-
da en els comptes de resultats de les societats respectives.
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PARTICIPACIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ A CAIXABANK:  

Altos Directivos no miembros del 
Consejo de Administración

% derechos de voto  
atribuidos a las acciones

% derechos de voto a través 
de instrumentos financieros

% total de 
derechos de  

voto

% derechos de todo que pueden ser 
transmitidos a través de instrumentos 
financieros

Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto

Don Juan Antonio Alcaraz García 0,003 % 0,000 % 0,005 % 0,000 % 0,008 % 0,000 % 0,000 %

Don Iñaki Badiola Gómez 0,001 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,003 % 0,000 % 0,000 %

Don Matthias Bulach 0,000 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,000 %

Don Óscar Calderón de Oya 0,001 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,000 %

Don Francesc Xavier Coll Escursell 0,001 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,003 % 0,000 % 0,000 %

Don Jorge Fontanals Curiel 0,000 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,000 %

Doña Mª Luisa Martínez Gistau 0,000 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,000 %

Don Jordi Modéjar López 0,001  % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,003 % 0,000 % 0,000 %

Don Javier Pano Riera 0,002 % 0,000 % 0,002 % 0,000 % 0,004 % 0,000 % 0,000 %

Doña Marisa Retamosa Fernández 0,000 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,001 % 0,000 % 0,000 %

Don Javier Valle T-Figueras 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

% total de derechos de voto en poder de 
Altos Directivos no miembros del Consejo  
de Administraación

0,009 % 0,000 % 0,019 % 0,000 % 0,028 % 0,000 % 0,000 %

Comissions del consell d’administració (C.2)

% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

16,67

% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

33,33

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

50

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Nom Càrrec  Categoria

Jordi Gual Solé President Dominical

Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu

María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent

María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent

Francesc Xavier Vives Torrents Vocal Independent
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Breu descripció Funcions. Organització i funcionament (C.2.1)

La Comissió Executiva, la seva organització i les seves 
comeses estan regulades bàsicament en l’article 39 dels 
Estatuts Socials i en els articles 12 i 13 del Reglament del 
Consell d’Administració.

Les facultats d’aquesta Comissió seran les que, en cada cas, 
li delegui el Consell, amb els límits previstos en la llei, en 
els Estatuts Socials i en el Reglament del Consell d’Admi-
nistració.

La composició de la Comissió Executiva és reflex de la com-
posició del Consell, i les seves regles de funcionament les 
determina el Consell d’Administració.

El president i el secretari de la Comissió Executiva seran, al 
seu torn, president i secretari del Consell d’Administració.

La designació de membres de la Comissió Executiva i la 
delegació permanent de facultats del Consell en aques-
ta requereixen el vot favorable d’almenys dos terços dels 
membres del Consell d’Administració.

La Comissió Executiva es reuneix totes les vegades que si-
gui convocada pel seu president o qui l’hagi de substituir, 
si no hi és, com en els casos de vacant, absència o impos-

sibilitat, i s’entén vàlidament constituïda quan concorren a 
les seves reunions, presents o representats, la majoria dels 
seus membres.

La Comissió Executiva informa el Consell dels principals 
assumptes tractats i de les decisions que es prenen en les 
seves sessions.

Els acords de la Comissió s’adopten per majoria dels mem-
bres concurrents, presents o representats, i són vàlids i 
vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel ple 
del Consell d’Administració, sens perjudici del que preveu 
l’article 4.5 del Reglament del Consell.

La Comissió Executiva té delegades totes les competències 
i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes 
interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes 
en l’article 4 del Reglament del Consell d’Administració.

Actuacions durant l’exercici

La Comissió ha tractat, durant l’exercici 2019, una sèrie de matèries de manera recurrent i d’altres amb caràcter pun-
tual, a l’efecte d’adoptar els acords pertinents o bé amb efecte informatiu, donant-se per entesa en aquest últim cas. 
Seguidament es presenta un resum dels assumptes principals tractats durant l’exercici 2019:

• Seguiment de resultats i altres aspectes comptables.
• Aspectes relatius a productes i serveis i altres aspectes de negoci.
• Índexs i altres aspectes relacionats amb la qualitat i la reputació.
• Activitat de crèdits i avals. 
• Situació d’actius adjudicats i dubtosos. 
• Vendes de cartera de deute i altres aspectes relacionats amb crèdits fallits.
• Activitat supervisora i comunicacions de reguladors. 
• Societats filials i d’altres.
• Canvis organitzatius i mesures de reestructuració.
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Regulació (C.2.3)

No hi ha reglaments específics de les comissions del 
Consell. La Comissió Executiva es regeix pel que esta-
bleixen la llei, els Estatuts Socials i el Reglament del Con-
sell d’Administració. En el que no estigui previst especial-
ment per a la Comissió Executiva, s’aplicaran les normes 
de funcionament establertes per al funcionament del 
Consell en el Reglament del Consell, que està disponible 
al web corporatiu de CaixaBank (www.CaixaBank.com).

En la regulació societària no hi ha una previsió expressa 
sobre un informe d’activitats de la Comissió. No obs-
tant això, en la reunió del mes de desembre del 2019 
la Comissió Executiva va aprovar el seu informe anual 
d’activitats, així com l’avaluació del seu funcionament de 
l’exercici 2019.

% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

33,330,00

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

66,67

COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL

Nom Càrrec Categoria

Koro Usarraga Unsain Presidenta Independent

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Vocal Independent

José Serna Masiá Vocal Dominical

Breu descripció

La Comissió d’Auditoria i Control, la seva organització i les seves comeses es regulen, bàsicament, en els arti-
cles 40 dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d’Administració i en la normativa aplicable.

Funcions. Organització i funcionament (C.2.1)

La Comissió d’Auditoria i Control està formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que de-
termini el Consell d’Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de 
la Comissió d’Auditoria i Control són independents i un (1) és designat tenint en compte els seus coneixements 
i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.

Addicionalment, el Consell d’Administració procura que els membres de la Comissió d’Auditoria i Control, i en 
especial el seu president, tinguin coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de 
riscos, i també en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les 
seves funcions dins la Comissió d’Auditoria i Control.

En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d’Auditoria i Con-
trol, que són designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l’acompliment de les funcions 
que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l’activitat de la Societat.

La Comissió d’Auditoria i Control es reuneix, d’ordinari, trimestralment per tal de revisar la informació financera 
preceptiva que s’hagi de remetre a les autoritats, així com la informació que el Consell d’Administració hagi 
d’aprovar i incloure en la seva documentació pública anual, casos en els quals comptarà amb la presència de 
l’auditor intern i, si emet algun tipus d’informe de revisió, de l’auditor de comptes. Almenys una part d’aquestes 
reunions es faran sense la presència de l’equip directiu, de manera que es puguin discutir les qüestions especí-
fiques que sorgeixin de les revisions fetes. 
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La Comissió d’Auditoria i Control designa 
del seu si un president d’entre els con-
sellers independents. El president ha de 
ser substituït cada quatre (4) anys i pot 
ser reelegit un cop transcorregut el ter-
mini d’un (1) any des del cessament. El 
president de la Comissió actua com el 
seu portaveu en les reunions del Consell 
d’Administració i, si escau, de la Junta Ge-
neral d’Accionistes de la Societat.

Així mateix, designa un secretari i pot 
designar un vicesecretari, que poden no 
ser membres d’aquesta Comissió. En cas 
de no efectuar aquestes designacions, 
actuaran com a tals els del Consell. Co-
rrespon al secretari ajudar el president 
de la Comissió a planificar les seves reu-
nions i recopilar i distribuir la informació 
necessària amb l’antelació adequada, així 
com aixecar acta de les reunions.

La Comissió d’Auditoria i Control estableix 
un pla de treball anual que té en compte 
les activitats principals de la Comissió du-
rant l’exercici.

Els membres de l’equip directiu o del 
personal de la Societat estan obligats a 
assistir a les sessions de la Comissió d’Au-
ditoria i Control i a oferir-li la seva col·la-
boració i accés a la informació de què 
disposin quan la Comissió així ho sol·liciti, 
i la Comissió pot decidir que compare-
guin sense presència de cap altre directiu. 
La Comissió també podrà requerir l’assis-
tència a les seves sessions dels auditors 
de comptes de la Societat, així com d’al-
tres persones, per bé que únicament per 
invitació del president de la Comissió i 
només per tractar aquells punts concrets 
de l’agenda per als quals siguin citats.

La Comissió d’Auditoria i Control estableix 
un canal de comunicació efectiu i periòdic 
amb els seus interlocutors habituals, que 
correspon normalment al president de la 
Comissió, i, entre d’altres, amb la direc-
ció de la Societat, en particular, la direc-
ció financera, el responsable d’auditoria 
interna, i l’auditor principal responsable 
de l’auditoria de comptes. En particular, 
la comunicació entre la Comissió d’Audi-

toria i Control i l’auditor extern és fluida, 
contínua i conforme amb la normativa 
reguladora de l’activitat d’auditoria de 
comptes, i no ha de menyscabar la in-
dependència de l’auditor ni l’eficàcia amb 
què es fa l’auditoria o amb què es des-
envolupen els procediments d’auditoria.

La Comissió d’Auditoria i Control podrà 
accedir de manera adequada, oportuna 
i suficient a qualsevol informació o docu-
mentació de què disposi la Societat, així 
com recollir l’assessorament d’experts ex-
terns quan ho consideri necessari per al 
compliment adequat de les seves funcions.

La Societat facilita a la Comissió d’Audi-
toria i Control recursos suficients perquè 
pugui complir les seves funcions.

Queda vàlidament constituïda quan con-
corren, presents o representats, la majo-
ria dels seus membres. Els acords s’adop-
ten per majoria de membres concurrents, 
presents o representats, i s’aixeca acta 
dels acords adoptats en cada sessió, dels 
quals es dona compte al ple del Consell, 
remetent o lliurant còpia de l’acta a tots 
els membres del Consell.

A través de la seva presidenta, la Comis-
sió dona compte al Consell de la seva 
activitat i de la tasca realitzada, en les re-
unions previstes a l’efecte o en la imme-
diatament posterior quan el president ho 
consideri necessari.

Elabora un informe anual sobre el seu 
funcionament en què es destaquen les 
principals incidències sorgides, si n’hi ha, 
en relació amb les funcions que li són 
pròpies, que serveix com a base, entre 
d’altres, si escau, de l’avaluació del Con-
sell d’Administració. A més, quan la Co-
missió ho consideri oportú, inclourà en 
aquest informe propostes de millora.

En particular, l’informe de la Comissió 
d’Auditoria i Control inclou, entre al-
tres matèries, les activitats significatives 
realitzades durant el període i informa 
d’aquelles que s’hagin dut a terme amb 
la col·laboració d’experts externs, i es pu-
blica al web de la Societat amb antelació 
suficient a la celebració de la Junta Gene-
ral Ordinària.

Aquesta Comissió es reuneix amb la fre-
qüència que sigui necessària per al com-
pliment de les seves funcions i és con-
vocada pel seu president, bé a iniciativa 
pròpia o bé a requeriment del president 
del Consell d’Administració o de dos (2) 
membres de la Comissió mateixa.

Sens perjudici de qualssevol altres fun-
cions que li pugui assignar en cada mo-
ment el Consell d’Administració, la Co-
missió d’Auditoria i Control exerceix, entre 
d’altres, les funcions bàsiques següents:

• informar la Junta General d’Accio-
nistes sobre les qüestions que es 
plantegin en matèries que siguin 
competència de la Comissió i, en 
particular, sobre el resultat de l’au-
ditoria, explicant la manera en què 
aquesta ha contribuït a la integritat 
de la informació financera i la funció 
que la Comissió ha desenvolupat en 
aquest procés;

• supervisar el procés d’elaboració i 
presentació de la informació finan-
cera preceptiva relativa a la Socie-
tat i, si escau, el Grup, revisant els 
comptes de la Societat, el com-
pliment dels requisits normatius 
en aquesta matèria, la delimitació 
adequada del perímetre de consoli-
dació i l’aplicació correcta dels prin-
cipis de comptabilitat generalment 
acceptats;
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• vetllar perquè el Consell d’Administració procuri presentar 
els comptes anuals a la Junta General d’Accionistes sense 
limitacions ni excepcions en l’informe d’auditoria i perquè, 
en el supòsit excepcional que hi hagi excepcions, tant el 
president de la Comissió com els auditors expliquin amb 
claredat als accionistes el contingut i l’abast d’aquestes li-
mitacions o excepcions;

• informar, amb caràcter previ, el Consell d’Administració so-
bre la informació financera, i no financera relacionada, que 
la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i 
als seus òrgans de supervisió;

• supervisar l’eficàcia dels sistemes de control intern, així com 
discutir amb l’auditor de comptes les debilitats significatives 
del sistema de control intern que, si escau, es detectin en 
el desenvolupament de l’auditoria, tot això sense trencar 
la seva independència. A aquests efectes, i si escau, podrà 
presentar recomanacions o propostes al Consell d’Admi-
nistració i el termini corresponent per al seu seguiment;

• supervisar l’eficàcia de l’auditoria interna, establir i supervi-
sar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, 
o del grup al qual pertany, comunicar de manera confi-
dencial i, si es considera apropiat, anònima les irregulari-
tats de transcendència potencial, especialment financeres 
i comptables, que adverteixin al si de la Societat, rebent 
informació periòdica sobre el seu funcionament i podent 
proposar les accions oportunes per a la seva millora i la 
reducció del risc d’irregularitats en el futur.

Actuacions durant l’exercici

Hi ha matèries recurrents que analitza la Comissió, 
com ara les referides a la supervisió de la informació 
financera i no financera, la supervisió de l’auditoria 
interna, el compliment de les regles de govern cor-
poratiu i el compliment de la Política d’autocartera.

La Comissió ha dedicat una atenció especial a la su-
pervisió del procés d’elaboració i presentació de la 
informació financera preceptiva i de la resta d’infor-
mació de l’exercici posada a disposició del mercat, 
així com de la informació no financera. Les persones 
responsables de la informació han estat convidades 
i han assistit a 15 de les 18 sessions celebrades per 
la Comissió durant l’exercici 2019, cosa que ha per-
mès que la Comissió conegui amb prou antelació el 
procés d’elaboració de la informació financera inter-
mèdia i dels comptes anuals individuals i consolidats. 

La Comissió ha conegut i donat la seva conformitat 
als principis, criteris de valoració, judicis i estimacions 
i pràctiques comptables aplicats per CaixaBank i ha 
supervisat la seva adequació a la normativa comp-
table i als criteris establerts pels reguladors i su-
pervisors competents. Tot això, per tal de garantir 
la integritat dels sistemes d’informació comptable i 
financera, inclosos el control financer i operatiu, i el 
compliment de la legislació aplicable.

La Comissió ha fixat i perseguit els seus objectius per 
al 2019, d’acord amb el seu Pla d’activitats, amb una 
dedicació especial a la supervisió de la informació 
financera i no financera que s’ha de publicar, la su-
pervisió de l’efectivitat del sistema de control intern 
i de riscos, si escau, en coordinació amb la Comis-
sió de Riscos, especialment pel que fa als processos 
d’avaluació de l’adequació del capital intern i de la 
liquiditat interna (ICAAP i ILAAP), el Pla de recupe-
ració, el canal confidencial de consultes i denúncies, 
així com el seguiment de les filials més significatives.

Així mateix, dins les seves competències ordinàries, 
la Comissió ha debatut, ha examinat, ha adoptat 
acords o ha emès informes sobre els assumptes se-
güents, entre d’altres:

• Informació financera i no financera.
• Gestió i control dels riscos.
• Compliment normatiu.
• Auditoria interna. 
• Relació amb l’auditor de comptes:

• Independència de l’auditor de comptes.
• Avaluació de l’actuació de l’auditor de comptes.

• Operacions vinculades.
• Comunicacions amb els reguladors.

Tots els consellers membres de la Comissió d’Audi-
toria han estat designats tenint en compte els seus 
coneixements i experiència en matèria de comptabi-
litat, auditoria o ambdues.

KORO USARRAGA UNSAIN 
Càrrec en la Comissió d’Auditoria i Control: President
Data de nomenament: 05/04/2019

EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU
Càrrec en la Comissió d’Auditoria i Control: Vocal
Data de nomenament: 06/04/2018

JOSÉ SERNA MASIÁ
Càrrec en la Comissió d’Auditoria i Control: Vocal
Data de nomenament: 23/03/2017
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Regulació (C.2.3)

No hi ha reglaments específics de les comissions del 
Consell. L’organització i les funcions de la Comissió 
d’Auditoria i Control es recullen en el Reglament del 
Consell, que està disponible al web corporatiu de 
CaixaBank (www.CaixaBank.com) i en què també s’in-
diquen la seva composició i estructura.

En compliment del que estableixen l’article 14.3(e) 
del Reglament del Consell i la normativa aplicable, la 
Comissió d’Auditoria i Control, en la reunió del mes 
de desembre del 2019, va aprovar l’informe anual so-
bre el seu funcionament, així com l’avaluació del seu 
funcionament durant l’exercici 2019, disponible al web 
corporatiu.

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 

Nom Càrrec  Categoria

John S. Reed President Independent

María Teresa Bassons Boncompte Vocal Dominical

Xavier Vives Torrents Vocal Independent

Breu descripció

La Comissió de Nomenaments, la seva organització i les seves comeses es regulen bàsicament en els articles 40 dels 
Estatuts Socials i 15 del Reglament del Consell d’Administració, així com en la normativa aplicable.

Funcions. Organització i funcionament

La Comissió de Nomenaments està formada per consellers que no exerceixen funcions executives, en el nombre que 
determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, i la majoria dels seus 
membres són consellers independents. Els membres de la Comissió de Nomenaments són nomenats pel Consell 
d’Administració a proposta de la Comissió d’Auditoria i Control, i el president de la Comissió és nomenat d’entre els 
consellers independents que en formen part.

La Comissió de Nomenaments regula el seu funcionament, elegeix el seu president i pot designar també un secretari, 
i, en cas de falta de designació específica de secretari per la Comissió, actuarà com a tal el secretari del Consell o, si 
no, qualsevol dels vicesecretaris del Consell.

Es reuneix sempre que resulta convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i és convocada pel seu 
president, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos (2) membres de la Comissió mateixa; a més, el president 
de la Comissió l’ha de convocar sempre que el Consell o el seu president sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció 
d’una proposta.

La convocatòria s’envia per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti tenir 
constància de la recepció.

% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

33,330,00

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

66,67
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El secretari de cadascuna de les comissions s’ocupa de 
la seva convocatòria i de l’arxivament de les actes i la 
documentació presentada a la comissió.

S’aixeca acta dels acords adoptats en cada sessió, dels 
quals es ret compte al ple del Consell. 

Les comissions queden vàlidament constituïdes quan hi 
concorren, presents o representats, la majoria dels seus 
membres i els acords s’adopten per majoria de membres 
concurrents, presents o representats.

La Comissió elabora un informe anual sobre el seu fun-
cionament, en què destaca les incidències principals sor-
gides, si n’hi ha, en relació amb les funcions que li són 
pròpies, que serveix com a base, entre d’altres, si escau, 
de l’avaluació del Consell d’Administració. A més, quan 
la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà en 
aquest informe propostes de millora.

Sens perjudici d’altres funcions que li pugui assignar el 
Consell d’Administració, la Comissió de Nomenaments 
té les responsabilitats següents:

• Avaluar i proposar al Consell d’Administració l’ava-
luació de les competències, els coneixements i 
l’experiència necessaris dels membres del Consell 
d’Administració i del personal clau de la Societat.

• Elevar al Consell d’Administració les propostes de 
nomenament de consellers independents per a la 
seva designació per cooptació o per a la seva sub-
missió a la decisió de la Junta General d’Accionistes, 
així com les propostes per a la reelecció o separació 
d’aquests consellers per part de la Junta General 
d’Accionistes.

• Informar el nomenament i, si escau, cessament del 
conseller coordinador, del secretari i dels vicesecre-
taris del Consell per a la seva submissió a l’aprova-
ció del Consell d’Administració.

• Informar les propostes de nomenament o separa-
ció dels alts directius, podent procedir a fer aques-
tes propostes directament quan es tracti d’alts di-
rectius i la Comissió consideri que ha de prendre 
aquesta iniciativa per les funcions dels alts direc-

tius esmentats, ja siguin de control o bé de suport 
al Consell o les seves comissions. Proposar, si ho 
considera convenient, condicions bàsiques en els 
contractes dels alts directius, alienes als aspectes 
retributius, i informar-les quan s’hagin establert.

• Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, 
del conseller coordinador, i en col·laboració amb el 
president del Consell d’Administració, la successió 
d’aquest, i també examinar i organitzar, en col·la-
boració amb el president, la del primer executiu de 
la Societat i, si escau, formular propostes al Consell 
d’Administració perquè aquesta successió es pro-
dueixi de manera ordenada i planificada.

• Informar el Consell sobre les qüestions de diversi-
tat de gènere, vetllant perquè els procediments de 
selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat 
d’experiències i coneixements, i facilitin la selecció de 
conselleres, i establir un objectiu de representació per 
al sexe menys representat en el Consell d’Administra-
ció, així com elaborar les orientacions sobre com s’ha 
d’assolir aquest objectiu, vetllant en tot cas pel com-
pliment de la política de diversitat aplicada en relació 
amb el Consell d’Administració, de la qual cosa es re-
trà compte en l’informe anual de govern corporatiu.

• Avaluar periòdicament, i almenys un cop l’any, 
l’estructura, la mida, la composició i l’actuació del 
Consell d’Administració i de les seves comissions, 
el seu president, conseller delegat i secretari, fent 
recomanacions al Consell sobre possibles canvis i 
actuant sota la direcció del conseller coordinador, 
si escau, pel que fa a l’avaluació del president. Ava-
luar la composició del Comitè de Direcció, així com 
les seves taules de reemplaçament per a la previsió 
adequada de les transicions.

• Revisar periòdicament la política del Consell d’Ad-
ministració en matèria de selecció i nomenament 
dels membres de l’alta direcció i formular-li reco-
manacions.

• Supervisar l’actuació de la Societat en relació amb 
els temes de responsabilitat social corporativa i ele-
var al Consell les propostes que consideri oportu-
nes en aquesta matèria.

Actuacions durant l’exercici

Dins les seves competències, la Comissió ha debatut, ha 
examinat, ha adoptat acords o ha emès informes sobre 
matèries referides a la mida i composició del Consell; 
a l’avaluació d’idoneïtat; als nomenaments de membres 
del Consell, de les comissions i del personal clau de la 
Societat; a la verificació del caràcter dels consellers; a la 
diversitat de gènere; a la Política de selecció dels conse-
llers i dels membres de l’alta direcció i altres càrrecs clau; 
a qüestions de diversitat i sostenibilitat, i a la documen-
tació de govern corporatiu que cal presentar referent a 
l’exercici 2019, d’acord amb el que estableix l’article 15 del 
Reglament del Consell. 

Durant l’exercici 2019, la Comissió ha supervisat i controlat 
el bon funcionament del sistema de govern corporatiu 
de la Societat i ha treballat en el seguiment dels diferents 
plans de successió (càrrecs clau del Consell i equip di-
rectiu), a més de proposar la constitució de la Comissió 
d’Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. Per finalit-
zar les seves activitats en l’exercici, la Comissió s’ha cen-
trat en l’autoavaluació del Consell (individual i col·lectiva); 
en l’avaluació de l’estructura, la mida i la composició del 
Consell; en l’avaluació del funcionament del Consell i de 
les seves comissions; així com en l’anàlisi del seguiment 
de les recomanacions del Codi de bon govern corporatiu 
de les societats cotitzades i d’una proposta de pla de la 
formació de consellers.
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Regulació (C.2.3)

No hi ha reglaments específics de les comissions del Consell. 
L’organització i les funcions de la Comissió de Nomenaments es 
recullen en el Reglament del Consell, que està disponible al web 
corporatiu de CaixaBank (www.CaixaBank.com) i en què també 
s’indiquen la seva composició i estructura.

En compliment de l’establert en l’article 15.4(vi) del Reglament 
del Consell i en la normativa aplicable, en la reunió del mes de 
desembre del 2019 la Comissió de Nomenaments va aprovar el 
seu informe anual d’activitats, que recull l’avaluació del seu fun-
cionament de l’exercici 2019, disponible al lloc web corporatiu.

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

Nom Càrrec  Categoria

María Amparo Moraleda Martínez Presidenta Independent

Verónica Fisas Vergés Vocal Independent

Alejandro García-Bragado Dalmau Vocal Dominical

Breu descripció

La Comissió de Retribucions, la seva organització i les seves comeses es regulen bàsi-
cament en els articles 40 dels Estatuts Socials i 15 del Reglament del Consell d’Adminis-
tració, així com en la normativa aplicable.

Funcions. Organització i funcionament

La Comissió de Retribucions està formada per consellers que no exerceixen funcions 
executives, en el nombre que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de 
tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, i la majoria dels seus membres són consellers 
independents. El president de la Comissió és nomenat d’entre els consellers indepen-
dents que en formen part.

La Comissió de Retribucions regula el seu funcionament, elegeix el seu president i pot 
designar també un secretari, i, en cas de falta de designació específica de secretari per la 
Comissió, actuarà com a tal el secretari del Consell o, si no, qualsevol dels vicesecretaris 
del Consell.

Es reuneix sempre que resulta convenient per al bon desenvolupament de les seves 
funcions i és convocada pel seu president, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment 
de dos (2) membres de la Comissió mateixa; a més, el president de la Comissió l’ha de 
convocar sempre que el Consell o el seu president sol·licitin l’emissió d’un informe o 
l’adopció d’una proposta.

La convocatòria s’envia per carta, telegrama, telecòpia, correu electrònic o per qualsevol 
altre mitjà que permeti tenir constància de la recepció. 

% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

33,330,00

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

66,67
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El secretari de cadascuna de les comissions s’ocupa de 
la seva convocatòria i de l’arxivament de les actes i la 
documentació presentada a la comissió.

S’aixeca acta dels acords adoptats en cada sessió, dels 
quals es dona compte al ple del Consell, i les actes estan 
a disposició de tots els membres del Consell a la seva 
Secretaria, però no són objecte de remissió o lliurament 
per raons de discrecionalitat, llevat que el president de la 
Comissió disposi el contrari.

Les comissions queden vàlidament constituïdes quan hi 
concorren, presents o representats, la majoria dels seus 
membres i els acords s’adopten per majoria de membres 
concurrents, presents o representats.

La Comissió elabora un informe anual sobre el seu fun-
cionament en què es destaquen les principals incidències 
sorgides, si n’hi ha, en relació amb les funcions que li són 
pròpies, que serveix com a base, entre d’altres, si escau, 
de l’avaluació del Consell d’Administració. A més, quan 
la Comissió en qüestió ho consideri oportú, inclourà en 
aquest informe propostes de millora.

Sens perjudici d’altres funcions que li pugui assignar el 
Consell d’Administració, la Comissió de Retribucions té, 
entre d’altres, les responsabilitats següents: 

• Preparar les decisions relatives a les remuneracions 
i, en concret, indicar i proposar al Consell d’Admi-
nistració la política de retribucions, el sistema i la 
quantia de les retribucions anuals dels consellers 
i Alts Directius i la retribució individual dels con-
sellers executius i Alts Directius, així com les altres 
condicions dels seus contractes, especialment de 
tipus econòmic, sense perjudici de les competèn-
cies de la Comissió de Nomenaments pel que fa 
a condicions que aquesta hagi proposat alienes a 
l’aspecte retributiu.

• Vetllar per l’observança de la política de retribu-
cions de consellers i alts directius, així com infor-
mar sobre les condicions bàsiques establertes en 
els contractes subscrits amb aquests i el seu com-
pliment.

• Informar i preparar la política general de remune-
racions de la Societat i, en especial, les polítiques 
que facin referència a les categories de personal 
les activitats professionals de les quals incideixin de 
manera significativa en el perfil de risc de la Societat 
i les que tenen per objectiu evitar o gestionar els 
conflictes d’interès amb els clients de la Societat.

• Analitzar, formular i revisar periòdicament els pro-
grames de retribució ponderant la seva adequació i 
els seus rendiments, i vetllar per la seva observança.

Actuacions durant l’exercici

Hi ha matèries recurrents que són analitzades per la Co-
missió, com ara les referides a les retribucions anuals, la 
política salarial i els sistemes de remuneració i govern 
corporatiu.

Així mateix, dins les seves competències ordinàries, la 
Comissió ha debatut, ha examinat, ha adoptat acords o 
ha emès informes sobre els assumptes següents, entre 
d’altres: 

• La política de retribucions, el sistema i la quantia de 
les retribucions anuals dels consellers i alts direc-
tius, així com la retribució individual dels consellers 
executius i alts directius.

• Informació i proposta sobre condicions bàsiques 
establertes en els contractes d’alts directius.

• Política general de remuneracions. Política de re-
muneració del Col·lectiu Identificat.

• Anàlisi, formulació i revisió de programes de re-
tribució.

• Propostes al Consell d’informes o polítiques de re-
muneracions per sotmetre-les a la Junta General. In-
formes al Consell sobre propostes a la Junta General.

Regulació (C.2.3)
No hi ha reglaments específics de les comissions del 
Consell. L’organització i les funcions de la Comissió de 
Retribucions es recullen en el Reglament del Consell, que 
està disponible al web corporatiu de CaixaBank (www.
CaixaBank.com) i en què també s’indiquen la seva com-
posició i estructura.

En compliment de l’establert en l’article 15.4(vi) del Re-
glament del Consell i en la normativa aplicable, en la 
reunió del mes de desembre del 2019 la Comissió de 
Retribucions va aprovar el seu informe anual d’activitats, 
que recull l’avaluació del seu funcionament de l’exercici 
2019, disponible al lloc web corporatiu.
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% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

0,00

% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

33,33 66,67

COMISSIÓ DE RISCOS

Nom Càrrec  Categoria 

Eduardo Javier Sanchiz Irazu President Independient

Koro Usarraga Unsain Vocal Independient

Fundación CajaCanarias representada  
per Doña Natalia Aznárez Gómez Vocal Dominical

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DEL RISC

JORDI MONDÉJAR LÓPEZ
Director General de Riesgos
22 de noviembre de 2016 (1)

1 Miembro del Comité de Dirección desde 10 de julio de 2014.

Breu descripció

La Comissió de Riscos, la seva organització i les seves 
comeses es regulen bàsicament en els articles 40 dels 
Estatuts i 14 del Reglament del Consell d’Administració.

Funcions. Organització i funcionament

La Comissió de Riscos està formada exclusivament per 
consellers no executius i que tenen els coneixements, 
la capacitat i l’experiència oportuns per entendre plena-
ment i controlar l’estratègia de risc i la propensió al risc 
de la Societat, en el nombre que determini el Consell 
d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de 
sis (6) membres, que han de ser majoritàriament conse-
llers independents.

Aquesta Comissió es reuneix amb la freqüència ne-
cessària per al compliment de les seves funcions i és 
convocada pel seu president, bé a iniciativa pròpia o bé 
a requeriment del president del Consell d’Administració 
o de dos (2) membres de la Comissió mateixa.

La convocatòria s’envia per carta, telegrama, telecòpia, 
correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que permeti 
tenir constància de la recepció.

El secretari s’ocupa de la seva convocatòria i de l’arxi-
vament de les actes i la documentació presentada a la 
Comissió.

Queda vàlidament constituïda quan concorren, presents 
o representats, la majoria dels seus membres. Els acords 
s’adopten per majoria de membres concurrents, pre-
sents o representats, i s’aixeca acta dels acords adop-
tats en cada sessió, dels quals es dona compte al ple 
del Consell, remetent o lliurant còpia de l’acta a tots els 
membres del Consell.

A través del seu president, la Comissió dona compte al 
Consell de la seva activitat i de la tasca realitzada, en les 
reunions previstes a l’efecte o en la immediatament pos-
terior quan el president ho consideri necessari.

La Comissió elabora un informe anual sobre el seu fun-
cionament en què es destaquen les principals incidèn-
cies sorgides, si n’hi ha, en relació amb les funcions que 
li són pròpies, que serveix com a base, entre d’altres, 
si escau, de l’avaluació del Consell d’Administració. A 
més, quan la Comissió ho consideri oportú, inclourà en 
aquest informe propostes de millora.

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, l’entitat 
garanteix que la Comissió delegada de Riscos pugui ac-

cedir sense dificultats a la informació sobre la situació 
de risc de l’entitat i, si calgués, a l’assessorament extern 
especialitzat, inclusivament dels auditors externs i orga-
nismes reguladors.

La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l’assistència a les 
sessions de les persones que, dins l’organització, tinguin 
comeses relacionades amb les seves funcions, i disposar 
dels assessoraments que calguin per formar criteri sobre 
les qüestions de la seva competència, la qual cosa es farà 
a través de la Secretaria del Consell.

Sens perjudici de qualssevol altres comeses que li pugui 
assignar en cada moment el Consell d’Administració, la 
Comissió de Riscos exerceix, entre d’altres, les funcions 
bàsiques següents:

• Assessorar el Consell d’Administració sobre la pro-
pensió global al risc, actual i futura, de l’entitat i la 
seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el 
marc d’apetit al risc, assistir en la vigilància de l’apli-
cació d’aquesta estratègia, vetllar per tal que les 
actuacions del Grup siguin consistents amb el nivell 
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de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el 
seguiment del grau d’adequació dels riscos assumits 
al perfil establert.

• Proposar al Consell la política de riscos del Grup.

• Determinar, juntament amb el Consell d’Admi-
nistració, la naturalesa, la quantitat, el format i la 
freqüència de la informació sobre riscos que hagi 
de rebre el Consell d’Administració i fixar la que la 
Comissió ha de rebre.

• Revisar regularment exposicions amb els clients 
principals, sectors econòmics d’activitat, àrees geo-
gràfiques i tipus de risc.

• Examinar els processos d’informació i control de 
riscos del Grup, així com els sistemes d’informació 
i indicadors.

• Valorar el risc de compliment normatiu en el seu 
àmbit d’actuació i decisió, entès com la gestió del 
risc de sancions legals o normatives, pèrdua finan-
cera, material o reputacional, que la Societat pugui 
tenir com a resultat de l’incompliment de lleis, nor-
mes, estàndards de regulació i codis de conducta; 
detectar qualsevol risc d’incompliment, i dur a ter-
me el seu seguiment i l’examen de possibles defi-
ciències amb els principis de deontologia.

• Informar sobre els nous productes i serveis o sobre 
canvis significatius en els existents.

Actuacions durant l’exercici 

Dins les seves competències ordinàries, la Comissió ha 
debatut, examinat, adoptat acords o emès informes so-
bre matèries de la seva competència referides als pro-
cessos estratègics de riscos (Risk Assessment i catàleg de 
riscos) i al marc d’apetit al risc (RAF), al Recovery Plan, a 
la Política de riscos del Grup, al quadre de comandament 
de riscos, a processos d’autoavaluació de capital i de li-
quiditat (ICAAP – ILAAP), al seguiment de compliment 
normatiu i al Comitè Global de Risc, entre d’altres.

Regulació (C.2.3)

No hi ha reglaments específics de les comissions del 
Consell. L’organització i les funcions de la Comissió de 
Riscos es recullen en el Reglament del Consell, que està 
disponible al web corporatiu de CaixaBank (www.Caixa-
Bank.com) i en què també s’indiquen la seva compo-
sició i estructura.

En compliment del que estableixen l’article 14.3(e) del 
Reglament del Consell i la normativa aplicable, la Co-
missió de Riscos, en la reunió del mes de desembre del 
2019, va aprovar l’informe anual sobre el seu funciona-
ment, així com l’avaluació del seu funcionament durant 
l’exercici 2019.

49



50

2019 Informe anual de  
Govern Corporatiu

Glossari

Informe de 
verificació 
independent

Estat 
d’informació  
no financera

L’ADN de 
CaixaBank

Línies 
estratègiques

Informe 
de Govern 
Corporatiu 
corresponent 
al 2019

Funcions. Organització i funcionament

La Comissió d’Innovació, Tecnologia i Transformació Digital 
estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de 
cinc (5) membres.

En formaran part, en tot cas, el president del Consell d’Ad-
ministració i el conseller delegat. La resta de membres 
són nomenats pel Consell d’Administració, a proposta de 
la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en par-
ticular els seus coneixements i experiència en l’àmbit de 
les competències de la Comissió, com ara la tecnologia 
i innovació, els sistemes d’informació i la ciberseguretat.

La presidència de la Comissió d’Innovació, Tecnologia i 
Transformació Digital és ostentada pel president del Con-
sell d’Administració.

Així mateix, el secretari del Consell d’Administració exerceix 
la funció de secretari de la Comissió d’Innovació, Tecnolo-
gia i Transformació Digital.

La Comissió es reuneix sempre que resulta convenient 
per al bon desenvolupament de les seves funcions i és 
convocada pel seu president, bé a iniciativa pròpia o bé a 
requeriment de dos (2) membres de la Comissió mateixa; 
a més, el president de la Comissió l’ha de convocar sempre 
que el Consell sol·liciti l’emissió d’un informe o l’adopció 
d’una proposta.

La Comissió queda vàlidament constituïda quan conco-
rren, presents o representats, la majoria dels seus mem-
bres. Els acords s’adopten per majoria de membres con-

% DE CONSELLERS 
EXECUTIUS

20
% DE CONSELLERS 
DOMINICALS

% DE CONSELLERS 
INDEPENDENTS

40 40

COMISSIÓ D’INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Nom Càrrec Categoria 

Jordi Gual Solé President Dominical

Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu

María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independient

Marcelino Armenter Vidal Vocal Dominical

Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independient

currents, presents o representats, i s’estén acta dels acords 
adoptats en cada sessió, dels quals es ret compte al ple del 
Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l’acta a tots els 
membres del Consell.

Sens perjudici d’altres funcions que li pugui atribuir el Con-
sell d’Administració, la Comissió exerceix les funcions prin-
cipals següents:

• Assistir el Consell d’Administració en la identificació, 
el seguiment i l’anàlisi de nous competidors, de nous 
models de negoci i dels avenços i les tendències i 
iniciatives principals en l’àmbit de la innovació tec-
nològica, estudiant els factors que afavoreixen l’èxit 
de determinades innovacions i la seva capacitat de 
transformació.

• Assessorar el Consell d’Administració en la imple-
mentació del pla estratègic en els aspectes rela-
cionats amb la transformació digital i la innovació 
tecnològica (l’estratègia digital), en particular in-
formant sobre els plans i projectes dissenyats per 
CaixaBank en aquest àmbit i els nous models de 
negoci, productes, relació amb els clients, etc. que 
es desenvolupin.

• Afavorir un marc de reflexió que faciliti al Consell 
d’Administració la identificació de noves oportunitats 
de negoci derivades dels avenços tecnològics, així 
com de possibles amenaces.

• Assistir el Consell d’Administració en l’anàlisi de l’im-
pacte de les innovacions tecnològiques en l’estruc-
tura del mercat, la prestació de serveis financers i el 
comportament de la clientela. Entre d’altres, la Co-
missió analitzarà el potencial disruptiu de les noves 
tecnologies, les possibles implicacions reguladores 
del seu desenvolupament, els efectes en termes de 
ciberseguretat i les qüestions relacionades amb la 
protecció de la privacitat i l’ús de les dades.

• Promoure la reflexió i el debat sobre les implica-
cions ètiques i socials que es puguin derivar de 
l’aplicació de les noves tecnologies en el negoci 
bancari i assegurador.

• Assistir la Comissió de Riscos, quan aquesta ho con-
sideri pertinent, en la supervisió dels riscos tecnolò-
gics i en els aspectes relatius a la ciberseguretat.
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NOMBRE DE CONSELLERES QUE INTEGREN LES COMISSIONS DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ AL TANCAMENT DELS ÚLTIMS QUATRE EXERCICIS (C.2.2)

51

2019 2018 2017 2016

Comissió d’Auditoria 
i Control

1 (33,33 %) 1 (33,33 %) 1 (33,33 %)1 (25,00 %)

Comissió de 
Nomenaments

Comissió de 
Retribucions

Comissió 
de Riscos 

Comissió
Executiva

- - -Comissió 
d’Innovació

1 (33,33 %) 1 (33,33 %) 2 (66,67 %) 2 (66,67 %)

1 (33,33 %)1 (33,33 %)2 (66,67 %) 2 (66,67 %)

2 (40,00 %)

1 (25,00 %) 1 (25,00 %)2 (66,67 %) 2 (40,00 %)

1 (14,29 %)2 (33,33 %) 2 (25,00 %) 2 (25,00 %)

Pel que fa a la informació sobre la participació de conselleres en 
la Comissió de Nomenaments, en la Comissió de Retribucions i 
en la Comissió de Riscos, cal informar que, fins al 25 de setem-
bre del 2014, hi havia tres comissions del Consell d’Administra-
ció, és a saber: la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la 
Comissió d’Auditoria i Control, i la Comissió Executiva. 

A partir d’aquesta data i per acomplir el que disposa la Llei 
10/2014, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de 
crèdit, el Consell d’Administració de CaixaBank va acordar la 
transformació de la fins llavors Comissió de Nomenaments i 
Retribucions en Comissió de Nomenaments, la creació de la 
Comissió de Retribucions, la creació de la Comissió de Riscos 
i la modificació del Reglament del Consell per tal de recollir en 
seu de normativa interna el que disposa la nova llei i establir les 
funcions de les noves comissions del Consell. D’aquesta manera, 
es fixa en cinc el nombre de comissions del Consell, és a saber: 
la Comissió de Nomenaments, la Comissió de Retribucions, la 
Comissió de Riscos, la Comissió d’Auditoria i Control, i la Comis-
sió Executiva.

El dia 23 de maig del 2019, el Consell d’Administració va acordar 
la constitució de la Comissió d’Innovació, Tecnologia i Trans-
formació Digital. Així mateix, va acordar que formessin part 
d’aquesta Comissió, a més del president i del conseller delegat, 
Amparo Moraleda, Cristina Garmendia i Marcelino Armenter.
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D. Operacions vinculades i operacions intragrup

Procediment d’aprovació d’operacions amb parts vinculades (D.1)
Correspon al Consell en ple aprovar, previ informe de 
la Comissió d’Auditoria i Control, les operacions que la 
Societat o societats del seu grup facin amb consellers, 
en els termes que estableix la llei, o, quan la seva au-
torització correspongui al Consell d’Administració, amb 
accionistes titulars (de forma individual o concertada-
ment amb altres) d’una participació significativa, inclosos 
accionistes representats en el Consell d’Administració de 
la Societat o d’altres societats que formin part del ma-
teix grup o amb persones vinculades a ells (operacions 
vinculades). 

S’exceptuen de la necessitat d’aquesta aprovació les 
operacions que reuneixin simultàniament les tres carac-
terístiques següents:

a. que es facin en virtut de contractes les condicions 
dels quals estiguin estandarditzades i s’apliquin en 
massa a un nombre elevat de clients;

b. que es facin a preus o tarifes establerts amb caràc-
ter general per qui actuï com a administrador del 
bé o servei de què es tracti, i

c. que la seva quantia no superi l’u per cent (1%) dels 
ingressos anuals de la Societat.

Per tant, és el Consell d’Administració, o bé els òrgans 
o les persones delegades (per raons d’urgència degu-
dament justificades i a l’empara de la delegació confe-
rida, cas en el qual la decisió s’haurà de sotmetre a la 
ratificació posterior en el primer Consell que se celebri 
després de la seva adopció), qui aprova les operacions 
vinculades, previ informe favorable de la Comissió d’Au-

ditoria i Control. Els consellers que siguin afectats per 
l’aprovació d’aquestes operacions s’hauran d’abstenir 
d’intervenir en la deliberació i de votar l’acord sobre 
aquestes operacions.

Pel que fa a les relacions amb accionistes significatius 
amb una participació superior al 30%, la Llei 26/2013 
de caixes d’estalvis i fundacions bancàries estableix l’obli-
gació a les fundacions bancàries d’aprovar un protocol 
de gestió de la participació financera que, entre altres 
coses, ha de fer referència als criteris generals per a la 
realització d’operacions entre la fundació bancària i l’en-
titat de crèdit participada, així com als mecanismes per 
evitar possibles conflictes d’interès. En aquest sentit, la 
Fundació Bancària ”la Caixa” va aprovar el seu Protocol 
de gestió de la participació financera a CaixaBank.

Després de la decisió del Consell del Banc Central Eu-
ropeu, del 26 de setembre del 2017, segons la qual es 
considera que CriteriaCaixa no exerceix el control ni 
una influència dominant sobre CaixaBank i, com a con-
seqüència, no integren el mateix grup, el 22 de febrer del 
2018, de conformitat amb el que preveu el Protocol de 
gestió, la Fundació Bancària ”la Caixa”, com a matriu del 
Grup ”la Caixa”, CriteriaCaixa, com a accionista directe 
de CaixaBank, i CaixaBank, com a societat cotitzada, van 
subscriure un nou Protocol intern de relacions (dispo-
nible al web corporatiu), que, entre altres aspectes, fixa 
els criteris generals per a la realització d’operacions o la 
prestació de serveis en condicions de mercat i identifica 
els serveis que les societats del Grup Fundació Bancària 
”la Caixa” presten i podran prestar a les societats del 
Grup CaixaBank i els que les societats del Grup Caixa-
Bank presten o podran prestar, al seu torn, a les societats 
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del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”. El Protocol esta-
bleix els supòsits i les condicions de l’aprovació de les 
operacions, que, en general, tenen com a òrgan com-
petent per a la seva aprovació el Consell d’Administració. 
En determinats supòsits previstos en la Clàusula 3.4 del 

Operacions significatives amb els accionistes 
significatius de CaixaBank (D.2)

Protocol, certes operacions intragrup estaran subjectes 
a l’aprovació prèvia del Consell d’Administració de Caixa-
Bank, que haurà de disposar d’un informe previ de la 
Comissió d’Auditoria, i el mateix per als altres signants 
del Protocol.

Nom o denominació social de  
l’accionista significatiu

Nom o denominació social de  
la societat o entitat del seu grup Naturalesa de la relació Tipus de l’operació Import (milers d’euros)

CRITERIA CAIXA, S.A.U. CAIXABANK, SA Societària Dividends i altres beneficis distribuïts 239.254

CRITERIA CAIXA, S.A.U. CAIXABANK, SA Comercial Altres instruments que puguin implicar una transmissió de recursos 
o d’obligacions entre la societat i la part vinculada

846.070

Operacions significatives amb el 
personal clau de CaixaBank (D.3)

No hi ha operacions significatives pel que fa a la quantia 
o rellevants pel que fa a la matèria dutes a terme entre 
la Societat o entitats del seu Grup, i els administradors 
o directius de la Societat, que siguin diferents del tràfic 
ordinari ni en condicions que no siguin de mercat.

En la nota 41 dels comptes anuals consolidats hi ha, de 
forma agregada, tots els saldos amb administradors i di-
rectius de l’exercici 2019. 

Operacions significatives amb altres entitats del Grup no eliminades 
en el procés de consolidació i que no formin part del tràfic habitual  
(i operacions amb societats amb residència en paradisos fiscals) (D.4)
No hi ha operacions significatives realitzades per la So-
cietat amb altres entitats pertanyents al mateix Grup, 
que no s’eliminin en el procés d’elaboració d’estats finan-
cers consolidats i no formin part del tràfic habitual de la 
Societat pel que fa al seu objecte i condicions. 

Tampoc no hi ha operacions intragrup realitzades amb 
entitats establertes a països o territoris que tinguin la 
consideració de paradís fiscal.

En la nota 41 dels comptes anuals consolidats apareixen 
de forma agregada els saldos amb societats associades i 
multigrup del Grup CaixaBank, així com desglossaments 
addicionals de l’exercici 2019.
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Operacions significatives amb 
altres parts vinculades (D.5)
No hi ha operacions que siguin diferents del tràfic ordi-
nari ni condicions que no siguin de mercat. 

En la nota 41 dels comptes anuals consolidats hi ha, de 
forma agregada, tots els saldos amb administradors i di-
rectius de l’exercici 2019.

Mecanismes per a la gestió dels 
possibles conflictes d’interessos 
entre la Societat o el seu Grup 
amb els seus consellers, directius 
o accionistes significatius (D.6)

Consellers i directius

L’article 29 del Reglament del Consell d’Administració 
regula el deure de no competència dels membres del 
Consell d’Administració. L’obligació de no competir amb 
la Societat només podrà ser objecte de dispensa en cas 
que no s’esperi un perjudici per a la Societat o que el 
que es pugui esperar quedi compensat pels beneficis 
que es preveu obtenir de la dispensa. Serà aplicable al 
conseller que hagi obtingut la dispensa de la Junta Ge-
neral l’obligació de complir les condicions i les garanties 
que prevegi l’acord de dispensa i, en qualsevol cas, l’obli-
gació d’abstenir-se de participar en les deliberacions i 
votacions en les quals tingui conflicte d’interès, tot això 
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

L’article 30 d’aquest Reglament regula les situacions de 
conflicte aplicables a tots els consellers i estableix l’obli-
gació genèrica d’evitar les situacions que puguin suposar 
un conflicte d’interès entre la Societat i el conseller o les 
seves persones vinculades, per a la qual cosa s’hauran 
d’adoptar les mesures que calguin. En qualsevol cas, els 
consellers hauran de comunicar al Consell d’Administra-
ció les situacions de conflicte, directe o indirecte, que 

ells o les persones vinculades a ells puguin tenir amb 
l’interès de la Societat i que seran objecte d’informació 
en la memòria.

D’altra banda, el Reglament intern de conducta en 
l’àmbit del mercat de valors de CaixaBank estableix, en 
l’article 3, que són persones subjectes, entre d’altres, els 
membres del Consell d’Administració i els alts directius i 
els membres del Comitè de Direcció de la Societat. La 
Secció VII del Reglament estableix la Política de conflic-
tes d’interès de la Societat, que en l’article 43 enumera 
els deures davant els conflictes d’interessos personals 
o familiars de les persones subjectes, entre els quals hi 
ha el d’actuar en tot moment amb llibertat de judici i 
amb lleialtat a CaixaBank, als seus accionistes i clients; 
el d’abstenir-se d’intervenir o influir en la presa de deci-
sions que puguin afectar les persones o entitats amb què 
hi hagi conflictes, i el d’informar-ne l’àrea de Compliment 
Normatiu. 

Amb la finalitat de reforçar la transparència i el bon go-
vern de la Societat i de conformitat amb el que preveu 
el Protocol de gestió de la participació financera de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, com a matriu del seu Grup, CriteriaCaixa, com 
l’accionista directe de CaixaBank, i CaixaBank, com a so-
cietat cotitzada, van subscriure un nou Protocol intern 
de relacions que està disponible al web corporatiu de 
la Societat. 

Accionistes significatius
El nou Protocol actualment en vigor té principalment 
com a objecte: gestionar les operacions vinculades de-
rivades de la realització d’operacions o la prestació de 
serveis; establir mecanismes que intentin evitar l’apari-
ció de conflictes d’interès; preveure l’atorgament d’un 
dret d’adquisició preferent a favor de la Fundació Ban-
cària ”la Caixa” en cas de transmissió per CaixaBank del 
Monte de Piedad de què és titular; recollir els principis 
bàsics d’una possible col·laboració entre CaixaBank i la 
Fundació Bancària ”la Caixa” en temes d’RSC; regular el 
flux d’informació adequat que permeti que la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Criteria i CaixaBank elaborin els seus 
estats financers i compleixin les obligacions d’informació 
periòdica i de supervisió. CaixaBank i la Fundació Ban-

cària ”la Caixa” reiteren en el Protocol la subordinació de 
les seves relacions a les previsions que sobre conflictes 
d’interès, relacions amb accionistes significatius, opera-
cions vinculades i informació privilegiada, entre altres 
matèries, s’estableixen en la legislació aplicable vigent 
en cada moment.

Cotitzades del Grup a Espanya (D.7)
A Espanya, de les societats que integren el Grup Caixa-
Bank, només cotitza el banc mateix.
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E. Sistemes de control i gestió de riscos 
Seguidament s’inclou el contingut requerit en l’epígraf E en una taula de referències des de la qual es pot accedir direc-
tament a la informació relativa a cadascuna de les qüestions plantejades.

Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors Localització

E.1 Expliqui l’abast del sistema de control i gestió de riscos de la societat, inclosos els de natu-
ralesa fiscal. 

Veure apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos en la nota 3 dels CAC.

E.2 Identifiqui els òrgans de la societat responsables de l’elaboració i execució del sistema de 
control i gestió de riscos, inclòs el fiscal.

Veure apartat 3.2.Govern, gestió i control de riscos - 3.2.1.Govern i organització en la nota 3 
dels CAC; l’apartat C.2.Comissions del Consell d’Administració d’aquest document i l’apartat 
Transparència fiscal en l’IGC.

E.3 Assenyali els riscos principals, inclosos els fiscals i, en la mesura en què siguin significatius, 
els derivats de la corrupció (entesos aquests últims amb l’abast del Reial decret llei 18/2017), 
que poden afectar la consecució dels objectius de negoci.

Veure apartat 3.2.Govern, gestió i control de riscos - 3.2.2.Processos estratègics de gestió 
del risc - Catàleg de riscos corporatiu en la nota 3 dels CAC i els apartats Comportament res-
ponsable i ètic, Gestió del risc i Transparència - Transparència fiscal en l’IGC.

E.4 Identifiqui si l’entitat disposa de graus de tolerància al risc, inclòs el fiscal. Veure apartat 3.2.Govern, gestió i control de riscos - 3.2.2.Processos estratègics de gestió 
del risc - Marc d’apetit al risc i 3.2.3.Cultura de riscos en la nota 3 dels CAC.

E.5 Indiqui quins riscos, inclosos els fiscals, s’han materialitzat durant l’exercici. Veure en Evolució dels resultats i l’activitat i Gestió del risc - Fites principals del 2019 en 
l’IGC; els apartats 3.3 a 3.17 (detall de cada risc del catàleg de riscos corporatiu) en la nota 3 i 
l’apartat 23.3.Provisions per a qüestions processals i litigis per impostos pendents en la 
nota 23 dels CAC.

E.6 Expliqui els plans de resposta i supervisió per als riscos principals de l’entitat, inclosos els 
fiscals, així com els procediments que segueix la companyia per assegurar-se que el consell 
d’administració dona resposta als nous desafiaments que es presenten.

Veure apartat 3.2.Govern, gestió i control de riscos - 3.2.4.Marc de control intern i els 
apartats 3.3 a 3.17 (detall de cada risc del catàleg de riscos corporatiu) en la nota 3 dels CAC, 
l'apartat Govern corporatiu, Comportament responsable i ètic, Pràctiques responsables i 
Transparència - Transparència fiscal en l'IGC.

E. Sistemes de control i gestió de riscos

CAC - Comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank 2019 
IGC - Informe de gestió consolidat del Grup CaixaBank 2019
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Governança i Òrgans responsables

El Consell d’Administració de CaixaBank ha assumit formalment la responsabilitat de l’exis-
tència d’un SCIIF adequat i eficaç i ha delegat en la Direcció Executiva d’Intervenció, Con-
trol de Gestió i Capital de l’Entitat el seu disseny, implantació i funcionament.

A l’article 40.3 dels Estatuts de CaixaBank s’estableix que la Comissió d’Auditoria i Control es 
responsabilitzarà, entre altres funcions, de:

• Supervisar l’eficàcia del control intern de la Societat, l’auditoria interna i els sistemes 
de gestió de riscos, així com discutir amb els auditors de comptes les debilitats signifi-
catives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l’auditoria.

• Supervisar el procés d’elaboració i presentació de la informació financera preceptiva.

En aquest sentit, la Comissió d’Auditoria i Control ha assumit la supervisió de l’SCIIF. La 
seva activitat consisteix a vetllar per la seva eficàcia i obtenir evidències suficients del seu 
disseny i funcionament correctes. 

El Comitè Global del Risc té com a funció conèixer i analitzar els esdeveniments i canvis més 
rellevants en les polítiques i metodologies referents a l’admissió, el seguiment, la mitigació i la 
gestió de deteriorament o incidències de tots els riscos que entren en el seu àmbit de segui-
ment i gestió (com ara el de fiabilitat de la informació financera, entre d’altres) aprovades pels 
comitès corresponents, i fer un seguiment del seu impacte en les diferents àrees de l’Entitat.

D’altra banda, la Comissió de Riscos té com a funció assessorar el Consell d’Administració 
sobre la propensió global al risc, actual i futura, i la seva estratègia, per a la qual cosa ha d’in-
formar sobre el marc d’apetit al risc, assistir en la vigilància de l’aplicació d’aquesta estratègia, 
vetllar perquè les actuacions del Grup siguin coherents amb el grau de tolerància del risc de-
cidit prèviament i fer el seguiment del grau d’adequació dels riscos assumits al perfil establert.

Aquesta atribució de responsabilitats s’ha difós a l’organització mitjançant la Política corpo-
rativa sobre el sistema de control intern sobre la informació financera (d’ara endavant, 
Política SCIIF) i la Norma sobre el sistema de control intern sobre la informació finan-
cera (d’ara endavant, Norma SCIIF).

La Política SCIIF està aprovada pel Consell d’Administració. S’hi descriuen els aspectes 
més generals de l’SCIIF, com ara la informació financera que s’ha de cobrir, el model de 

Entorn de control sobre la informació financera

F. Sistemes Interns de Control i Gestió de Riscos en 
relació amb el procés d’informació financera (SCIIF)
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control intern aplicable, la seva supervisió, custòdia i 
aprovació, etc.

D’altra banda, la Norma SCIIF està aprovada pel Comitè 
de Direcció de l’Entitat. S’hi desenvolupa la funció de 
Control Intern sobre la Informació Financera (d’ara 
endavant, CIIF), responsable de:

• Supervisar que les pràctiques i els processos des-
envolupats en l’Entitat per elaborar la informació 
financera en garanteixen la fiabilitat i la confor-
mitat amb la normativa aplicable.

• Avaluar que la informació financera elabora-
da per les diverses empreses que constitueixen el 
Grup CaixaBank compleix els principis següents:

i. Les transaccions, els fets i altres esdeveniments 
recollits per la informació financera efectivament 
hi són i s’han registrat en el moment adequat 
(existència i ocurrència).

ii. La informació reflecteix la totalitat de les tran-
saccions, els fets i altres esdeveniments en els 
quals l’Entitat és part afectada (integritat).

iii. Les transaccions, els fets i altres esdeveniments 
es registren i valoren de conformitat amb la nor-
mativa aplicable (valoració).

iv. Les transaccions, els fets i altres esdeveniments 
es classifiquen, presenten i revelen en la informa-
ció financera d’acord amb la normativa aplicable 
(presentació, desglossament i comparabilitat).

v. La informació financera reflecteix, en la data 
corresponent, els drets i les obligacions a 
través dels actius i passius corresponents, de 
conformitat amb la normativa aplicable (drets 
i obligacions).

Les dues normatives permeten difondre una metodo-
logia comuna dins el Grup. En aquest sentit, totes les 
societats del Grup CaixaBank que tenen implantat un 
SCIIF actuen de manera coordinada. Cal destacar que, 
després de la presa de control de BPI el 2017, s’està des-
envolupant un projecte amb la finalitat d’homogeneïtzar 

la metodologia aplicada per BPI, que ha culminat amb la 
implantació d’un SCIIF propi durant el 2019.

Tant en la Política SCIIF com en la Norma SCIIF es des-
criu el model de control intern de les tres línies de 

defensa aplicables al sistema, en línia amb les direc-
trius dels reguladors i les millors pràctiques del sector:

Primera Línia 
de Defensa:

La Primera Línia de Defensa està formada 
per les unitats de negoci i les seves funcions 
de suport, que són les àrees prenedores 
de risc. Són responsables de desenvolupar 
i mantenir controls efectius sobre els seus 
negocis corresponents, així com d’identificar, 
gestionar i mesurar, controlar, mitigar i 
comunicar els riscos principals sobre la 
fiabilitat de la informació financera.

Així mateix, són els responsables dels 
processos objecte de revisió per part de 
CIIF i col·laboren en la identificació dels 
riscos i controls, així com en la formalització 
i documentació descriptiva de les activitats 
i els controls de processos que afecten la 
generació de la informació financera.

Segona Línia 
de Defensa:

La Segona Línia de Defensa actua 
de manera independent de les 
unitats de negoci i àrees de suport 
i té la funció, entre d’altres, de fer 
la identificació, el mesurament, el 
seguiment i el report dels riscos i 
d’establir les polítiques de gestió i els 
procediments de control, a més de 
ser responsable de la revisió de la 
seva aplicació per part de la Primera 
Línia de Defensa. Aquí s’enquadra la 
funció de CIIF, que focalitza les seves 
accions sobre el risc “Fiabilitat de la 
informació financera”.

Tercera Línia 
de Defensa:

La Tercera Línia de Defensa 
és Auditoria Interna, que es 
responsabilitza de l’avaluació 
de l’eficàcia i l’eficiència de la 
gestió de riscos, i dels sistemes 
de control intern, aplicant-hi 
els principis d’independència i 
objectivitat.

Estructura Organitzativa i Funcions de responsabilitat 

La revisió i l’aprovació de l’estructura organitzativa i de 
les línies de responsabilitat i autoritat és portada a terme 
pel Consell d’Administració de CaixaBank, a través del 
Comitè de Direcció i el Comitè de Nomenaments.

L’àrea d’Organització dissenya l’estructura organitzativa 
de CaixaBank i proposa als òrgans de l’Entitat els canvis 
organitzatius necessaris. Posteriorment, la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans i Organització proposa els 
nomenaments per exercir les responsabilitats definides.

En l’elaboració de la informació financera estan definides 
les línies d’autoritat i responsabilitat. Així mateix, es fa 
una planificació exhaustiva que té en compte, entre al-
tres qüestions, l’assignació de tasques, les dates clau i les 
diferents revisions que cal fer per cadascun dels nivells 
jeràrquics. Tant les línies d’autoritat i responsabilitat com 
la planificació abans esmentada estan documentades i 
s’han distribuït entre tots els participants en el procés 
d’elaboració de la informació financera.

MODEL DE CONTROL INTERN DE LES TRES LÍNIES DE DEFENSA
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Cal destacar, també, l’existència en l’Entitat de la Políti-
ca corporativa sobre la divulgació i verificació de la 
informació financera, aprovada pel Consell d’Adminis-
tració, els principals objectius de la qual són:

• Definir el perímetre de la informació a divulgar, 
així com els criteris relacionats amb el control i la 
verificació de la informació financera.

• Dotar l’Entitat d’un marc de referència que per-
meti la gestió del risc de fiabilitat de la informació 
financera que s’ha de divulgar mitjançant l’homo-
geneïtzació dels criteris sobre les activitats de con-
trol i verificació.

• Definir un marc de govern a seguir tant per a la 
informació a divulgar com per a la verificació de la 
documentació esmentada.

En aquesta Política s’estableix que la verificació de la 
informació a divulgar s’estructura a partir de tres eixos 
principals:

• La idoneïtat i qualitat de la informació. És a dir, 
que la informació que es divulga compleix les es-
pecificacions de la normativa legal vigent pel que fa 
a criteri, contingut i tipus d’informació que s’ha de 
divulgar i que, a més, està subjecta a un entorn de 
control que permet dotar-la d’una seguretat raona-
ble pel que fa a qualitat.

• El compliment de la governança interna amb 
caràcter previ a la divulgació de la informació.

• El compliment de la periodicitat i els terminis de 
divulgació.

La revisió anual del compliment de la Política es fa 
a partir de certificacions (incorporades dins el procés de 
l’SCIIF), realitzades pels diferents responsables d’elaborar 
i/o revisar la informació, i mitjançant revisions directes 
realitzades per les Direccions de Control Intern Financer, 
de Riscos Estructurals i Models Regulats, i de Riscos No 
Financers. Els resultats obtinguts es reporten als òrgans 
de govern corresponents.

Codi Ètic i Principis d’Actuació i Altres Polítiques de caràcter intern

Codi Ètic i Principis d’Actuació 

CaixaBank disposa d’un Codi Ètic i Principis d’Actuació 
aprovat pel seu Consell d’Administració, que és una nor-
ma de nivell màxim en l’escala jeràrquica de la normativa 
interna del Banc. Aquest Codi estableix els valors (lide-
ratge, confiança i compromís social) i els principis ètics 
que inspiren la seva actuació i que han de regir l’activitat 
de tots els empleats, directius i membres del seu òrgan 
d’administració. Aquests principis són: el compliment de 
les lleis i la normativa vigent en cada moment, el res-
pecte, la integritat, la transparència, l’excel·lència, el pro-
fessionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.

Tal com estableix el Codi mateix, CaixaBank assumeix el 
compromís de facilitar als seus clients informació precisa, 
veraç i comprensible de les seves operacions, les condi-
cions de productes i serveis, comissions i procediments per 
canalitzar reclamacions i resoldre incidències.

Així mateix, CaixaBank posa a disposició dels seus accio-
nistes i inversors institucionals tota la informació financera i 
corporativa rellevant, d’acord amb la normativa vigent i en 
compliment de la Política d’informació, comunicació i con-
tactes amb accionistes, inversors institucionals i assessors 
de vot de CaixaBank.

El Codi Ètic està disponible al web corporatiu de Caixa-
Bank (www.caixabank.com).

A partir dels valors i els principis ètics plasmats en el Codi 
Ètic, CaixaBank ha desenvolupat una sèrie de Normes 
de Conducta sobre matèries concretes. Seguidament 
s’exposen les de rellevància especial: 

Política Corporativa de Compliance Penal

Aprovada pel Consell d’Administració, desenvolupa el 
Model de Prevenció Penal de CaixaBank. Té com a 
objectiu prevenir i evitar la comissió de delictes al si de 
l’organització, d’acord amb el que disposa el Codi Penal 
en relació amb la responsabilitat penal de la persona 
jurídica. Mitjançant aquesta Política, l’Entitat reforça el 
seu model d’organització, prevenció, gestió i control, 
que està dissenyat en consonància amb la cultura de 

compliment que vertebra la presa de decisions en tots 
els estaments de CaixaBank. 

Política Anticorrupció

Política aprovada pel Consell d’Administració de Caixa-
Bank com una eina essencial per impedir que tant l’Enti-
tat com els seus col·laboradors externs, directament o a 
través de persones interposades, incorrin en conductes 
que puguin resultar contràries a la llei o als principis 
bàsics d’actuació de CaixaBank recollits en el Codi Ètic. 

La Política inclou, entre altres apartats, estàndards de 
conducta sobre l’acceptació i la concessió de regals, des-
peses de viatge i hospitalitat, relacions amb institucions 
polítiques i oficials, patrocinis, donacions i proveïdors de 
risc. Així mateix, exposa les conductes, pràctiques i activi-
tats prohibides per evitar situacions que es puguin con-
figurar com a extorsió, suborns, pagaments de facilitació 
o tràfic d’influències. 

Política Corporativa General de Conflictes d’Interès 
del Grup CaixaBank

Aprovada pel Consell d’Administració de CaixaBank, 
proporciona un marc global per a les entitats del Grup 
CaixaBank en què es recullen de manera harmonitza-
da i homogènia els principis generals i procediments 
d’actuació per al tractament de conflictes d’interès, 
potencials i reals, que sorgeixin en l’exercici de les acti-
vitats i els serveis respectius.

Reglament Intern de Conducta en l’Àmbit del Mer-
cat de Valors (RIC)

Aquest Reglament, aprovat pel Consell d’Administració 
de CaixaBank, té com a objectiu ajustar les actuacions 
de CaixaBank i de les empreses del Grup CaixaBank, 
així com dels seus òrgans d’administració i direcció, 
empleats i agents, a les Normes de Conducta que, 
contingudes en el Reglament 596/2014 del Parlament 
Europeu, en la Llei del Mercat de Valors i en les se-
ves normes de desenvolupament, els són aplicables en 
l’exercici d’activitats relacionades amb el mercat 
de valors. El compliment del RIC permet fomentar la 
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transparència en els mercats i preservar, en qualsevol 
moment, l’interès legítim dels inversors. 

Les persones subjectes tenen l’obligació de conèixer, com-
plir i col·laborar en l’aplicació del Reglament i la legislació 
vigent del mercat de valors que afecti el seu àmbit espe-
cífic d’activitat. A més, també està disponible per a la resta 
de grups d’interès al web corporatiu de CaixaBank. 

El grau de difusió interna del Codi Ètic i de les Nor-
mes de Conducta és universal. En concret:

• A totes les noves incorporacions se’ls lliura un do-
cument explicatiu del Codi Ètic i de les Normes de 
Conducta principals. Un cop explicat el contingut 
del document al nou col·laborador, aquest declara 
que n’ha llegit, entén i accepta cadascun dels ter-
mes, hi manifesta la seva conformitat i es compro-
met a complir-los. 

• Com a complement de l’anterior, el 2019 s’han 
continuat fent jornades de formació per a no-
ves incorporacions de CaixaBank a les oficines de 
serveis centrals, que inclouen una part dedicada a 
compliance. 

• Tal com succeeix amb el Codi Ètic, les Normes de 
Conducta es poden consultar a la intranet.

Així mateix, algunes de les Normes de Conducta 
també estan disponibles al web corporatiu del Banc. 

• Sobre el Codi Ètic i les Normes de Conducta també 
es fa formació amb periodicitat anual, concreta-
ment a través d’una plataforma d’e-learning prò-
pia de CaixaBank que inclou la realització d’un test 
final. Aquesta plataforma garanteix un seguiment 
continu de la realització dels cursos per part dels 
empleats del Banc.

Igual que en anys anteriors, per al 2019 es van definir 
una sèrie de cursos de formació per a empleats de 
realització obligatòria i caràcter regulador, és a dir, 
amb vinculació a meritació de retribució variable.

Entre les matèries previstes, cal destacar per a aquest 
exercici el curs titulat Codi Ètic, Política Antico-
rrupció i Conflictes d’Interès. L’objectiu d’aquest 
curs va ser explicar els aspectes principals del Codi 
Ètic, la Política Anticorrupció i la Política de Conflictes 
d’Interès des de l’enfocament de l’empleat.

Codi de Conducta Telemàtic

Aquest Codi té per objecte establir unes regles d’ús cla-
res i transparents dels mitjans que CaixaBank posa a dis-
posició dels seus empleats en el marc i per a la prestació 
de la relació laboral; garantir el bon ús dels mitjans 
tècnics i informàtics propietat de CaixaBank en ter-
mes de seguretat de la informació;  conscienciar tots els 
empleats de la necessitat d’una utilització correcta de la 
xarxa de comunicacions i la millora en la distribució dels 
recursos col·lectius, i conscienciar sobre la seguretat en 
els equips informàtics i de comunicació, tant dins com 
fora de les instal·lacions de l’Entitat.

A més del cos normatiu anterior, CaixaBank disposa d’un 
conjunt de polítiques i normes internes de diversa 
índole referents als àmbits que corresponguin. En Com-
pliance, aquestes polítiques i normes internes es poden 
separar segons les categories definides en la taxonomia 
de riscos:

En especial, cal destacar una norma de caràcter intern de 
Compliment Normatiu que descriu el contingut i l’àmbit 
d’aplicació d’una sèrie de regulacions internes de com-
pliment obligatori per part dels empleats de CaixaBank. 
Entre el que regula, hi ha tot el que té relació amb els 
canals confidencials de consultes i denúncies.

Sancions

Activitats  
d’empleats

Mercats e  
integritat

Prevenció del 
Blanqueig 
de Capitals i 
finançament 
del terrorisme

Protecció  
al client

Govern 
intern

CATEGORIES DE POLÍTIQUES  
SEGONS TAXONOMIA DE RISCOS

Protecció 
de dades, 
privacitat 
i reporting 
regulador

Iniciatives 
AEOI (tax 
compliance)
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• En paral·lel a totes les accions esmentades, i tenint 
en compte les necessitats requerides en cada mo-
ment que es destinen a continuar treballant en la 
difusió dels valors i principis de CaixaBank, es fan 
circulars i notes informatives en aquest àmbit. 
Per exemple, en el marc del compliment del Codi 
Ètic es pot mencionar la circular anual en matèria 
de regals.

D’altra banda, segons la matèria en la qual es produeix 
un incompliment del Codi Ètic i/o de les Normes de Con-
ducta, l’òrgan encarregat de la seva anàlisi i de proposar 
accions correctores i possibles sancions és diferent. Es 
poden destacar:

• El Comitè de Gestió Penal Corporativa: Òrgan 
d’alt nivell dotat de poders autònoms d’iniciati-
va i control, amb capacitat suficient per plantejar 
consultes, sol·licitar informació, proposar mesures, 
iniciar procediments d’investigació o fer qualsevol 
tràmit necessari relacionat amb la prevenció d’il·lí-
cits i la gestió del Model de prevenció penal. Poden 
ser objecte d’anàlisi per part d’aquest Comitè les 
conductes esgrimides en les denúncies que recullin 
la comissió de conductes potencialment delictives. 
Si de l’anàlisi de les denúncies procedeix l’adopció 
de mesures disciplinàries, se’n dona trasllat al Co-
mitè d’Incidències de CaixaBank.    

El Comitè de Gestió Penal Corporativa reporta al 
Comitè Global de Riscos i, si escau, també a la Co-
missió de Riscos.

• El Comitè del RIC: òrgan col·legiat que s’encarre-
ga de l’anàlisi dels possibles incompliments i de les 
propostes d’actuacions correctores i de sancions. 
Així mateix, les consultes que es puguin suscitar en 
relació amb el que regula el RIC es poden elevar, se-
gons la matèria, a la Secretaria del Comitè del RIC o 
a la Direcció Corporativa de Compliment Normatiu.

Canal de denúncies d’irregularitats de naturalesa financera

CaixaBank té habilitats una sèrie de canals confiden-
cials de consultes i denúncies a través dels quals es 
poden enviar comunicacions referides als àmbits d’apli-
cació del Codi Ètic, la Política Anticorrupció, el Model 
Prevenció de Riscos Penals, el Reglament Intern de Con-
ducta en l’àmbit del Mercat de Valors o de qualssevol 
altres polítiques i normes internes de CaixaBank.

S’entén per consulta aquella petició de caràcter confi-
dencial, per part d’un empleat, per aclarir dubtes con-
crets suscitats per l’aplicació o la interpretació de la nor-
mativa esmentada anteriorment. 

D’altra banda, s’entén per denúncia aquella notificació 
de caràcter confidencial realitzada per un empleat inte-
ressat a informar l’Entitat de possibles irregularitats que 
puguin suposar l’incompliment de les mateixes normes. 

El 2019 els canals han estat exclusivament per a ús 
dels empleats del Banc. Si les consultes/denúncies les 
susciten clients, s’han de tramitar pels canals d’atenció al 
client establerts per CaixaBank, ja siguin canals de caràc-
ter intern o bé oficials.

Les consultes i denúncies són personals, només les po-
den fer els mateixos interessats i no es poden realitzar en 
nom d’un col·lectiu o de tercers.  

L’accés a aquests canals és intern. Estan disponibles a la 
intranet corporativa. A això cal afegir-hi el gran esforç de 
l’organització en la difusió i conscienciació de l’ús dels 

canals, un aspecte que s’inclou en els cursos de for-
mació que en recullen l’ús preceptiu quan hi concorrin 
les circumstàncies. Exemple d’això és el curs esmentat 
anteriorment sobre el Codi Ètic, la Política Anticorrupció 
i els Conflictes d’Interès.  

Les consultes trameses per aquests canals les rep i ges-
tiona Compliment Normatiu, llevat de les relatives al 
Codi de Conducta Telemàtic, que corresponen a Segu-
retat i Govern. En el cas de les denúncies, la gestió i 
resolució correspon a Compliment Normatiu. Periòdica-
ment se n’informa la Comissió d’Auditoria i Control.

Els canals tenen establertes una sèrie de garanties. Se’n 
poden destacar les següents:

• Confidencialitat: es prohibeix expressament di-
vulgar a tercers qualsevol tipus d’informació sobre 
el contingut de les consultes o denúncies. Només 
coneixeran aquesta informació les persones que 
participin directament en la seva gestió.

• Reserva de la identitat del denunciant: es ga-
ranteix la reserva de la identitat del comunicant 
de la denúncia/comunicació de possible incompli-
ment i en cap cas no es revelarà al denunciat.

En les denúncies, Compliment Normatiu només fa-
cilitarà el nom del denunciant a les àrees per a les 
quals aquesta dada resulti imprescindible per dur a 
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terme la investigació i, per a això, sempre caldrà el 
consentiment previ del denunciant. 

• Prohibició de represàlies: CaixaBank prohibeix 
expressament i no tolerarà les represàlies contra 
les persones que presentin una denúncia sobre un 
incompliment potencial de les normes de conducta 
del Banc, així com contra aquelles que participin o 
ajudin en la investigació de la denúncia, sempre 
que hagin actuat de bona fe i no hagin participat 
en l’acte denunciat. CaixaBank adoptarà les mesu-
res pertinents per garantir la protecció del denun-
ciant i del consultant. 

• Coincidència de lloc de treball: si en un cas de 
denúncia/comunicació la persona denunciant i la 
denunciada coincidissin al mateix lloc de treball, 
l’Entitat valorarà si cal adoptar alguna mesura.

• Incompatibilitats: en cas que alguna de les per-
sones implicades en una denúncia/comunicació de 
possible incompliment tingués relació de paren-
tesc, afinitat o consanguinitat amb algun dels inter-
vinents en la seva gestió, investigació o resolució, 
quedarà invalidada per intervenir i serà substituïda 
per algú que no depengui jeràrquicament d’ella.

• Drets del denunciat: la persona denunciada ha 
de tenir coneixement de la denúncia formulada 
en contra seva tan aviat com s’hagin realitzat les 
comprovacions oportunes i s’hagi admès a tràmit 
l’expedient. 

En qualsevol cas, CaixaBank, SA farà la comunicació en el 
termini màxim d’un mes des de la recepció de la denún-
cia i informarà el denunciat de l’existència de la denúncia 
i del fet que n’és objecte.     

Finalment, cal indicar que durant el 2019 s’ha estat treba-
llant en un projecte per adequar-se a les millors pràcti-
ques tant d’accés com de gestió dels canals: un Nou Ca-

nal de Consultes i Denúncies. CaixaBank entén que és 
una peça essencial en la prevenció d’incompliments 
normatius i en la correcció dels detectats, com tam-
bé en la prevenció i detecció de conductes delictives.

Les fites principals del nou canal són les següents:

• Nou entorn: implantació d’una nova eina que 
serà accessible tant internament com des d’Inter-
net, amb accés les 24 hores del dia i els 365 dies 
de l’any, tant des de dispositius corporatius com 
personals.  

• Ampliació de col·lectius: a més dels empleats, 
també podran accedir a aquest Canal els Conse-
llers de l’Entitat, el personal d’Empreses de Treball 
Temporal, els agents i els proveïdors. 

• Possibilitat de denúncies anònimes: les denún-
cies es podran fer tant de manera nominativa com 
anònima.

• Externalització parcial de les denúncies: per ga-
rantir la transparència i l’eficiència de tot el procés, 
s’externalitza una part de l’anàlisi de les denúncies 
a un expert extern.  

El llançament del nou canal de consultes i denúncies està 
previst per al primer trimestre del 2020.
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Formació

CaixaBank i les seves societats filials vetllen per proporcionar un Pla de formació continuat en matèria comptable i 
financera, adaptat a cadascun dels llocs de treball i a les responsabilitats del personal implicat en la preparació i revisió 
de la informació financera. 

Durant l’exercici 2019, la formació realitzada s’ha centrat, principalment, en les temàtiques següents: 

Compliment 
Normatiu 

Comptabilitat Auditoria Control Intern Jurídica/Fiscal Gestió de 
Riscos

Aquestes accions formatives s’han adreçat principalment 
a persones que desenvolupen les seves funcions en la 
Direcció Executiva d’Intervenció, Control de Gestió i Ca-
pital, Direcció General Adjunta d’Auditoria, Control and 
Compliance, Morositat, Recuperacions i Actius, així com 
als membres que formen l’Alta Direcció de l’Entitat. S’es-
tima que s’han impartit més de 67.939 hores en aquest 
tipus de formació.

Pel que fa a la formació sobre l’SCIIF, cal destacar que 
durant l’últim trimestre del 2019 s’ha llançat el curs de 
formació en línia sobre aquesta matèria. 39 empleats 
d’Intervenció i Comptabilitat, Informació Corporativa 
i Control de Participades, Planificació i Capital i Riscos, 
entre d’altres, han certificat el curs, que se sumen als 87 
de 2018 i als 498 entre el 2013 i el 2017.

El curs té com a objectiu donar a conèixer als empleats 
que intervenen (directament o indirectament) en el 
procés d’elaboració de la informació financera la relle-
vància d’establir mecanismes que garanteixin la fiabilitat 
d’aquesta informació, així com el seu deure de vetllar pel 
compliment de les normes aplicables.  El curs consta de 
dos blocs:

• Un primer bloc dedicat a la Normativa aplicable 
a l’SCIIF, que posa èmfasi en la guia de recomana-
cions emesa per la CNMV el Juny del 2010, i 

• Un segon bloc que tracta sobre la metodologia 

la definició dels perfils i les funcions competencials que 
permetin assolir els reptes formulats.

El 2015 es va posar en marxa l’Escola de Riscos, en 
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Borsaris (IEB), la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). L’objectiu principal és donar suport a 
la formació de capacitats professionals crítiques, així com 
impulsar un model de descentralització en la gestió on 
cada vegada els empleats disposin de més facultats per 
a l’aprovació d’operacions d’actiu. 

L’Escola de Riscos disposa de quatre nivells de dificultat i 
la formació s’adapta als diferents perfils dels empleats de 
CaixaBank, segons les seves funcions i necessitats pro-
fessionals. Es desenvolupa, bàsicament, amb continguts 
virtuals a través de la plataforma corporativa Virtaula, 
complementada amb algunes sessions presencials im-
partides per formadors interns. La formació està certifi-
cada per experts externs de la UPF.

implantada al Grup CaixaBank per acomplir els re-
queriments normatius vigents en matèria d’SCIIF.

Així mateix, la Direcció Executiva d’Intervenció, Control 
de Gestió i Capital està subscrita a diverses publicacions, 
revistes i webs d’àmbit Comptable/Financer, tant nacio-
nal com internacional, amb uns continguts i comunicats 
que es revisen periòdicament, la qual cosa assegura que 
en l’elaboració de la informació financera es consideren 
les novetats en aquesta matèria.  També és membre i as-
sisteix a Òrgans internacionals, Òrgans nacionals i grups 
de treball en què s’analitzen i discuteixen diversos as-
sumptes relacionats amb normativa comptable i temes 
financers. En aquests Òrgans també hi estan presents 
altres àrees de l’Entitat.

En el marc del Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank, 
anunciat el 27 de novembre del 2018, s’hi inclou com 
a element estratègic el fet de “Potenciar una cultura 
centrada en les persones, àgil i col·laborativa”. Durant 
aquest període s’afavoreix el talent —assegurant que 
pugui desenvolupar el seu potencial mitjançant merito-
cràcia, diversitat i empowerment—, i al mateix temps es 
defineix i desplega la millor proposta de valor per als 
empleats (millorant l’experiència de l’empleat) i es pro-
mouen els atributs d’agilitat i col·laboració. 

Quant als programes i les carreres de desenvolupament 
professional, cal destacar que s’han orientat bàsicament, 
igual que el 2018, a la segmentació del negoci, amb 

624
empleados certificados 
sobre el SCIIF
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El 2019 s’han certificat 196 empleats en 
el programa bàsic, 739 en el Diploma de 
Postgrau Especialitat Retail i 285 empleats 
en les dues primeres edicions del Diploma 
de Postgrau Especialitat Banca d’Empreses, 
i tenen estudis en curs 600 empleats més. 
S’espera que durant els propers anys tota 
la plantilla de CaixaBank es formi en algun 
dels quatre nivells que té l’Escola de Riscos.

Una altra de les iniciatives rellevants 
en matèria de formació és l’acord que 
CaixaBank va assolir amb la Universitat 
Pompeu Fabra (d’ara endavant, UPF) Bar-
celona School of Management perquè 
certifiqués la formació dels empleats 
després d’un examen únic i exigent, 
d’acord amb les normes europees en for-
mació especialitzada per als empleats de 
banca. L’objectiu d’aquesta iniciativa de 
formació és que els directors d’oficines 
i gestors de Banca Premier, així com els 
assessors, directors i directores de centre 
de Banca Privada de CaixaBank, oferei-
xin el millor servei als clients. D’aquesta 
manera, CaixaBank es va anticipar a les 
exigències reguladores europees vigents i 
es va convertir en la primera entitat finan-
cera espanyola que certificava la forma-
ció dels seus empleats amb un diploma 
de postgrau universitari en Assessora-
ment Financer. El 2019, 165 empleats (en-
tre directors d’oficina, gestors de Banca 

Premier i personal de Banca Privada) van 
completar aquest diploma de postgrau 
en Assessorament Financer en un nou 
format, ja que a partir d’ara per obtenir-lo 
hauran de completar primer el CIAF, que 
s’explica seguidament, i després comple-
tar la part restant per obtenir el Diploma 
complet. 493 empleats estan cursant-lo 
actualment. A aquests empleats cal su-
mar-hi els 7.458 treballadors que el van 
obtenir en el format anterior de Diploma 
de Postgrau amb un únic examen.

El 2016 es va arribar a un acord amb la 
UPF Barcelona School of Management 
per certificar empleats amb el curs de 
postgrau en Informació i Assessora-
ment Financer (CIAF). És un curs més 
curt que l’anterior, però que compleix 
els requisits d’assessorament de MiFID II 
i que fan els subdirectors comercials, a 
més d’empleats del segment de Banca 
d’Empreses. En les dues edicions finalitza-
des el 2019 s’han certificat 1.578 empleats. 
Actualment, 2.214 empleats estan cursant 
noves edicions que acabaran a la darreria 
del 2019 o a l’inici del 2020.

Pel que fa a la nova formació exigida pel 
Banc d’Espanya relacionada amb la nova 
Llei de Contractes de Crèdit Immobi-
liari, CaixaBank ha preparat un programa 
de formació amb la UPF de 53 hores que 
el 2019 han superat 9.842 empleats i ac-
tualment n’estan cursant 7.534. Aquesta 
formació no afecta únicament els em-
pleats amb relació directa amb els clients, 
sinó també els empleats que participen 
en qualsevol procés relacionat amb 
aquest tipus de productes.

Durant l’exercici 2019, s’ha realitzat tam-
bé formació específica als directius amb 
el programa Rethink de Desenvolupa-
ment Directiu, materialitzat en tres àm-
bits: programa C1 per a directius júnior 
i programa C2 per a directius sènior, de 

més abast i amb més dedicació, i progra-
mes enfocats a potenciar determinades 
habilitats en concret. S’ha continuat tam-
bé treballant en els programes de detec-
ció i gestió del talent.

Pel que fa a la formació realitzada als 
Consellers de l’Entitat durant l’exercici 
2019, destaca l’augment en gestió de risc 
bancari i noves tecnologies, així com de 
sessions monogràfiques en algunes co-
missions. 

En aquest sentit, durant l’exercici ha tin-
gut lloc una reunió del Consell d’Admi-
nistració en què es van tractar temes 
estratègics sobre digitalització, negoci i 
governança, així com la celebració d’una 
jornada offsite sobre temes de risc banca-
ri i noves tecnologies.

D’altra banda, en l’àmbit de les Comis-
sions del Consell s’han celebrat diverses 
sessions/apartats monogràfics dins 
l’ordre del dia, en temes de risc i solvèn-
cia, amb el detall següent:

• Tres sessions monogràfiques con-
juntes de la Comissió d’Auditoria i 
Control i de la Comissió de Riscos, 
en què es van examinar en detall as-
pectes destacats en matèria de sol-
vència (com ara l’ICAAP, l’ILAAP i el 
Pla de Recuperació del Grup Caixa-
Bank) i circumstàncies rellevants del 
negoci assegurador del Grup. 

• Dues sessions de treball de la Co-
missió d’Auditoria i Control, en què 
s’ha aprofundit en matèries relle-
vants de la funció d’Auditoria In-
terna, i una tercera sessió en què 
s’ha impartit formació sobre els ac-
tius fiscals diferits del Grup.

• Una sessió de treball monogràfica 
de la Comissió de Riscos en què s’ha 

impartit formació als seus membres 
sobre Models de Risc de Crèdit, 
més 15 exposicions monogràfiques 
dins l’agenda de la Comissió de Ris-
cos, ressaltant especialment els mo-
nogràfics referits a riscos del Catàleg. 

Finalment, el 2019 s’han impartit 19 ses-
sions de formació inicial als Consellers 
de nova incorporació, amb una durada 
total de 40 hores, destinades a facilitar 
l’enteniment clar de l’estructura, el model 
de negoci i el perfil de risc i govern intern 
de CaixaBank i el seu Grup, amb especial 
consideració del marc regulador que re-
sulta d’aplicació, i també se’ls ha lliurat un 
dossier amb documentació bàsica sobre 
la regulació interna de l’Entitat i del sector. 
En tots els casos s’ha tractat de formació 
interna, impartida per directius de l’Entitat.

També cal destacar que la Direcció Execu-
tiva d’Intervenció, Control de Gestió i Ca-
pital, l’àrea principal involucrada en l’ela-
boració i la preparació de la informació 
financera, ha fet durant el 2019 formacions 
i tallers presencials sobre diferents temes 
rellevants per a l’acompliment de les seves 
funcions, relacionats principalment amb 
novetats de normativa comptable, així 
com sessions de formació interna que 
permeten compartir el coneixement entre 
diferents equips de la Direcció.
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Avaluació de riscos de la informació financera  
El procés seguit per l’Entitat pel que fa a 
la identificació de riscos és el següent:

Identificació de l’abast, que inclou 
la selecció de la informació financera, 
epígrafs rellevants i entitats del Grup que 
la generen, partint de criteris quantitatius 
i qualitatius. El 2019, aquesta activitat s’ha 
realitzat a principis d’any amb dades de 
tancament de desembre 2018 i s’ha revisat 
al començament del segon semestre, amb 
dades de tancament de juny 2019.

Anàlisi de les entitats del Grup 
rellevants i categorització per establir el 
nivell de control requerit en cadascuna 
d’elles.

Identificació dels processos materials 
del Grup que intervenen directa i 
indirectament en l’elaboració de la 
informació financera.

Identificació dels riscos que mitiguen 
cada procés.

Documentació de les activitats de 
control existents per mitigar els riscos 
identificats.

Avaluació contínua de l’eficàcia del 
sistema de control intern sobre la 
informació financera.

Elaboració d’informes i report a Òrgans 
de Govern.

Tal com s’indica a la Norma SCIIF, l’Entitat 
disposa d’una metodologia per a la iden-
tificació de processos, àrees rellevants 
i riscos associats a la informació finan-
cera, inclosos els d’error o frau. 

La Norma SCIIF desenvolupa la metodo-
logia d’identificació de les àrees materials 
i processos significatius de la informació 
financera relatius al procés d’identificació 
de riscos, mitjançant:

• l’establiment de pautes específiques 
pel que fa a responsabilitats i mo-
ment d’execució i actualització, 

• l’establiment dels criteris a seguir i 
les fonts d’informació que s’hau-
ran d’utilitzar en el procés d’identi-
ficació,

• l’establiment de criteris per identi-
ficar les societats filials rellevants 
per a l’SCIIF.

La Funció de CIIF revisa, amb periodicitat 
com a mínim anual, tots els riscos dins 
l’abast de l’SCIIF i les activitats de control 
dissenyades per mitigar-los. Aquest pro-
cés es realitza en col·laboració amb les 
diverses àrees involucrades. No obstant 
això, si en el transcurs de l’exercici es po-
sen de manifest circumstàncies que afec-
tin l’elaboració de la informació financera, 
CIIF avalua l’existència de riscos que s’ha-
gin d’afegir a aquells ja identificats.

Els riscos fan referència a possibles errors 
amb impacte potencial material, inten-
cionats o no, en el marc dels objectius de 
la informació financera, que ha de com-
plir amb els principis següents:

• Les transaccions, els fets i altres es-
deveniments recollits per la infor-

mació financera existeixen efectiva-
ment i s’han registrat en el moment 
adequat (existència i ocurrència).

• La informació reflecteix la totalitat 
de les transaccions, els fets i altres 
esdeveniments en què l’Entitat és 
part afectada (integritat).

• Les transaccions, els fets i altres es-
deveniments es registren i valoren 
de conformitat amb la normativa 
aplicable (valoració).

• Les transaccions, els fets i altres 
esdeveniments es classifiquen, pre-
senten i revelen en la informació 
financera d’acord amb la normativa 
aplicable (presentació, desglossa-
ment i comparabilitat). 

• La informació financera reflecteix, 
en la data corresponent, els drets i 
les obligacions a través dels actius 
i passius corresponents, de confor-
mitat amb la normativa aplicable 
(drets i obligacions).

El procés d’identificació de riscos pren 
en consideració tant les transaccions ru-
tinàries com aquelles menys freqüents i 
potencialment més complexes, així com 
l’efecte d’altres tipologies de riscos (ope-
ratius, tecnològics, financers, legals, repu-
tacionals, mediambientals, etc.). En parti-
cular hi ha un procés d’anàlisi, dut a terme 
per part de les diferents àrees que lideren 
les transaccions i operacions corporati-
ves, operacions no recurrents o especials, 
en què s’estudien els efectes comptables i 
financers d’aquestes operacions, i els seus 
impactes es comuniquen oportunament. 

Per a cadascun dels processos vinculats 
a la generació de la informació financera, 

s’analitza l’impacte dels esdeveniments 
de risc en la seva fiabilitat.

Cal destacar que els Òrgans de Govern i la 
Direcció reben informació periòdica sobre 
els riscos principals en matèria d’informa-
ció financera, i la Comissió d’Auditoria i 
Control supervisa els processos de gene-
ració, elaboració i revisió de la informació 
financera basant-se en la feina d’Auditoria 
Interna i en les opinions de l’Auditoria Ex-
terna i dels Organismes Supervisors.
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Procediments i activitats de control de la informació financera
Procediments de revisió i autorització de la informació financera

L’elaboració i la revisió de la informació financera es duu 
a terme des de la Direcció Executiva d’Intervenció, 
Control de Gestió i Capital de l’Entitat, que sol·licita 
a la resta d’àrees de l’Entitat i a les empreses del Grup 
la col·laboració necessària per obtenir el grau de detall 
d’aquesta informació que es considera adequat.

La informació financera constitueix un element essen-
cial en el procés de seguiment i presa de decisions dels 
màxims Òrgans de Govern i de Direcció de l’Entitat, de 
manera que la seva elaboració i revisió s’ha de fona-
mentar en uns mitjans humans i tècnics adequats que 
permetin a l’Entitat facilitar informació precisa, veraç i 
comprensible de les seves operacions, de conformitat 
amb la normativa vigent. 

En particular, el perfil professional de les persones que 
intervenen en el procés de revisió i autorització de la 
informació financera és adequat, amb amplis coneixe-
ments i experiència en matèria de comptabilitat, au-
ditoria i gestió de riscos. D’altra banda, els mitjans tèc-
nics i els sistemes d’informació garanteixen, mitjançant 
l’establiment de mecanismes de control, la fiabilitat i in-
tegritat de la informació financera. 

La informació financera és objecte de supervisió per part 
dels diferents nivells jeràrquics de la Direcció Executiva 
d’Intervenció, Control de Gestió i Capital i, si escau, amb 
altres àrees de l’Entitat. Finalment, la informació finan-
cera rellevant publicada en el mercat és examinada i, si 
escau, aprovada per part dels màxims Òrgans de Govern 
(Consell d’Administració i Comissió d’Auditoria i Control) 
i la Direcció de l’Entitat.

Pel que fa a les activitats i controls relacionats direc-
tament amb transaccions que puguin afectar de ma-
nera material als estats financers, l’Entitat té establert 
un procés continu de revisió de la documentació i 
formalització de les activitats, dels riscos en què es 
pot incórrer en l’elaboració de la informació financera 
i dels controls necessaris que mitiguin els riscos crítics, 
que permet assegurar que aquesta documentació és 
completa i està actualitzada. 

En aquest sentit, en la documentació dels processos 
crítics i activitats de control sobre la informació finan-
cera es detalla la informació següent:

• Processos i subprocessos associats.

• Riscos d’informació financera juntament amb les 
seves Assercions financeres i la possibilitat de Risc 
per Frau. En aquest sentit, cal destacar que els ris-
cos es concreten segons categories i models de risc 
que formen part del Catàleg de Riscos Corpora-
tiu de l’Entitat, gestionat per la Direcció Executiva 
de Corporate Risk Management Function & Plan-
ning.

• Activitats de control desenvolupades per mitigar 
el risc, amb les seves característiques:

Finalitat
Preventiu / Detectiu / 
Correctiu

Certificació 
Segons la freqüència del 
control, període/des de l’any en 
què es certifica 

Component COSO 
tipus d’activitat del control, segons 
classificació COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the 
Treadway)

Importància
Clau / Estàndard

Evidència 
Evidència / Prova del 
funcionament correcte del 
control

Automatització  
Manual / Automàtic / 
Semiautomàtic

Sistema 
Aplicacions o programes 
informàtics involucrats en 
el control

Asserció financera  
Existència i Ocurrència 
/ Integritat / Valoració 
/ Drets i Obligacions / 
Presentació, Desglossament 
i Comparabilitat

Executor del control  
Persona responsable de 
realitzar el control

Validador del control
Persona que supervisa 
l’execució correcta del control

Freqüència 
Periodicitat de l’execució 
del control
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Les activitats i controls es dissenyen per garantir el regis-
tre, valoració, presentació i desglossament adequats de 
les transaccions esdevingudes.  

Per avaluar l’eficàcia dels controls existents, CaixaBank 
compta amb un Procés de certificació interna as-
cendent de controls clau identificats, que té com a 
objectiu garantir la fiabilitat de la informació financera 
coincidint amb la seva publicació al mercat. 

Per fer-ho, cadascun dels responsables dels controls 
clau identificats certifica, per al període establert, 
l’execució eficaç dels controls. El procés es porta 
a terme amb una periodicitat mínima trimestral, tot i 
que es fan certificacions en fases diferents de l’estàn-
dard per cobrir aquells casos en què les activitats de 
control sobre la informació financera són realitzades 
en un període diferent. 

El Director Executiu d’Intervenció, Control de Gestió i 
Capital presenta al Comitè de Direcció i a la Comissió 
d’Auditoria i Control el resultat obtingut en el procés 
de certificació. Així mateix, remet aquest resultat al Con-
sell d’Administració perquè en tingui coneixement.

Durant l’exercici 2019, l’Entitat ha dut a terme el procés 
de certificació amb caràcter trimestral, sense que 
s’hagin posat de manifest debilitats significatives en cap 
de les certificacions realitzades.

Addicionalment, s’han realitzat certificacions en períodes 
diferents al tancament trimestral habitual per a determi-
nada informació financera a publicar en els mercats, sen-
se que s’hagin posat de manifest debilitats significatives 
en cap de les certificacions realitzades. 

Per la seva part, Auditoria Interna duu a terme funcions 
de supervisió segons el que es descriu a l’apartat 5.

Cal destacar que en l’elaboració dels estats financers 
s’utilitzen judicis, estimacions i assumpcions fetes per 
l’Alta Direcció per quantificar actius, passius, ingressos, 
despeses i compromisos. Aquestes estimacions es fan 
en funció de la millor informació disponible en la data 
d’elaboració dels estats financers, tot emprant mètodes i 
tècniques generalment acceptats, i dades i hipòtesis ob-
servables i contrastades. 

Els procediments de revisió i aprovació dels judicis i es-
timacions es recullen tant en la Política SCIIF com en la 
Norma SCIIF, en què es concreta que els responsables 
d’aprovar aquestes dades són el Consell d’Administració 
i el Comitè de Direcció.

En aquest exercici s’han abordat, principalment:

• El criteri d’imputació temporal en el compte de 
resultats dels ingressos obtinguts per activitats ac-
cessòries prestades.

• La valoració dels fons de comerç i dels actius in-
tangibles.

• El termini dels contractes d’arrendament i el tipus 
de descompte utilitzat en la valoració del passiu 
per arrendament.

• El valor raonable dels actius, passius i passius con-
tingents en el context de l’assignació del preu pagat 
en les combinacions de negoci.

• Les pèrdues per deteriorament d’actius financers, 
i del valor raonable de les garanties associades a 
aquests actius, en funció de la seva classificació 
comptable, fet que suposa fer judicis rellevants 
amb relació a: i) la consideració “d’increment sig-
nificatiu en el risc de crèdit” (SICR, per les seves 
sigles en anglès), ii) la definició de default, i iii) la 
incorporació d’informació forward-looking.

• La valoració de les participacions en negocis con-
junts i associades.

• La determinació dels resultats de les participacions 
en societats associades. 

• Les hipòtesis actuarials utilitzades en el càlcul dels 
passius per contractes d’assegurança.

• La classificació, la vida útil i les pèrdues per deterio-
rament d’actius tangibles i actius intangibles.

• Les pèrdues per deteriorament dels actius no co-
rrents i grups alienables d’elements que s’han clas-
sificat com a mantinguts per a la venda.

• Les hipòtesis actuarials utilitzades en el càlcul de 
passius i compromisos postocupació.

• La valoració de les provisions necessàries per a la 
cobertura de contingències laborals, legals i fiscals.

• La despesa de l’impost de societats determinada 
sobre el tipus impositiu esperat a final d’any i l’ac-
tivació dels crèdits fiscals i la seva recuperabilitat.

• El valor raonable de determinats actius i passius 
financers.
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• L’existència d’un procés cíclic basat en la millora 
contínua.

• Que CaixaBank té implantats, i operatius, Sistemes 
de Gestió en Continuïtat de Negoci i Contingència 
Tecnològica, d’acord amb normes internacionals de 
prestigi reconegut.

I aporten:

• Confiança als nostres clients, inversors, empleats i 
la societat en general, sobre la capacitat de respos-
ta de l’Entitat, davant incidents greus que afectin les 
operacions de negoci.

• Compliment de les recomanacions dels regula-
dors, Banc d’Espanya, MiFID, Basilea III, en aquestes 
matèries.

• Beneficis en la imatge i reputació de l’Entitat.

• Auditories anuals, internes i externes, que com-
proven que els nostres sistemes de gestió conti-
nuen actualitzats.

Govern de Tecnologies de la Informació (TI)

El model de Govern de les TI de CaixaBank garanteix que 
els seus Serveis Informàtics estan alineats amb l’es-
tratègia de negoci de l’Organització, donant resposta 
als requisits regulatoris, operatius o del negoci. El Go-
vern de les TI constitueix una part essencial del govern 
en conjunt i aglutina l’estructura organitzativa i directiva 
necessària per assegurar que les TI suporten i faciliten 
el desenvolupament dels objectius estratègics definits. 
El Cos Normatiu de Govern de les TI de CaixaBank esta 
desenvolupat a partir dels requisits especificats en la 
norma ISO 38500:2008 – Govern Corporatiu de les Tec-
nologies de la Informació, d’acord amb la guia tècnica 
continguda en l’informe tècnic ISO 38502:2014 – Govern 
de TI – Marc de Treball i model. La certificació del model 
ha estat actualitzat per part de Deloitte Advisory, S.L. el 
desembre del 2018.

Els sistemes d’informació que fan de suport dels pro-
cessos en què es basa la informació financera estan 
subjectes a polítiques i procediments de control intern 
per garantir la integritat de l’elaboració i publicació de la 
informació financera. 

En concret, l’Entitat disposa de les polítiques següents 
en relació amb:

Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

CaixaBank disposa d’un Sistema de gestió de la se-
guretat de la Informació (SGSI) basat en les millors 
pràctiques internacionals. Aquest SGSI ha obtingut i 
renovat anualment la certificació ISO 27001:2013 de 
The British Standards Institution (BSI). Aquest sistema 
defineix, entre altres polítiques, les d’accés als sistemes 
d’informació i els controls (interns i externs) que per-
meten garantir l’aplicació correcta de totes i cadascuna 
de les polítiques definides.

Continuïtat operativa i de negoci

l’Entitat disposa d’un Pla de Contingència Tecnològica 
complet capaç d’afrontar les situacions més difícils per 
garantir la continuïtat dels serveis informàtics. S’han des-
envolupat estratègies que permeten la recuperació de 
la informació en el mínim temps possible. Aquest Pla 
de Contingència Tecnològica s’ha dissenyat i opera de 
conformitat amb la Norma ISO 27031:2011. Ernst&Young 
ha certificat que el cos normatiu del Govern de la Con-
tingència Tecnològica de CaixaBank s’ha dissenyat, des-
envolupat i s’està operant partint d’aquesta Norma.

Addicionalment, el BSI ha certificat el compliment del 
Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci de Caixa-
Bank de conformitat amb la Norma ISO 22301:2012. Els 
dos certificats acrediten:

• El compromís de l’alta direcció de CaixaBank amb la 
Continuïtat de Negoci i la Contingència Tecnològica.

• La realització de les millors pràctiques pel que fa 
a la gestió de la Continuïtat de Negoci i la Contin-
gència Tecnològica.

Procediments sobre els sistemes de la informació

Aquest disseny dels Serveis Informàtics de CaixaBank 
dona resposta a les necessitats del negoci garantint, en-
tre altres temes:

• Segregació de funcions.

• Gestió de canvis.

• Gestió d’incidents. 

• Gestió de la qualitat TI.

• Gestió dels riscos: operacionals, fiabilitat de la infor-
mació financera, etc. 

• Identificació, definició i seguiment d’indicadors 
(Quadre de Comandament).

• Existència de Comitès de Govern, Gestió i Segui-
ment.

• Report periòdic a la Direcció.

• Controls interns severs que inclouen auditories in-
ternes i externes amb caràcter anual.
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Procediments per a la gestió de les activitats subcontractades i d’experts independents

El Grup CaixaBank disposa d’una Política de Costos, 
Gestió Pressupostària i Compres, aprovada en el Co-
mitè de Direcció del 18 de juny del 2018, en què es de-
fineix un marc global de referència per a les entitats del 
Grup i es recullen, de manera homogènia, els principis 
generals i els procediments en matèria de definició, ges-
tió, execució i control del pressupost de despeses d’ex-
plotació i inversió del Grup CaixaBank.

Aquesta política es desenvolupa en una norma interna 
del Grup en què es regulen, principalment, els proces-
sos relatius a: 

La majoria dels processos que s’estableixen entre les en-
titats del Grup i els seus proveïdors estan gestionats i 
informatitzats mitjançant aplicacions que recullen totes 
les seves actuacions, i l’Òrgan encarregat d’assegurar 
que l’execució material del pressupost s’efectuï seguint 
la normativa és el Comitè d’Eficiència.

Per garantir la gestió adequada dels costos, el Comitè 
d’Eficiència de CaixaBank delega en dues comissions:

• Comissió de Despeses i Inversió (CDI): revisa i 
ratifica les propostes de despesa i inversió presenta-
des per les àrees i filials a través de projectes, qües-
tionant-ne la necessitat i raonabilitat a través d’una 
anàlisi de rendibilitat i/o d’eficiència per a l’Entitat.

• Taula de Compres: vetlla per l’aplicació adequada 
de les polítiques i els procediments de compres/
contractacions definides en la normativa, fomen-
tant la igualtat d’oportunitats entre proveïdors. Tal 
com s’indica en el Codi Ètic de l’Entitat, la compra 
de béns o la contractació de serveis s’ha de fer 
amb objectivitat i transparència, eludint situacions 
que puguin afectar l’objectivitat de les persones 
que hi participen. Per això, totes les compres han 
de presentar un mínim de 3 ofertes comparatives 
de diferents proveïdors. Les compres superiors a 
un llindar determinat han de ser gestionades per 
l’equip especialitzat de compradors que estan or-
ganitzats per diferents categories de Compres: IT, 
Serveis Professionals, Màrqueting, Facilities i Obres.

El Grup CaixaBank disposa d’un Portal de Proveïdors 
que permet establir un canal de comunicació senzill i àgil 
entre proveïdors i empreses del Grup. Mitjançant aquest 
portal, els proveïdors aporten la documentació impres-
cindible per optar a qualsevol procés de negociació i ini-
ciar el procés d’homologació per ser proveïdor elegible. 
D’aquesta manera, es continua garantint el compliment 
de la normativa interna de Compres, alhora que se’n 
faciliten la gestió i el control.

CaixaBank disposa d’una Política d’Externalització de 
Serveis, que estableix el marc metodològic i els criteris 
que s’han de considerar en la subcontractació d’activi-
tats per part de l’Entitat. La Política determina els rols 
i les responsabilitats per a cada activitat i exigeix que 
les externalitzacions es valorin per la seva criticitat i risc, 
definint diferents nivells de control i supervisió d’acord 
amb la seva classificació. Aquesta Política s’ha actualitzat 
el 2019, adaptant-la al nou marc normatiu.

La redacció de la nova Política del govern de l’externa-
lització, juntament amb la Segona Línia de Defensa de 
riscos no financers, acredita:

• El compromís de l’Alta Direcció de CaixaBank amb 
el govern de l’externalització.

• La realització de les millors pràctiques pel que fa 
a la gestió de les iniciatives d’externalització.

• L’existència d’un procés cíclic de millora contínua.

La formalització d’aquesta Política suposa:

• Confiança als nostres clients, inversors, empleats i 
la resta de stakeholders, sobre el procés de decisió 
i control de les iniciatives d’externalització.

• Compliment de les recomanacions dels regula-
dors, com ara Banc d’Espanya, MiFID i Basilea III, 
en aquesta matèria.

• Beneficis en la imatge i reputació de l’Entitat.

Elaboració i aprovació del 
pressupost

Compres i contractació 
de serveis

Execució del pressupost: 
gestió de la demanda

Pagament de factures a 
proveïdors
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CaixaBank continua incrementant els 
seus esforços en el control, vetllant per-
què les externalitzacions no suposin una 
pèrdua de la capacitat de supervisió, 
anàlisi i exigència del servei o l’activitat 
objecte de contracte. 

Quan es produeix una nova iniciativa 
d’externalització, es segueix el procedi-
ment següent: 

• Anàlisi d’aplicabilitat del model 
d’externalització al proveïdor.

• Valoració de la decisió d’externalit-
zació mesurant la criticitat, els riscos 
i el model d’externalització associat.

• Aprovació del risc associat amb la 
iniciativa per part d’un òrgan intern 
col·legiat.

• Contractació del proveïdor.

• Traspàs del servei al proveïdor 
extern.

• Seguiment i monitoratge de l’acti-
vitat o el servei prestat.

Totes les activitats subcontractades dis-
posen de mesures de control basades, 
fonamentalment, en indicadors de ren-
diment. Cada responsable d’una exter-
nalització en l’Entitat sol·licita al proveïdor 
l’actualització i el report dels seus indica-
dors, que són revisats internament de 
manera periòdica.

En l’exercici 2019, les activitats encoma-
nades a tercers relacionades amb valora-
cions i càlculs d’experts independents han 
estat relacionades, principalment, amb:

Informació i comunicació 
Polítiques comptables 

La responsabilitat exclusiva de la definició 
i comunicació dels criteris comptables del 
Grup recau en la Direcció d’Intervenció 
i Comptabilitat, concretament en el De-
partament de Polítiques i Regulació 
Comptables, integrada en la Direcció 
Executiva d’Intervenció, Control de Ges-
tió i Capital. 

Entre les seves responsabilitats s’inclou el 
seguiment i l’anàlisi de la normativa 
que aplica al Grup, per a la seva interpre-
tació, i l’aplicació consegüent en la infor-
mació financera d’una manera homogè-
nia en totes les entitats que formen part 
del Grup, així com l’actualització perma-
nent dels criteris comptables aplicats da-
vant qualsevol nova tipologia de contrac-
te o operació, o qualsevol canvi normatiu.

• Determinats serveis d’auditories in-
ternes i tecnològiques.

• Determinats serveis de consultories 
financeres i de business intelligence.

• Determinats serveis de màrqueting i 
compres diverses.

• Determinats serveis informàtics i 
tecnològics.

• Determinats serveis financers.

• Determinats serveis d’assessora-
ment Financer, Fiscal i Legal.

• Determinats processos relacionats 
amb Recursos Humans i compres 
diverses.

• Determinats processos relacionats 
amb els Sistemes d’Informació.

Així mateix, porten a terme l’anàlisi i es-
tudi de les implicacions comptables 
d’operacions singulars, per a l’anticipació 
d’impactes i el seu tractament comptable 
correcte en els estats financers consolidats 
i s’encarreguen de la resolució de dubtes 
o conflictes sobre qüestions comptables 
no recollides en els circuits comptables o 
que presenten dubtes sobre la seva inter-
pretació. Com a mínim mensualment, es 
comparteixen les consultes comptables 
concloses pel Departament amb la resta 
de la Direcció d’Intervenció i Comptabi-
litat, aportant explicació del raonament 
tècnic que les recolzen o les interpreta-
cions efectuades, així com els temes que 
estan en curs d’anàlisi.
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En el procés de definició de nous productes, mit-
jançant la seva participació en el Comitè de Producte 
del Grup, analitzen les implicacions comptables partint 
de les seves característiques i aquesta anàlisi es concre-
ta en la creació o actualització d’un circuit comptable 
en què es detallen tots els esdeveniments possibles pels 
quals pot transitar el contracte o operació. Així mateix, 
es descriuen les característiques principals de l’operativa 
administrativa, la normativa fiscal i els criteris i les nor-
mes comptables aplicades. Les altes i modificacions en 
els circuits comptables es comuniquen immediatament 
a l’Organització i la majoria es poden consultar a la in-
tranet de l’Entitat. 

Aquest departament també participa i dona suport al 
Comitè de Regulació del Grup CaixaBank en matèria 
de regulació comptable. Davant qualsevol canvi nor-
matiu que sigui d’aplicació i s’hagi d’implementar en el 
Grup, el Departament ho comunica als Departaments o 
a les filials del Grup afectats i participa o lidera els pro-
jectes d’implementació d’aquests canvis, segons el cas.

Les activitats anteriors es materialitzen en l’existència i 
el manteniment d’un manual de polítiques compta-
bles, en què s’estableixen les normes, els principis i els 
criteris comptables adoptats pel Grup. Aquest manual 
garanteix la comparabilitat i la qualitat de la informació 
financera de totes les societats del Grup i es complemen-
ta amb les consultes rebudes pel Departament.

La comunicació amb els responsables de les operacions 
és permanent i fluida.

De manera complementària, el Departament de Políti-
ques i Regulació Comptables s’encarrega de desenvolupar 
activitats formatives en les àrees de negoci rellevants de 
l’organització sobre novetats i modificacions comptables.  

Mecanismes per a l’elaboració de la informació financera 

CaixaBank disposa d’eines informàtiques desenvolupa-
des internament que asseguren la integritat i l’homoge-
neïtat en els processos de captura i elaboració de la 
informació financera. Així mateix, totes les aplicacions 
disposen de mecanismes de contingència tecnològica, 
de manera que s’assegura la conservació i l’accessibilitat 
de les dades davant qualsevol circumstància.

Cal destacar que l’Entitat està immersa en un projecte de 
millora de l’arquitectura de la informació comptable, 
que té per objecte l’increment en la qualitat, la integritat, 
la immediatesa i l’accés a les dades que proporcionen 
les aplicacions de negoci. De forma gradual, les diverses 
aplicacions informàtiques s’estan incloent dins l’abast del 
projecte, que actualment ja integra una materialitat de 
saldos molt significativa. 

Supervisió del funcionament del sistema de control intern sobre 
la informació financera
Sens perjudici de les funcions del Consell d’Administració 
en matèria de gestió i control de riscos, correspon a la 
Comissió d’Auditoria i Control supervisar el procés 
d’elaboració i presentació de la informació finance-
ra regulada i l’eficàcia dels sistemes de control intern 
i de gestió de riscos de l’Entitat, així com discutir amb 
els auditors de comptes les debilitats significatives del 
sistema de control intern en el cas que es detectin en el 
desenvolupament de l’auditoria.

Aquestes funcions i activitats de la Comissió d’Auditoria i 
Control relacionades amb la supervisió del procés d’ela-
boració i presentació de la informació financera s’expli-
quen amb detall en l’apartat 1.1.

En relació a la supervisió del procés d’elaboració i pre-
sentació de la informació financera regulada, la Comis-
sió d’Auditoria i Control duu a terme, entre d’altres, les 
següents activitats:

A l’efecte d’elaborar la informació consolidada, tant 
CaixaBank com les societats que conformen el perímetre 
del Grup fan servir, a través d’eines especialitzades, meca-
nismes de captura, anàlisi i preparació de les dades amb 
formats homogenis. Així mateix, el pla de comptes comp-
tables, integrat en l’aplicació de consolidació, s’ha definit 
per complir els requeriments dels diferents reguladors.

Pel que fa als Sistemes utilitzats per a la gestió de l’SCI-
IF, l’Entitat té implantada l’eina SAP Governance, Risk 
and Compliance (SAP GRC) per tal de garantir-ne la 
integritat i reflectir els riscos i els controls existents. L’eina 
suporta també, entre d’altres, el Catàleg de Riscos Cor-
poratiu i els Indicadors de Risc Operacional (KRI), res-
ponsabilitat de la Direcció Executiva de Corporate Risk 
Management Function & Planning.

• La revisió del Pla Anual d’Auditoria Interna, 
avaluant si el seu abast és suficient per donar una 
cobertura adequada als riscos principals a què està 
exposada l’Entitat. Posteriorment, el Pla Anual es 
trasllada al Consell d’Administració.

• La revisió i l’avaluació de les conclusions de les 
auditories realitzades i el seu impacte en la infor-
mació financera, si escau. 

• El seguiment continuat de les accions correcto-
res, considerant la priorització atorgada a cadas-
cuna d’elles.

La funció d’Auditoria Interna, representada per la Direc-
ció Executiva d’Auditoria en el Comitè de Direcció, es 
regeix pels principis establerts en l’Estatut d’Auditoria 
Interna del Grup CaixaBank, aprovat pel Consell d’Admi-
nistració de CaixaBank. 
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L’auditoria interna de CaixaBank és una activitat independent 
i objectiva d’assegurament i consulta, concebuda per agregar 
valor i millorar les activitats, contribuint a la consecució dels ob-
jectius estratègics del Grup CaixaBank aportant un enfocament 
sistemàtic i disciplinat en l’avaluació i la millora dels processos de 
gestió de riscos i controls, i del govern corporatiu. El seu objectiu 
és garantir una supervisió eficaç i eficient del sistema de control 
intern mitjançant una avaluació continuada dels riscos i controls 
de l’organització. Així mateix, s’encarrega de donar suport a la 
Comissió d’Auditoria i Control en la seva funció de supervisió, 
mitjançant l’elaboració d’informes i el report periòdic dels resultats 
dels treballs executats. 

Auditoria Interna disposa d’auditors distribuïts en diferents 
equips de treball especialitzats en la revisió dels riscos princi-
pals als quals està exposada l’Entitat. Entre aquests equips hi ha 
la Direcció d’Auditoria Financera, Participades i Compliment Nor-
matiu, en la qual hi ha un grup assignat a la supervisió dels pro-
cessos de la Direcció Executiva d’Intervenció, Control de Gestió 
i Capital, responsable de l’elaboració de la informació financera i 
comptable de l’Entitat. El Pla Anual d’Auditoria Interna, desenvo-
lupat amb un enfocament plurianual, inclou la revisió dels riscos i 
controls de la informació financera en tots els treballs d’auditoria 
en què són rellevants.

En cada treball, Auditoria Interna:

Auditoria Interna ha desenvolupat un programa de 
treball específic per a la revisió de l’SCIIF que se 
centra en la revisió periòdica dels processos relle-
vants (transversals i de negoci) definits per l’equip 
CIIF, juntament amb la revisió dels controls existents 
en auditories d’altres processos. Actualment aquest 
programa de treball es completa amb la revisió de 
la correcta certificació i les evidencies d’execu-
ció efectiva d’una mostra de controls, seleccionats 
a partir d’indicadors d’auditoria contínua. Amb tot 
això, Auditoria Interna emet anualment un informe 
global en el qual s’inclou una avaluació del funcio-
nament de l’SCIIF durant l’exercici.

L’avaluació anual de l’SCIIF el 31 de desembre del 
2019 s’ha centrat en:

• Revisió de l’aplicació del Marc de Referència 
definit en el document “Control Intern sobre la 
informació financera en les entitats cotitzades” 
promogut per la CNMV com un estàndard de 
bones pràctiques en la matèria.

• Verificació de l’aplicació de la Política SCIIF 
i Norma SCIIF per garantir que el Sistema en 
l’àmbit del Grup és adequat i eficaç.

• Valoració del funcionament del procés de cer-
tificació interna ascendent dels controls clau.

• Avaluació de la documentació descriptiva 
dels processos, riscos i controls rellevants 
en l’elaboració de la informació financera.

A més, en l’exercici 2019, Auditoria Interna ha fet 
diferents revisions de processos que afecten a la ge-
neració, l’elaboració i la presentació de la informació 
financera centrats en els àmbits financero-compta-
ble, gestió de riscos corporatius, instruments finan-
cers, sistemes d’informació i el negoci assegurador, 
entre d’altres.

Els resultats de l’avaluació de l’SCIIF es comuniquen 
a la Comissió d’Auditoria i Control i a l’Equip Directiu. 
En els informes que contenen l’avaluació efectuada 
s’hi inclouen plans d’acció que detallen les mesures 

correctores, la seva criticitat per mitigar els riscos en 
la informació financera i els terminis de resolució.

Així mateix, l’Entitat compta amb procediments pe-
riòdics de discussió amb l’Auditor de Comptes. 
L’Alta Direcció està permanentment informada de 
les conclusions que s’assoleixen en els processos de 
revisió dels comptes anuals. L’auditor extern assisteix 
a la Comissió d’Auditoria i Control, en què informa 
tant del pla d’auditoria com de les conclusions pre-
liminars assolides abans de la publicació de resultats 
i de les conclusions finals abans de la formulació 
dels comptes, incloent-hi, si escau, les debilitats de 
control intern. Així mateix, en el marc del treball de 
revisió de la informació financera semestral, s’infor-
ma la Comissió d’Auditoria i Control del treball dut a 
terme i de les conclusions obtingudes.

D’altra banda, les revisions d’Auditoria Interna, en els 
diferents àmbits d’actuació, conclouen amb l’emissió 
d’un informe que avalua els riscos rellevants i l’efec-
tivitat del control intern dels processos i les ope-
racions que són objecte d’anàlisi, i que identifica i 
valora les possibles debilitats i carències de control, 
formulant recomanacions per a la seva esmena. Els 
informes d’Auditoria Interna són remesos a l’Alta 
Direcció. A més, hi ha un report mensual recurrent 
a la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats 
desenvolupades per l’àrea d’Auditoria Interna, amb 
informació específica sobre aquelles debilitats signi-
ficatives que s’han detectat en les revisions efectua-
des durant el període de reporting.

Auditoria Interna efectua un seguiment continuat 
del compliment de totes les recomanacions 
emeses, amb èmfasi especial en les referides a de-
bilitats de risc alt, que es reporten periòdicament. 
Aquesta informació de seguiment, així com les inci-
dències rellevants identificades en les revisions d’Au-
ditoria, es comuniquen a la Comissió d’Auditoria i 
Control i a l’Alta Direcció.

Identifica els controls necessaris per a la mitigació 
dels riscos associats a les activitats pròpies del procés 
revisat.

Analitza l’efectivitat i eficiència dels controls existents 
partint del seu disseny. 

Verifica l’aplicació d’aquests controls.

Comunica les conclusions de la revisió i emetent una 
opinió sobre l’entorn de control.

Formula recomanacions en què es proposen accions 
correctores.
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Informe de l’auditor extern 
En aplicació de la recomanació inclosa en la Guia d’Actuació sobre l’Informe de l’Au-
ditor referida a la Informació relativa al Sistema de Control Intern sobre la Informació 
Financera de les entitats cotitzades, publicada per la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors en el seu lloc web, CaixaBank ha sotmès a revisió per part de l’auditor de 
comptes anuals el contingut de la informació relativa al Sistema de Control Intern so-
bre la Informació Financera. En l’Informe resultant es conclou que, com a resultat dels 
procediments aplicats sobre la informació relativa a l’SCIIF, no s’han posat de manifest 
inconsistències o incidències que la puguin afectar. 

L’informe s’inclou com a Annex en aquest Informe anual de Govern Corporatiu.
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Que els estatuts de les societats cotitzades no limitin 
el nombre màxim de vots que pugui emetre un mateix 
accionista, ni continguin altres restriccions que dificultin la 
presa de control de la societat mitjançant l’adquisició de 
les seves accions en el mercat.

Que durant la celebració de la junta general ordinària, 
com a complement de la difusió per escrit de l’informe 
anual de govern corporatiu, el president del consell 
d’administració informi verbalment els accionistes, amb 
suficient detall, dels aspectes més rellevants del govern 
corporatiu de la societat i, en particular:

Que quan cotitzin la societat matriu i una societat dependent, 
totes dues defineixin públicament amb precisió:

a) Les àrees d’activitat respectives i relacions de negoci eventuals entre 
aquestes àrees, així com les de la societat dependent cotitzada amb la 
resta d’empreses del grup.

b) Els mecanismes previstos per resoldre els conflictes d’interès eventuals 
que es puguin presentar.

Es considera que aquesta recomanació no és aplicable a CaixaBank, atès que el 
banc és l’única societat cotitzada del Grup. 

G. Grau de seguiment de les recomanacions  
de govern corporatiu 

1 3

2

Expliqui 

Compleix parcialment  Expliqui 

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix

Compleix

a) Dels canvis esdevinguts des de l’anterior junta general ordinària.

b) Dels motius concrets pels quals la companyia no segueix alguna de les 
recomanacions del Codi de govern corporatiu i, si n’hi ha, de les regles 
alternatives que apliqui en aquesta matèria.
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Que la societat defineixi i promogui una política de 
comunicació i contactes amb accionistes, inversors 
institucionals i assessors de vot, que sigui plenament 
respectuosa amb les normes contra l’abús de mercat i 
doni un tracte semblant als accionistes que estan en la 
mateixa posició.
I que la societat faci pública aquesta política a través del 
seu lloc web, incloent-hi informació relativa a la manera 
com s’ha posat en pràctica i identificant els interlocutors o 
els responsables de portar-la a terme.

Que el consell d’administració no elevi a la junta general 
una proposta de delegació de facultats, per emetre accions 
o valors convertibles a exclusió del dret de subscripció 
preferent, per un import superior al 20% del capital en el 
moment de la delegació.
I que, quan el consell d’administració aprovi qualsevol 
emissió d’accions o de valors convertibles amb l’exclusió 
del dret de subscripció preferent, la societat publiqui 
immediatament al seu lloc web els informes sobre aquesta 
exclusió a què fa referència la legislació mercantil.

4

5

ExpliquiCompleix parcialment  Compleix

El Consell d’Administració, en la reunió del dia 10 de març del 2016, va acordar 
proposar a la Junta General d’Accionistes del 28 d’abril l’aprovació d’un acord 
de delegació de facultats a favor del Consell d’Administració per emetre obli-
gacions, bons, participacions preferents i qualssevol altres valors de renda fixa o 
instruments de naturalesa anàloga convertibles en accions de CaixaBank o que 
donin dret, directament o indirectament, a la subscripció o l’adquisició d’accions 
de la Societat, incloent-hi warrants. La proposta de delegació incloïa expressa-
ment la facultat d’excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes. La 
Junta General d’Accionistes va aprovar aquesta proposta el 28 d’abril del 2016.

Els augments de capital que el Consell d’Administració pugui aprovar a l’em-
para d’aquesta autorització per atendre la conversió de valors en l’emissió dels 
quals s’hagi exclòs el dret de subscripció preferent no queden subjectes a la 
limitació màxima del 20% del capital social que la Junta General d’Accionistes 
del 23 d’abril del 2015 va acordar amb caràcter general per als augments de 
capital que el Consell d’Administració pugui aprovar (és aplicable la limitació 
legal del 50% del capital en el moment de l’aprovació).

La Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny 
del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió 
prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió; el Reglament UE 
575/2013 sobre requisits prudencials de les entitats de crèdit i serveis d’inversió, 
i la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i em-
preses de serveis d’inversió, preveuen la necessitat que les entitats de crèdit es 
dotin, en certes proporcions, de diferents instruments en la composició del seu 
capital regulador perquè puguin considerar-se adequadament capitalitzades. 
Així, es tenen en compte diferents categories de capital que s’hauran de cobrir 
amb instruments específics. Malgrat que la situació de capital de la Societat és 
adequada, es va considerar necessari adoptar un acord que permeti emetre 
instruments que es podran convertir eventualment en cas que es donin deter-
minats supòsits. En la mesura en què l’emissió d’aquests instruments comporta 
la necessitat de tenir un capital autoritzat que, ja en el moment d’emetre’s, 
cobreixi una convertibilitat eventual, i amb la finalitat de dotar la companyia 
de més flexibilitat, es va considerar convenient que els augments de capital 
social que el Consell aprovi a l’empara de l’acord de delegació objecte d’aquest 
informe per atendre la conversió de valors en l’emissió dels quals s’hagi exclòs 
el dret de subscripció preferent, no quedin subjectes a la limitació màxima del 
20% del capital aplicable a la resta d’augments de capital que el Consell està 
facultat per aprovar.

ExpliquiCompleix parcialment  Compleix
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ExpliqueCumple parcialmenteCompleix 

ExpliqueCumple parcialmenteCompleix 

Que les societats cotitzades que elaborin els informes que 
s’esmenten a continuació, ja sigui de manera preceptiva 
o voluntària, els publiquin al seu lloc web amb antelació 
suficient a la celebració de la junta general ordinària, 
encara que la seva difusió no sigui obligatòria:

Que la societat transmeti en directe, a través del lloc web, la 
celebració de les juntes generals d’accionistes.

Que la comissió d’auditoria vetlli perquè el consell 
d’administració procuri presentar els comptes a la junta 
general d’accionistes sense limitacions ni excepcions en 
l’informe d’auditoria i que, en els casos excepcionals en què 
hi hagi excepcions, tant el president de la comissió d’auditoria 

Que la societat faci públics al seu lloc web, de manera 
permanent, els requisits i els procediments que acceptarà 
per acreditar la titularitat d’accions, el dret d’assistència a la 
junta general d’accionistes i l’exercici o la delegació del dret 
de vot. 
I que aquests requisits i procediments afavoreixin 
l’assistència i l’exercici dels seus drets als accionistes i 
s’apliquin de manera no discriminatòria.

Que quan algun accionista legitimat hagi exercit, amb 
anterioritat a la celebració de la junta general d’accionistes, 
el dret a completar l’ordre del dia o a presentar noves 
propostes d’acord, la societat:

6

7

8

9

10

ExpliqueCumple parcialmenteCompleix 

a) Informe sobre la independència de l’auditor.

b) Informes de funcionament de les comissions d’auditoria i de nomena-
ments i retribucions.

c) Informe de la comissió d’auditoria sobre operacions vinculades.

d) Informe sobre la política de responsabilitat social corporativa.

ExpliqueCompleix 

com els auditors expliquin amb claredat als accionistes el 
contingut i l’abast d’aquestes limitacions o excepcions.

a) Difongui immediatament els punts complementaris i les noves propostes 
d’acord.

b) Faci públic el model de targeta d’assistència o formulari de delegació de 
vot o vot a distància amb les modificacions necessàries perquè es puguin 
votar els nous punts de l’ordre del dia i les propostes alternatives d’acord 
en els mateixos termes que els proposats pel consell d’administració. 
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Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
En relació amb l’apartat c), el Consell està conforme en el fet que hi ha pre-
sumpcions diferents sobre el sentit del vot per a les propostes d’acord for-
mulades per accionistes respecte de les formulades pel Consell (tal com està 
establert en el Reglament de la Junta General d’Accionistes de la Societat) 
i opta per la presumpció de vot a favor dels acords proposats pel Consell 
d’Administració (perquè els accionistes que s’absentin abans de la votació 
han tingut l’oportunitat de deixar constància de la seva absència per tal que 
no es computi el seu vot, així com de votar anticipadament en un altre sentit 
a través dels mecanismes establerts per fer-ho) i per la presumpció de vot 
en contra dels acords proposats per accionistes ( ja que hi ha la probabilitat 
que les noves propostes tractin sobre acords que siguin contradictoris amb 
les propostes presentades pel Consell d’Administració i no es pot atribuir al 
mateix accionista sentits oposats per als seus vots i, a més, els accionistes 
que s’hagin absentat no hauran tingut l’oportunitat de valorar i votar antici-
padament la proposta).

Aquesta pràctica, tot i que no reculli el tenor de part de la recomanació 10, sí 
que assoleix de millor forma l’objectiu final del principi 7 del Codi de bon go-
vern, que fa referència expressa als Principis de govern corporatiu de l’OC-
DE, que assenyalen que els procediments emprats en les juntes d’accionistes 
hauran de garantir la transparència del recompte i el registre adequat dels 
vots, sobretot en situacions de lluita de vot, de nous punts de l’ordre del dia 
i de propostes alternatives d’acords, perquè és una mesura de transparència 
i garantia de coherència en l’exercici del dret de vot.

Que, en cas que la societat tingui previst pagar primes 
d’assistència a la junta general d’accionistes, estableixi, amb 
anterioritat, una política general sobre aquestes primes i 
que aquesta política sigui estable. 

Que el consell d’administració exerceixi les seves funcions 
amb unitat de propòsit i independència de criteri, dispensi el 
mateix tracte a tots els accionistes que estiguin en la mateixa 
posició i es guiï per l’interès social, entès com la consecució 
d’un negoci rendible i sostenible a llarg termini, que 
promogui la continuïtat i la maximització del valor econòmic 
de l’empresa. 
I que en la cerca de l’interès social, a més del respecte de 
les lleis i els reglaments i d’un comportament basat en la 
bona fe, l’ètica i el respecte als usos i les bones pràctiques 
comunament acceptades, procuri conciliar l’interès social 
amb, segons correspongui, els interessos legítims dels seus 
empleats, proveïdors, clients i la resta de grups d’interès que 
puguin estar afectats, així com l’impacte de les activitats de 
la companyia sobre la comunitat en el seu conjunt i sobre el 
medi ambient.

11

12

c) Sotmeti tots aquests punts o propostes alternatives a votació i els apliqui les 
mateixes regles de vot que a les formulades pel consell d’administració, in-
closes, en particular, les presumpcions o deduccions sobre el sentit del vot. 

d) Amb posterioritat a la junta general d’accionistes, comuniqui el desglossa-
ment del vot sobre aquests punts complementaris o propostes alternatives. 

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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ExpliqueCumple parcialmenteCompleix 

Que el consell d’administració tingui la dimensió 
necessària per aconseguir un funcionament eficaç i 
participatiu, la qual cosa fa aconsellable que tingui entre 
cinc i quinze membres. 

Que el consell d’administració aprovi una política de 
selecció de consellers que: 

Que el resultat de l’anàlisi prèvia de les necessitats del consell 
d’administració es reculli en l’informe justificatiu de la comissió 
de nomenaments que es publiqui en convocar la junta general 
d’accionistes a la qual se sotmeti la ratificació, el nomenament 
o la reelecció de cada conseller.
I que la política de selecció de consellers promogui l’objectiu 
que l’any 2020 el nombre de conselleres representi, almenys, 
el 30% del total de membres del consell d’administració.
La comissió de nomenaments verificarà anualment el 
compliment de la política de selecció de consellers i se 
n’informarà en l’informe anual de govern corporatiu.

13 14

Compleix Explique

Al tancament de l’exercici 2019 el Consell d’Administració està integrat per 
setze membres. 

En línia amb les millors pràctiques de govern corporatiu i molt propera a la 
dimensió aconsellada per la recomanació del Codi de bon govern d’entre 
cinc i quinze membres, la Junta General d’Accionistes celebrada el 5 d’abril 
del 2019 va acordar reduir en dos (2) el nombre de consellers, fixant en 
setze (16) el nombre total de membres del Consell d’Administració, dins 
els límits establerts en els Estatuts Socials. Addicionalment, i atesa la seva 
naturalesa com a entitat de crèdit, a CaixaBank hi ha sis comissions del 
Consell, quatre de caràcter obligatori i dues de voluntàries, l’última de 
les quals es va crear durant l’exercici 2019. Per això, es considera que la 
composició actual del Consell permet atendre, a aquest efecte, la càrrega 
de treball existent actualment.

Així mateix, cal esmentar que la mida i composició actuals del Consell es jus-
tifiquen també a causa de la necessitat d’incorporar un determinat nombre 
de consellers independents, així com per acomplir el pacte de socis derivat 
de la fusió amb Banca Cívica, que estarà en vigor fins a l’agost del 2020.

Per tot l’anterior, i encara que s’excedeix en un membre la recomanació, la 
dimensió del Consell es considera adequada per assegurar un funcionament 
eficaç, participatiu i amb riquesa de punts de vista. 

a) Sigui concreta i verificable. 

b) Asseguri que les propostes de nomenament o reelecció es fonamentin en 
una anàlisi prèvia de les necessitats del consell d’administració.

c) Afavoreixi la diversitat de coneixements, experiències i gènere.
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ExpliqueCompleix 

ExpliqueCumple parcialmenteCompleix 

Que els consellers dominicals i independents constitueixin 
una àmplia majoria del consell d’administració 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.

Que el nombre de consellers independents representi, 
almenys, la meitat del total de consellers.
Que, tanmateix, quan la societat no sigui d’elevada 
capitalització o quan, fins i tot sent-ho, tingui un, o més 
d’un accionista actuant concertadament, que controli 
més del 30% del capital social, el nombre de consellers 
independents representi, almenys, un terç del total de 
consellers.

Que les societats facin pública a través del seu lloc web, i 
mantinguin actualitzada, la informació següent sobre els 
seus consellers:

Que el percentatge de consellers dominicals sobre el total 
de consellers no executius no sigui superior a la proporció 
entre el capital de la societat representat per aquests 
consellers i la resta del capital.
Aquest criteri es podrà atenuar:

15 17

18

16

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

a) En societats d’elevada capitalització en les quals siguin escasses les par-
ticipacions accionarials que tinguin legalment la consideració de signifi-
catives.

b) Quan es tracti de societats en les quals hi hagi una pluralitat d’accionistes 
representats en el consell d’administració i no tinguin vincles entre ells.

a) Perfil professional i biogràfic.

b) Altres consells d’administració als quals pertanyin, tant si es tracta de so-
cietats cotitzades com si no, així com sobre la resta d’activitats retribuïdes 
que facin, independentment de la seva naturalesa.

c) Indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyin, assenyalant, en 
el cas de consellers dominicals, l’accionista al qual representin o amb qui 
tinguin vincles.

d) Data del seu primer nomenament com a conseller en la societat, així com 
de les reeleccions posteriors.

e) Accions de la companyia, i opcions sobre elles, de les quals siguin titulars.

ExpliqueCompleix 
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Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Que en l’informe anual de govern corporatiu, prèvia 
verificació per la comissió de nomenaments, s’expliquin les 
raons per les quals s’hagin nomenat consellers dominicals 
a instàncies d’accionistes la participació accionarial dels 
quals sigui inferior al 3% del capital, i s’exposin les raons 
per les quals no s’hagin atès, si escau, peticions formals 
de presència en el consell procedents d’accionistes amb 
una participació accionarial igual o superior a la d’altres a 
instàncies dels quals s’hagin designat consellers dominicals.

Que el consell d’administració no proposi la separació 
de cap conseller independent abans del compliment del 
període estatutari per al qual hagi estat nomenat, excepte 
quan hi concorri una causa justa, apreciada pel consell 
d’administració amb l’informe previ de la comissió de 
nomenaments. En particular, s’entendrà que hi ha una 
causa justa quan el conseller passi a ocupar nous càrrecs 
o contregui noves obligacions que li impedeixin dedicar el 
temps necessari a l’acompliment de les funcions pròpies 
del càrrec de conseller, incompleixi els deures inherents 
al càrrec o incorri en algunes de les circumstàncies que 
li facin perdre la condició d’independent, d’acord amb el 
que estableix la legislació aplicable.
També es podrà proposar la separació de consellers 
independents com a conseqüència d’ofertes públiques 
d’adquisició, fusions o altres operacions corporatives 
similars que suposin un canvi en l’estructura de capital 
de la societat, quan aquests canvis en l’estructura del 
consell d’administració estiguin propiciats pel criteri de 
proporcionalitat assenyalat a la recomanació 16.

Que els consellers dominicals presentin la dimissió quan 
l’accionista al qual representen transmeti íntegrament la 
participació accionarial, i que també ho facin, en el nombre 
que correspongui, quan l’accionista esmentat rebaixi la seva 
participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció 
del nombre dels seus consellers dominicals.

19 21

20

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Que les societats estableixin regles que obliguin els 
consellers a informar i, si escau, dimitir en els supòsits que 
puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i, en 
particular, els obliguin a informar el consell d’administració 
de les causes penals en les quals constin com a imputats, 
així com de les seves vicissituds processals posteriors.
Així mateix, que si un conseller resulta processat o es dicta 
en contra seva una ordre d’obertura de judici oral per 
algun dels delictes assenyalats en la legislació societària, 
el consell d’administració examini el cas tan aviat com 
sigui possible i, a la vista de les circumstàncies concretes, 
decideixi si pertoca o no que el conseller continuï en el 
càrrec. I que de tot això el consell d’administració en doni 
compte, de manera raonada, en l’informe anual de govern 
corporatiu.

Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició 
quan considerin que alguna proposta de decisió sotmesa 
al consell d’administració pot ser contrària a l’interès social. 
I que també ho facin, especialment, els independents i 
altres consellers als quals no afecti el conflicte d’interessos 
potencial, quan es tracti de decisions que puguin 
perjudicar els accionistes no representats en el consell 
d’administració.

Que quan, tant si és per dimissió o com per un altre motiu, 
un conseller cessi en el càrrec abans del terme del seu 
mandat, n’expliqui les raons en una carta que remetrà a 
tots els membres del consell d’administració. I que, sens 
perjudici que aquest cessament es comuniqui com a fet 
rellevant, s’informi del motiu del cessament en l’informe 
anual de govern corporatiu.

Que la comissió de nomenaments s’asseguri que els 
consellers no executius tenen suficient disponibilitat de 
temps per exercir correctament les seves funcions.

22

23

24

25

Addicionalment, que quan el consell d’administració 
adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals 
el conseller hagi formulat reserves serioses, el conseller 
tregui les conclusions que siguin procedents i, si opta per 
dimitir, expliqui les raons en la carta a què es refereix la 
recomanació següent.
Aquesta recomanació també afecta el secretari del consell 
d’administració, encara que no tingui la condició de 
conseller.

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  
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Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

I que el reglament del consell estableixi el nombre màxim 
de consells de societats dels quals poden formar part els 
consellers.

Que el consell d’administració es reuneixi amb la freqüència 
necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions i, 
almenys, vuit vegades l’any, seguint el programa de dates 
i assumptes que estableixi a l’inici de l’exercici, i que cada 
conseller pugui proposar individualment altres punts de 
l’ordre del dia inicialment no previstos.

Que les inassistències dels consellers es redueixin als casos 
indispensables i es quantifiquin en l’informe anual de 
govern corporatiu. I que, quan s’hagin de produir, s’atorgui 
representació amb instruccions.

26

27

Segons el que s’estableix l’article 7.2 del Reglament de Consell, correspon al 
president la facultat ordinària de fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell 
i dirigir les discussions i les deliberacions en els seus debats.

Dit això, cada conseller pot sol·licitar incloure altres punts en l’ordre del dia que 
no estaven previstos inicialment.

En el cas d’absències inevitables, la legislació amb l’objectiu d’evitar que es 
modifiqui de facto l’equilibri del Consell d’Administració permet que es pugui 
delegar en un altre conseller (els no executius només en altres consellers no 
executius). Això és el que estableix el principi 14 del Codi de bon govern i 
també ho preveuen els Estatuts Socials (en l’article 37), així com el Reglament 
del Consell (en l’article 17), que determinen que els consellers hauran d’assistir 
personalment a les sessions del Consell. No obstant això, quan no ho puguin 
fer personalment, procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb 
caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell incloent-hi 
les instruccions oportunes. Els consellers no executius tan sols ho podran fer en 
un altre conseller no executiu, per bé que els consellers independents només 
podran atorgar la seva representació a favor d’un altre conseller independent. 

És important esmentar que la Política de govern corporatiu de CaixaBank es-
tableix, en relació amb el deure d’assistència a les reunions del Consell d’Ad-
ministració, que, en cas d’absència inevitable, els consellers procuraran atorgar 
la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un 
altre membre del Consell d’Administració i que, en qualsevol cas, es procurarà 
que l’assistència de cada conseller a les reunions del Consell no sigui inferior al 
80%. Per tant, les delegacions són una pràctica residual a CaixaBank.

El Consell d’Administració valora com a bona pràctica de govern corporatiu 
que en els casos d’impossibilitat d’assistència les representacions, quan es do-
nin, en general no es produeixin amb instruccions específiques. Això no modi-
fica de facto l’equilibri del Consell, atès que les delegacions dels consellers no 
executius només es poden fer en no executius i, en el cas dels independents, 
únicament a favor d’un altre independent, i cal recordar que, al marge de la 
seva tipologia, el conseller ha de defensar sempre l’interès social. 

D’altra banda, com a exercici de llibertat de cada conseller, que també pot 
delegar amb les instruccions oportunes, tal com suggereix el Reglament del 
Consell, la decisió de delegar sense instruccions representa l’exercici d’autono-
mia de cada conseller de sospesar el que dona més valor a la seva representa-
ció i finalment decidir-se pel fet que el seu representant s’atingui al resultat del 
debat en seu del Consell. Això, a més, està en línia amb el que estableix la Llei 
sobre les facultats del president del Consell, al qual s’atribueix, entre d’altres, la 
d’estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, 
salvaguardant la seva presa de posicions lliure.

Per tant, la llibertat de fer delegacions amb o sense instruccions específiques 
a l’elecció de cada conseller es considera una bona pràctica i, en concret, 
l’absència d’instruccions per facilitar la posició del mandatari per atenir-se al 
tenor del debat.

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  



82

2019 Informe anual de 
Govern Corporatiu

Glossari

Informe de 
verificació 
independent

Estat 
d’informació  
no financera

L’ADN de 
CaixaBank

Línies 
estratègiques

Informe 
de Govern 
Corporatiu 
corresponent 
al 2019

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Que quan els consellers o el secretari manifestin 
preocupació sobre alguna proposta o, en el cas dels 
consellers, sobre la marxa de la societat i aquestes 
preocupacions no quedin resoltes en el consell 
d’administració, a petició de qui les hagi manifestat, se’n 
deixi constància a l’acta.

Que l’ordre del dia de les sessions indiqui amb claredat 
els punts sobre els quals el consell d’administració haurà 
d’adoptar una decisió o acord perquè els consellers 
puguin estudiar o reclamar, amb caràcter previ, la 
informació necessària per a la seva adopció.
Quan, excepcionalment, per raons d’urgència, el president 
vulgui sotmetre a l’aprovació del consell d’administració 
decisions o acords que no constin a l’ordre del dia, caldrà 
el consentiment previ i exprés de la majoria dels consellers 
presents, de la qual cosa es deixarà la constància deguda 
en l’acta.

Que els consellers siguin periòdicament informats dels 
moviments en l’accionariat i de l’opinió que els accionistes 
significatius, els inversors i les agències de qualificació 
tinguin sobre la societat i el seu grup.

Que la societat estableixi els cursos adequats perquè els 
consellers puguin obtenir l’assessorament necessari per a 
l’exercici de les seves funcions, incloent-hi, si ho exigeixen 
les circumstàncies, assessorament extern amb càrrec a 
l’empresa.

Que, independentment dels coneixements que s’exigeixin 
als consellers per a l’exercici de les seves funcions, les 
societats també ofereixin als consellers programes 
d’actualització de coneixements quan les circumstàncies 
ho aconsellin.

28 31

32
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30

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Que el president, com a responsable del funcionament 
eficaç del consell d’administració, a més d’exercir les 
funcions que té legalment i estatutàriament atribuïdes, 
prepari i sotmeti al consell d’administració un programa 
de dates i assumptes a tractar; organitzi i coordini 
l’avaluació periòdica del consell, així com, si escau, la del 
primer executiu de la societat; sigui responsable de la 
direcció del consell i de l’efectivitat del seu funcionament; 
s’asseguri que es dedica suficient temps de discussió a 
les qüestions estratègiques, i acordi i revisi els programes 
d’actualització de coneixements per a cada conseller, quan 
les circumstàncies ho aconsellin.

Que quan hi hagi un conseller coordinador, els estatuts 
o el reglament del consell d’administració, a més de les 
facultats que li corresponen legalment, li atribueixi les 
següents: presidir el consell d’administració en absència del 
president i dels vicepresidents, en cas que n’hi hagi; fer-se 
ressò de les preocupacions dels consellers no executius; 
mantenir contactes amb inversors i accionistes per conèixer 
els seus punts de vista a l’efecte de formar-se una opinió 
sobre les seves preocupacions, en particular, en relació 
amb el govern corporatiu de la societat, i coordinar el pla 
de successió del president.

Que el secretari del consell d’administració vetlli especialment 
perquè en les seves actuacions i decisions, el consell 
d’administració tingui presents les recomanacions sobre bon 
govern contingudes en aquest Codi de bon govern que 
siguin aplicables a la societat.

33 34
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Compleix Expliqui

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que el ple del consell d’administració avaluï un cop a 
l’any i adopti, si escau, un pla d’acció que corregeixi les 
deficiències detectades pel que fa a:

Que quan hi hagi una comissió executiva, l’estructura 
de participació de les diferents categories de consellers 
sigui similar a la del mateix consell d’administració i el seu 
secretari sigui el d’aquest últim.

Que el consell d’administració tingui sempre coneixement 
dels assumptes tractats i de les decisions adoptades per 
la comissió executiva i que tots els membres del consell 
d’administració rebin còpia de les actes de les sessions de 
la comissió executiva.

Que els membres de la comissió d’auditoria, i especialment 
el president, es designin tenint en compte els seus 
coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, 
auditoria o gestió de riscos, i que la majoria d’aquests 
membres siguin consellers independents.

Per a la realització de l’avaluació de les diferents 
comissions, es partirà de l’informe que aquestes elevin al 
consell d’administració, i per a la d’aquest últim, del que li 
elevi la comissió de nomenaments.
Cada tres anys, el consell d’administració serà auxiliat per 
a la realització de l’avaluació per un consultor extern, la 
independència del qual serà verificada per la comissió de 
nomenaments.
Les relacions de negoci que el consultor o qualsevol 
societat del seu grup mantinguin amb la societat o 
qualsevol societat del seu grup s’hauran de desglossar en 
l’informe anual de govern corporatiu.
El procés i les àrees avaluades seran objecte de descripció 
en l’informe anual de govern corporatiu.

36 37

38

39

a) La qualitat i l’eficiència del funcionament del consell d’administració.

b) El funcionament i la composició de les seves comissions.

c) La diversitat en la composició i les competències del consell d’administració.

d) L’acompliment del president del consell d’administració i del primer exe-
cutiu de la societat.

e) L’acompliment i l’aportació de cada conseller, posant especial atenció als 
responsables de les diferents comissions del consell.

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que, amb la supervisió de la comissió d’auditoria, es 
disposi d’una unitat que assumeixi la funció d’auditoria 
interna que vetlli pel bon funcionament dels sistemes 
d’informació i control intern i que funcionalment depengui 
del president no executiu del consell o del de la comissió 
d’auditoria.

Que el responsable de la unitat que assumeixi la funció 
d’auditoria interna presenti a la comissió d’auditoria el pla 
anual de treball, informi directament de les incidències 
que es presentin en el seu desenvolupament i sotmeti al 
final de cada exercici un informe d’activitats.

Que, a més de les previstes en la llei, corresponguin a la 
comissió d’auditoria les funcions següents:
1. En relació amb els sistemes d’informació i control intern:

2. En relació amb l’auditor extern:

40

41

42

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 requi-
sits normatius, la delimitació adequada del perímetre de consolidació i 
l’aplicació correcta dels criteris comptables.

b) Vetllar per la independència de la unitat que assumeix la funció d’au-
ditoria interna; proposar la selecció, el nomenament, la reelecció i el 
cessament del responsable del servei d’auditoria interna; proposar el 
pressupost d’aquest servei; aprovar l’orientació i els plans de treball, as-
segurant-se que la seva activitat estigui enfocada principalment cap als 
riscos rellevants de la societat; rebre informació periòdica sobre les seves 
activitats, i verificar que l’alta direcció tingui en compte les conclusions i 
les recomanacions dels informes.

c) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, 
de manera confidencial i, si és possible i es considera apropiat, anònima, 
les irregularitats de transcendència potencial, especialment financeres i 
comptables, que adverteixin al si de l’empresa.

a) En cas de renúncia de l’auditor extern, examinar les circumstàncies que 
l’hagin motivat.

b) Vetllar perquè la retribució de l’auditor extern pel seu treball no compro-
meti la seva qualitat ni independència.

c) Supervisar que la societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el 
canvi d’auditor i l’acompanyi d’una declaració sobre l’existència eventual 
de desacords amb l’auditor sortint i, si n’hi ha hagut, del seu contingut.

d) Assegurar que l’auditor extern mantingui anualment una reunió amb el 
ple del consell d’administració per informar-lo sobre la feina feta i sobre 
l’evolució de la situació comptable i de riscos de la societat.

e) Assegurar que la societat i l’auditor extern respecten les normes vigents 
sobre prestació de serveis diferents dels d’auditoria, els límits a la con-
centració del negoci de l’auditor i, en general, la resta de normes sobre 
la independència dels auditors.

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que la comissió d’auditoria pugui convocar qualsevol 
empleat o directiu de la societat, i fins i tot disposar que 
compareguin sense presència de cap altre directiu.

Que la comissió d’auditoria sigui informada sobre les 
operacions de modificacions estructurals i corporatives 
que projecti fer la societat per analitzar-les i informar 
prèviament el consell d’administració sobre les condicions 
econòmiques i l’impacte comptable i, en especial, si escau, 
sobre l’equació de canvi proposada. 

Que la política de control i gestió de riscos identifiqui, com 
a mínim: 

Que, amb la supervisió directa de la comissió d’auditoria 
o, si escau, d’una comissió especialitzada del consell 
d’administració, hi hagi una funció interna de control i 
gestió de riscos exercida per una unitat o departament 
intern de la societat que tingui atribuïdes expressament les 
funcions següents: 

43

44

45
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a) Els diferents tipus de risc, financers i no financers (entre d’altres, els ope-
ratius, tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals) 
als quals s’enfronta la societat, incloent-hi, entre els financers o econò-
mics, 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 arribin a materialitzar-se. 

a) Assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos 
i, en particular, que s’identifiquen, es gestionen i es quantifiquen adequa-
dament tots els riscos importants que afectin la societat.

b) Participar activament en l’elaboració de l’estratègia de riscos i en les de-
cisions importants sobre la seva gestió.

c) Vetllar perquè els sistemes de control i gestió de riscos mitiguin els riscos 
adequadament en el marc de la política definida pel consell d’administració. 

d) Els sistemes d’informació i control intern que s’utilitzaran per controlar i 
gestionar els riscos esmentats, incloent-hi els passius contingents o riscos 
fora de balanç.

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que els membres de la comissió de nomenaments i 
de retribucions –o de la comissió de nomenaments i la 
comissió de retribucions, si estan separades– es designin 
procurant que tinguin els coneixements, les aptituds i 
l’experiència adequats a les funcions que estiguin cridats 
a exercir i que la majoria d’aquests membres siguin 
consellers independents. 

Que la comissió de nomenaments consulti amb el 
president del consell d’administració i al primer executiu 
de la societat, especialment quan es tracti de matèries 
relatives als consellers executius. 
I que qualsevol conseller pugui sol·licitar a la comissió 
de nomenaments que prengui en consideració, per si els 
troba idonis al seu judici, candidats potencials per cobrir 
vacants de conseller.

Que les societats d’elevada capitalització tinguin 
una comissió de nomenaments i una comissió de 
remuneracions separades. 

47 49

48

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  
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Que la comissió de retribucions exerceixi les funcions 
amb independència i que, a més de les funcions que li 
atribueixi la llei, li corresponguin les següents: 

Que les regles de composició i funcionament de les 
comissions de supervisió i control figurin en el reglament 
del consell d’administració i que siguin consistents amb 
les aplicables a les comissions legalment obligatòries de 
conformitat amb les recomanacions anteriors, incloent-hi: 

Que la comissió de retribucions consulti amb 
el president i el primer executiu de la societat, 
especialment quan es tracti de matèries relatives als 
consellers executius i alts directius. 

50 52

51

a) Proposar al consell d’administració les condicions bàsiques dels contrac-
tes dels alts directius.

b) Comprovar l’observança de la política retributiva establerta per la societat. 

c) Revisar periòdicament la política de remuneracions aplicada als con-
sellers i alts directius, inclosos els sistemes retributius amb accions i la 
seva aplicació, així com garantir que la seva remuneració individual sigui 
proporcionada a la que es pagui als altres consellers i alts directius de 
la societat.

d) Vetllar perquè els eventuals conflictes d’interessos no perjudiquin la inde-
pendència de l’assessorament extern prestat a la comissió. 

e) Verificar la informació sobre remuneracions dels consellers i alts directius 
continguda en els diferents documents corporatius, inclòs l’informe anual 
sobre remuneracions dels consellers.

a) Que estiguin compostes exclusivament per consellers no executius, amb 
majoria de consellers independents.

b) Que els seus presidents siguin consellers independents.

c) Que el consell d’administració designi els membres d’aquestes comissions 
tenint presents els coneixements, les aptituds i l’experiència dels conse-
llers i les tasques de cada comissió, deliberi sobre les seves propostes i 
informes, i que reti comptes, en el primer ple del consell d’administració 
posterior a les seves reunions, de la seva activitat i que responguin de la 
feina feta.

d) Que les comissions puguin reclamar assessorament extern quan ho con-
siderin necessari per a l’exercici de les seves funcions.

e) Que s’estengui acta de les seves reunions, que es posarà a disposició de 
tots els consellers.Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que la supervisió del compliment de les regles de 
govern corporatiu, dels codis interns de conducta 
i de la política de responsabilitat social corporativa 
s’atribueixi a una comissió o es reparteixi entre diverses 
comissions del consell d’administració que podran ser la 
comissió d’auditoria, la de nomenaments, la comissió de 
responsabilitat social corporativa, en cas que n’hi hagi, o 
una comissió especialitzada que el consell d’administració, 
en l’exercici de les seves facultats d’autoorganització, 
decideixi crear a aquest efecte, a les quals específicament 
s’atribueixin les funcions mínimes següents: 

53

a) La supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les 
regles de govern corporatiu de la societat. 

b) La supervisió de l’estratègia de comunicació i relació amb accionistes i 
inversors, incloent-hi els petits i mitjans accionistes.

c) L’avaluació periòdica de l’adequació del sistema de govern corporatiu 
de la societat, a fi que compleixi la missió de promoure l’interès social i 
tingui en compte, segons correspongui, els interessos legítims de la resta 
de grups d’interès.

d) La revisió de la política de responsabilitat corporativa de la societat, vet-
llant perquè estigui orientada a la creació de valor. 

e) El seguiment de l’estratègia i les pràctiques de responsabilitat social cor-
porativa i l’avaluació del grau de compliment. 

f) La supervisió i l’avaluació dels processos de relació amb els diferents 
grups d’interès.

g) L’avaluació de tot el relatiu als riscos no financers de l’empresa, incloent-hi 
els operatius, tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i repu-
tacionals.

h) La coordinació del procés de report de la informació no financera i sobre 
diversitat, de conformitat amb la normativa aplicable i els estàndards in-
ternacionals de referència. 

a) Els objectius de la política de responsabilitat social corporativa i el desen-
volupament d’instruments de suport.

b) L’estratègia corporativa relacionada amb la sostenibilitat, el medi ambient 
i les qüestions socials.

c) Les pràctiques concretes en qüestions relacionades amb: accionistes, 
empleats, clients, proveïdors, qüestions socials, medi ambient, diversitat, 
responsabilitat fiscal, respecte dels drets humans i prevenció de conduc-
tes il·legals. 

d) Els mètodes o sistemes de seguiment dels resultats de l’aplicació de les 
pràctiques concretes assenyalades en la lletra anterior, els riscos associats 
i la seva gestió. 

Que la política de responsabilitat social corporativa inclogui 
els principis o compromisos que l’empresa assumeixi 
voluntàriament en la seva relació amb els diferents grups 
d’interès i identifiqui, com a mínim: 

54

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  
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e) Els mecanismes de supervisió del risc no financer, l’ètica i la conducta 
empresarial.

f) Els canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d’interès. 

g) Les pràctiques de comunicació responsable que evitin la manipulació in-
formativa i protegeixin la integritat i l’honor.

Que la societat informi, en un document separat o en 
l’informe de gestió, sobre els assumptes relacionats amb 
la responsabilitat social corporativa, utilitzant per a això 
alguna de les metodologies acceptades internacionalment. 

Que la remuneració dels consellers sigui la necessària 
per atreure i retenir els consellers del perfil desitjat i per 
retribuir la dedicació, qualificació i responsabilitat que el 
càrrec exigeixi, però no tan elevada com per comprometre 
la independència de criteri dels consellers no executius. 

Que se circumscriguin als consellers executius les 
remuneracions variables lligades al rendiment de la societat 
i a l’acompliment personal, així com la remuneració 
mitjançant lliurament d’accions, opcions o drets sobre 
accions o instruments referenciats al valor de l’acció i els 
sistemes d’estalvi a llarg termini com ara plans de pensions, 
sistemes de jubilació o altres sistemes de previsió social. 
Es podrà tenir en compte el lliurament d’accions com a 
remuneració als consellers no executius quan es condicioni 
al fet que les mantinguin fins al seu cessament com 
a consellers. Això no és aplicable a les accions que el 
conseller necessiti alienar, si escau, per satisfer els costos 
relacionats amb la seva adquisició.

55

56

57

Cumple Explique

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  

Compleix Expliqui  Compleix parcialment  Compleix Expliqui  Compleix parcialment  
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Que, en el cas de remuneracions variables, les polítiques 
retributives incorporin els límits i les cauteles tècniques 
necessàries per assegurar que les remuneracions tenen 
relació amb el rendiment professional dels beneficiaris i 
no deriven només de l’evolució general dels mercats o del 
sector d’activitat de la companyia o d’altres circumstàncies 
similars. 
I, en particular, que els components variables de les 
remuneracions:

Que el pagament d’una part rellevant dels components 
variables de la remuneració es difereixi per un període de 
temps mínim suficient per comprovar que s’han complert 
les condicions de rendiment prèviament establertes. 

Que les remuneracions relacionades amb els resultats 
de la societat tinguin en compte les excepcions 
eventuals que consten en l’informe de l’auditor extern i 
minorin aquests resultats. 

Que un percentatge rellevant de la remuneració variable 
dels consellers executius estigui vinculat al lliurament 
d’accions o d’instruments financers referenciats al seu valor. 

58 59

60

61

a) Estiguin vinculats a criteris de rendiment que siguin predeterminats i me-
surables i que aquests criteris considerin el risc assumit per a l’obtenció 
d’un resultat.

b) Promoguin la sostenibilitat de l’empresa i incloguin criteris no financers 
que siguin adequats per a la creació de valor a llarg termini, com el com-
pliment de les regles i els procediments interns de la societat i de les seves 
polítiques per al control i la gestió de riscos.

c) Es configurin sobre la base d’un equilibri entre el compliment d’objectius 
a curt, mitjà i llarg termini, que permetin remunerar el rendiment per un 
acompliment continuat durant un període de temps suficient per apreciar 
la seva contribució a la creació sostenible de valor, de manera que els 
elements de mesura d’aquest rendiment no girin únicament al voltant de 
fets puntuals, ocasionals o extraordinaris. 

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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Que els acords contractuals incloguin una clàusula que 
permeti a la societat reclamar el reemborsament dels 
components variables de la remuneració quan el pagament 
no hagi estat ajustat a les condicions de rendiment o quan 
s’hagin abonat tenint en compte dades la inexactitud de 
les quals quedi acreditada amb posterioritat. 

Que els pagaments per resolució del contracte no superin 
un import establert equivalent a dos anys de la retribució 
total anual i que no s’abonin fins que la societat hagi pogut 
comprovar que el conseller ha complert els criteris de 
rendiment prèviament establerts. 

Que, una vegada atribuïdes les accions o les opcions o 
drets sobre accions corresponents als sistemes retributius, 
els consellers no puguin transferir la propietat d’un nombre 
d’accions equivalent a dues vegades la seva remuneració 
fixa anual, ni puguin exercir les opcions o drets fins que 
hagi transcorregut un termini mínim de tres anys des de la 
seva atribució. 
Això no és aplicable a les accions que el conseller necessiti 
alienar, si escau, per satisfer els costos relacionats amb la 
seva adquisició.

62

Pel que fa a la prohibició per als consellers de transmetre la propietat d’un 
nombre d’accions equivalent a dues vegades la remuneració fixa anual, en 
els tres anys posteriors a la seva adquisició, en el cas de CaixaBank no s’apli-
ca d’aquesta manera. No hi ha una previsió en aquests termes, però sí està 
establerta expressament la prohibició per als consellers executius (que són 
els únics que poden ser retribuïts amb accions) de transmetre les accions 
corresponents al seu sistema retributiu, sense importar la quantitat, durant 
el període de dotze mesos des del seu lliurament. 

Es considera que la finalitat establerta en el principi 25, que estableix que la 
remuneració dels consellers ha d’afavorir la consecució dels objectius em-
presarials i de l’interès social, s’aconsegueix igualment per l’existència de 
clàusules malus i clawback, i per la mateixa estructura de la remuneració dels 
consellers executius, la retribució en accions dels quals (que correspon a la 
meitat de la remuneració variable, així com el referent als plans d’incentius 
a llarg termini), a més del període de restricció, està subjecta a un règim 
d’ajornament, i a més és una retribució variable representativa d’una part 
limitada de la remuneració total, en coherència absoluta amb els principis 
prudencials de no incentiu a la presa de riscos i amb l’alineament d’objectius 
i evolució sostenible de l’entitat.

En la Junta General d’Accionistes celebrada el 6 d’abril del 2017 es va aprovar 
la Política de remuneració del Consell d’Administració, que va ampliar l’ajor-
nament de tres a cinc anys aplicable a partir del 2018. Aquesta modificació 
s’ha realitzat per acomplir el que disposa la Guia de l’EBA sobre polítiques de 

remuneració, i es va mantenir en les modificacions de la Política de remune-
ració del Consell d’Administració aprovades per la Junta General d’Accionis-
tes celebrada el 6 d’abril del 2018 i la celebrada el 5 d’abril del 2019. Pel que 
fa als plans d’incentius a llarg termini, s’han aprovat en la Junta General del 
23 d’abril del 2015 i del 5 d’abril del 2019.

63

64

Compleix Expliqui Compleix parcialment  No aplicable
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H. Altres informacions d’interès
Adhesions de CaixaBank a codis ètics o de bones practiques

INTERNACIONALS

Promou les finances 
sostenibles i la integració 
d’aspectes ambientals i socials 
en el negoci (2018).

Organisme encarregat de 
promoure els principis de 
Nacions Unides.
CaixaBank n’ocupa la 
presidència des del 2012.

Defineix el paper i les 
responsabilitats del sector 
financer per garantir un futur 
sostenible (2019).

Promou les microfinances com 
una eina per combatre l’exclusió 
social i financera a Europa a través 
de l’autoocupació i la creació de 
microempreses.

Compromís públic d’alinear les 
polítiques per fer avançar la 
igualtat entre els gèneres (2013).

La gestora de plans de pensions, 
VidaCaixa (2009); la gestora 
d’actius del Grup, CaixaBank Asset 
Management (2016), i BPI Gestão 
de Activos (2019), en són signants.

Persegueix la consecució dels 
ODS mitjançant el foment de les 
inversions d’impacte.
CaixaBank Asset Management 
ostenta la presidència de 
l’Spanish National Board (2019).

Principis que promouen la 
integritat en el mercat de bons 
verds i socials (2015).

CaixaBank és el primer banc 
europeu a convertir-se en 
membre afiliat d’aquest organisme 
de Nacions Unides encarregat 
de la promoció d’un turisme 
responsable, sostenible i accessible 
per a tots (2019).

Compromís d’avaluació de riscos 
ESG* en el finançament de 
projectes de més de 7 milions 
d’euros (2007).

Iniciativa del Financial Stability 
Board que promou la divulgació 
de les exposicions climàtiques de 
les empreses (2018).

Iniciativa que impulsa el diàleg 
amb les companyies del 
món amb nivells d’emissions 
amb efecte d’hivernacle més 
elevats (2018).

Iniciativa global i 
col·laborativa d’empreses 
compromeses per una 
energia 100% renovable
(2016).

Entitat que representa les 
caixes d’estalvis i banca 
detallista a Europa. Hi ha 
diferents comitès amb la 
participació d’equips de 
CaixaBank.
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NACIONALS

Aliança amb ”la Caixa”, 
la primera Obra Social 
d’Espanya i una de les 
majors fundacions del 
món.

Promou el creixement 
econòmic lligat a una 
economia baixa en 
carboni a través de la 
col·laboració pública i 
privada, CaixaBank n’és 
soci fundador (2016).

Defensa l’RSC i la lluita 
contra la corrupció de 
les empreses espanyoles 
(2019).

Associació Espanyola de 
Directius de Responsabilitat 
Social.
CaixaBank és vocal de la 
Junta (2011).

Adhesió al Pla Nacional 
d’Educació Financera del 
Banc d’Espanya i la Comissió 
Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV), que té 
com a objectiu millorar el 
coneixement financer de la 
població (2010).

Fomenta la integració 
d’aspectes socials, 
mediambientals i de 
governança en la gestió de 
les empreses (2010).

Fa un seguiment del 
compliment dels ODS per 
part d’empreses espanyoles 
(2017). Creat per ”la Caixa” en 
col·laboració amb la Càtedra 
LideratgeS i Governança 
Democràtica d’ESADE (2017).

Promou el compromís 
de les empreses en la 
millora de la societat amb 
actuacions responsables. 
CaixaBank està en el 
patronat i en el Consell 
Assessor (2011).

Addicionalment, CaixaBank està adherida als Women’s 
Empowerment Principles (des del 2014), a l’ONU i al Pac-
te Mundial de Nacions Unides (des del 2012), al Xàrter de 
la Diversitat (des del 2011), a “Més dones, millors empre-
ses” (renovat el 2019), a “EJE&CON” (des del febrer del 
2019) i a l’Observatori Generació i Talent (des del 2016). 
Des del 2015 CaixaBank també compleix i està adheri-
da al Codi de bones pràctiques tributàries, elaborat en 
el marc del Fòrum de Grans Empreses en col·laboració 
amb l’Agència Tributària. A més, a través de la seva su-
cursal a Londres, està voluntàriament adscrita al Codi 
de pràctiques tributàries per a bancs impulsat per les 
autoritats fiscals del Regne Unit.

Des del 2009, CaixaBank està adherida al Programa 
d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i participa en el 
Registre de petjada de carboni, compensació i projectes 
d’absorció del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic, i s’ha compromès voluntàriament a 
fer el seguiment de les seves emissions i a establir me-
sures que contribueixin a reduir-les, més enllà del que 
obliga la normativa.

Així mateix, CaixaBank segueix les Directrius de l’OCDE 
per a empreses internacionals, guies que promouen una 
conducta empresarial sostenible i responsable.

Finalment, des del 2015 CaixaBank està adherida al Codi 
de bones pràctiques del Govern espanyol per a la rees-
tructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària 
sobre l’habitatge habitual dirigit a famílies en risc d’exclusió.

Càtedra per promoure la 
innovació i la sostenibilitat 
en la indústria dels 
agronegocis (2016).

Entitat que representa les 
caixes d’estalvis a Espanya. 
Hi ha diferents comitès amb 
la participació d’equips de 
CaixaBank.

Persegueixen assegurar 
que es destina prou 
capital privat a inversors 
sostenibles. Adscrits a la 
xarxa de centres europees 
per a la sostenibilitat de 
Nacions Unides (2019).

Compromís de fomentar, 
promocionar i divulgar 
nous coneixements sobre 
la responsabilitat social 
corporativa (2008).

Acord de col·laboració per 
desenvolupar propostes 
concretes que facilitin el 
finançament i la implantació 
plena de les propostes 
Smart City: unes ciutats 
més inclusives i sostenibles, 
tant socialment com amb el 
planeta (2019).

RECONEIXEMENT PER PART DELS PRINCIPALS ÍNDEXS I AGÈNCIES DE QUALIFICACIÓ 
EN SOSTENIBILITAT

(0-100) (CCC-AAA) (0-100) (1-5) (D-/A+) (D-/A)

2019 81 A 74 3,8 C A- Robust

2018 79 A 74 4 C A- Robust

Només inclosos 
25 bancs a nivell 

mundial

Outperformer Prime Leadership
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Aquest informe anual de govern corporatiu ha estat 
aprovat pel Consell d’Administració de la Societat, en la 
sessió de data:

20/02/2020

Indiqui si hi ha hagut consellers que hi hagin votat en contra 
o s’hagin abstingut.

NoSi

La versió en català d'aquest document és una traducció de 
l'original en castellà i té únicament finalitats informatives. 
En cas de discrepància entre ambdues versions, prevaldrà 
la versió original en castellà.
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 

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

Data d'última 
modificació 

Capital social (€) 
Nombre 

d'accions 
Nombre de 

drets de vot 

14/12/2016 5.981.438.031,00 5.981.438.031 5.981.438.031 

 
Indiqui si hi ha diferents classes d'accions amb diferents drets associats: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

 
 

A.2. Detalli els titulars directes i indirectes de participacions significatives en la data de tancament de l'exercici, 
exclosos els consellers: 

 
Nom o 

denominació social 
de l'accionista 

% drets de vot atribuïts a les 
accions 

% drets de vot a través 
d'instruments financers 

% total de drets de 
vot 

Directe Indirecte Directe Indirecte 

INVESCO LIMITED 0,00 2,02 0,00 0,00 2,02 

BLACKROCK, INC 0,00 3,00 0,00 0,07 3,07 

FUNDACIÓ 
BANCÀRIA LA 
CAIXA 

0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

 
Detall de la participació indirecta: 

 
 

Nom o denominació 
social del titular 

indirecte 

Nom o denominació 
social del titular 

directe 

% drets de vot 
atribuïts a les 

accions  

% drets de vot a través 
d'instruments 

financers 

% total de drets de 
vot  

INVESCO LIMITED 
INVESCO ASSET 
MANAGEMENT 
LIMITED 

1,95 0,00 1,95 

INVESCO LIMITED 
INVESCO ADVISER, 
INC 

0,01 0,00 0,01 

INVESCO LIMITED 
INVESCO 
MANAGEMENT, SA 

0,05 0,00 0,05 

BLACKROCK, INC 

ALTRES ENTITATS 
CONTROLADES QUE 
INTEGREN EL GRUP 
BLACKROCK, INC 

3,00 0,07 3,07 
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Nom o denominació 
social del titular 

indirecte 

Nom o denominació 
social del titular 

directe 

% drets de vot 
atribuïts a les 

accions  

% drets de vot a través 
d'instruments 

financers 

% total de drets de 
vot  

FUNDACIÓ 
BANCÀRIA LA CAIXA 

CRITERIA CAIXA, SAU 40,00 0,00 40,00 

INVESCO LIMITED 
INVESCO CAPITAL 
MANAGEMENT LLC 

0,00 0,00 0,00 

A.3. Completi els quadres següents sobre els membres del consell d'administració de la societat que posseeixin 
drets de vot sobre accions de la societat: 

 

Nom o denominació 
social del conseller  

% drets de vot 
atribuïts a les 

accions  

% drets de vot a 
través 

d'instruments 
financers 

% total de drets de 
vot  

% drets de vot que 
poden ser 

transmesos a través 
d'instruments 

financers 
Directe Indirecte Directe Indirecte Directe Indirecte 

IGNACIO GARRALDA 
RUIZ DE VELASCO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JOSÉ SERNA MASIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KORO USARRAGA 
UNSAIN 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EDUARDO 
JAVIER SANCHIZ 
IRAZU 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARÍA 
VERÓNICA 
FISAS VERGÉS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOMÁS MUNIESA 
ARANTEGUI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALEJANDRO 
GARCÍA-
BRAGADO 
DALMAU 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JORDI GUAL 
SOLÉ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FRANCESC 
XAVIER VIVES 
TORRENTS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nom o denominació 
social del conseller  

% drets de vot 
atribuïts a les 

accions  

% drets de vot a 
través 

d'instruments 
financers 

% total de drets de 
vot  

% drets de vot que 
poden ser 

transmesos a través 
d'instruments 

financers 
Directe Indirecte Directe Indirecte Directe Indirecte 

MARÍA AMPARO 
MORALEDA 
MARTÍNEZ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GONZALO 
GORTÁZAR 
ROTAECHE 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS 

0,64 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

JOHN S. REED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARÍA TERESA 
BASSONS 
BONCOMPTE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARCELINO 
ARMENTER VIDAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRISTINA 
GARMENDIA 
MENDIZÁBAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

% total de drets de vot en poder del consell d'administració 0,67 

Detall de la participació indirecta: 

Nom o 
denominació social 

del conseller 

Nom o 
denominació social 
del titular directe  

% drets de vot 
atribuïts a les 

accions   

% drets de vot a 
través 

d'instruments 
financers  

% total de drets de 
vot 

% drets de vot 
que poden ser 
transmesos a 

través 
d'instruments 

financers  

JOSÉ SERNA 
MASIÁ 

MARÍA 
SOLEDAD 

GARCÍA 
CONDE 

ANGOSO 

0,00 0,00 0,00 0,00 



CNMV 
COMISSIÓ 
NACIONAL DEL 
MERCAT DE 
VALORS 

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES   

 

  

5 / 51 
 

A.7. Indiqui si han estat comunicats a la societat pactes parasocials que l'afectin segons el que estableixen els 
articles 530 i 531 de la Llei de societats de capital. Si escau, descrigui'ls breument i relacioni els accionistes 
vinculats al pacte: 

 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 

Intervinents del pacte 
parasocial  

% de capital 
social afectat 

Breu descripció del pacte 
Data de venciment del 

pacte, si en té  

FUNDACIÓN 
BANCARIA CAJA 
NAVARRA, 
FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS I 
FUNDACIÓN CAJA DE 
BURGOS, FUNDACIÓ 
BANCÀRIA LA CAIXA 

40,63 

Després de la fusió per absorció de Banca 
Cívica per CaixaBank, els accionistes 
Fundació Bancària ”la Caixa”, i Caja 
Navarra (actualment Fundación Caja 
Navarra), Cajasol (actualment Fundación 
Cajasol), CajaCanarias (actualment 
Fundación CajaCanarias) i Caja de 
Burgos (actualment Caja Burgos, 
Fundación Bancaria) (d'ara endavant, "les 
Fundacions"), van subscriure l'1 d'agost 
del 2012 el pacte d'accionistes, l'objectiu 
del qual era regular les relacions de les 
Fundacions i la Fundació Bancària ”la 
Caixa” com a accionistes de CaixaBank, i 
les seves relacions de cooperació 
recíproques i amb CaixaBank. Vegeu-ne 
més detalls en l'apartat de Pactes 
parasocials de l'IAGC en format lliure. 

La data de venciment del 
pacte és el 3 d'agost del 
2020. 

 
 

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

 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

 
 

A.8. Indiqui si hi ha alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat 
d'acord amb l'article 5 de la Llei del mercat de valors. Si escau, identifiqui-la: 

 

[ ] Sí 
[ √ ] No 
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A.9. Completi els quadres següents sobre l'autocartera de la societat: 

En la data de tancament de l'exercici: 

Nombre d'accions 
directes  

Nombre d'accions 
indirectes(*) 

% total sobre capital 
social  

2.705.936 423.157 0,05 

(*) A través de: 

Nom o denominació social del titular 
directe de la participació 

Nombre d'accions directes 

VIDACAIXA, SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

19.528 

MICROBANK 5.635 

BANCO BPI, SA 393.716 

CAIXABANK PAYMENTS & 
CONSUMER 

4.278 

Total 423.157 

A.11. Capital flotant estimat: 

 % 

Capital flotant estimat 54,16 

A.14. Indiqui si la societat ha emès valors que no es negocien en un mercat regulat de la Unió Europea. 

[ ] Sí 
[ √ ] No 
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B. JUNTA GENERAL 
 

B.4. Indiqui les dades d'assistència a les juntes generals celebrades en l'exercici al qual es refereix aquest 
informe i les dels dos exercicis anteriors: 

 

 Dades d'assistència 

Data junta general 
% de presència 

física  
% en 

representació 

% vot a distància 
Total 

Vot electrònic Altres 

06/04/2017 42,54 24,43 0,03 1,25 68,25 

Dels quals capital flotant 1,89 17,12 0,03 1,25 20,29 

06/04/2018 41,48 23,27 0,03 0,23 65,01 

Dels quals capital flotant 3,78 19,57 0,03 0,23 23,61 

05/04/2019 43,67 20,00 0,09 1,86 65,62 

Dels quals capital flotant 3,02 15,96 0,09 1,86 20,93 

 
 

B.5. Indiqui si en les juntes generals celebrades durant l'exercici hi ha hagut algun punt de l'ordre del dia que, 
per qualsevol motiu, els accionistes no hagin aprovat: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

 

B.6. Indiqui si hi ha alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d'accions necessàries per 
assistir a la junta general o per votar a distància: 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 

Nombre d'accions necessàries per assistir a la junta general 1.000 

Nombre d'accions necessàries per votar a distància 1 
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C. ESTRUCTURA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT 
 

C.1. Consell d'administració 

C.1.1 Nombre màxim i mínim de consellers previstos en els estatuts socials i nombre fixat per la junta 
general: 

Nombre màxim de consellers 22 

Nombre mínim de consellers 12 

Nombre de consellers fixat per la junta 16 

C.1.2 Completi el quadre següent amb els membres del consell: 

Nom o 
denominació 

social del 
conseller 

Representant 
Categoria del 

conseller  
Càrrec en el 

consell  
Data del primer 
nomenament 

Data de l'últim 
nomenament 

Procediment 
d'elecció 

IGNACIO 
GARRALDA 
RUIZ DE 
VELASCO 

 Dominical CONSELLER 06/04/2017 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

JOSÉ SERNA 
MASIÁ 

 Dominical CONSELLER 30/06/2016 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

KORO 
USARRAGA 
UNSAIN 

 Independent CONSELLER 30/06/2016 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

EDUARD
O JAVIER 
SANCHIZ 
IRAZU 

 Independent CONSELLER 21/09/2017 06/04/2018 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

MARÍA 
VERÓNICA 
FISAS VERGÉS 

 Independent CONSELLER 25/02/2016 28/04/2016 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

TOMÁS 
MUNIESA 
ARANTEGUI 

 Dominical VICEPRESIDENT 01/01/2018 06/04/2018 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 
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Nom o 
denominació 

social del 
conseller 

Representant 
Categoria del 

conseller  
Càrrec en el 

consell  
Data del primer 
nomenament 

Data de l'últim 
nomenament 

Procediment 
d'elecció 

ALEJANDR
O GARCÍA-
BRAGADO 
DALMAU 

 Dominical CONSELLER 01/01/2017 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

JORDI GUAL 
SOLÉ 

 Dominical PRESIDENT 30/06/2016 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

FRANCESC 
XAVIER VIVES 
TORRENTS 

 Independent 
CONSELLER 
COORDINADOR 
INDEPENDENT 

05/06/2008 23/04/2015 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

MARÍA 
AMPARO 
MORALEDA 
MARTÍNEZ 

 Independent CONSELLER 24/04/2014 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

GONZALO 
GORTÁZAR 
ROTAECHE 

 Executiu 
CONSELLER 
DELEGAT 

30/06/2014 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS 

NATALIA 
AZNÁREZ 
GÓMEZ 

Dominical CONSELLER 23/02/2017 06/04/2017 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

JOHN S. 
REED 

 Independent CONSELLER 03/11/2011 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

MARÍA TERESA 
BASSONS 
BONCOMPTE 

 Dominical CONSELLER 26/06/2012 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

CRISTINA 
GARMENDIA 
MENDIZÁBA
L 

 Independent CONSELLER 05/04/2019 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 

MARCELINO 
ARMENTER 
VIDAL 

 Dominical CONSELLER 05/04/2019 05/04/2019 
ACORD JUNTA 
GENERAL 
D'ACCIONISTES 
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Nombre total de consellers 16 

Indiqui les baixes que, ja sigui per dimissió, per destitució o per qualsevol altra causa, s'hagin produït en el 
consell d'administració durant el període subjecte a informació: 

Nom o 
denominació 

social del 
conseller 

Categoria del 
conseller en el 
moment del 
cessament 

Data de l'últim 
nomenament 

Data de baixa 

Comissions 
especialitzades 
de les quals era 

membre   

Indiqui si la baixa 
s'ha produït 

abans del final 
del mandat  

ALAIN MINC Independent 24/04/2014 05/04/2019 

Comissió 
d'Auditoria i 
Control.   
Comissió de 
Nomenaments. 

NO 

JUAN ROSELL 
LASTORTRAS 

Independent 24/04/2014 05/04/2019 
Comissió de 
Retribucions. 

NO 

ANTONIO SÁINZ 
DE VICUÑA Y 
BARROSO 

Independent 24/04/2014 05/04/2019 
Comissió de 
Riscos. Comissió 
Executiva. 

NO 

JAVIER IBARZ 
ALEGRÍA 

Dominical 26/06/2012 05/04/2019 
Comissió 
Executiva. 

NO 

 
C.1.3 Completi els quadres següents sobre els membres del consell i les seves categories: 

 

CONSELLERS EXECUTIUS 

Nom o 
denominació social 

del conseller 

Càrrec en 
l’organigrama 
de la societat 

Perfil 

GONZALO 
GORTÁZAR 
ROTAECHE 

Conseller delegat 

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és conseller delegat de 
CaixaBank des del juny del 2014. Llicenciat en Dret i en Ciències 
Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i màster en 
Business Administration with distinction per INSEAD. Actualment és 
president de VidaCaixa i conseller de Banco BPI. Va ser director general 
de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a conseller 
delegat el juny del 2014. Prèviament va ser conseller director general de 
Criteria CaixaCorp entre el 2009 i el juny del 2011. Des del 1993 fins al 
2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar 
diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup 
d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan 2009, moment en què 
es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses 
responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió. 
Ha estat vicepresident primer de Repsol i conseller de Grupo 
Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port 
Aventura i Saba. 
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Nombre total de consellers executius 1 

% sobre el total del consell 6,25 

 
CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS 

Nom o 
denominació 

social del conseller 

Nom o denominació 
de l'accionista 

significatiu a qui 
representa o que n'ha 

proposat el 
nomenament  

Perfil 

IGNACIO 
GARRALDA RUIZ 
DE VELASCO 

MUTUA MADRILEÑA 
AUTOMOVILISTA 
SOCIEDAD DE 
SEGUROS A PRIMA 
FIJA 

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, nascut a Madrid el 1951, és conseller 
de CaixaBank des de l'any 2017. Llicenciat en Dret per la Universitat 
Complutense de Madrid.  És notari en excedència des del 1989. Va 
iniciar la seva carrera professional com a corredor col·legiat de comerç, 
del 1976 al 1982, any en què va passar a ser agent de canvi i borsa de 
l'Il·lustre Col·legi d'Agents de Canvi i Borsa de Madrid fins al 1989. Va ser 
soci fundador d'AB Asesores Bursátiles, SA, societat en què va ocupar el 
càrrec de vicepresident fins al 2001; vicepresident de Morgan Stanley 
Dean Witter, SV, SA del 1999 al 2001, i president de Bancoval, SA entre el 
1994 i el 1996.    Entre el 1991 i el 2009 va ser conseller de la Societat 
Rectora de la Borsa de Madrid. Actualment és president i conseller 
delegat de Mutua Madrileña Automovilista. És membre del Consell 
d'Administració des de l'any 2002 i membre de la Comissió Executiva 
des del 2004. Actualment exerceix com a president d'aquesta 
Comissió, així com de la Comissió d'Inversions. És vicepresident primer 
de Bolsas y Mercados Españoles (BME), membre del Consell 
d'Administració d'Endesa, SA i exerceix com a president de la seva 
Comissió d'Auditoria des del 2016. A més, és president de la Fundación 
Mutua Madrileña, membre del Patronat de la Fundación Princesa de 
Asturias, del Museu Reina Sofia, de Pro Real Academia Española i de la 
Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció. 

JOSÉ SERNA 
MASIÁ 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

José Serna Masiá, nascut a Albacete el 1942, és membre del Consell 
d'Administració de CaixaBank des de juliol del 2016. Llicenciat en Dret 
per la Universitat Complutense de Madrid el 1964, va iniciar la seva 
activitat professional en l'assessoria jurídica de Butano, SA (1969/70). El 
1971 va ingressar en el Cos d'Advocats de l'Estat, prestant els seus 
serveis en l'Advocacia de l'Estat de Salamanca i en els Ministeris 
d'Educació i Ciència i Hisenda.   Posteriorment, es va incorporar als 
serveis contenciosos de l'Estat a l'Audiència Territorial de Madrid 
(actualment el Tribunal Superior de Justícia) fins que va passar a la 
situació d'excedència el 1983.   Del 1983 al 1987 va ser assessor jurídic de 
la Borsa de Madrid. El 1987 va obtenir plaça com a agent de canvi i 
borsa en la Borsa de Barcelona, on va ser elegit secretari de la Junta 
Sindical.  Va participar en la reforma borsària del 1988 com a president 
de la Societat Promotora de la nova Borsa de Barcelona i també com a 
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CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS 

Nom o 
denominació 

social del conseller 

Nom o denominació 
de l'accionista 

significatiu a qui 
representa o que n'ha 

proposat el 
nomenament  

Perfil 

vocal de la Comissió Consultiva de la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors que s'acabava de crear. El 1989 va ser elegit president de la Borsa 
de Barcelona, càrrec que va exercir durant dos mandats consecutius 
fins al 1993. Del 1991 al 1992 va ser president de la Societat de Borses 
d'Espanya, que agrupa les quatre borses espanyoles, i vicepresident del 
Mercat Espanyol de Futurs Financers, radicat a Barcelona. També va 
ser vicepresident de la Fundació Barcelona Centre Financer i de la 
Sociedad de Valores y Bolsa Interdealers, SA. El 1994 es va incorporar 
com a agent de canvi i borsa en el Col·legi Oficial de Corredors de 
Comerç de Barcelona. Va formar part del Consell d'Administració 
d'ENDESA durant els anys 2000 a 2007. Així mateix, va ser vocal de la 
seva Comissió de Control i Auditoria, que va presidir del 2006 al 2007. 
Va ser també conseller de les societats ENDESA Diversificación i 
ENDESA Europa. Ha estat notari de Barcelona del 2000 al 2013. 

TOMÁS MUNIESA 
ARANTEGUI 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

Tomás Muniesa, nascut a Barcelona el 1952, és vicepresident de 
CaixaBank des de l'abril del 2018. Llicenciat en Ciències Empresarials i 
màster en Direcció d'Empreses per ESADE. L'any 1976 va entrar a ”la 
Caixa”, el 1992 va ser nomenat director general adjunt i el 2011, director 
general del Grup Assegurador i Gestió d'Actius de CaixaBank, fins al 
novembre del 2018.    Ha estat vicepresident executiu i CEO de 
VidaCaixa des del 1997 fins al novembre del 2018.  Avui dia ostenta els 
càrrecs de vicepresident de CaixaBank, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. 
 A més, és membre del Patronat d'ESADE Fundació i conseller d'Allianz 
Portugal.  Anteriorment, va ser president de MEFF (Sociedad Rectora 
de Productos Derivados), vicepresident de BME (Bolsas y Mercados 
Españoles), vicepresident 2n d'UNESPA, conseller i president de la 
Comissió d'Auditoria del Consorci de Compensació d'Assegurances, 
conseller de Vithas Sanidad, SL i conseller suplent de Grupo Financiero 
Inbursa a Mèxic. 
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ALEJANDRO 
GARCÍA-
BRAGADO 
DALMAU 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

Nascut a Girona el 1949, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des del gener del 2017. Llicenciat en Dret per la Universitat 
de Barcelona, va guanyar les oposicions d'advocat de l'Estat el 1974, i va 
ser destinat primer a Castelló de la Plana i després, a la darreria del 
1975, a Barcelona.  El 1984 va sol·licitar l'excedència i va passar a prestar 
serveis en la Borsa de Barcelona, on exercia el càrrec d'assessor jurídic i, 
a partir del 1989, quan la Borsa es va transformar en societat, va ser 
nomenat secretari del seu Consell d'Administració, mantenint també 
activitat professional com a advocat en exercici.  El 1994 va deixar la 
Borsa de Barcelona i es va concentrar en l'exercici de l'advocacia, 
assessorant de manera permanent ”la Caixa”, de la qual va ser nomenat 
vicesecretari del Consell d'Administració el 1995 i secretari del Consell 
d'Administració el 2003, així com director adjunt el 2004 i director 
executiu el 2005. Des del juny del 2014 fins al desembre del 2016 va ser 
vicepresident i vicesecretari del Patronat de la Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. A CaixaBank, va exercir 
com a secretari (no membre) del Consell d'Administració del maig del 
2009 al desembre del 2016 i com a secretari general del juliol del 2011 al 
maig del 2014. Va ser secretari del Consell d'Administració, entre 
d'altres, de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA, Intelhorce, Hilaturas 
Gossipyum, Abertis Infraestructuras, SA, Inmobiliaria Colonial, SA i 
Societat General d'Aigües de Barcelona, SA. Ha estat conseller de Gas 
Natural SDG, SA des del setembre del 2016 fins al maig del 2018. 
Actualment és vicepresident primer de CriteriaCaixa des del juny del 
2014 i conseller de Saba Infraestructuras des del juny del 2018. 
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JORDI GUAL 
SOLÉ 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

Jordi Gual, nascut a Lleida el 1957. És president de CaixaBank des de 
l'any 2016.  És doctor en Economia (1987) per la Universitat de Califòrnia 
(Berkeley), catedràtic d'Economia d'IESE Business School i Research 
Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. 
Actualment és membre del Consell d'Administració de Telefónica i 
membre del Consell de Vigilància d'Erste Group Bank. Així mateix, és 
president de FEDEA, vicepresident del Cercle d'Economia i de la 
Fundació Cotec per a la Innovació, i membre dels Patronats de la 
Fundació CEDE, el Real Instituto Elcano i la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital.     Abans d'assumir la presidència de CaixaBank, era 
economista en cap i director executiu de Planificació Estratègica i 
Estudis de CaixaBank, i director general de Planificació i 
Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa.   Es va incorporar al grup 
”la Caixa” l'any 2005. Ha estat membre del Consell d'Administració de 
Repsol, conseller econòmic en la Direcció General d'Afers Econòmics i 
Financers en la Comissió Europea a Brussel·les i professor visitant a la 
Universitat de Califòrnia (Berkeley), la Université Libre de Bruxelles i la 
Barcelona Graduate School of Economics. Jordi Gual ha publicat 
àmpliament sobre temes bancaris, integració europea, regulació i 
política de competència. El 2019 li han atorgat la Insígnia d'Or de 
l'Institut Espanyol d'Analistes Financers, el 1999 va ser guardonat amb 
el premi de recerca de l'European Investment Bank, i el 1979, amb el 
Premi Extraordinari de Llicenciatura en Ciències Econòmiques i 
Empresarials. També va rebre una beca Fulbright. 
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FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS 

FUNDACIONS 
SIGNANTS DEL 
PACTE 
D'ACCIONISTES 

Natalia Aznárez Gómez, nascuda a Santa Cruz de Tenerife el 1964, és la 
representant de la Fundación CajaCanarias en el Consell 
d'Administració de CaixaBank des del febrer del 2017.   Llicenciada en 
Ciències Empresarials en Direcció Comercial per la Universitat de 
Màlaga i diplomada en el mateix camp en les especialitats de 
Comptabilitat i Finances per la Universitat de La Laguna.   Ha estat 
professora de Comptabilitat i Finances en la Universitat de La Laguna. 
Va començar la seva activitat professional col·laborant amb la Direcció 
General de REA METAL WINDOWS per iniciar la distribució dels seus 
productes a Espanya. El 1990 va iniciar la seva activitat en el 
departament de Màrqueting de CajaCanarias. El 1993 va dirigir el 
segment de Particulars de CajaCanarias, participant en el 
desenvolupament de productes financers i llançament de campanyes, 
desenvolupament i implantació del CRM, servei de Banca Personal i 
Privada.  Posteriorment va assumir la direcció de l'àrea de Màrqueting. 
 L'any 2008 va ser designada subdirectora de CajaCanarias, liderant la 
gestió dels recursos humans de l'entitat, i l'any 2010 va assumir la 
direcció general adjunta de CajaCanarias. Després del traspàs d'actius i 
passius a Banca Cívica, va assumir la direcció general de CajaCanarias 
com a entitat financera amb exercici indirecte.  Quan l'entitat financera 
es va transformar en fundació, va exercir com a directora general fins al 
30 de juny del 2016. Ha participat activament en diverses comissions 
del sector de caixes d'estalvis (Comissió Executiva de l'ACARL, Comissió 
de Màrqueting d'Euro6000, Comissió de Màrqueting de CECA, 
Comissió de Recursos Humans de CECA, entre d'altres) i ha ocupat 
diversos càrrecs en fundacions.  Actualment és presidenta de la 
Comissió de Control del pla de pensions d'empleats de CajaCanarias, 
vicepresidenta de la Fundación Cristino de Vera, secretària de la 
Fundación para el Desarrollo y Formación Empresarial CajaCanarias i 
directora de la Fundación CajaCanarias.   

MARÍA TERESA 
BASSONS 
BONCOMPTE 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

Maria Teresa Bassons Boncompte va néixer a Cervelló el 1957. És 
membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 
2012.  És llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980) i 
especialista en Farmàcia Hospitalària.   Exerceix la seva activitat 
professional com a titular d'oficina de farmàcia. Així mateix, ha estat 
vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona des 
de l'any 2002 fins al maig del 2019 i presidenta de la Comissió 
d'Empreses del sector de la salut de la mateixa institució.  Ha estat 
també vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona 
(1997-2004) i secretària general del Consell de Col·legis de 



CNMV 
COMISSIÓ 
NACIONAL DEL 
MERCAT DE 
VALORS 

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES   

 

  

16 / 51 
 

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS 

Nom o 
denominació 

social del conseller 

Nom o denominació 
de l'accionista 

significatiu a qui 
representa o que n'ha 

proposat el 
nomenament  

Perfil 

Farmacèutics de Catalunya (2004-2008).  És vocal del Consell 
d'Administració de Bassline, SL, administradora de TERBAS XXI, SL, i 
consellera de Laboratorios Ordesa des del gener del 2018, i també 
membre de la Comissió Científica d'Oncolliga. Ha estat vocal del 
Consell d'Administració de Criteria CaixaHolding des del juliol del 2011 
fins al maig del 2012, consellera de Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona ”la Caixa” de l'abril del 2005 fins al juny del 2014, patrona de 
la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” 
des del juny del 2014 fins al juny del 2016 i membre del Comitè 
Consultiu de Caixa Capital Risc fins al juny del 2018. També ha estat 
membre del Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya (1997-2006) i del Comitè Assessor 
de Bioètica de la Generalitat de Catalunya (2005-2008), directora del 
Congrés - Mostra INFARMA de la Fira de Barcelona en les edicions del 
1995 i 1997, i directora de les publicacions Circular Farmacèutica i 
L'Informatiu del COFB durant dotze anys. El 2008, el Consell General de 
Col·legis de Farmacèutics d'Espanya li va atorgar la Medalla al Mèrit 
Professional. El juny del 2018 ha estat nomenada acadèmica de la Real 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

MARCELINO 
ARMENTER VIDAL 

FUNDACIÓ BANCÀRIA 
LA CAIXA 

Marcelino Armenter Vidal, nascut a Las Palmas de Gran Canaria el 1957. 
És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 
2019. Llicenciat en ADE i màster en Administració i Direcció d'Empreses 
per ESADE. Avui dia és conseller delegat i membre de la Comissió 
Executiva de CriteriaCaixa, SAU, càrrecs que ocupa des del març del 
2019. Altres càrrecs que ocupa avui dia són: conseller de Naturgy 
Energy Group, SA des del setembre del 2016, president de 
Mediterránea Beach & Golf Community, SAU des del febrer del 2017 i 
conseller delegat des del setembre del 2017, conseller d'Inmo 
CriteriaCaixa, SAU des de l'octubre del 2017, conseller delegat de la 
gestora Caixa Capital Risc, SGEIC, SA des del febrer del 2002 i 
vicepresident executiu des de l'octubre del 2018, i conseller de Saba 
Infraestructuras, SA des del setembre del 2018. Va començar la seva 
carrera professional en Arthur Andersen i més endavant va incorporar-
se a Hidroelèctrica de Catalunya. Des del 1985 ha desenvolupat la seva 
trajectòria vinculat a ”la Caixa” en diferents càrrecs i responsabilitats. 
Des del 1985 al 1988, va ser director d'Auditoria i Control Intern del Grup 
”la Caixa”. Des del 1988 al 1995, va dirigir l'àrea de participades. Des del 
1995 al 2001, va ocupar el càrrec de conseller delegat del Banco Herrero. 
Des del 2001 al 2007, va ser director general de Caixa Holding. Des del 
2007 al 2011, va ser director general adjunt executiu de ”la Caixa”. Des 
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del 2011 al 2013, va ser director general de Riscos de CaixaBank. Des del 
2013 fins al març del 2019 va ser director general de CriteriaCaixa, SAU i 
des del 2017 fins al novembre del 2019 ha estat conseller de Grupo 
Financiero Inbursa. 

 

Nombre total de consellers dominicals 8 

% sobre el total del consell 50,00 

 
CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS 

Nom o denominació 
social del conseller  

Perfil 

KORO 
USARRAGA 
UNSAIN 

Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració 
de CaixaBank des de l'any 2016. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en 
Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes. Consellera 
independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017. Va treballar durant vint 
anys en Arthur Andersen, i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria. L'any 2001 va 
assumir la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup 
amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances,  on era responsable 
de les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos 
humans. Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en 
adquisició, rehabilitació i venda d'immobles. És consellera de Vocento, SA. Des de l'any 2005 fins 
a l'actualitat és accionista i administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la 
inversió en empreses i consultoria de direcció.   Així mateix, és administradora de Vehicle Testing 
Equipment, SL. 

EDUARDO 
JAVIER SANCHIZ 
IRAZU 

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des del setembre del 2017. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per 
la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i màster en Administració d'Empreses per 
l'Instituto de Empresa a Madrid. Ha estat conseller delegat d'Almirall des del juliol del 2011 fins al 
30 de setembre del 2017. Durant aquest període la companyia ha experimentat una 
transformació estratègica important amb l'ambició de ser una companyia global líder en 
tractament de la pell.  Prèviament, des del maig del 2004, moment en què es va incorporar a 
Almirall, va ocupar el càrrec de director executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i 
Chief Financial Officer. En ambdues funcions, Eduardo va promoure el procés d'expansió 
internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres 
companyies i de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i 
carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a borsa el 2007. Ha estat 
membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener del 2005 i membre de la Comissió 
de Dermatologia des de la seva creació el 2015. Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 
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anys, 17 dels quals fora d'Espanya, en Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en càrrecs 
de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països 
diferents, i alguns dels seus càrrecs més rellevants són el de director general a Bèlgica i director 
general a Mèxic. L'últim càrrec que va ocupar en aquesta companyia va ser el de director 
executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països del centre, nord, est i sud d'Europa. Ha 
estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de 
l'Associació d'Indústries Farmacèutiques en diversos països d'Europa i Llatinoamèrica. És 
membre del Comitè Estratègic del laboratori Pierre Fabre i, des del maig del 2019, membre del 
Consell d'aquesta societat. 

MARÍA 
VERÓNICA 
FISAS VERGÉS 

Verónica Fisas, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des del febrer del 2016. Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració 
d'Empreses, es va incorporar de ben jove a Natura Bissé, on va adquirir un coneixement ampli 
del negoci i de tots els seus departaments. És consellera delegada del Consell d'Administració 
de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 
també és patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé. L'any 2001, ja com CEO de la filial 
de Natura Bissé als Estats Units, va portar a terme l'expansió i consolidació del negoci, obtenint 
resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca. L'any 2009 va 
passar a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i 
Cosmètica, i el 2019 es va convertir en presidenta de Stanpa i, alhora, també en presidenta de la 
Fundació Stanpa. El 2009 va rebre el Premi a la Conciliació Empresa - Família en la II Edició 
Premis Nacionals a la Dona Directiva i, el 2014, el Premi IWEC (International Women's 
Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional. El novembre del 2017, la revista 
Emprendedores va guardonar Verónica Fisas com a “executiva de l'any”. 

FRANCESC 
XAVIER VIVES 
TORRENTS 

Xavier Vives Torrents, nascut a Barcelona el 1955, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des de l'any 2008 i conseller coordinador des de l'any 2017. És professor d'Economia i 
Finances d'IESE Business School. Doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley. 
Ha estat catedràtic d'Estudis Europeus a INSEAD al llarg del període 2001-2005; director de 
l'Institut d'Anàlisi Econòmica del Consell Superior d'Investigacions Científiques durant el 
període 1991-2001, i professor visitant en les universitats de Califòrnia (Berkeley), Harvard, Nova 
York (càtedra Rei Joan Carles I en el curs 1999-2000) i Pennsilvània, així com en la Universitat 
Autònoma de Barcelona i en la Universitat Pompeu Fabra. Ha assessorat, entre altres 
institucions, el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc de la Reserva 
Federal de Nova York, la Comissió Europea –sent conseller especial del vicepresident de la UE i 
comissari de la Competència, Joaquín Almunia–, la Generalitat de Catalunya com a membre del 
CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement) i empreses 
internacionals. També ha estat president de l'Associació Espanyola d'Economia, el 2008, i 
vicepresident de l'Associació Espanyola d'Economia Energètica, entre 2006 i 2009, així com 
Duisenberg Fellow del Banc Central Europeu el 2015. Avui dia és membre de l'Academia 
Europaea; Research Fellow del CESifo i del Center for Economic Policy Research; Fellow de 
l'European Economic Association des del 2004 i de l'Econometric Society des del 1992, i 
president d'EARIE (European Association for Research in Industrial Economics) entre el 2016 i el 
2018. Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals i ha dirigit la publicació de 
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diversos llibres. Ha estat Premi Nacional Rei Joan Carles I d'Investigació en Ciències Socials, 
1988; Premi Societat Catalana d'Economia, 1996; Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de 
Catalunya, 2002; Premi Catalunya d'Economia, 2005; Premi IEF a l'excel·lència acadèmica en la 
carrera professional, 2012; beneficiari de l'European Research Council Advanced Grant, 2009-
2013 i 2018-2023, i Premi Rei Jaume I d'Economia, 2013. 

MARÍA AMPARO 
MORALEDA 
MARTÍNEZ 

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de 
CaixaBank des de l'any 2014. Enginyera superior industrial per ICAI i PDG per l'IESE. Consellera 
independent en diverses societats: Solvay, SA (des del 2013), Airbus Group, SE (des del 2015) i 
Vodafone Group (des del 2017). També és membre del Consell Rector del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011), membre del Consell Assessor de SAP Ibérica 
(des del 2013) i del de Spencer Stuart (des del 2017). Entre el 2012 i el 2017, va ser membre del 
Consell d'Administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG España (des 
del 2012). Va ser directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat 
sobre el Regne Unit i els Estats Units entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir 
Iberdrola Ingeniería y Construcción del gener del 2009 al gener del 2011. Va ser presidenta 
executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i més tard va 
ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener 
del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del president d'IBM 
Corporation. Del 1998 al 2000 va ser directora general d'INSA (filial d'IBM Global Services). Del 
1995 al 1997 va ser directora de Recursos Humans per a EMEA d'IBM Global Services, i del 1988 al 
1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM Espanya. És membre de 
diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen 
l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson 
Cancer Center de Madrid i l'International Advisory Board de l'Institut d'Empresa. El desembre 
del 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i 
Financeres. Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology 
International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la 
tecnologia que més han contribuït a tot el món a la incorporació i l'aportació de la dona al 
desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara Premi al Lideratge des dels 
Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el 
Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i 
Empresàries – Fedepe – 2002). 
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JOHN S. REED 

John Reed, nascut a Chicago el 1939, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des 
del 2011. Es va criar a l'Argentina i al Brasil. Va tornar als Estats Units per cursar els seus estudis 
universitaris, on l'any 1961 es va llicenciar en Filosofia i Lletres i Ciències en el Washington and 
Jefferson College i el Massachusetts Institute of Technology gràcies a un programa de doble 
titulació. Va ser tinent del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units del 1962 al 1964, i 
posteriorment es va tornar a matricular en el MIT per cursar un màster en Ciències. John Reed va 
treballar trenta-cinc anys a Citibank/Citicorp i Citigroup, els últims setze com a president. Es va 
jubilar el mes d'abril de l'any 2000. Del setembre del 2003 a l'abril del 2005 va tornar a treballar 
com a president de la Borsa de Nova York i va ocupar el càrrec de president de la Corporació del 
MIT entre els anys 2010 i 2014. Va ser nomenat president del Consell d'American Cash Exchange 
el febrer del 2016. És president del Boston Athenaeum i fideïcomissari de l'NBER. És membre de 
la Junta de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències i de la Societat Filosòfica Americana. 

CRISTINA 
GARMENDIA 
MENDIZÁBAL 

Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell 
d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019. Llicenciada en Ciències Biològiques en 
l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora 
en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat 
Autònoma de Madrid. Avui dia és consellera de Compañía de Distribución Integral Logista 
Holdings, SA; Mediaset; Ysios Capital, i Satlantis Microsats. En el passat ha estat vicepresidenta 
executiva i directora financera del Grup Amasua, presidenta de l'Associació d'Empreses 
Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la junta directiva de la Confederació Espanyola 
d'Organitzacions Empresarials (CEOE), així com membre dels òrgans de govern, entre altres 
societats, de Science & Innovation Link Office, SL; Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas 
Natural, SA); Corporación Financiera Alba; Pelayo Mutua de Seguros, i presidenta de Genetrix, 
SL. Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura, 
des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011. És presidenta de la Fundació COTEC, membre 
de la Fundación España Constitucional i SEPI, i membre del Consell Assessor de la Fundación 
Mujeres por África, així com membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla. 

 

Nombre total de consellers independents 7 

% sobre el total del consell 43,75 

 

Indiqui si algun conseller qualificat com a independent percep de la societat, o del seu mateix grup, 
qualsevol quantitat o benefici per un concepte diferent de la remuneració de conseller, o si manté o ha 
mantingut, durant l'últim exercici, una relació de negocis amb la societat o amb qualsevol societat del seu 
grup, ja sigui en nom propi o com a accionista significatiu, conseller o alt directiu d'una entitat que 
mantingui o hagi mantingut aquesta relació. 

 
Si escau, cal incloure una declaració motivada del consell sobre les raons per les quals considera que aquest 
conseller pot exercir les seves funcions en qualitat de conseller independent. 
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Nom o 
denominació social 
del conseller 

Descripció de la relació Declaració motivada 

CRISTINA 
GARMENDIA 
MENDIZÁBAL 

És membre del Consell Assessor de 
Banca Privada de CaixaBank. 

Cristina Garmendia Mendizábal és membre 
del Consell Assessor de Banca Privada de 
CaixaBank. La remuneració percebuda per la 
seva pertinença al Consell Assessor en l'exercici 
2019, des que és consellera, assoleix els vuit mil 
euros, i no es considera significativa. 
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ALTRES CONSELLERS EXTERNS 

S'identificaran els altres consellers externs i es detallaran els motius pels quals no es poden considerar 
dominicals o independents i els vincles corresponents, ja sigui amb la societat, els seus directius o els 
seus accionistes: 

Nom o 
denominació 

social del conseller 
Motius 

Societat, directiu o 
accionista amb el 

qual manté el vincle 
Perfil 

Sense 
dades 

   

 

Nombre total d'altres consellers externs N.A. 

% sobre el total del consell N.A. 

 

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

Nom o denominació 
social del conseller 

Data del canvi Categoria anterior Categoria actual 

Sense dades    

 
C.1.4 Completi el quadre següent amb la informació relativa al nombre de conselleres al tancament dels 

últims quatre exercicis, així com la categoria d'aquestes conselleres: 
 

 
Nombre de conselleres 

% sobre el total de consellers 
de cada categoria 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2017 

Exercici 
2016 

Exercici 
2019 

Exercici 
2018 

Exercici 
2017 

Exercici 
2016 

Executives     0,00 0,00 0,00 0,00 

Dominicals 2 2 2 1 25,00 25,00 28,57 16,67 

Independents 4 3 3 3 57,14 33,33 33,33 37,50 

Altres d'externes     0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 6 5 5 4 37,50 27,78 27,78 25,00 

C.1.11 Detalli, si escau, els consellers o els representants de consellers persones jurídiques de la seva societat, 
que siguin membres del consell d'administració o representants de consellers persones jurídiques 
d'altres entitats cotitzades en mercats oficials de valors diferents del seu grup, que s'hagin comunicat a 
la societat: 

 

Nom o denominació 
social del conseller 

Denominació social de 
l’entitat cotitzada 

Càrrec 

IGNACIO GARRALDA RUIZ DE 
VELASCO 

Endesa, SA CONSELLER 

IGNACIO GARRALDA RUIZ DE 
VELASCO 

BME Holding, SA VICEPRESIDENT 1r 

JORDI GUAL SOLÉ Erste Group Bank, AG CONSELLER 
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Nom o denominació 
social del conseller 

Denominació social de 
l’entitat cotitzada 

Càrrec 

JORDI GUAL SOLÉ Telefónica, SA CONSELLER 

MARÍA AMPARO MORALEDA 
MARTÍNEZ 

Vodafone Group PLC CONSELLER 

MARÍA AMPARO MORALEDA 
MARTÍNEZ 

Solvay, SA CONSELLER 

MARÍA AMPARO MORALEDA 
MARTÍNEZ 

Airbus Group, SE CONSELLER 

CRISTINA GARMENDIA 
MENDIZÁBAL 

Mediaset Espanya Comunicació, SA CONSELLER 

CRISTINA GARMENDIA 
MENDIZÁBAL 

Compañía de Distribución Integral 
Logista Holdings, SA 

CONSELLER 

KORO USARRAGA UNSAIN Vocento, SA CONSELLER 

MARCELINO ARMENTER VIDAL Naturgy Energy Group, SA CONSELLER 
 

C.1.12 Indiqui i, si escau, expliqui si la societat ha establert regles sobre el nombre màxim de consells de societats de 
què poden formar part els seus consellers i identifiqui, si escau, on es regula: 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 
C.1.13 Indiqui els imports dels conceptes següents relatius a la remuneració global del consell d'administració: 

 

Remuneració meritada en l'exercici a favor del consell d'administració (milers d'euros) 6.831 

Import dels drets acumulats pels consellers actuals en 
matèria de pensions (milers d'euros) 

5.546 

Import dels drets acumulats pels consellers antics en matèria 
de pensions (milers d'euros) 

 

C.1.14 Identifiqui els membres de l'alta direcció que no siguin alhora consellers executius, i indiqui la 
remuneració total meritada a favor seu durant l'exercici: 

 

Nom o denominació social Càrrec/
s 

JORGE MONDÉJAR LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE RISCOS 

JAVIER PANO RIERA DIRECTOR EXECUTIU DE FINANCES 

FRANCESC XAVIER COLL 
ESCURSELL 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

JORGE FONTANALS CURIEL DIRECTOR EXECUTIU DE MITJANS 

MARÍA LUISA MARTÍNEZ GISTAU 
DIRECTORA EXECUTIVA DE COMUNICACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS, 
MARCA I RSC 
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Nom o denominació social Càrrec/
s 

ÓSCAR CALDERÓN DE OYA SECRETARI GENERAL I DEL CONSELL 

JUAN ANTONIO ALCARAZ 
GARCIA 

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCI 

MATTHIAS BULACH 
DIRECTOR EXECUTIU D'INTERVENCIÓ, CONTROL DE GESTIÓ I 
CAPITAL 

IGNACIO BADIOLA GÓMEZ DIRECTOR EXECUTIU DE CIB AND INTERNATIONAL BANKING 

MARÍA LUISA RETAMOSA 
FERNÁNDEZ 

DIRECTORA EXECUTIVA D'AUDITORIA INTERNA 

FRANCISCO JAVIER VALLE T-FIGUERAS 
DIRECTOR EXECUTIU D'ASSEGURANCES 

Remuneració total de l'alta direcció (en milers d'euros) 10.234 
 

C.1.15 Indiqui si durant l'exercici s'ha produït alguna modificació en el reglament del consell: 
 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 

C.1.21 Expliqui si hi ha requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per ser nomenat president 
del consell d'administració: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

 
C.1.23 Indiqui si els estatuts o el reglament del consell estableixen un mandat limitat o altres requisits més 

estrictes, diferents dels previstos en la normativa, a més dels previstos legalment per als consellers 
independents: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

 
C.1.25 Indiqui el nombre de reunions que ha celebrat el consell d'administració durant l'exercici. Així mateix, 

assenyali, si escau, les vegades que s'ha reunit el consell sense l'assistència del seu president. En el 
còmput es consideraran assistències les representacions fetes amb instruccions específiques. 

 

Nombre de reunions del consell 12 

Nombre de reunions del consell 
sense l'assistència del president 

0 

Indiqui el nombre de reunions mantingudes pel conseller coordinador amb la resta de consellers 
sense assistència ni representació de cap conseller executiu: 

 

Nombre de reunions 4 
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Indiqui el nombre de reunions que han mantingut en l'exercici les diferents comissions del consell: 
 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ D'AUDITORIA I 

CONTROL  
18 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ D'INNOVACIÓ, 

TECNOLOGIA I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL  

1 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 

8 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 

9 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ DE RISCOS 

15 

Nombre de reunions de la 
COMISSIÓ EXECUTIVA 

19 

C.1.26 Indiqui el nombre de reunions que ha celebrat el consell d'administració durant l'exercici i les dades 
sobre assistència dels seus membres: 

 

Nombre de reunions amb 
l'assistència presencial 

d'almenys el 80% dels consellers  
12 

% d'assistència presencial sobre el 
total de vots durant l'exercici 

97,89 

Nombre de reunions amb 
l'assistència presencial, o 

representacions realitzades amb 
instruccions específiques, de 

tots els consellers    

8 

% de vots emesos amb assistència 
presencial i representacions 
realitzades amb instruccions 

específiques sobre el total de vots 
durant l'exercici  

97,89 

C.1.27 Indiqui si estan prèviament certificats els comptes anuals individuals i consolidats que es 
presenten al consell per a la seva aprovació: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 
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Identifiqui, si escau, la persona o les persones que hagin certificat els comptes anuals individuals i 
consolidats de la societat per a la seva formulació pel consell: 

C.1.29 El secretari del consell té la condició de conseller? 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

Si el secretari no té la condició de conseller, completi el quadre següent: 
 

Nom o denominació 
social del secretari 

Representant 

ÓSCAR CALDERÓN DE OYA  
 

C.1.31 Indiqui si durant l'exercici la societat ha canviat d'auditor extern. Si escau, identifiqui l'auditor 
entrant i sortint: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

En cas que hi hagi hagut desacords amb l'auditor sortint, expliqui'n el contingut: 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

C.1.32 Indiqui si l'empresa d'auditoria fa altres treballs per a la societat o el seu grup diferents dels 
d'auditoria, i, en aquest cas, declari l'import dels honoraris rebuts per aquests treballs i el percentatge 
que suposa sobre els honoraris facturats a la societat o el seu grup: 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 

 
Societat 

Societats del 
grup 

Total 

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

532 625 1.157 

Import treballs diferents 
dels d'auditoria / Import 

treballs d'auditoria (en %) 
32,00 29,00 30,00 

 

C.1.33 Indiqui si l'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici anterior presenta reserves o excepcions. 
Si escau, indiqui les raons donades als accionistes en la junta general pel president de la comissió 
d'auditoria per explicar el contingut i l'abast d'aquestes reserves o excepcions. 

[ ] Sí 
[ √ ] No 
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C.1.34 Indiqui el nombre d'exercicis que fa que la firma actual d'auditoria s'encarrega de manera 
ininterrompuda de realitzar l'auditoria dels comptes anuals individuals o consolidats de la societat. Així 
mateix, indiqui el percentatge que representa el nombre d'exercicis auditats per l'empresa d'auditoria 
actual sobre el nombre total d'exercicis en què els comptes anuals han estat auditats: 

 

 Individuals Consolidats 

Nombre d'anys ininterromputs 2 2 
 

 Individuals Consolidats 

Nre. d'exercicis auditats per la 
firma actual d'auditoria / Nre. 
d'exercicis que la societat o el 

seu grup han estat auditats (en 
%) 

10,00 10,00 

C.1.35 Indiqui i, si escau, detalli si hi ha un procediment perquè els consellers puguin disposar de la 
informació necessària per preparar les reunions dels òrgans d'administració amb temps suficient: 

[ √ ] Sí 
[ ] No 

 

Detall del procediment 

 

Hi ha un procediment perquè els consellers puguin disposar de la informació necessària per preparar les reunions dels òrgans 
d'administració amb temps suficient. 

 
D'acord amb el que estableix l'article 22 del Reglament del Consell, en l'acompliment de les seves funcions, el conseller té el deure d'exigir a la 
Societat, i el dret de recollir-ne, la informació necessària que li serveixi per al compliment de les seves obligacions. Per fer-ho, el conseller haurà de 
sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la Societat i examinar els seus llibres, registres, documents i resta de documentació. El dret 
d'informació s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible. 

 
La sol·licitud s'ha de dirigir al president del Consell, si té caràcter executiu, i si no al conseller delegat, el qual l'ha de fer arribar a 
l'interlocutor apropiat, i en cas que consideri que es tracta d'informació confidencial, haurà d'advertir el conseller d'aquesta 
circumstància així com del seu deure de confidencialitat. 

 
Independentment d'això, en general, els documents que han de ser aprovats pel Consell i especialment aquells que per la seva extensió no 
es poden assimilar durant la sessió es remeten als membres del Consell amb antelació a les reunions de l'òrgan d'administració. 

 

 

 

C.1.39 Identifiqui de manera individualitzada, quan es refereixi a consellers, i de forma agregada, en la resta de 
casos, i indiqui, de manera detallada, els acords entre la societat i els seus càrrecs d'administració i 
direcció o empleats que disposin d'indemnitzacions, clàusules de garantia o blindatge quan aquests 
dimiteixin o siguin acomiadats de manera improcedent, o si la relació contractual arriba a la seva fi amb 
motiu d'una oferta pública d'adquisició o un altre tipus d'operacions.  

 

Nombre de beneficiaris 32 

Tipus de beneficiari Descripció de l'acord 



CNMV 
COMISSIÓ 
NACIONAL DEL 
MERCAT DE 
VALORS 

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES   

 

  

28 / 51 
 

Conseller delegat i 3 membres del Comitè de 
Direcció, 5 directius i 23 comandaments 
intermedis 

Conseller delegat: una anualitat dels components fixos de la 
remuneració. Membres del Comitè de Direcció: clàusula 
d'indemnització de la més alta de les quantitats entre una 
anualitat dels components fixos de la remuneració o el previst 
per imperatiu legal. Actualment hi ha tres membres del 
Comitè per  
 
 
 

Tipus de beneficiari Descripció de l'acord 

 

als quals la indemnització prevista per imperatiu legal encara 
resulta inferior a una anualitat. Així mateix, el conseller delegat 
i els membres del Comitè de Direcció tenen establerta una 
anualitat dels components fixos de la remuneració, pagadora 
en mensualitats, per remunerar el pacte de no competència. 
Aquest pagament s'interrompria si s'incomplís aquest pacte. 
Directius i comandaments intermedis: 28 directius i 
comandaments intermedis: entre 0,1 i 1,5 anualitats dels 
components fixos de la remuneració, per damunt del previst 
per imperatiu legal. S'inclouen en el còmput els directius i 
comandaments intermedis de les empreses del Grup. 

Indiqui si, més enllà dels supòsits previstos per la normativa, aquests contractes s'han de comunicar 
a òrgans de la societat o del seu grup o han de ser aprovats per aquests. En cas afirmatiu, especifiqui 
els procediments, els supòsits previstos i la naturalesa dels òrgans responsables de la seva aprovació 
o de fer-ne la comunicació: 

 

 Consell d'administració Junta general 

Òrgan que autoritza les clàusules √  

 

 Sí No 

S'informa la junta general 
sobre les clàusules? 

√ 
 

 
C.2. Comissions del consell d'administració 

 
C.2.1 Detalli totes les comissions del consell d'administració, els seus membres i la proporció de consellers 

executius, dominicals, independents i altres externs que les integren: 
 

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL 

Nom Càrrec Categoria 

JOSÉ SERNA MASIÁ VOCAL Dominical 

KORO USARRAGA UNSAIN PRESIDENT Independent 

EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU VOCAL Independent 
 

% de consellers executius 0,00 
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% de consellers dominicals 33,33 

% de consellers independents 66,67 

% de consellers altres externs 0,00 

Identifiqui els consellers membres de la comissió d'auditoria que hagin estat designats tenint en 
compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o de totes 
dues i informi sobre la data de nomenament del president d'aquesta comissió en el càrrec. 

Noms dels consellers amb 
experiència  

KORO USARRAGA UNSAIN 

Data de nomenament del president 
en el càrrec 

05/04/2019 

 

COMISSIÓ D'INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Nom Càrrec Categoria 

JORDI GUAL SOLÉ PRESIDENT Dominical 

GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE VOCAL Executiu 

MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ VOCAL Independent 

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL VOCAL Independent 

MARCELINO ARMENTER VIDAL VOCAL Dominical 
 

% de consellers executius 20,00 

% de consellers dominicals 40,00 

% de consellers independents 40,00 

% de consellers altres externs 0,00 
 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 

Nom Càrrec Categoria 

JOHN S. REED PRESIDENT Independent 

MARÍA TERESA BASSONS BONCOMPTE VOCAL Dominical 

FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS VOCAL Independent 
 

% de consellers executius 0,00 

% de consellers dominicals 33,33 

% de consellers independents 66,67 

% de consellers altres externs 0,00 
 

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 

Nom Càrrec Categoria 

ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO DALMAU VOCAL Dominical 

MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ PRESIDENT Independent 
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MARÍA VERÓNICA FISAS VERGÉS VOCAL Independent 
 

% de consellers executius 0,00 

% de consellers dominicals 33,33 

% de consellers independents 66,67 

% de consellers altres externs 0,00 

 

 

 

 

 
 

COMISSIÓ DE RISCOS 

Nom Càrrec Categoria 

KORO USARRAGA UNSAIN VOCAL Independent 

EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU PRESIDENT Independent 

FUNDACIÓN CAJACANARIAS VOCAL Dominical 
 

% de consellers executius 0,00 

% de consellers dominicals 33,33 

% de consellers independents 66,67 

% de consellers altres externs 0,00 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Nom Càrrec Categoria 

MARÍA VERÓNICA FISAS VERGÉS VOCAL Independent 

TOMÁS MUNIESA ARANTEGUI VOCAL Dominical 

JORDI GUAL SOLÉ PRESIDENT Dominical 

FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS VOCAL Independent 

MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ VOCAL Independent 

GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE VOCAL Executiu 
 

% de consellers executius 16,67 

% de consellers dominicals 33,33 

% de consellers independents 50,00 

% de consellers altres externs 0,00 
 

C.2.2 Empleni el quadre següent amb la informació relativa al nombre de conselleres que integren les 
comissions del consell d'administració al tancament dels últims quatre exercicis: 

 

 
Nombre de conselleres 

Exercici 2019 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2016 
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Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

COMISSIÓ 
D'AUDITORIA I 

CONTROL 
1 33,33 1 25,00 1 33,33 1 33,33 

COMISSIÓ 
D'INNOVACIÓ, 
TECNOLOGIA I 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 

2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

COMISSIÓ DE 
NOMENAMENTS 

1 33,33 1 33,33 2 66,67 2 66,67 

COMISSIÓ DE 
RETRIBUCIONS 2 66,67 1 33,33 2 66,67 1 33,33 

COMISSIÓ DE RISCOS 2 66,67 2 40,00 1 25,00 1 25,00 

COMISSIÓ 
EXECUTIVA 

2 33,33 2 25,00 2 25,00 1 14,29 
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D. OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP 
 

D.2. Detalli les operacions significatives pel que fa a la quantia o rellevants pel que fa a la matèria 
realitzades 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 seu grup 

Naturalesa de la 
relació   

Tipus d'operació 
Import 

(milers d'euros) 

CRITERIA CAIXA, 
SAU 

CAIXABANK, SA Societària 
Dividends i altres 
beneficis 
distribuïts 

239.254 

CRITERIA CAIXA, 
SAU CAIXABANK, SA Comercial 

Altres instruments 
que puguin 
implicar una 
transmissió de 
recursos o 
d'obligacions entre 
la societat i la part 
vinculada 

846.070 

 
D.3. Detalli les operacions significatives pel que fa a la quantia o rellevants pel que fa a la matèria efectuades 

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

Nom o 
denominació social 

dels 
administradors o 

directius  

Nom o 
denominació social 
de la part vinculada  

Vincle 
Naturalesa de 

l'operació  
Import 

(milers d'euros) 

Sense dades    N.A. 
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D.4. Informi de les operacions significatives realitzades per la societat amb altres entitats pertanyents al 

mateix grup, sempre que no s'eliminin en el procés d'elaboració d'estats financers consolidats i no formin 
part del tràfic habitual de la societat pel que fa al seu objecte i condicions. 

 
En tot cas, cal informar de qualsevol operació intragrup efectuada amb entitats establertes en països o 
territoris que tinguin la consideració de paradís fiscal: 

 

Denominació 
social de l'entitat 

del seu grup  
Breu descripció de l'operació 

Import 
(milers d'euros) 

Sense dades  N.A. 

 
D.5. Detalli les operacions significatives realitzades entre la societat o entitats del seu grup i amb altres parts 

vinculades, que no hagin estat informades en els epígrafs anteriors: 
 

Denominació 
social de la part 

vinculada 
Breu descripció de l'operació 

Import 
(milers d'euros) 

Sense dades  N.A. 

 
D.7. Cotitza més d'una societat del grup a Espanya? 

[ ] Sí 
[ √ ] No 
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G. GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU 
 

Indiqui el grau de seguiment de la societat respecte a les recomanacions del Codi de bon govern de les societats 
cotitzades. 

En cas que alguna recomanació no se segueixi o se segueixi parcialment, s'haurà d'incloure una explicació detallada 
dels motius de manera que els accionistes, els inversors i el mercat en general tinguin prou informació per valorar la 
manera de procedir de la societat. No són acceptables explicacions de caràcter general. 

 
1. Que els estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que pugui emetre un 

mateix accionista ni continguin altres restriccions que dificultin la presa de control de la societat 
mitjançant l'adquisició de les seves accions en el mercat. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

2. Que quan cotitzin la societat matriu i una societat dependent, totes dues defineixin públicament 
amb precisió: 

a) Les àrees d'activitat respectives i relacions de negoci eventuals entre aquestes àrees, així com 
les de la societat dependent cotitzada amb la resta d'empreses del grup. 

b) Els mecanismes previstos per resoldre els conflictes d'interès eventuals que es puguin presentar. 
 

Compleix [ ] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [X] 
 

Es considera que aquesta recomanació no és aplicable a CaixaBank, atès que el banc és l'única societat cotitzada del Grup. 

 
3. Que durant la celebració de la junta general ordinària, com a complement de la difusió per escrit de 

l'informe anual de govern corporatiu, el president del consell d'administració informi verbalment els 
accionistes, amb suficient detall, dels aspectes més rellevants del govern corporatiu de la societat i, en 
particular: 

a) Dels canvis esdevinguts des de l'anterior junta general ordinària. 
 

b) Dels motius concrets pels quals la companyia no segueix alguna de les recomanacions del Codi de 
govern corporatiu i, si n'hi ha, de les regles alternatives que apliqui en aquesta matèria. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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4. Que la societat defineixi i promogui una política de comunicació i contactes amb accionistes, inversors 

institucionals i assessors de vot, que sigui plenament respectuosa amb les normes contra l'abús de mercat i 
doni un tracte semblant als accionistes que estan en la mateixa posició. 

 
I que la societat faci pública aquesta política a través del seu lloc web, incloent-hi informació relativa a la 
manera com s'ha posat en pràctica i identificant els interlocutors o els responsables de portar-la a terme. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

5. Que el consell d'administració no elevi a la junta general una proposta de delegació de facultats, per 
emetre accions o valors convertibles a exclusió del dret de subscripció preferent, per un import superior al 
20% del capital en el moment de la delegació. 

 
I que, quan el consell d'administració aprovi qualsevol emissió d'accions o de valors convertibles amb 
l'exclusió del dret de subscripció preferent, la societat publiqui immediatament al seu lloc web els 
informes sobre aquesta exclusió a què fa referència la legislació mercantil. 

Compleix [ ] Compleix parcialment [ X ] Expliqui [ ] 
 

El Consell d'Administració, en la reunió del dia 10 de març del 2016, va acordar proposar a la Junta General d'Accionistes del 28 d'abril l'aprovació 
d'un acord de delegació de facultats a favor del Consell d'Administració per emetre obligacions, bons, participacions preferents i qualssevol altres 
valors de renda fixa o instruments de naturalesa anàloga convertibles en accions de CaixaBank o que donin dret, directament o indirectament, a 
la subscripció o l'adquisició d'accions de la Societat, incloent-hi warrants. La proposta de delegació incloïa expressament la facultat d'excloure el 
dret de subscripció preferent dels accionistes. La Junta General d'Accionistes va aprovar aquesta proposta el 28 d'abril del 2016. 
Els augments de capital que el Consell d'Administració pugui aprovar a l'empara d'aquesta autorització per atendre la conversió de valors en 
l'emissió dels quals s'hagi exclòs el dret de subscripció preferent no queden subjectes a la limitació màxima del 20% del capital social que la 
Junta General d'Accionistes del 23 d'abril del 2015 va acordar amb caràcter general per als augments de capital que el Consell d'Administració 
pugui aprovar (és aplicable la limitació legal del 50% del capital en el moment de l'aprovació). 
La Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2013, relativa a l'accés a l'activitat de les entitats de crèdit i a la 
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió; el Reglament UE 575/2013 sobre requisits prudencials de les entitats de 
crèdit i serveis d'inversió, i la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, preveuen la 
necessitat que les entitats de crèdit es dotin, en certes proporcions, de diferents instruments en la composició del seu capital regulador perquè 
puguin considerar-se adequadament capitalitzades. Així, es tenen en compte diferents categories de capital que s'hauran de cobrir amb 
instruments específics. Malgrat que la situació de capital de la Societat és adequada, es va considerar necessari adoptar un acord que permeti 
emetre instruments que es podran convertir eventualment en cas que es donin determinats supòsits. En la mesura en què l'emissió d'aquests 
instruments comporta la necessitat de tenir un capital autoritzat que, ja en el moment d'emetre's, cobreixi una eventual convertibilitat, i amb la 
finalitat de dotar la companyia de més flexibilitat, es va considerar convenient que els augments de capital social que el Consell aprovi a 
l'empara de l'acord de delegació objecte d'aquest informe per atendre la conversió de valors en l'emissió dels quals s'hagi exclòs el dret de 
subscripció preferent, no quedin subjectes a la limitació màxima del 20% del capital aplicable a la resta d'augments de capital que el Consell 
està facultat per aprovar. 
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6. Que les societats cotitzades que elaborin els informes que s'esmenten a continuació, ja sigui de manera 

preceptiva o voluntària, els publiquin al seu lloc web amb antelació suficient a la celebració de la junta 
general ordinària, encara que la seva difusió no sigui obligatòria: 

a) Informe sobre la independència de l'auditor. 
 

b) Informes de funcionament de les comissions d'auditoria i de nomenaments i retribucions. 
 

c) Informe de la comissió d'auditoria sobre operacions vinculades. 
 

d) Informe sobre la política de responsabilitat social corporativa. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

7. Que la societat transmeti en directe, a través del lloc web, la celebració de les juntes generals 
d'accionistes. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

8. Que la comissió d'auditoria vetlli perquè el consell d'administració procuri presentar els comptes a la junta 
general d'accionistes sense limitacions ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en els casos excepcionals 
en què hi hagi excepcions, tant el president de la comissió d'auditoria com els auditors expliquin amb 
claredat als accionistes el contingut i l'abast d'aquestes limitacions o excepcions. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

9. Que la societat faci públics al seu lloc web, de manera permanent, els requisits i els procediments que 
acceptarà per acreditar la titularitat d'accions, el dret d'assistència a la junta general d'accionistes i l'exercici 
o la delegació del dret de vot. 

 
I que aquests requisits i procediments afavoreixin l'assistència i l'exercici dels seus drets als accionistes i 
s'apliquin de manera no discriminatòria. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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10. Que quan algun accionista legitimat hagi exercit, amb anterioritat a la celebració de la junta general 

d'accionistes, el dret a completar l'ordre del dia o a presentar noves propostes d'acord, la societat: 

a) Difongui immediatament aquests punts complementaris i noves propostes d'acord. 
 

b) Faci públic el model de targeta d'assistència o formulari de delegació de vot o vot a distància amb les 
modificacions necessàries perquè es puguin votar els nous punts de l'ordre del dia i les propostes 
alternatives d'acord en els mateixos termes que els proposats pel consell d'administració. 

c) Sotmeti tots aquests punts o propostes alternatives a votació i els apliqui les mateixes regles de vot 
que a les formulades pel consell d'administració, incloses, en particular, les presumpcions o 
deduccions sobre el sentit del vot. 

d) Amb posterioritat a la junta general d'accionistes, comuniqui el desglossament del vot sobre aquests 
punts complementaris o propostes alternatives. 

Compleix [ ] Compleix parcialment [ X ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 

En relació amb l'apartat c), el Consell està conforme en el fet que hi ha presumpcions diferents sobre el sentit del vot per a les propostes d'acord 
formulades per accionistes respecte de les formulades pel Consell (tal com està establert en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la 
Societat) i opta per la presumpció de vot a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració (perquè els accionistes que s'absentin abans 
de la votació han tingut l'oportunitat de deixar constància de la seva absència per tal que no es computi el seu vot, així com de votar 
anticipadament en un altre sentit a través dels mecanismes establerts per fer-ho) i per la presumpció de vot en contra dels acords proposats per 
accionistes (ja que hi ha la probabilitat que les noves propostes tractin sobre acords que siguin contradictoris amb les propostes presentades pel 
Consell d'Administració i no es pot atribuir al mateix accionista sentits oposats per als seus vots i, a més, els accionistes que s'hagin absentat no 
hauran tingut l'oportunitat de valorar i votar anticipadament la proposta). 
Aquesta pràctica, tot i que no reculli el tenor de part de la recomanació 10, sí que assoleix de millor forma l'objectiu final del principi 7 del Codi de 
bon govern, que fa referència expressa als Principis de govern corporatiu de l'OCDE, que assenyalen que els procediments emprats en les juntes 
d'accionistes hauran de garantir la transparència del recompte i el registre adequat dels vots, sobretot en situacions de lluita de vot, de nous 
punts de l'ordre del dia i de propostes alternatives d'acords, perquè és una mesura de transparència i garantia de coherència en l'exercici del 
dret de vot. 

 
 
 

11. Que, en cas que la societat tingui previst pagar primes d'assistència a la junta general d'accionistes, estableixi, 
amb anterioritat, una política general sobre aquestes primes i que aquesta política sigui estable. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 



CNMV 
COMISSIÓ 
NACIONAL DEL 
MERCAT DE 
VALORS 

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 
SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES   

 

  

38 / 51 
 

 
12. Que el consell d'administració exerceixi les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de criteri, 

dispensi el mateix tracte a tots els accionistes que estiguin en la mateixa posició i es guiï per l'interès social, 
entès com la consecució d'un negoci rendible i sostenible a llarg termini, que promogui la continuïtat i la 
maximització del valor econòmic de l'empresa. 

 
I que en la cerca de l'interès social, a més del respecte de les lleis i els reglaments i d'un comportament 
basat en la bona fe, l'ètica i el respecte als usos i les bones pràctiques comunament acceptades, procuri 
conciliar l'interès social amb, segons correspongui, els interessos legítims dels seus empleats, proveïdors, 
clients i la resta de grups d'interès que puguin estar afectats, així com l'impacte de les activitats de la 
companyia sobre la comunitat en el seu conjunt i sobre el medi ambient. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

13. Que el consell d'administració posseeixi la dimensió precisa per aconseguir un funcionament 
eficaç i participatiu, cosa que fa aconsellable que tingui entre cinc i quinze membres. 

Compleix [ ] Expliqui [ X ] 

Al tancament de l'exercici 2019 el Consell d'Administració està integrat per setze membres. 
En línia amb les millors pràctiques de govern corporatiu i molt propera a la dimensió aconsellada per la recomanació del Codi de bon govern 
d'entre cinc i quinze membres, la Junta General d'Accionistes celebrada el 5 d'abril del 2019 va acordar reduir en dos (2) el nombre de consellers, 
fixant en setze (16) el nombre total de membres del Consell d'Administració, dins els límits establerts en els Estatuts Socials. Addicionalment, i 
atesa la seva naturalesa com a entitat de crèdit, a CaixaBank hi ha sis comissions del Consell, quatre de caràcter obligatori i dues de voluntàries, 
l'última de les quals es va crear durant l'exercici 2019. Per això, es considera que la composició actual del Consell permet atendre, a aquest efecte, 
la càrrega de treball existent actualment. 
Així mateix, cal esmentar que la mida i composició actuals del Consell es justifiquen també a causa de la necessitat d'incorporar un determinat 
nombre de consellers independents, així com per acomplir el pacte de socis derivat de la fusió amb Banca Cívica, que estarà en vigor fins a 
l'agost del 2020. 
Per tot l'anterior, i encara que s'excedeix en un membre la recomanació, la dimensió del Consell es considera adequada per assegurar un 
funcionament eficaç, participatiu i amb riquesa de punts de vista. 
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14. Que el consell d'administració aprovi una política de selecció de consellers que: 

 
a) Sigui concreta i verificable. 

 
b) Asseguri que les propostes de nomenament o reelecció es fonamentin en una anàlisi prèvia de les 

necessitats del consell d'administració. 

c) Afavoreixi la diversitat de coneixements, experiències i gènere. 

 
Que el resultat de l'anàlisi prèvia de les necessitats del consell d'administració es reculli en l'informe 
justificatiu de la comissió de nomenaments que es publiqui en convocar la junta general d'accionistes a la 
qual se sotmeti la ratificació, el nomenament o la reelecció de cada conseller. 

 
I que la política de selecció de consellers promogui l'objectiu que l'any 2020 el nombre de conselleres 
representi, almenys, el 30% del total de membres del consell d'administració. 

 
La comissió de nomenaments verificarà anualment el compliment de la política de selecció de consellers i 
se n'informarà en l'informe anual de govern corporatiu. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

15. Que els consellers dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del consell d'administració 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. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

16. Que el percentatge de consellers dominicals sobre el total de consellers no executius no sigui superior a la 
proporció entre el capital de la societat representat per aquests consellers i la resta del capital. 

 
Aquest criteri es podrà atenuar: 

 
a) En societats d'elevada capitalització en les quals siguin escasses les participacions accionarials que 

tinguin legalment la consideració de significatives. 

b) Quan es tracti de societats en les quals hi hagi una pluralitat d'accionistes representats en el 
consell d'administració i no tinguin vincles entre ells. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
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17. Que el nombre de consellers independents representi, almenys, la meitat del total de consellers. 

 
Que, tanmateix, quan la societat no sigui d'elevada capitalització o quan, fins i tot sent-ho, tingui un, o més 
d'un accionista actuant concertadament, que controli més del 30% del capital social, el nombre de consellers 
independents representi, almenys, un terç del total de consellers. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

18. Que les societats facin pública a través del seu lloc web, i mantinguin actualitzada, la informació 
següent sobre els seus consellers: 

a) Perfil professional i biogràfic. 
 

b) Altres consells d'administració als quals pertanyin, tant si es tracta de societats cotitzades com si no, 
així com sobre la resta d'activitats retribuïdes que facin, independentment de la seva naturalesa. 

c) Indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyin, assenyalant, en el cas de consellers 
dominicals, l'accionista al qual representin o amb qui tinguin vincles. 

d) Data del seu primer nomenament com a conseller en la societat, així com de les reeleccions 
posteriors. 

e) Accions de la companyia, i opcions sobre elles, de les quals siguin titulars. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

19. Que en l'informe anual de govern corporatiu, prèvia verificació per la comissió de nomenaments, s'expliquin 
les raons per les quals s'hagin nomenat consellers dominicals a instàncies d'accionistes la participació 
accionarial dels quals sigui inferior al 3% del capital, i s'exposin les raons per les quals no s'hagin atès, si 
escau, peticions formals de presència en el consell procedents d'accionistes amb una participació 
accionarial igual o superior a la d'altres a instàncies dels quals s'hagin designat consellers dominicals. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

20. Que els consellers dominicals presentin la dimissió quan l'accionista al qual representen transmeti 
íntegrament la participació accionarial, i que també ho facin, en el nombre que correspongui, quan 
l'accionista esmentat rebaixi la seva participació accionarial fins a un nivell que exigeixi la reducció del 
nombre dels seus consellers dominicals. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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21. Que el consell d'administració no proposi la separació de cap conseller independent abans del compliment del 

període estatutari per al qual hagi estat nomenat, excepte quan hi concorri una causa justa, apreciada pel 
consell d'administració amb l'informe previ de la comissió de nomenaments. En particular, s'entendrà que hi 
ha una causa justa quan el conseller passi a ocupar nous càrrecs o contregui noves obligacions que li 
impedeixin dedicar el temps necessari a l'acompliment de les funcions pròpies del càrrec de conseller, 
incompleixi els deures inherents al càrrec o incorri en algunes de les circumstàncies que li facin perdre la 
condició d'independent, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable. 

 
També es podrà proposar la separació de consellers independents com a conseqüència d'ofertes 
públiques d'adquisició, fusions o altres operacions corporatives similars que suposin un canvi en 
l'estructura de capital de la societat, quan aquests canvis en l'estructura del consell d'administració 
estiguin propiciats pel criteri de proporcionalitat assenyalat a la recomanació 16. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

22. Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si escau, dimitir en els supòsits 
que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la societat i, en particular, els obliguin a informar el consell 
d'administració de les causes penals en les quals constin com a imputats, així com de les seves vicissituds 
processals posteriors. 

 
Així mateix, que si un conseller resulta processat o es dicta en contra seva una ordre d'obertura de judici oral 
per algun dels delictes assenyalats en la legislació societària, el consell d'administració examini el cas tan 
aviat com sigui possible i, a la vista de les circumstàncies concretes, decideixi si pertoca o no que el conseller 
continuï en el càrrec. I que de tot això el consell d'administració en doni compte, de manera raonada, en 
l'informe anual de govern corporatiu. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

23. Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que alguna proposta de decisió 
sotmesa al consell d'administració pot ser contrària a l'interès social. I que també ho facin, especialment, els 
independents i altres consellers als quals no afecti el conflicte d'interessos potencial, quan es tracti de 
decisions que puguin perjudicar els accionistes no representats en el consell d'administració. 

 
Addicionalment, que quan el consell d'administració adopti decisions significatives o reiterades sobre les 
quals el conseller hagi formulat reserves serioses, el conseller tregui les conclusions que siguin procedents i, 
si opta per dimitir, expliqui les raons en la carta a què es refereix la recomanació següent. 

 
Aquesta recomanació també afecta el secretari del consell d'administració, encara que no tingui la 
condició de conseller. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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24. Que quan, tant si és per dimissió o com per un altre motiu, un conseller cessi en el càrrec abans del terme del 

seu mandat, n'expliqui les raons en una carta que remetrà a tots els membres del consell d'administració. I 
que, sens perjudici que aquest cessament es comuniqui com a fet rellevant, s'informi del motiu del 
cessament en l'informe anual de govern corporatiu. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

25. Que la comissió de nomenaments s'asseguri que els consellers no executius tenen suficient 
disponibilitat de temps per exercir correctament les seves funcions. 

 
I que el reglament del consell estableixi el nombre màxim de consells de societats dels quals poden formar 
part els consellers. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

26. Que el consell d'administració es reuneixi amb la freqüència necessària per exercir amb eficàcia les seves 
funcions i, almenys, vuit vegades l'any, seguint el programa de dates i assumptes que estableixi a l'inici de 
l'exercici, i que cada conseller pugui proposar individualment altres punts de l'ordre del dia inicialment no 
previstos. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 

Segons el que s'estableix l'article 7.2 del Reglament de Consell, correspon al president la facultat ordinària de fixar l'ordre del dia de les reunions del 
Consell i dirigir les discussions i les deliberacions en els seus debats. 
Dit això, cada conseller pot sol·licitar incloure altres punts en l'ordre del dia que no estaven previstos inicialment. 

 
27. Que les inassistències dels consellers es redueixin als casos indispensables i es quantifiquin en l'informe anual 

de govern corporatiu. I que, quan s'hagin de produir, s'atorgui representació amb instruccions. 

Compleix [ ] Compleix parcialment [ X ] Expliqui [ ] 
 

En el cas d'absències inevitables, la legislació amb l'objectiu d'evitar que es modifiqui de facto l'equilibri del Consell d'Administració permet que 
es pugui delegar en un altre conseller (els no executius només en altres consellers no executius). Això és el que estableix el principi 14 del Codi 
de bon govern i també ho preveuen els Estatuts Socials (en l'article 37), així com el Reglament del Consell (en l'article 17), que determinen que 
els consellers hauran d'assistir personalment a les sessions del Consell. No obstant això, quan no ho puguin fer personalment, procuraran 
atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió a un altre membre del Consell incloent-hi les instruccions 
oportunes. Els consellers no executius tan sols ho podran fer en un altre conseller no executiu, per bé que els consellers independents només 
podran atorgar la seva representació a favor d'un altre conseller independent. 

 
És important esmentar que la Política de govern corporatiu de CaixaBank estableix, en relació amb el deure d'assistència a les reunions del 
Consell d'Administració, que, en cas d'absència imprescindible, els consellers procuraran atorgar la seva representació per escrit i amb caràcter 
especial per a cada sessió a un altre membre del Consell d'Administració i que, en qualsevol cas, es procurarà que l'assistència de cada conseller 
a les reunions del Consell no sigui inferior al 80%. Per tant, les delegacions són una pràctica residual a CaixaBank. 

 
El Consell d'Administració valora com a bona pràctica de govern corporatiu que en els casos d'impossibilitat d'assistència les representacions, 
quan es donin, en general no es produeixin amb instruccions específiques. Això no modifica de facto l'equilibri del Consell, atès que les 
delegacions dels consellers no executius només es poden fer en no executius i en el cas dels independents, únicament a favor d'un altre 
independent, i cal recordar que, al marge de la seva tipologia, el conseller ha de defensar sempre l'interès social.  
D'altra banda, com a exercici de llibertat de cada conseller, que també pot delegar amb les instruccions oportunes, tal com suggereix el 
Reglament del Consell, la decisió de delegar sense instruccions representa l'exercici d'autonomia de cada conseller de sospesar el que dona 
més valor a la seva representació i finalment decidir-se pel fet que el seu representant s'atingui al resultat del debat en seu del Consell. Això, a 
més, està en línia amb el que estableix la Llei sobre les facultats del president del Consell, al qual s'atribueix, entre d'altres, la d'estimular el 
debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva presa de posicions lliure. 
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Per tant, la llibertat de fer delegacions amb o sense instruccions específiques a l'elecció de cada conseller es considera una bona pràctica i, en 
concret, l'absència d'instruccions per facilitar la posició del mandatari per atenir-se al tenor del debat. 

 

28. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupació sobre alguna proposta o, en el cas dels 
consellers, sobre la marxa de la societat i aquestes preocupacions no quedin resoltes en el consell 
d'administració, a petició de qui les hagi manifestat, se'n deixi constància a l'acta. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

29. Que la societat estableixi els cursos adequats perquè els consellers puguin obtenir l'assessorament necessari 
per a l'exercici de les seves funcions, incloent-hi, si ho exigeixen les circumstàncies, assessorament extern amb 
càrrec a l'empresa. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

30. Que, independentment dels coneixements que s'exigeixin als consellers per a l'exercici de les seves 
funcions, les societats també ofereixin als consellers programes d'actualització de coneixements quan les 
circumstàncies ho aconsellin. 

Compleix [X] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

31. Que l'ordre del dia de les sessions indiqui amb claredat els punts sobre els quals el consell d'administració 
haurà d'adoptar una decisió o acord perquè els consellers puguin estudiar o reclamar, amb caràcter previ, la 
informació necessària per a la seva adopció. 

 
Quan, excepcionalment, per raons d'urgència, el president vulgui sotmetre a l'aprovació del consell 
d'administració decisions o acords que no constin en l'ordre del dia, caldrà el consentiment previ i exprés de la 
majoria dels consellers presents, de la qual cosa es deixarà la constància deguda a l'acta. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

32. Que els consellers siguin periòdicament informats dels moviments en l'accionariat i de l'opinió que els 
accionistes significatius, els inversors i les agències de qualificació tinguin sobre la societat i el seu grup. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

33. Que el president, com a responsable del funcionament eficaç del consell d'administració, a més d'exercir 
les funcions que té legalment i estatutàriament atribuïdes, prepari i sotmeti al consell d'administració un 
programa de dates i assumptes a tractar; organitzi i coordini l'avaluació periòdica del consell, així com, si 
escau, la del primer executiu de la societat; sigui responsable de la direcció del consell i de l'efectivitat del 
seu funcionament; s'asseguri que es dedica suficient temps de discussió a les qüestions estratègiques, i 
acordi i revisi els programes d'actualització de coneixements per a cada conseller, quan les circumstàncies 
ho aconsellin. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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34. Que quan hi hagi un conseller coordinador, els estatuts o el reglament del consell d'administració, a més de 

les facultats que li corresponen legalment, li atribueixi les següents: presidir el consell d'administració en 
absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi; fer-se ressò de les preocupacions dels 
consellers no executius; mantenir contactes amb inversors i accionistes per conèixer els seus punts de vista 
a l'efecte de formar-se una opinió sobre les seves preocupacions, en particular, en relació amb el govern 
corporatiu de la societat, i coordinar el pla de successió del president. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

35. Que el secretari del consell d'administració vetlli especialment perquè en les seves actuacions i decisions, el 
consell d'administració tingui presents les recomanacions sobre bon govern contingudes en aquest Codi de 
bon govern que siguin aplicables a la societat. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

36. Que el ple del consell d'administració avaluï un cop a l'any i adopti, si escau, un pla d'acció que corregeixi 
les deficiències detectades pel que fa a: 

a) La qualitat i l'eficiència del funcionament del consell d'administració. 
 

b) El funcionament i la composició de les seves comissions. 
 

c) La diversitat en la composició i les competències del consell d'administració. 
 

d) L'acompliment del president del consell d'administració i del primer executiu de la societat. 
 

e) L'acompliment i l'aportació de cada conseller, posant especial atenció als responsables de les 
diferents comissions del consell. 

 
Per a la realització de l'avaluació de les diferents comissions, es partirà de l'informe que aquestes elevin al 
consell d'administració, i per a la d'aquest últim, del que li elevi la comissió de nomenaments. 

 
Cada tres anys, el consell d'administració serà auxiliat per a la realització de l'avaluació per un consultor extern, 
la independència del qual serà verificada per la comissió de nomenaments. 

 
Les relacions de negoci que el consultor o qualsevol societat del seu grup mantinguin amb la societat o 
qualsevol societat del seu grup s'hauran de desglossar en l'informe anual de govern corporatiu. 

 
El procés i les àrees avaluades seran objecte de descripció en l'informe anual de govern corporatiu. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

37. Que quan hi hagi una comissió executiva, l'estructura de participació de les diferents categories de 
consellers sigui similar a la del mateix consell d'administració i el seu secretari sigui el d'aquest últim. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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38. Que el consell d'administració tingui sempre coneixement dels assumptes tractats i de les decisions 

adoptades per la comissió executiva i que tots els membres del consell d'administració rebin còpia de les 
actes de les sessions de la comissió executiva. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

39. Que els membres de la comissió d'auditoria, i especialment el president, es designin tenint en compte 
els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i que la 
majoria d'aquests membres siguin consellers independents. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

40. Que, amb la supervisió de la comissió d'auditoria, es disposi d'una unitat que assumeixi la funció 
d'auditoria interna que vetlli pel bon funcionament dels sistemes d'informació i control intern i que 
funcionalment depengui del president no executiu del consell o del de la comissió d'auditoria. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

41. Que el responsable de la unitat que assumeixi la funció d'auditoria interna presenti a la comissió d'auditoria 
el pla anual de treball, informi directament de les incidències que es presentin en el seu desenvolupament i 
sotmeti al final de cada exercici un informe d'activitats. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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42. Que, a més de les previstes en la llei, corresponguin a la comissió d'auditoria les funcions següents: 

 

1. En relació amb els sistemes d'informació i 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) Vetllar per la independència de la unitat que assumeix 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; aprovar l'orientació i els plans de treball, assegurant-se que la 
seva activitat estigui enfocada principalment cap als riscos rellevants de la societat; rebre informació 
periòdica sobre les seves activitats, i verificar que l'alta direcció tingui en compte les conclusions i les 
recomanacions dels informes. 

c) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera confidencial i, 
si resulta possible i es considera apropiat, anònima, les irregularitats de transcendència potencial, 
especialment financeres i comptables, que adverteixin al si de l'empresa. 

2. En relació amb l'auditor extern: 
 

a) En cas de renúncia de l'auditor extern, examinar les circumstàncies que l'hagin motivat. 
 

b) Vetllar perquè la retribució de l'auditor extern pel seu treball no comprometi la seva qualitat ni 
independència. 

c) Supervisar que la societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d'auditor i l'acompanyi 
d'una declaració sobre l'existència eventual de desacords amb l'auditor sortint i, si n'hi ha hagut, del 
seu contingut. 

d) Assegurar que l'auditor extern mantingui anualment una reunió amb el ple del consell 
d'administració per informar-lo sobre la feina feta i sobre l'evolució de la situació comptable i de 
riscos de la societat. 

e) Assegurar que la societat i l'auditor extern 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 sobre la independència dels auditors. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

43. Que la comissió d'auditoria pugui convocar qualsevol empleat o directiu de la societat, i fins i tot 
disposar que compareguin sense presència de cap altre directiu. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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44. Que la comissió d'auditoria sigui informada sobre les operacions de modificacions estructurals i corporatives 

que projecti fer la societat per analitzar-les i informar prèviament el consell d'administració sobre les 
condicions econòmiques i l'impacte comptable i, en especial, si escau, sobre l'equació de canvi proposada. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

45. Que la política de control i gestió de riscos identifiqui, com a mínim: 
 

a) Els diferents tipus de risc, financers i no financers (entre d'altres, els operatius, tecnològics, legals, socials, 
mediambientals, polítics i reputacionals) als quals s'enfronta 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 control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos 
esmentats, incloent-hi els passius contingents o riscos fora de balanç. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

46. Que, amb la supervisió directa de la comissió d'auditoria o, si escau, d'una comissió especialitzada del consell 
d'administració, hi hagi una funció interna de control i gestió de riscos exercida per una unitat o 
departament intern de la societat que tingui atribuïdes expressament les funcions següents: 

a) Assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos i, en particular, que 
s'identifiquen, es gestionen i es quantifiquen adequadament tots els riscos importants que afectin 
la societat. 

b) Participar activament en l'elaboració de l'estratègia de riscos i en les decisions importants sobre la seva 
gestió. 

c) Vetllar perquè els sistemes de control i gestió de riscos mitiguin els riscos adequadament en el 
marc de la política definida pel consell d'administració. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

47. Que els membres de la comissió de nomenaments i de retribucions –o de la comissió de nomenaments i la 
comissió de retribucions, si estan separades– es designin procurant que tinguin els coneixements, les 
aptituds i l'experiència adequats a les funcions que estiguin cridats a exercir i que la majoria d'aquests 
membres siguin consellers independents. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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48. Que les societats d'elevada capitalització tinguin una comissió de nomenaments i una comissió de 

remuneracions separades. 

Compleix [X] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

49. Que la comissió de nomenaments consulti amb el president del consell d'administració i al primer executiu 
de la societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius. 

 
I que qualsevol conseller pugui sol·licitar a la comissió de nomenaments que prengui en consideració, per si 
els troba idonis al seu judici, candidats potencials per cobrir vacants de conseller. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

50. Que la comissió de retribucions exerceixi les funcions amb independència i que, a més de les funcions que 
li atribueixi la llei, li corresponguin les següents: 

a) Proposar al consell d'administració les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius. 
 

b) Comprovar l'observança de la política retributiva establerta per la societat. 
 

c) Revisar periòdicament la política de remuneracions aplicada als consellers i alts directius, inclosos els 
sistemes retributius amb accions i la seva aplicació, així com garantir que la seva remuneració individual 
sigui proporcionada a la que es pagui als altres consellers i alts directius de la societat. 

d) Vetllar perquè els eventuals conflictes d'interessos no perjudiquin la independència de 
l'assessorament extern prestat a la comissió. 

e) Verificar la informació sobre remuneracions dels consellers i alts directius continguda en els diferents 
documents corporatius, inclòs l'informe anual sobre remuneracions dels consellers. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

51. Que la comissió de retribucions consulti amb el president i el primer executiu de la societat, 
especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius i alts directius. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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52. Que les regles de composició i funcionament de les comissions de supervisió i control figurin en el 

reglament del consell d'administració i que siguin consistents amb les aplicables a les comissions 
legalment obligatòries de conformitat amb les recomanacions anteriors, incloent-hi: 

a) Que estiguin compostes exclusivament per consellers no executius, amb majoria de 
consellers independents. 

b) Que els seus presidents siguin consellers independents. 
 

c) Que el consell d'administració designi els membres d'aquestes comissions tenint presents els 
coneixements, les aptituds i l'experiència dels consellers i les tasques de cada comissió, deliberi sobre 
les seves propostes i informes, i que reti comptes, en el primer ple del consell d'administració 
posterior a les seves reunions, de la seva activitat i que responguin de la feina feta. 

d) Que les comissions puguin reclamar assessorament extern quan ho considerin necessari per a 
l'exercici de les seves funcions. 

e) Que s'estengui acta de les seves reunions, que es posarà a disposició de tots els consellers. 
 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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53. Que la supervisió del compliment de les regles de govern corporatiu, dels codis interns de conducta i 

de la política de responsabilitat social corporativa s'atribueixi a una comissió o es reparteixi entre 
diverses comissions del consell d'administració, que podran ser la comissió d'auditoria, la de 
nomenaments, la comissió de responsabilitat social corporativa, en el cas que n'hi hagi, o una comissió 
especialitzada que el consell d'administració, en l'exercici de les seves facultats d'autoorganització, 
decideixi crear a aquest efecte, i que a aquestes comissions s'atribueixin específicament les funcions 
mínimes següents: 

a) La supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les regles de govern 
corporatiu de la societat. 

b) La supervisió de l'estratègia de comunicació i relació amb accionistes i inversors, incloent-hi els 
petits i mitjans accionistes. 

c) L'avaluació periòdica de l'adequació del sistema de govern corporatiu de la societat, a fi que 
compleixi la missió de promoure l'interès social i tingui en compte, segons correspongui, els 
interessos legítims de la resta de grups d'interès. 

d) La revisió de la política de responsabilitat corporativa de la societat, vetllant perquè estigui orientada a 
la creació de valor. 

e) El seguiment de l'estratègia i les pràctiques de responsabilitat social corporativa i l'avaluació del 
grau de compliment. 

f) La supervisió i l'avaluació dels processos de relació amb els diferents grups d'interès. 
 

g) L'avaluació de tot el relatiu als riscos no financers de l'empresa, incloent-hi els operatius, 
tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals. 

h) La coordinació del procés de report de la informació no financera i sobre diversitat, de conformitat 
amb la normativa aplicable i els estàndards internacionals de referència. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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54. Que la política de responsabilitat social corporativa inclogui els principis o compromisos que l'empresa 

assumeixi voluntàriament en la seva relació amb els diferents grups d'interès i identifiqui, com a mínim: 

a) Els objectius de la política de responsabilitat social corporativa i el desenvolupament d'instruments 
de suport. 

b) L'estratègia corporativa relacionada amb la sostenibilitat, el medi ambient i les qüestions socials. 
 

c) Les pràctiques concretes en qüestions relacionades amb: accionistes, empleats, clients, proveïdors, 
qüestions socials, medi ambient, diversitat, responsabilitat fiscal, respecte dels drets humans i 
prevenció de conductes il·legals. 

d) Els mètodes o sistemes de seguiment dels resultats de l'aplicació de les pràctiques concretes 
assenyalades en la lletra anterior, els riscos associats i la seva gestió. 

e) Els mecanismes de supervisió del risc no financer, l'ètica i la conducta empresarial. 
 

f) Els canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d'interès. 
 

g) Les pràctiques de comunicació responsable que evitin la manipulació informativa i 
protegeixin la integritat i l'honor. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

55. Que la societat informi, en un document separat o en l'informe de gestió, sobre els assumptes 
relacionats amb la responsabilitat social corporativa, utilitzant per a això alguna de les metodologies 
acceptades internacionalment. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
 
 

56. Que la remuneració dels consellers sigui la necessària per atreure i retenir els consellers del perfil desitjat i 
per retribuir la dedicació, qualificació i responsabilitat que el càrrec exigeixi, però no tan elevada com per 
comprometre la independència de criteri dels consellers no executius. 

Compleix [X] Expliqui [ ] 
 
 

57. Que se circumscriguin als consellers executius les remuneracions variables lligades al rendiment de la 
societat i a l'acompliment personal, així com la remuneració mitjançant lliurament d'accions, opcions o 
drets sobre accions o instruments referenciats al valor de l'acció i els sistemes d'estalvi a llarg termini com 
ara plans de pensions, sistemes de jubilació o altres sistemes de previsió social. 

 
Es podrà tenir en compte el lliurament d'accions com a remuneració als consellers no executius quan 
es condicioni al fet que les mantinguin fins al seu cessament com a consellers. Això no és aplicable a 
les accions que el conseller necessiti alienar, si escau, per satisfer els costos relacionats amb la seva 
adquisició. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] 
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58. Que, en el cas de remuneracions variables, les polítiques retributives incorporin els límits i les cauteles 

tècniques necessàries per assegurar que les remuneracions tenen relació amb el rendiment professional 
dels beneficiaris i no deriven només de l'evolució general dels mercats o del sector d'activitat de la 
companyia o d'altres circumstàncies similars. 

 
I, en particular, que els components variables de les remuneracions: 

 
a) Estiguin vinculats a criteris de rendiment que siguin predeterminats i mesurables i que aquests 

criteris considerin el risc assumit per a l'obtenció d'un resultat. 

b) Promoguin la sostenibilitat de l'empresa i incloguin criteris no financers que siguin adequats per a la 
creació de valor a llarg termini, com el compliment de les regles i els procediments interns de la 
societat i de les seves polítiques per al control i la gestió de riscos. 

c) Es configurin sobre la base d'un equilibri entre el compliment d'objectius a curt, mitjà i llarg termini, 
que permetin remunerar el rendiment per un acompliment continuat durant un període de temps 
suficient per apreciar la seva contribució a la creació sostenible de valor, de manera que els elements 
de mesura d'aquest rendiment no girin únicament al voltant de fets puntuals, ocasionals o 
extraordinaris. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

59. Que el pagament d'una part rellevant dels components variables de la remuneració es difereixi per un 
període de temps mínim suficient per comprovar que s'han complert les condicions de rendiment 
prèviament establertes. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

60. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la societat tinguin en compte les 
excepcions eventuals que consten en l’informe de l’auditor extern i minorin aquests resultats. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

61. Que un percentatge rellevant de la remuneració variable dels consellers executius estigui vinculat al 
lliurament d'accions o d'instruments financers referenciats al seu valor. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
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62. Que, una vegada atribuïdes les accions o les opcions o drets sobre accions corresponents als sistemes 

retributius, els consellers no puguin transferir la propietat d'un nombre d'accions equivalent a dues 
vegades la seva remuneració fixa anual, ni puguin exercir les opcions o drets fins que hagi transcorregut un 
termini mínim de tres anys des de la seva atribució. 

 
Això no és aplicable a les accions que el conseller necessiti alienar, si escau, per satisfer els costos 
relacionats amb la seva adquisició. 

Compleix [ ] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ X ] No aplicable [ ] 
 

Pel que fa a la prohibició per als consellers de transmetre la propietat d'un nombre d'accions equivalent a dues vegades la remuneració fixa 
anual, en els tres anys posteriors a la seva adquisició, en el cas de CaixaBank no s'aplica d'aquesta manera. No hi ha una previsió en aquests 
termes, però sí està establerta expressament la prohibició per als consellers executius (que són els únics que poden ser retribuïts amb accions) 
de transmetre les accions corresponents al seu sistema retributiu, sense importar la quantitat, durant el període de dotze mesos des del seu 
lliurament. Es considera que la finalitat establerta en el principi 25, que estableix que la remuneració dels consellers ha d'afavorir la consecució 
dels objectius empresarials i de l'interès social, s'aconsegueix igualment per l'existència de clàusules malus i clawback, i per la mateixa 
estructura de la remuneració dels consellers executius, la retribució en accions dels quals (que correspon a la meitat de la remuneració 
variable, així com el referent als plans d'incentius a llarg termini), a més del període de restricció, està subjecta a un règim d'ajornament, i a més 
és una retribució variable representativa d'una part limitada de la remuneració total, en coherència absoluta amb els principis prudencials de 
no incentiu a la presa de riscos i amb l'alineament d'objectius i evolució sostenible de l'entitat.  
En la Junta General d'Accionistes celebrada el 6 d'abril del 2017 es va aprovar la Política de remuneració del Consell d'Administració, que va 
ampliar l'ajornament de tres a cinc anys aplicable a partir del 2018. Aquesta modificació s'ha realitzat per acomplir el que disposa la Guia de 
l'EBA sobre polítiques de remuneració, i es va mantenir en les modificacions de la Política de remuneració del Consell d'Administració 
aprovades per la Junta General d'Accionistes celebrada el 6 d'abril del 2018 i la celebrada el 5 d'abril del 2019. Pel que fa als plans d'incentius 
a llarg termini, s'han aprovat en la Junta General del 23 d'abril del 2015 i del 5 d'abril del 2019. 

 
63. Que els acords contractuals incloguin una clàusula que permeti a la societat reclamar el 

reemborsament dels components variables de la remuneració quan el pagament no hagi estat ajustat a 
les condicions de rendiment o quan s'hagin abonat tenint en compte dades la inexactitud de les quals 
quedi acreditada amb posterioritat. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 
 
 

64. Que els pagaments per resolució del contracte no superin un import establert equivalent a dos anys de la 
retribució total anual i que no s'abonin fins que la societat hagi pogut comprovar que el conseller ha 
complert els criteris de rendiment prèviament establerts. 

Compleix [X] Compleix parcialment [ ] Expliqui [ ] No aplicable [ ] 

 
Indiqui si hi ha hagut consellers que hi hagin votat en contra o s'hagin abstingut. 

[ ] Sí 
[ √ ] No 

Manifesto que les dades incloses en aquest annex estadístic coincideixen i són consistents amb les descripcions i 
dades incloses en l'informe anual de govern corporatiu publicat per la societat. 
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