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COMPTES ANUALS DEL GRUP CAIXABANK A 31 DE DESEMBRE DE 2020 
 

 

◼ Balanços consolidats a 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018 abans de l'aplicació del resultat 

◼ Comptes de pèrdues i guanys consolidats corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2020, 2019 

i 2018 

◼ Estats de canvis en el patrimoni net consolidats corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 

2020, 2019 i 2018 

◆ Estats d'ingressos i despeses reconeguts consolidats 

◆ Estats totals de canvis en el patrimoni net consolidats 

◼ Estats de fluxos d'efectiu consolidats corresponents als exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2020, 2019 i 

2018 

◼ Memòria consolidada corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 
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BALANÇOS CONSOLIDATS      

ACTIU     

(Milions d'euros)   

 NOTA 31-12-2020  31-12-2019*  31-12-2018* 

Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 10 51.611  15.110  19.158 
Actius financers mantinguts per negociar 11 6.357  7.370  9.810 
 Derivats  5.301  6.194  8.707 
 Instruments de patrimoni  255  457  348 
 Valors representatius de deute  801  719  755 
Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 12 317  427  704 

 Instruments de patrimoni  180  198  232 
 Valors representatius de deute  52  63  145 
 Préstecs i bestretes  85  166  327 
  Clientela  85  166  327 
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats     1   

 Valors representatius de deute    1   
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global  13 19.309  18.371  21.888 

 Instruments de patrimoni  1.414  2.407  3.565 
 Valors representatius de deute  17.895  15.964  18.323 
Actius financers a cost amortitzat 14 267.509  244.702  242.582 

 Valors representatius de deute  24.670  17.389  17.060 
 Préstecs i bestretes  242.839  227.313  225.522 
  Bancs centrals  4  6  5 
  Entitats de crèdit  5.847  5.153  7.550 
  Clientela  236.988  222.154  217.967 
Derivats – Comptabilitat de cobertures  15 515  2.133  2.056 

Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura de risc de tipus d'interès  15 269  106  232 

Inversions en negocis conjunts i associades  16 3.443  3.941  3.879 

 Negocis conjunts  42  166  168 
 Entitats associades  3.401  3.775  3.711 
Actius afectes al negoci assegurador  17 77.241  72.683  61.688 

Actius tangibles 18 6.957  7.282  6.022 
 Immobilitzat material  4.950  4.915  3.210 
  D'ús propi  4.950  4.915  3.210 
 Inversions immobiliàries  2007  2.367  2.812 
Actius intangibles 19 3.949  3.839  3.848 
 Fons de comerç  3.051  3.051  3.051 
 Altres actius intangibles  898  788  797 
Actius per impostos   10.626  11.113  11.264 
 Actius per impostos corrents  832  1.277  1.223 
 Actius per impostos diferits 25 9.794  9.836  10.041 
Altres actius  20 2.219  2.982  2.176 
 Existències  75  54  57 
 Resta dels altres actius  2.144  2.928  2.119 
Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda  21 1.198  1.354  1.239 

TOTAL ACTIU  451.520  391.414  386.546 

Promemòria       

Compromisos de préstecs concedits  26 78.499  71.132  63.953 

Garanties financeres concedides  26 6.360  5.982  5.735 

Altres compromisos concedits  26 20.207  21.226  19.339 

Instruments financers prestats o lliurats com a garantia amb dret de venda o pignoració       

 Actius financers mantinguts per negociar  789  165  469 

 Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global  9.167  2.544  2.801 

 Actius financers a cost amortitzat  98.657  93.053  97.767 

Actiu material adquirit en arrendament 18 1.447  1.495   

(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1)   



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      Memòria corresponent a l'exercici anual 2020 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

4 

BALANÇOS CONSOLIDATS     
PASSIU     
(Milions d'euros)   

 NOTA 31-12-2020  31-12-2019*  31-12-2018* 
Passius financers mantinguts per negociar   11 424  2.338  9.015 

 Derivats  151  1.867  8.616 
 Posicions curtes de valors  273  471  399 
Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats     1   
 Altres passius financers    1   
Passius financers a cost amortitzat  22 342.403  283.975  282.460 
 Dipòsits  300.523  241.735  247.640 
      Bancs centrals  50.090  14.418  29.406 
      Entitats de crèdit  5.266  6.238  8.034 
      Clientela  245.167  221.079  210.200 
 Valors representatius de deute emesos  35.813  33.648  29.244 
 Altres passius financers  6.067  8.592  5.576 
Derivats – Comptabilitat de cobertures  15 237  515  793 
Canvis del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès 15 1.614  1.474  1.244 

Passius afectes al negoci assegurador   17 75.129  70.807  61.519 
Provisions  23 3.195  3.624  3.079 
 Pensions i altres obligacions de prestacions definides postocupació  580  521  458 
 Altres retribucions als empleats a llarg termini  1.398  1.710  1.072 
 Qüestions processals i litigis per impostos pendents  556  676  714 
 Compromisos i garanties concedits  193  220  355 
 Resta de provisions  468  497  480 
Passius per impostos  1.231  1.296  1.351 
 Passius per impostos corrents  222  238  236 
 Passius per impostos diferits   25 1.009  1.058  1.115 
Altres passius   20 1995  2.162  2.639 
Passius inclosos en grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda  14  71  82 

TOTAL PASSIU  426.242  366.263  362.182 
Promemòria       

Passius subordinats       

 Passius financers a cost amortitzat  22 6.222  5.461  5.456 

(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1).   

 

PATRIMONI NET       
(Milions d'euros)   

 NOTA 31-12-2020  31-12-2019*  31-12-2018* 

FONS PROPIS   24 27.118  26.247  25.384 

Capital  5.981  5.981  5.981 
Prima d'emissió  12.033  12.033  12.033 
Altres elements de patrimoni net  25  24  19 
Guanys acumulats  8.719  7.795  7.300 
Altres reserves  (1.009)  (1.281)  (1.505) 
(-) Accions pròpies  (12)  (10)  (10) 
Resultat de l'exercici atribuït als propietaris de la dominant  1.381  1.705  1985 
(-) Dividends a compte  6     (419) 
UN ALTRE RESULTAT GLOBAL ACUMULAT  24 (1.865)  (1.125)  (1.049) 

Elements que no es reclassificaran en resultats  (2.383)  (1.568)  (1.336) 
 Guanys o (-) pèrdues actuarials en plans de pensions de prestacions definides  (580)  (474)  (396) 
 Participació en altres ingressos i despeses reconeguts d'inversions en negocis conjunts i associades  (70)  (83)  (75) 

 
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global  (1.733)  (1.011)  (865) 

 
Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de patrimoni mesurats a valor 
raonable amb canvis en un altre resultat global    0   

  
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global [instrument cobert]    (58)   

  
Canvis en el valor raonable d'instruments de patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global [instrument cobertura]    58   

Elements que es poden reclassificar en resultats  518  443  287 
 Conversió en divises  (24)  4  2 

 Derivats de cobertura. Reserves de cobertura de fluxos d'efectiu [part eficaç]  73  (34)  22 

 
Canvis en el valor raonable dels valors representatius de deute mesurats a valor raonable amb canvis en un 
altre resultat global  521  486  317 

 Participació en altres ingressos i despeses reconeguts d'inversions en negocis conjunts i associades  (52)  (13)  (54) 

INTERESSOS MINORITARIS (participacions no dominants) 24 25  29  29 

Altres partides  25  29  29 

TOTAL PATRIMONI NET  25.278  25.151  24.364 

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET  451.520  391.414  386.546 

(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1).   
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS   

(Milions d'euros)   

  NOTA 31-12-2020  31-12-2019*  31-12-2018* 
Ingressos per interessos  28 6.764  7.055  6.946 

 Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global (1)  1.812  1.966  1.856 

 Actius financers a cost amortitzat (2)  4.700  4.972  4.902 

 Resta d'ingressos per interessos  252  117  188 

Despeses per interessos   29 (1.864)  (2.104)  (2.039) 

MARGE D'INTERESSOS  4.900  4.951  4.907 

Ingressos per dividends  30 147  163  146 

Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació 16 307  425  826 

Ingressos per comissions  31 2.911  2.940  2.898 

Despeses per comissions   31 (335)  (342)  (315) 

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb 
canvis en resultats, nets  32 187  240  126 

 Actius financers a cost amortitzat  114  2  (25) 

 Resta d'actius i passius financers  73  238  151 

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets   32 127  139  40 

 Altres guanys o pèrdues  127  139  40 

Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable 
amb canvis en resultats, nets 32 (24)  (74)  61 

 Altres guanys o pèrdues  (24)  (74)  61 

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets 32 (3)  45  39 

Diferències de canvi, netes  (49)  (52)  12 

Altres ingressos d'explotació   33 649  655  628 

Altres despeses d'explotació   33 (1.005)  (1.041)  (1.152) 

Ingressos d'actius emparats per contractes d'assegurances o reassegurances   33 1.107  884  939 

Despeses de passius emparats per contractes d'assegurances o reassegurances 33 (509)  (328)  (388) 

MARGE BRUT  8.410  8.605  8.767 

Despeses d'administració  (4.039)  (5.204)  (4.254) 

 Despeses de personal  34 (2.841)  (3.956)  (2.958) 

 Altres despeses d'administració  35 (1.198)  (1.248)  (1.296) 

Amortització 18 i 19 (540)  (546)  (404) 

Provisions o reversió de provisions  23 (221)  (186)  (441) 

Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en resultats i pèrdues o guanys nets per modificació 36 (1.943)  (425)  (126) 

 Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global   (1)    (2) 

 Actius financers a cost amortitzat  (1.942)  (425)  (124) 

Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'inversions en negocis conjunts o 
associades  16 (316)    (61) 

Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no financers  37 (112)  (106)  (49) 

 Actius tangibles  (110)  (80)  (17) 

 Actius intangibles  (14)  (25)  (25) 

 Altres  12  (1)  (7) 

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets  16 i 38 27  55  (476) 

Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements classificats com a 
mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats interrompudes (net)   39 334  (116)  (149) 

GUANYS O PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS CONTINUADES  1.600  2.077  2.807 

Despeses o ingressos per impostos sobre els resultats de les activitats continuades  25 (219)  (369)  (712) 

GUANYS O PÈRDUES DESPRÉS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS CONTINUADES  1.381  1.708  2.095 

Guanys o pèrdues després d'impostos procedents d'activitats interrompudes  1     (55) 

RESULTAT DE L'EXERCICI  1.381  1.708  2.040 

Atribuïble a interessos minoritaris (participacions no dominants)    3  55 

Atribuïble als propietaris de la dominant  1.381  1.705  1985 
        

(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1). 

(1) També inclou els interessos dels actius financers disponibles per a la venda (NIC 39) vinculats al negoci assegurador.  

(2) També inclou els interessos dels préstecs i partides a cobrar (NIC 39) del negoci assegurador. 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS (PART A)   

ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDATS   
(Milions d'euros)   

   NOTA 2020  2019 *  2018 * 

RESULTAT DE L'EXERCICI  1.381  1.708  2.040 

UN ALTRE RESULTAT GLOBAL  (740)  (76)  (715) 

Elements que no es reclassificaran en resultats  (815)  (232)  (517) 

 Guanys o pèrdues actuarials en plans de pensions de prestacions definides  (139)  (124)  (43) 

 
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts de les inversions en negocis 
conjunts i associades  13  (8)  (64) 

 
Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb 
canvis en un altre resultat global 13 (719)  (145)  (455) 

 
Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de 
patrimoni mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global       

 Impost sobre els guanys relatiu a elements que no es reclassificaran  30  45  45 

Elements que es poden reclassificar en resultats  75  156  (198) 

 Conversió de divises  (29)  2  (87) 

  Guanys/(pèrdues) per canvi de divises comptabilitzats en el patrimoni net  (29)  2  (229) 

  Transferit a resultats      142 

 Cobertures de fluxos d'efectiu (part eficaç)  146  (54)  15 

  Guanys/(pèrdues) de valor comptabilitzats en el patrimoni net  130  9  (60) 

  Transferit a resultats  16  (63)  75 

 Instruments de deute a valor raonable amb canvis en un altre resultat global  65  325  (114) 

  Guanys/(pèrdues) de valor comptabilitzats en el patrimoni net  101  523  7 

  Transferit a resultats  (36)  (198)  (121) 

 
Participació en altres ingressos i despeses reconeguts de les inversions en negocis 
conjunts i associades  (39)  41   

 Impost sobre els guanys relatiu als elements que es poden reclassificar en resultats  (68)  (158)  (12) 

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI  641  1.632  1.325 

 Atribuïble a interessos minoritaris (participacions no dominants)    3  76 

 Atribuïble als propietaris de la dominant  641  1.629  1.249 

(*) Es presenta exclusivament amb finalitats comparatives (vegeu Nota 1).     
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS (PART B) 
ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS 
(Milions d'euros)               

  PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT  
INTERESSOS 

MINORITARIS 

TOTAL 

  FONS PROPIS 

UN ALTRE 
RESULTAT 

GLOBAL 
ACUMULAT 

 

UN ALTRE 
RESULTAT 

GLOBAL 
ACUMULAT 

ALTRES 
PARTIDES  NOTA CAPITAL 

PRIMA 
D'EMISSI

Ó 

ALTRES 
ELEMENTS 

DEL 
PATRIMONI 

NET 
GUANYS 

ACUMULATS 
ALTRES 

RESERVES 

MENYS: 
ACCIONS 
PRÒPIES 

RESULTAT 
ATRIBUÏBLE 

ALS 
PROPIETARIS 

DE LA 
DOMINANT 

MENYS: 
DIVIDENDS A 

COMPTE  

SALDO A 31-12-2019  5.981 12.033 24 7.795 (1.281) (10) 1.705  (1.125)   29 25.151 

SALDO D'OBERTURA A 01-01-2020  5.981 12.033 24 7.795 (1.281) (10) 1.705  (1.125)   29 25.151 
RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI        1.381  (740)    641 
ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET    1 924 272 (2) (1.705)     (4) (514) 
Dividends (o remuneracions als socis)  6    (418)        (4) (422) 

Compra d'accions pròpies   24      (8)       (8) 

Venda o cancel·lació d'accions pròpies  24      6       6 

Transferències entre components del patrimoni 
net     1.705   (1.705)       

Altres augments/disminucions del patrimoni net    1 (363) 272        (90) 

SALDO A 31-12-2020  5.981 12.033 25 8.719 (1.009) (12) 1.381  (1.865)   25 25.278 
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS (PART B) 
ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDATS 
(Milions d'euros)               

  PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT  
INTERESSOS 

MINORITARIS 

TOTAL 

  FONS PROPIS 

UN ALTRE 
RESULTAT 

GLOBAL 
ACUMULAT 

 

UN ALTRE 
RESULTAT 

GLOBAL 
ACUMULAT 

ALTRES 
PARTIDES  NOTA CAPITAL 

PRIMA 
D'EMISSI

Ó 

ALTRES 
ELEMENTS 

DEL 
PATRIMONI 

NET 
GUANYS 

ACUMULATS 
ALTRES 

RESERVES 

MENYS: 
ACCIONS 
PRÒPIES 

RESULTAT 
ATRIBUÏBLE 

ALS 
PROPIETARIS 

DE LA 
DOMINANT 

MENYS: 
DIVIDENDS A 

COMPTE  

SALDO A 31-12-2017  5.981 12.033 10 6.038 (594) (12) 1.684 (418) (290)  (17) 451 24.866 

Efectes dels canvis en les polítiques comptables      (538)    (23)  (4) 9 (556) 

    Primera aplicació de la NIIF 9 1     (538)    (23)  (4) 9 (556) 

SALDO D'OBERTURA A 01-01-2018  5.981 12.033 10 6.038 (1.132) (12) 1.684 (418) (313)  (21) 460 24.310 

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI        1985  (736)  21 55 1.325 

ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET    9 1.262 (373) 2 (1.684) (1)    (486) (1.271) 

Dividends (o remuneracions als socis)      (478)    (419)    (5) (902) 

Compra d'accions pròpies  24      (2)       (2) 

Venda o cancel·lació d'accions pròpies  24      4       4 

Transferències entre components del patrimoni 
net     1.715   (1.684) 418    (450) (1) 

Altres augments/disminucions del patrimoni net    9 25 (373)       (31) (370) 

SALDO A 31-12-2018  5.981 12.033 19 7.300 (1.505) (10) 1985 (419) (1.049)   29 24.364 

SALDO D'OBERTURA A 01-01-2019  5.981 12.033 19 7.300 (1.505) (10) 1985 (419) (1.049)   29 24.364 

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'EXERCICI        1.705  (76)   3 1.632 

ALTRES VARIACIONS DEL PATRIMONI NET    5 495 224  (1.985) 419    (3) (845) 

Dividends (o remuneracions als socis)  6    (598)        (3) (601) 

Compra d'accions pròpies  24      (8)       (8) 

Venda o cancel·lació d'accions pròpies 24      8       8 

Transferències entre components del patrimoni 
net     1.566   (1.985) 419      

Altres augments/disminucions del patrimoni net    5 (473) 224        (244) 

SALDO A 31-12-2019  5.981 12.033 24 7.795 (1.281) (10) 1.705  (1.125)   29 25.151 
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ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDATS (MÈTODE INDIRECTE)   
(Milions d'euros)       

  NOTA 2020  2019 **  2018 ** 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ  37.562  (6.453)  (4.878) 

Resultat de l'exercici *  1.381  1.708  2.040 

Ajustos per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació  3.062  4.495  3.518 

 Amortització  540  546  404 

 Altres ajustos  2.522  3.949  3.114 

Augment/(Disminució) net dels actius d'explotació  (24.832)  (8.780)  (9.438) 

 Actius financers mantinguts per negociar  1.013  (1.743)  (169) 

 
Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb 
canvis en resultats  110  277  118 

 Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats    (1)   

 Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global  (1.488)  4.016  (1.056) 

 Actius financers a cost amortitzat  (25.193)  (5.879)  (9.258) 

 Altres actius d'explotació  726  (5.450)  927 

Augment/(Disminució) net dels passius d'explotació  58.101  (3.787)  (494) 

 Passius financers mantinguts per negociar  (1.914)  1.333  410 

 Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats    1   

 Passius financers a cost amortitzat  59.369  (4.687)  1996 

 Altres passius d'explotació  646  (434)  (2.900) 

Cobraments/(Pagaments) per impost sobre els guanys  (150)  (89)  (504) 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ  484  (117)  5.301 

Pagaments:  (776)  (822)  (1.219) 

 Actius tangibles  (403)  (525)  (512) 

 Actius intangibles  (287)  (232)  (224) 

 Inversions en negocis conjunts i associades    (5)  (64) 

 Entitats dependents i altres unitats de negoci      (354) 

 Actius no corrents i passius que s'han classificat com a mantinguts per a la venda  (86)  (60)  (65) 

Cobraments:  1.260  705  6.520 

 Actius tangibles  228  340  798 

 Actius intangibles    8  5 

 Inversions en negocis conjunts i associades  644  9  1.302 

 Actius no corrents i passius que s'han classificat com a mantinguts per a la venda  388  348  4.415 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT  (1.540)  2.521  (1.416) 

Pagaments:  (5.277)  (2.869)  (8.006) 

 Dividends 6 (418)  (602)  (902) 

 Passius subordinats      (2.072) 

 Adquisició d'instruments de patrimoni propi  (8)  (8)  (2) 

 Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament  (4.851)  (2.259)  (5.030) 

Cobraments:  3.737  5.390  6.590 

 Passius subordinats 22 746    2.250 

 Alienació d'instruments de patrimoni propi  6  8  4 

 Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament  2.985  5.382  4.336 

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI  (5)  1  (4) 

E) AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS (A+B+C+D)  36.501  (4.048)  (997) 

F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DE L'EXERCICI  15.110  19.158  20.155 

G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI (E+F)  51.611  15.110  19.158 

 Efectiu  2.339  2.700  2.468 

 Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals  48.535  11.836  15.783 

 Altres actius financers  737  574  907 

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI  51.611  15.110  19.158 
(*) Del qual: Interessos percebuts   7.413  7.080  7.057 

 Del qual: Interessos pagats    2.123  1.951  2.100 

 Del qual: Dividends percebuts    532  578  456 

(**) Es presenta únicament a efectes comparatius (vegeu Nota 1).       
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NOTES DE LA MEMÒRIA CONSOLIDADA DEL GRUP CAIXABANK A 31 DE DESEMBRE DE 2020 

D'acord amb la normativa vigent sobre el contingut dels comptes anuals consolidats, aquesta Memòria completa, amplia i comenta 

el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, i forma amb aquests una 

unitat, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Grup CaixaBank a 31 de desembre de 

2020, així com també dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d'efectiu, que s'han produït 

en l'exercici anual acabat en aquesta data. 
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1. Naturalesa de l'Entitat, bases de presentació i altra informació 

 

 

Caixabank, S.A. (d’ara endavant, CaixaBank –per la seva denominació comercial– o l'Entitat) és una societat anònima de 

nacionalitat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351 i en el Registre Administratiu 

Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100. L'identificador d'Entitat Jurídica (LEI) de CaixaBank i el seu NIF són 

7CUNS533WID6K7DGFI87 i A08663619, respectivament.  

Des de l'1 de juliol de 2011, les accions de CaixaBank estan admeses a negociació a les borses de Madrid, Barcelona, València i 

Bilbao, i en el seu mercat continu. El domicili social i fiscal de CaixaBank és al carrer Pintor Sorolla, 2-4 de València. Els telèfons de 

contacte del servei d'atenció a l'accionista són 902 11 05 82 / +34 935 82 98 03, i el telèfon d'atenció a inversors institucionals i 

analistes és el +34 934 11 75 03. 

Les fites societàries més rellevants de l'Entitat durant el seu període d'activitat són les següents: 

 

 

L'objecte social de CaixaBank consisteix principalment en: 

◼ la realització de tota classe d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general, incloses 

la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i la realització d'activitats d'agència d'assegurances; 

◼ la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irregular, o en altres d'anàlogues, per a la seva aplicació per compte propi a 

operacions actives de crèdit i de microcrèdit i a altres inversions, i la prestació a la clientela de serveis de gir, transferència, 

custòdia, mediació i altres; i 

◼ l'adquisició, tinença, gaudi i alienació de tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de 

valors, i també de tota mena de participacions en qualsevol societat o empresa. 

1.1. Naturalesa de l'Entitat 
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CaixaBank i les seves societats dependents integren el Grup CaixaBank (d’ara endavant, el Grup CaixaBank o el Grup).  

CaixaBank és l'empresa matriu del conglomerat financer integrat per les entitats del Grup que tenen la condició de regulades. 

CaixaBank es classifica com a entitat supervisada significativa i, juntament amb les entitats de crèdit del seu Grup, forma un grup 

supervisat significatiu del qual CaixaBank és l'entitat al màxim nivell de consolidació prudencial.  

Com a entitat bancària cotitzada, està subjecta a la supervisió del Banc Central Europeu i de la Comissió Nacional del Mercat de 

Valors (CNMV), per bé que les entitats del Grup estan subjectes a la supervisió d'organismes complementaris i sectorials. 

Pel fet que CaixaBank és una societat mercantil de nacionalitat espanyola, que té forma jurídica de societat anònima, es regeix pel 

text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i normativa de desplegament. 

A més, com que és una entitat cotitzada, també es regeix pel text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i normativa de desplegament. 

La pàgina web corporativa de CaixaBank és www.caixabank.com. 

 

 

Els comptes anuals consolidats del Grup han estat formulats pels Administradors d'acord amb el marc normatiu d'informació 

financera aplicable al Grup a 31 de desembre de 2020, que és l'establert en les Normes internacionals d'informació financera 

adoptades per la Unió Europea (d’ara endavant, NIIF-UE). En la seva preparació s'ha tingut en compte la Circular 4/2017 del Banc 

d'Espanya, de 27 de novembre, que constitueix l'adaptació de les NIIF-UE al sector de les entitats de crèdit espanyoles, així com les 

seves posteriors modificacions en vigor al tancament de l'exercici. 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per CaixaBank i per les entitats integrades en 

el Grup, i es presenten d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li és aplicable i, en particular, els principis i criteris 

comptables que conté, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats del Grup i dels 

fluxos d'efectiu existents durant l'exercici corresponent. Els comptes anuals adjunts inclouen certs ajustos i reclassificacions que 

tenen per objecte homogeneïtzar els principis i criteris seguits per les societats integrades amb els de CaixaBank. 

Les xifres es presenten en milions d'euros, llevat que s'indiqui una altra unitat monetària alternativa. Determinada informació 

financera d'aquesta memòria ha estat arrodonida i, consegüentment, les xifres mostrades com a totals en aquest document poden 

variar lleugerament de l'operació aritmètica exacta de les xifres anteriors. Així mateix, a l'hora de determinar la informació que s'ha 

de revelar en aquesta memòria, s'ha tingut en compte la seva importància relativa amb relació al període comptable anual. 

Normes i interpretacions emeses per l'International Accounting Standards Board (IASB) que han entrat en vigor durant l'exercici  

El 2020 ha entrat en vigor la normativa comptable següent: 

NORMES I INTERPRETACIONS QUE HAN ENTRAT EN VIGOR EL 2020  
  

NORMES I INTERPRETACIONS * TÍTOL DATA D'APLICACIÓ 

Modificació de la NIIF 3  Definició d'un negoci 1 de gener de 2020 

Modificació de la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7  Reforma dels índexs de tipus d'interès (fase 1) 1 de gener de 2020 

Modificació de la NIC 1 i NIC 8  Definició de materialitat 1 de gener de 2020 

Modificació de la NIIF 16 Concessions de lloguer relacionades amb la COVID-19 1 de juny de 2020 

Modificació marc conceptual Modificació del Marc Conceptual de les NIIF 1 de gener de 2020 
  

(*) No han tingut un impacte significatiu en el Grup.  

 

◼ Modificació de la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7 

En el context de la reforma global de les taxes d'interès de referència (IBOR), l'IASB va iniciar un projecte de revisió de les principals 

normes IFRS afectades dividit en dues fases. La primera fase va estar centrada en els impactes comptables abans de la substitució 

dels índexs de tipus d'interès, i va culminar amb la publicació el setembre de 2019 de les Modificacions a la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7 

que han quedat aprovades a escala europea en data 17 de gener de 2020. La seva data d'entrada en vigor és l'1 de gener de 2020. 

Aquestes modificacions proporcionen excepcions perquè les entitats no hagin de discontinuar les seves relacions de cobertura en 

un entorn d'incertesa sobre la viabilitat a llarg termini d'algunes taxes d'interès de referència. Aquestes excepcions es basen, entre 

1.2. Bases de presentació 
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altres qüestions, en poder assumir que la taxa d'interès de referència sobre la qual es basen el risc cobert o els fluxos d'efectiu de la 

partida coberta o de l'instrument de cobertura no s'altera com a resultat de la reforma.  

El Grup va decidir aplicar de forma anticipada les modificacions d'aquesta primera fase al tancament de l'exercici 2019, per bé que, 

a causa que bona part de les seves relacions de cobertura estan basades en l'índex EURÍBOR i aquest no ha estat objecte de 

substitució, sinó que únicament ha vist canviada la seva metodologia de càlcul, no ha tingut impactes deguts a la reforma global 

mateixa i els desglossaments d'informació previstos a les esmenes de la primera fase no li són aplicables. 

◼ Modificació de la NIIF 16 

Com a resultat de la pandèmia de la COVID-19, molts arrendadors han proporcionat reduccions del lloguer als arrendataris. 

Aquestes reduccions del lloguer són particularment importants per a arrendaments de propietats immobiliàries detallistes i, en 

alguns casos, s'animen o es requereixen per part dels governs o de les autoritats jurisdiccionals. Les reduccions del lloguer inclouen 

vacances del lloguer o reduccions del lloguer per un període de temps, possiblement seguit d'un increment en els pagaments pel 

lloguer en períodes futurs. 

L'IASB ha estat informat que podria ser difícil aplicar de manera pràctica els requeriments de la NIIF 16 a un volum de reduccions de 

lloguers potencialment alt relacionades amb la COVID-19, sobretot tenint en compte els molts reptes als quals s'enfronten els 

interessats durant la pandèmia. En concret, els arrendataris han identificat dificultats en l'entorn actual per avaluar si les 

reduccions del lloguer relacionades amb la COVID-19 són modificacions de l'arrendament, a les quals els és aplicable la 

comptabilitat requerida per la Norma.  

En aquest context, s'ha aprovat una modificació a la NIIF 16 per permetre que els arrendataris, com una solució pràctica, no hagin 

d'avaluar si les reduccions del lloguer concretes relacionades amb la COVID-19 són modificacions de l'arrendament. En lloc d'això, 

els arrendataris que apliquin la solució pràctica comptabilitzarien aquestes reduccions dels lloguers com si no fossin modificacions 

de l'arrendament. La modificació de la norma, que no proposa canvis per als arrendadors, té data d'entrada l'1 de juny de 2020. 

El Grup no ha identificat contractes que puguin estar dins l'abast d'aquesta modificació, raó per la qual no preveu aplicar la solució 

pràctica esmentada i no hi haurà impacte patrimonial ni impacte en la presentació dels estats financers derivada d'aquesta. 

 

Normes i interpretacions emeses per l'IASB no vigents 

En la data de formulació d'aquests comptes anuals consolidats, les normes més significatives que havien estat publicades per l'IASB 

però que encara no han entrat en vigor, bé perquè la seva data d'efectivitat és posterior a la data dels comptes anuals consolidats, 

o bé perquè encara no han estat aprovades per la Unió Europea, són les següents: 

 

NORMES I INTERPRETACIONS EMESES PER L'IASB NO VIGENTS  
 

NORMES I INTERPRETACIONS TÍTOL 
APLICACIÓ OBLIGATÒRIA PER A 
EXERCICIS INICIATS A PARTIR DE: 

Modificació de la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7 Reforma dels índexs de tipus d'interès (fase 2) 1 de gener de 2021 

Modificació de la NIIF 4  Extensió de l'exempció temporal de l'aplicació de la NIIF 9 1 de gener de 2021 

NIIF 17 Contractes d'assegurança 1 de gener de 2023 
 

 

 

◼ Modificació de la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7 (fase 2) 

L'IASB ha completat la seva resposta a la reforma global de les taxes d'interès de referència (IBOR) amb una sèrie de 

modificacions a la NIC 39, NIIF 9 i NIIF 7 -la coneguda com a fase 2-, que complementen les emeses el 2019.   

Aquestes modificacions se centren en els casos en què una entitat substitueix la taxa d'interès de referència anterior per una 

taxa de referència alternativa i en els efectes del canvi en els estats financers. En concret: 

◆ Canvis en els fluxos d'efectiu contractuals: una entitat no haurà de donar de baixa en comptes ni ajustar el valor en llibres 

dels instruments financers per canvis requerits per la reforma adoptada, sinó que actualitzarà la taxa d'interès efectiva 

per reflectir el canvi a la taxa de referència alternativa; 
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◆ Comptabilitat de cobertures: una entitat no haurà de discontinuar la seva comptabilitat de cobertures simplement pel fet 

de fer canvis requerits per la reforma si la cobertura compleix altres criteris de comptabilitat de cobertures; i  

◆ Desglossaments: l'entitat haurà de divulgar informació sobre els nous riscos que sorgeixin de la reforma i com gestiona la 

transició a taxes de referència alternatives. 

Aquestes modificacions seran efectives a partir de l'1 de gener de 2021, per bé que se'n permet l'adopció anticipada. 

◼ NIIF 17 «Contractes d'assegurança» 

Amb data 25 de juny de 2020, l'IASB ha emès tota una sèrie d'esmenes a la NIIF 17 amb l'objectiu d'ajudar les entitats a 

implementar la Norma i facilitar l'explicació del seu acompliment financer als usuaris de la seva informació financera. Els 

principis fonamentals en què es basava la Norma original emesa per primera vegada el maig de 2017 no es veuen afectats. Les 

esmenes que ara s'han publicat estan bàsicament dissenyades per: i) reduir costos, en simplificar alguns requisits en la Norma, 

ii) fer que l'acompliment financer sigui més fàcil d'explicar, i iii) facilitar la transició ajornant la data de vigència de la Norma 

fins al 2023 i proporcionant ajudes addicionals per reduir l'esforç requerit en aplicar la NIIF 17 per primera vegada. 

Tal com detalla la nota 2.21 per a les operacions d'assegurança, les companyies asseguradores del Grup s'han acollit a 

l'exempció temporal d'aplicació de la NIIF 9, per la qual cosa aquesta norma no resulta encara vigent al negoci d'assegurances 

en virtut de l'aplicació del Reglament UE 2017/1988. Aquesta regulació permet l'ajornament de l'aplicació de la NIIF 9 per a les 

asseguradores que formen part d'un conglomerat financer tal com es defineixen a l'article 2, apartat 14, de la Directiva 

2002/87/CE, opció a la qual es va acollir el Grup CaixaBank per a les inversions financeres de les companyies asseguradores del 

Grup (VidaCaixa i BPI Vida y Pensiones) des de l'1 de gener de 2018 en complir les condicions establertes per l'article 2 del 

Reglament UE 2017/1988. 

El Grup continua fent les tasques intensives d'implementació d'aquesta norma, d'acord amb el pla ja aprovat en l'exercici 2018 

i que va ser objecte d'actualització el 2019; en concret, les feines se centren actualment en el desenvolupament del motor 

actuarial i les eines d'elaboració d'informació comptable i de gestió, així com a testar els primers resultats parcials. La 

implementació de la norma i la valoració de l'impacte en els estats financers del Grup CaixaBank segueix en curs.  

No s'esperen canvis rellevants en el pla del projecte durant l'exercici 2021, malgrat que l'IASB ha endarrerit la primera 

aplicació de NIIF 17 a l'1 de gener del 2023. No obstant això, cal destacar que es monitoraran de prop els efectes que la crisi 

generada per la COVID-19 pugui tenir a curt termini en el pla del projecte. 

 

  

 

Els comptes anuals consolidats del Grup de l'exercici 2020 han estat formulats pel Consell d'Administració en la reunió celebrada el 

18 de febrer de 2021 i estan pendents d'aprovació per part de la Junta General d'Accionistes, per bé que s'espera que s'aprovin 

sense modificacions.  

En la sessió de 26 de març de 2020, el Consell d'Administració va acordar deixar sense efecte l'import del dividend recollit en la 

proposta de distribució de resultats de l'exercici 2019 inclosa en els comptes anuals d'aquest exercici i va formular una nova 

proposta de distribució del resultat (vegeu Nota 1.8). Els comptes anuals de 2019 i la proposta de distribució del resultat d'aquest 

exercici en els seus nous termes van ser aprovats en la Junta General d'Accionistes del 22 de maig de 2020. 

Aquests comptes anuals consolidats s'han preparat sobre la base d'empresa en funcionament a partir de la solvència (vegeu Nota 

4) i la liquiditat (vegeu Nota 3.3.3.) del Grup. En l'elaboració dels comptes anuals consolidats s'han utilitzat judicis, estimacions i 

assumpcions fetes pel Consell d'Administració per quantificar alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi 

apareixen registrats. Aquests judicis i estimacions es refereixen, principalment, a: 

◼ La valoració dels fons de comerç i dels actius intangibles (Notes 2.15 i 19). 

◼ El termini dels contractes d'arrendament utilitzat en la valoració del passiu per arrendament (Nota 2.18). 

◼ El valor raonable dels actius, passius i passius contingents 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, depenent de la 

seva classificació comptable, fet que suposa fer judicis rellevants amb relació a: i) la consideració d'«increment significatiu en 

informació i estimacions efectuades 
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el risc de crèdit» (SICR, per les seves sigles en anglès), ii) la definició de default; i iii) la incorporació d'informació forward-

looking (Notes 2.7 i 3.4.1.). 

◼ La valoració de les participacions en negocis conjunts i associades (Nota 16). 

◼ La determinació dels resultats de les participacions en societats associades (Nota 16).  

◼ Les hipòtesis actuarials utilitzades en el càlcul dels passius per contractes d'assegurança (Nota 17). 

◼ La classificació, vida útil i les pèrdues per deteriorament d'actius tangibles i actius intangibles (Notes 18 i 19). 

◼ Les pèrdues per deteriorament dels actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per 

a la venda (Nota 21). 

◼ Les hipòtesis actuarials utilitzades en el càlcul de passius i compromisos postocupació (Nota 23). 

◼ La valoració de les provisions necessàries per a la cobertura de contingències laborals, legals i fiscals (Nota 23). 

◼ La despesa de l'impost de societats determinat sobre el tipus impositiu esperat a final d'any i l'activació dels crèdits fiscals i la 

seva recuperabilitat (Nota 25). 

◼ El valor raonable de determinats actius i passius financers (Nota 40). 

Aquestes estimacions s'han fet en funció de la millor informació disponible en la data de preparació d'aquests comptes anuals, 

considerant les incerteses existents en la data derivades de l'impacte de la COVID-19 en l'entorn econòmic actual, per bé que és 

possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les en el futur, que, de conformitat amb la normativa aplicable, es faria de 

forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació en el compte de pèrdues i guanys corresponent. 

 

 

 

Les xifres corresponents a l'exercici anual de 2019 i 2018, incloses en els comptes anuals adjunts de l'exercici 2020, es presenten 

únicament a efectes comparatius. En alguns casos, per facilitar la comparabilitat, la informació comparativa es presenta de manera 

resumida; en els comptes anuals de 2019 i 2018 es disposa de la informació completa.  

NIIF 16 – Arrendaments 

El Grup va aplicar la NIIF 16 a partir de l'1 de gener de 2019. En aquest sentit, es va optar per no avaluar novament si un contracte 

és un arrendament o conté un component d'arrendament d'acord amb els criteris de la norma i aplicar-la exclusivament als 

contractes que s'havien identificat com a arrendaments d'acord amb la normativa anterior. 

Per a aquells arrendaments en què el Grup intervé com a arrendatari, prèviament classificats com a arrendaments operatius, el 

Grup va decidir aplicar els nous criteris d'arrendaments de forma retroactiva, utilitzant l'enfocament retrospectiu modificat, que 

permet estimar el valor del dret d'ús per referència al passiu financer en les operacions. No es genera cap ajust a les reserves a 1 de 

gener de 2019. A més, es va decidir excloure de l'abast, d'acord amb les simplificacions previstes en el nou marc normatiu 

d'informació financera, els contractes d'arrendament l'actiu subjacent dels quals no és immobiliari i el termini dels quals expira 

durant els dotze mesos següents a la data d'aplicació inicial. 

La principal tipologia de contractes identificada que va requerir estimar un actiu per dret d'ús i un passiu per arrendament a 1 de 

gener de 2019 són els arrendaments de béns immobles (destinats a oficines) que estaven afectes a la seva activitat d'explotació. 

Per a les transaccions de venda amb arrendament posterior fetes abans de l'1 de gener de 2019 en què el Grup actuava com a 

venedor-arrendatari, s'ha comptabilitzat l'arrendament posterior com qualsevol altre arrendament operatiu existent a 1 de gener 

de 2019. 

NIIF 9 

El Grup ha aplicat la NIIF 9 a partir de l'1 de gener de 2018. Aquesta situació va suposar canvis en la classificació i modificacions 

valoratives sobre determinades partides del balanç a 31 de desembre de 2017.  El detall i els efectes de l'aplicació de NIIF 9 es 

recullen en l'annex 7 i en els comptes anuals de 2018. 

 

 

Les operacions més significatives dutes a terme pel Grup no tenen un caràcter cíclic o estacional rellevant dins un mateix exercici. 

1.5. Estacionalitat de les transaccions 

1.4. Comparació de la informació 

variacions del perímetre de 

consolidació1.3. Responsabilitat de la 
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El Grup no manté al tancament de l'exercici cap participació directa igual o superior al 5 % del capital o dels drets de vot en entitats 

de crèdit diferents de les participacions en societats dependents i associades que es detallen als Annexos 1 i 3. 

 

 

En aquest exercici s'han complert els mínims exigits per la normativa aplicable per a aquest coeficient. 

 

 

 

 

L'exercici 2020 ha estat marcat per la incidència de la COVID-19 en la societat en conjunt i en l'activitat de l'economia. Això ha exigit 

una atenció especial per part de CaixaBank i de les diferents entitats del seu Grup, amb l'objectiu de respondre al seu objectiu de 

promocionar els serveis financers als seus clients atenent les necessitats especials generades per la situació del moment. Per fer-

ho, des de CaixaBank s'han pres les mesures que es detallen tot seguit: 

◼ Per tal de mitigar l'impacte socioeconòmic sobre la societat, tant en la Nota 3.4.1 Risc de crèdit – Impacte COVID-19 com en 

l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2020 es descriuen determinades actuacions dutes a terme, principalment en relació 

amb moratòries i atorgament de finançament amb garantia pública. 

◼ En els àmbits de judicis i estimacions comptables, tant pel que fa al risc de crèdit (vegeu Nota 3.4.1 Risc de crèdit – Impacte 

COVID-19) com als exercicis de deteriorament d'altres actius (vegeu Notes 1.3, 16, 19 i 25), s'han observat les recomanacions 

d'organismes consultius i supervisors. Entre altres pronunciaments tinguts en compte, destaca l'statement de l'IASB de 27 de 

març de 2020 en relació amb l'aplicació de NIIF 9 en el context d'incertesa derivat de la COVID-19. 

◼ Amb l'objectiu d'acomodar la posició del Grup a l'entorn derivat de l'expansió de la COVID-19 i a les mesures adoptades per les 

autoritats per frenar-ne la propagació (vegeu Nota 3.1), el Consell d'Administració, en les seves sessions del 26 de març i el 16 

d'abril de 2020, va acordar: i) desconvocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, l'anunci de la qual es va publicar el passat 

25 de febrer de 2020 i que s'havia de celebrar els dies 2 i 3 d'abril de 2020 en primera i segona convocatòria, respectivament, i 

tornar-la a convocar per als dies 21 i 22 de maig de 2020 en primera i segona convocatòria, respectivament; ii) deixar sense 

efecte la proposta d'aplicació del resultat que el Consell d'Administració va acordar en data 20 de febrer de 2020, que es va 

incloure com a punt quart de l'ordre del dia en la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, publicada al web de la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors en data 25 de febrer de 2020; i iii) reduir el dividend en efectiu proposat per a 

l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció, des dels 0,15 euros per acció, en un exercici de prudència i responsabilitat social; fet que 

suposa un pay-out del 24,6 %. El dividend s'ha abonat el 15 d'abril de 2020 com un únic dividend a compte de l'exercici 2019 

(vegeu Nota 5). 

La nova proposta de distribució de resultat del 2019 acordada, amb l'escrit corresponent de l'auditor de comptes de l'Entitat, 

segons el que disposa l'article 40.6 bis del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, és la següent: 

DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE CAIXABANK, S.A. - 2019 
(Milions d'euros)  
   
  2019 

Base de repartiment  

Pèrdues i guanys 2.074 

Distribució:  

A dividend (1) 418 

A reserves 1.656 

 A reserva legal (2) 0 

 A reserva voluntària (3) 1.656 

BENEFICI NET DE L'EXERCICI 2.074 

1.7. Coeficient de reserves 

1.6. Participacions en el capital d'entitats 

de crèdit 

 

1.8. Informació rellevant relativa a la 

COVID-19 
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(1) Import corresponent al pagament del dividend de 0,07 euros per acció abonat en efectiu el 15 d'abril de 2020. Se n'han exclòs les accions en autocartera en la data de 
pagament del dividend atès que, d'acord amb el que exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no poden percebre dividend. 
(2) No cal destinar part del benefici de l'exercici 2019 a reserva legal, atès que aquesta assoleix ja el 20 % de la xifra del capital social (art. 274 de la Llei de Societats de 
Capital). 
(3) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament dels 
dividends (vegeu Nota 1 anterior). La remuneració corresponent a l'exercici 2019 dels instruments de capital AT1 emesos per CaixaBank, que puja a un total de 133 
milions d'euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries. 

 

◼ En relació amb la política de dividends consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50 % del benefici net 

consolidat, el Consell d'Administració va acordar modificar-la exclusivament per a l'exercici 2020 i limitar la distribució a un 

dividend en efectiu en un percentatge no superior al 30 % del benefici net consolidat (per a més informació sobre la retribució 

a l'accionista el 2020, vegeu Nota 5). 

La remuneració de les participacions preferents eventualment convertibles en accions (Additional Tier 1) en circulació no es 
veurà en cap cas afectada per les decisions anteriors i es continuarà pagant d'acord amb el marc regulatori i supervisor vigent. 

◼ Seguint un principi de prudència en la remuneració variable, i com a acte de corresponsabilitat de l'Alta Direcció de CaixaBank 
amb l'Entitat davant l'impacte econòmic esperat per la situació econòmica i social excepcional generada per la COVID-19, el 
Conseller Delegat i els membres del Comitè de Direcció han decidit renunciar a la seva retribució variable del 2020 (vegeu 
Nota 9).  

 

Fusió per absorció de Bankia 

El 17 de setembre de 2020, els consells d'administració de CaixaBank i Bankia, S.A. van acordar aprovar i subscriure el projecte 

comú de fusió per absorció de Bankia, S.A. per part de CaixaBank amb una equació de canvi de 0,6845 accions de CaixaBank per 

cada acció de Bankia. El canvi es farà amb accions de nova emissió de CaixaBank.  

El projecte comú de fusió va ser aprovat a les juntes generals d'accionistes de CaixaBank i de Bankia, que van tenir lloc a principis 

de desembre de 2020. El nomenament dels nous consellers per a l'etapa posterior a la fusió també va ser aprovat per la junta 

general de CaixaBank.  

Es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre del 2021 –subjecte al fet que s'obtinguin les autoritzacions 

regulatòries i administratives corresponents– i que la integració operativa entre les dues entitats s'executi abans de finalitzar 2021.  

Com a resultat d'aquesta operació:  

◼ S'espera generar sinergies anuals de costos d'aproximadament 770 milions i nous ingressos anuals d'uns 290 milions.  

◼ Els objectius de solvència de l'entitat establiran un buffer d'entre 250 i 300 punts bàsics sobre el requeriment regulatori SREP, i 

una ràtio CET1 d'entre l'11,0 % i l'11,5 %, sense tenir en compte ajustos transicionals de l'IFRS 9.  

Un cop executada la fusió, la participació a CaixaBank de CriteriaCaixa, S.A.U. (i, indirectament, de la Fundació Bancària Caixa 

d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”) serà igual o superior al 30 % de les accions representatives de seu capital social, i el 

FROB adquirirà (a través de BFA Tenedora de Acciones, S.A.) una participació significativa a CaixaBank d'aproximadament el 16 %. 

Acord de venda a Lone Star 

 Recompra de Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SL (Servihabitat)  

El 8 de juny de 2018, CaixaBank va arribar a un acord amb la societat SH Findel, SÀRL (societat controlada per TPG Sixth Street 

Partners) per recomprar el 51 % del capital social de Servihabitat per un preu de 176,5 milions d'euros. Després d'aquesta 

adquisició, que va obtenir les autoritzacions pertinents i el tancament de la qual va tenir lloc el 13 de juliol del 2018, el Grup va 

passar a tenir el 100 % del capital social de Servihabitat.  

Com a conseqüència de la combinació de negocis, Servihabitat va passar a consolidar-se pel mètode d'integració global amb efectes 

comptables des de l'1 de juliol de 2018. L'efecte en el patrimoni net i resultats de considerar la data de referència esmentada 

respecte a la presa de control efectiva (13 de juliol de 2018) va ser poc significatiu. Aquesta operació va suposar la materialització 

dels impactes següents en el compte de resultats del Grup: 

1.9. Operacions significatives 
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 Revisió del valor en llibres de la participació prèvia de Servihabitat (49 %) en virtut de l'actualització de la valoració d'aquesta 

participació, consistent amb l'oferta de venda acceptada per part del Grup en relació amb l'operació anunciada el 28 de juny 

del 2018 i descrita a l'apartat següent. Això va suposar el registre d'una pèrdua de 52 milions d'euros a l'epígraf 

«Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'inversions en negocis conjunts o associades» del compte de 

resultats consolidat adjunt. 

 El reconeixement d'una pèrdua per un import de 152 milions d'euros a l'epígraf «Provisions o reversió de provisions» del 

compte de resultats consolidat adjunt, corresponent a la diferència entre el preu de la transacció (176,5 milions d'euros) i el 

valor raonable de la participació adquirida en el 51 % de Servihabitat, estimat en el context de la venda d'aquesta participació 

a Lone Star. 

El resultat generat per aquesta participació des de la seva combinació de negocis el juliol de 2018 fins a la seva venda, després de la 

materialització de l'operació descrita a l'apartat següent, es va classificar a l'epígraf «Guanys o pèrdues després d'impostos 

procedents d'activitats interrompudes» del compte de resultats consolidat.  

 Acord de venda a Lone Star 

El 28 de juny de 2018, CaixaBank va acordar vendre el 80 % de la seva cartera d'immobles a una companyia propietat dels fons 

Lone Star Fund X i Lone Star Real Estate Fund V. L'operació inclou principalment la cartera d'actius immobiliaris disponibles per a la 

venda el 31 d'octubre de 2017, així com el 100 % del capital social de Servihabitat. El valor brut dels actius immobiliaris a 31 

d'octubre de 2017 afectes a la venda era d'aproximadament 12.800 milions d'euros, el valor net comptable aproximat dels quals 

pujava a 6.700 milions d'euros.  

El Grup va aportar la cartera esmentada, juntament amb el 100 % de ServiHabitat, a una nova companyia (Coral Homes, SL), de la 

qual posteriorment va vendre el 80 % a Lone Star, i en va retenir una participació del 20 % a través de Building Center. L'impacte 

global de l'operació de venda en el compte de pèrdues i guanys consolidat (incloent-hi despeses, impostos i altres costos) va ser de 

-48 milions d'euros nets d'impostos i +15 punts bàsics en la ràtio CET1 fully loaded a 31 de desembre de 2018. 

Al juliol de 2020 es va iniciar un arbitratge a instància de Lone Star per desfer l'aportació d'un grup reduït d'immobles inclosos en la 

citada cartera a Coral Homes, S.L. En cas de resolució desfavorable de l'arbitratge, s'estima que no produirà un impacte patrimonial 

significatiu en el Grup. 

 

 

Tot seguit es detallen les operacions, addicionals a les indicades a la resta de notes, que han tingut lloc entre el tancament i la 

formulació.  

Emissions de valors representatius de deute  

En data 9 de febrer de 2021, CaixaBank ha fet una emissió d'un bo verd (deute sènior no preferent) per un import de 1.000 milions 

d'euros a vuit anys amb una rendibilitat anual del 0,50 %, equivalent a midswap + 115 punts bàsics. 

1.10. Fets posteriors 
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2. Principis, polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 

En l'elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup corresponents a l'exercici 2020 s'han aplicat els següents principis i 

polítiques comptables i criteris de valoració: 

 

 

Els comptes anuals consolidats comprenen, a més de les dades corresponents a la societat dominant, la informació corresponent a 

les entitats dependents, negocis conjunts i associades. El procediment d'integració dels elements patrimonials d'aquestes societats 

es fa en funció del tipus de control o influència que s'hi exerceix. 

Entitats dependents 

El Grup considera entitats dependents aquelles sobre les quals es té capacitat de control. Aquesta capacitat de control es manifesta 

quan: 

◼ es disposa del poder per dirigir-ne les activitats rellevants, és a dir, les que afecten de manera significativa el rendiment, per 

disposició legal, estatutària o acord; 

◼ es té capacitat present, és a dir, pràctica, d'exercir els drets per fer servir aquell poder per tal d'influir en el seu rendiment, 

◼ i a causa de la seva implicació, s'està exposat o es té dret a rendiments variables de l'entitat participada. 

Generalment, els drets de vot proporcionen el poder per dirigir les activitats rellevants d'una entitat participada. Per al seu còmput, 

es tenen en compte tots els drets de vot, directes i indirectes, inclosos els potencials, com, per exemple, opcions de compra 

adquirides sobre instruments de capital de la participada. En determinades situacions, es pot tenir el poder per dirigir les activitats 

sense disposar de la majoria dels drets de vot. 

En aquests casos, es valora si de forma unilateral es té la capacitat pràctica per dirigir les seves activitats rellevants (financeres, 

operatives o les relacionades amb el nomenament i la remuneració dels òrgans de direcció, entre d'altres). 

Les entitats dependents es consoliden, sense excepcions per raons de la seva activitat, mitjançant el mètode d'integració global, 

que consisteix en l'agregació dels actius, passius i patrimoni net, ingressos i despeses, de naturalesa similar, que apareixen en els 

seus comptes anuals individuals. El valor en llibres de les participacions, directes i indirectes, en el capital de les entitats 

dependents s'elimina amb la fracció del patrimoni net de les entitats dependents que aquelles representen. La resta dels saldos i 

transaccions entre les societats consolidades s'eliminen en el procés de consolidació. 

La participació de tercers en el patrimoni i els resultats de l'exercici es presenta al capítol «Interessos minoritaris (participacions no 

dominants)» del balanç i en «Resultat atribuïble a interessos minoritaris (participacions no dominants)» del compte de pèrdues i 

guanys. 

En relació amb la consolidació de resultats de les entitats dependents adquirides en l'exercici es fa per l'import del resultat generat 

des de la data d'adquisició. De manera anàloga, els resultats de les entitats dependents que deixen de ser-ho en l'exercici es 

consoliden per l'import del resultat generat des de l'inici de l'exercici i fins a la data en què es perd el control. 

Les adquisicions i les alienacions, quan no impliquen un canvi de control en l'entitat participada, es registren com a operacions 

patrimonials i no es reconeix cap pèrdua ni guany en el compte de pèrdues i guanys. La diferència entre la contraprestació lliurada 

o rebuda i la disminució o l'augment dels interessos minoritaris, respectivament, es reconeix en reserves. 

La NIIF 10 estableix que, quan es produeix la pèrdua de control d'una entitat dependent, els actius, passius, interessos minoritaris i 

altres partides que puguin estar reconegudes en ajustos per valoració s'han de donar de baixa del balanç i s'ha de registrar el valor 

raonable de la contraprestació rebuda així com de qualsevol inversió romanent. La diferència entre ambdós valors es reconeix en el 

compte de pèrdues i guanys. 

Quant a les aportacions no monetàries a entitats controlades conjuntament, l'IASB ha reconegut l'existència d'un conflicte 

normatiu entre la NIC 27, que estableix que, en cas de pèrdua de control, la participació romanent es valori al seu valor raonable i 

es registri en el compte de pèrdues i guanys el resultat complet de l'operació, i el paràgraf 48 de la NIC 31, juntament amb la 

interpretació SIC 13, que, per a transaccions sota el seu abast, únicament permet reconèixer la part del resultat atribuïble a la 

participació posseïda per la resta de participants en l'entitat controlada conjuntament. El Grup ha optat per aplicar de forma 

consistent a les transaccions que es trobin dins l'abast d'aquestes normes el que estableix la NIC 27. 

2.1. Combinacions de negoci i principis de 

consolidació 
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L'Annex 1 d'aquesta Memòria facilita informació rellevant sobre aquestes entitats. La informació correspon a les últimes dades 

disponibles reals o estimades en el moment de redactar aquesta Memòria. 

Negocis conjunts 

El Grup considera com a negocis conjunts les entitats sobre les quals es tenen acords contractuals de control conjunt, en virtut dels 

quals les decisions sobre les activitats rellevants les prenen de forma unànime les entitats que comparteixen el control i es té dret 

als seus actius nets.  

Les participacions en negocis conjunts es valoren per aplicació del mètode de la participació, és a dir, per la fracció del net 

patrimonial que representa la participació de cada entitat en el seu capital una vegada considerats els dividends que se n'han 

percebut i altres eliminacions patrimonials.  

L'Annex 2 d'aquesta Memòria facilita informació rellevant sobre aquestes entitats. La informació correspon a les últimes dades 

disponibles reals o estimades en el moment de redactar aquesta Memòria.  

Entitats associades 

Les entitats associades són aquelles sobre les quals el Grup, directament o indirectament, exerceix una influència significativa i no 

són entitats dependents o negocis conjunts. La influència significativa es fa palesa, en la majoria dels casos, mitjançant una 

participació igual o superior al 20 % dels drets de vot de l'entitat participada. Si els drets de vot són inferiors al 20 %, la influència 

significativa s'evidenciarà si es produeix alguna de les circumstàncies assenyalades en la NIC 28. Entre aquestes hi ha el fet de tenir 

representació en el consell d'administració, participar en els processos de fixació de polítiques de la participada, l'existència de 

transaccions d'importància relativa entre l'entitat i la participada, l'intercanvi de personal directiu o el subministrament 

d'informació tècnica essencial. 

Excepcionalment, no tenen la consideració d'entitats associades aquelles entitats en què es mantenen drets de vot a l'entitat 

participada superiors al 20 %, però en què es pot demostrar clarament que aquesta influència no existeix i, per tant, el Grup no té 

el poder d'intervenir en les polítiques financeres i operatives. Partint d'aquests criteris, al tancament de l'exercici, el Grup manté 

diverses inversions, d'imports poc significatius, amb participacions entre el 20 % i el 50 %, classificades en «Actius financers a valor 

raonable amb canvis en un altre resultat global». 

Les participacions en associades es valoren per aplicació del mètode de la participació, és a dir, per la fracció del net patrimonial 

que representa la participació de cada entitat en el seu capital una vegada considerats els dividends percebuts d'aquestes i altres 

eliminacions patrimonials. En el cas de transaccions amb una entitat associada, els resultats corresponents s'eliminen en el 

percentatge de participació del Grup en el seu capital.  

L'amortització dels actius intangibles de vida útil definida identificats com a conseqüència de l'elaboració d'un Purchase price 

allocation («PPA») per a l'assignació del preu d'adquisició pagat s'efectua amb càrrec al capítol «Resultats d'entitats valorades pel 

mètode de la participació» del compte de pèrdues i guanys. 

El Grup no ha utilitzat estats financers d'entitats per a les quals s'aplica el mètode de la participació, que es refereixin a una data 

diferent de la de la societat dominant del Grup. 

L'Annex 3 d'aquesta Memòria facilita informació rellevant sobre aquestes entitats. La informació correspon a les últimes dades 

disponibles reals o estimades en el moment de redactar aquesta Memòria.  

Erste Group Bank, AG 

La inversió més representativa en què es té influència significativa amb un percentatge inferior al 20 % és a Erste Group Bank AG 

(Erste, Erste Group Bank o Erste Bank). En aquest cas hi ha un acord de soci preferent entre el principal accionista d'Erste (la 

Fundació Erste) i CaixaBank que formalitza el caràcter amistós i l'orientació a llarg termini de la inversió, un acord de cooperació 

empresarial i comercial entre Erste i CaixaBank. De conformitat amb l'acord esmentat, CaixaBank i) té dret a designar dos consellers 

en el Consell de Vigilància d'Erste; ii) vota en la Junta General d'Accionistes en el mateix sentit que la Fundació Erste pel que fa 

únicament a l'elecció de membres del Consell de Vigilància i iii) forma part del grup de socis estables del banc austríac, juntament 

amb un grup de caixes austríaques i algunes de les seves fundacions, i el holding WSW; manté conjuntament una participació d'al 

voltant del 30 % del capital.  

Entitats estructurades 

Una entitat estructurada és aquella que ha estat dissenyada de manera que els drets de vot i altres drets similars no siguin el factor 

primordial a l'hora de decidir el seu control. Per exemple, en el cas en què els drets de vot es refereixin només a tasques 
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administratives i les activitats rellevants es gestionin a través d'acords contractuals. En qualsevol cas, el Grup utilitza també el 

percentatge de drets de vot com a indicador a l'efecte de valorar l'existència de control en entitats d'aquesta naturalesa. 

En els casos en què el Grup constitueix entitats, o participa d'aquestes entitats, per tal de permetre l'accés als clients a 

determinades inversions o per transmetre a tercers alguns riscos, s'analitza si hi ha control sobre l'entitat participada i, per tant, si 

aquesta ha de ser o no objecte de consolidació. 

◼ Entitats estructurades consolidables: 

Per tal de determinar si sobre una entitat estructurada hi ha control, i per tant s'ha de consolidar en el Grup, s'analitzen els 

drets contractuals existents diferents dels drets de vot. Per fer-ho, es consideren el disseny i el propòsit de cada entitat, així 

com, entre altres, l'evidència de la capacitat per dirigir activitats rellevants, possible existència de relacions especials o la 

capacitat per influir en l'import dels rendiments a què està exposat. 

En el cas dels fons de titulització, el Grup té una exposició alta als rendiments variables existents i manté el poder de decisió 

sobre l'entitat, bé de manera directa o a través d'un agent. La informació relativa a aquests fons, els suports financers atorgats 

als vehicles i la seva motivació estan detallats a la Nota 28.2.  

Al tancament de l'exercici no hi ha acords de suport financer significatius addicionals a un altre tipus d'entitats estructurades 

consolidades que les descrites anteriorment. 

◼ Entitats estructurades no consolidables: 

El Grup constitueix vehicles per tal de permetre l'accés als seus clients a determinades inversions o per a la transmissió de 

riscos o altres finalitats. Atès que sobre aquests vehicles el Grup no manté el control ni compleix els criteris per a la seva 

consolidació que es defineixen a la NIIF 10, no es consoliden.  

Al tancament de l'exercici, el Grup no té interessos ni ha concedit suport financer a entitats estructurades no consolidables que 

siguin significatius. 

Combinacions de negocis 

Les normes comptables defineixen les combinacions de negocis com la unió de dues o més entitats en una única entitat o grup 

d'entitats, en què l'«entitat adquirent» és la que, en la data d'adquisició, assumeix el control d'una altra entitat. 

Per a aquelles combinacions de negocis en què el Grup adquireix el control, es determina el cost de la combinació, generalment el 

valor raonable de la contraprestació transferida. Aquesta contraprestació estarà integrada pels actius lliurats, els passius assumits 

davant els anteriors propietaris del negoci adquirit i els instruments de capital emesos per l'entitat adquirent. 

També s'avalua, en la data d'adquisició, la diferència entre: 

i) la suma del valor raonable de la contraprestació transferida, dels interessos minoritaris i de les participacions prèvies 

mantingudes en l'entitat o el negoci adquirit.  

ii) L'import net dels actius identificables adquirits i dels passius assumits, mesurats al seu valor raonable. 

La diferència positiva entre i) i ii) es registra a l'epígraf «Actius intangibles – Fons de comerç» del balanç, sempre que no sigui 

possible l'assignació a elements patrimonials concrets o actius intangibles identificables de l'entitat o negoci adquirit. Si la 

diferència és negativa, es registra a l'epígraf «Fons de comerç negatiu reconegut en resultats» del compte de pèrdues i guanys. 
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Classificació dels actius financers 

A continuació es detallen els criteris establerts pel marc normatiu comptable per a la classificació d'instruments financers:  

 

Constitueixen una excepció als criteris generals de valoració descrits anteriorment les inversions en instruments de patrimoni. Amb 

caràcter general el Grup exerceix l'opció en el reconeixement inicial i de forma irrevocable per incloure en la cartera d'actius 

financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global inversions en instruments de patrimoni net que no es classifiquen 

com a mantinguts per negociar i que, en cas de no exercir aquesta opció, es classificarien com a actius financers obligatòriament a 

valor raonable amb canvis en resultats.  

Respecte a l'avaluació del model de negoci, aquest no depèn de les intencions per a un instrument individual, sinó que es 

determina per a un conjunt d'instruments, prenent en consideració la freqüència, l'import i calendari de les vendes en exercicis 

anteriors, els motius d'aquestes vendes i les expectatives en relació amb les vendes futures. Les vendes poc freqüents o poc 

significatives, aquelles properes al venciment de l'actiu i les motivades per increments del risc de crèdit dels actius financers o per 

gestionar el risc de concentració, entre d'altres, poden ser compatibles amb el model de mantenir actius per rebre fluxos d'efectiu 

contractuals.  

Cal destacar que la realització de vendes d'actius financers mantinguts a la cartera de cost amortitzat per un canvi d'intenció de 

l'Entitat com a conseqüència dels efectes de la COVID-19 no es considera com un canvi de model de negoci ni suposa una 

reclassificació comptable dels títols mantinguts en aquesta cartera, atès que aquests es van classificar correctament en el moment 

en què es va avaluar el model de negoci, sense que en aquell moment la crisi global provocada per la COVID-19 fos un escenari 

raonablement possible. Si les vendes fetes i les que s'esperen dur a terme, si escau, durant el període associat a la crisi són 

significatives en valor o freqüència, i partint de les excepcions que preveu el marc normatiu, considerem que aquestes també 

serien congruents amb un model de negoci de mantenir els actius financers per obtenir els fluxos d'efectiu contractuals, atès que 

és evident que les condicions actuals i els motius que originen la necessitat de dur a terme vendes d'actius classificats a la cartera 

de cost amortitzat són i seran totalment extraordinaris i transitoris i es poden emmarcar en un període de temps identificable. 

En particular, l'expectativa del Grup de fer vendes freqüents i de caràcter significatiu de préstecs (o actius financers similars) que 

han experimentat un deteriorament en el risc de crèdit no és inconsistent amb la classificació d'aquests préstecs sota el model de 

negoci de mantenir els actius financers per percebre els seus fluxos d'efectiu contractuals. Aquestes vendes no es computen a 

l'efecte de determinar la freqüència de les vendes i la seva significança i queden, per tant, excloses de les ràtios de seguiment. 

Pel que fa a l'avaluació relativa a si els fluxos d'efectiu d'un instrument són només pagaments de principal i interessos, el Grup fa 

una sèrie de judicis quan avalua aquest compliment (test SPPI). Els més significatius són els que s'enumeren tot seguit: 

2.2. Instruments financers 
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◼ Valor temporal dels diners modificat: per avaluar si el tipus interès d'una operació incorpora alguna contraprestació diferent 

de la vinculada al transcurs del temps, el Grup considera factors com ara la moneda en què es denomini l'actiu financer i el 

termini per al qual s'estableix el tipus d'interès. En particular, el Grup fa una anàlisi periòdica per a les operacions que 

presenten una diferència entre el tenor i la freqüència de revisió, les quals es comparen amb un instrument que no presenta 

aquesta diferència dins d'un llindar de tolerància.  

◼ Exposició a riscos no relacionats amb un acord bàsic de préstec: es considera si els termes contractuals dels actius financers 

introdueixen exposició a riscos o volatilitat en els fluxos d'efectiu contractuals que no estarien presents en un acord bàsic de 

préstec, com ara l'exposició a canvis en els preus de les accions o de primeres matèries cotitzades, casos en què no es 

considerarien que passen el test SPPI.  

◼ Clàusules que modifiquen el calendari o l'import dels fluxos: el Grup considera l'existència de condicions contractuals en virtut 

de les quals es pot modificar el calendari o l'import dels fluxos contractuals de l'actiu financer. És el cas de: i) actius les 

condicions contractuals dels quals permeten l'amortització anticipada total o parcial del principal: ii) actius en què es permet 

ampliar la seva durada contractualment, o iii) aquells actius per als quals els pagaments d'interessos poden variar en funció 

d'una variable no financera especificada al contracte. En aquests casos, s'avalua si els fluxos contractuals que es poden 

generar durant la vida de l'instrument degut a aquesta condició contractual són només pagaments de principal i interessos de 

l'import de principal pendent, que poden incloure una compensació addicional raonable per la finalització anticipada del 

contracte. 

◼ Palanquejament: els actius financers amb palanquejament, és a dir, aquells en què la variabilitat dels fluxos contractuals 

s'incrementa, cosa que fa que no tinguin les característiques econòmiques de l'interès, no poden considerar-se actius 

financers que compleixin el test SPPI (per exemple, instruments derivats, com els contractes simples d'opció). 

◼ Subordinació i pèrdua del dret de cobrament: el Grup avalua les clàusules contractuals que puguin resultar en una pèrdua dels 

drets de cobrament sobre els imports de principal i interessos sobre el principal pendent. 

◼ Divisa: en l'anàlisi de si els fluxos contractuals són únicament pagaments del principal i interessos sobre l'import del principal 

pendent, el Grup té en compte la moneda en què està denominat l'actiu financer per valorar les característiques dels fluxos 

contractuals, per exemple, en avaluar l'element del valor temporal dels diners a partir de la referència utilitzada per a la fixació 

del tipus d'interès de l'actiu financer. 

◼ Instruments vinculats contractualment: respecte de les posicions en instruments vinculats contractualment, es fa una anàlisi 

look through, a partir de la qual es considera que els fluxos derivats d'aquest tipus d'actius consisteixen únicament en 

pagaments de principal i interessos sobre el principal pendent si: 

◆ les condicions contractuals del tram la classificació del qual s'està avaluant (sense examinar el conjunt subjacent 

d'instruments financers) donen lloc a fluxos d'efectiu que són únicament pagaments de principal i interessos sobre el 

principal pendent (per exemple, tipus d'interès del tram no vinculat a índex de primeres matèries); 

◆ el conjunt subjacent d'instruments financers està compost per instruments que tinguin fluxos contractuals que siguin 

només pagaments de principal i interessos sobre el principal pendent; i 

◆ l'exposició al risc de crèdit corresponent al tram és igual o millor que l'exposició al risc de crèdit del conjunt subjacent 

d'instruments financers (per exemple, la qualificació creditícia del tram la classificació del qual s'està avaluant és igual o 

millor que la que s'aplicaria a un tram únic format pel conjunt subjacent d'instruments financers). Per tant, si el ràting del 

tram és igual al del vehicle o superior, es considerarà que compleix aquesta condició.  

El conjunt subjacent al qual es fa referència a l'apartat anterior podrà incloure, a més, instruments que redueixin la variabilitat 

dels fluxos d'aquest conjunt d'instruments de manera que, quan es combinin amb aquests, donin lloc a fluxos que siguin 

només pagaments de principal i interessos sobre el principal pendent (per exemple, una opció sostre o sòl de tipus d'interès o 

un contracte que redueixi el risc de crèdit dels instruments). També pot incloure instruments que permetin alinear els fluxos 

dels trams amb els fluxos del conjunt d'instruments subjacents per resoldre exclusivament les diferències en el tipus d'interès, 

la moneda en què es denominin els fluxos (inclosa la inflació) i el calendari de fluxos. 

◼ Actius sense responsabilitat personal (sense recurs): el fet que no existeixi responsabilitat personal respecte d'un actiu 

financer no implica que aquest actiu s'hagi de considerar un actiu financer No SPPI. En aquestes situacions, el Grup avalua els 

actius subjacents o els fluxos d'efectiu per determinar si consisteixen únicament en pagaments de principal i interessos sobre 

el principal pendent, independentment de la naturalesa dels subjacents. 

En particular, en el cas d'operacions de finançament de projectes que es reemborsen exclusivament amb els ingressos dels 

projectes finançats, el Grup analitza si els fluxos determinats contractualment com a  principal i els interessos representen 

efectivament el pagament de principal i interessos sobre el principal pendent. 
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◼ Compensació negativa (clàusules simètriques): determinats instruments incorporen una condició contractual que possibilita 

que, en cas que es produeixi l'amortització anticipada total o parcial del principal pendent, la part que finalitza el contracte de 

manera anticipada —bé sigui el deutor o el creditor— pugui rebre una compensació addicional raonable malgrat ser la part 

que fa aquesta acció. És el cas, per exemple, de les anomenades clàusules simètriques, presents en determinats instruments 

de finançament a tipus fix, que estipulen que en el moment en què el creditor executi l'opció d'amortitzar anticipadament ha 

d'existir una compensació per la finalització del contracte de manera anticipada, que resultarà a favor del deutor o del 

creditor, depenent de com hagin evolucionat els tipus d'interès des del moment en què s'origina el contracte fins a la data en 

què s'acaba de manera anticipada. 

El fet que un instrument financer incorpori aquest terme contractual, conegut com a compensació negativa, no suposa que 

l'instrument en qüestió s'hagi de considerar No SPPI. Un instrument financer que en qualsevol cas hagi complert els 

condicionants per considerar-se com a SPPI compliant, excepte pel fet d'incorporar una compensació addicional raonable per 

la terminació anticipada del contracte (a rebre o a pagar per la part que decideix acabar el contracte anticipadament), serà 

elegible per valorar-se a cost amortitzat o a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, segons determini el model 

de negoci.  

En els casos en què una característica d'un actiu financer no sigui congruent amb un acord bàsic de préstec —és a dir, si hi ha 

característiques de l'actiu que donen lloc a fluxos contractuals diferents de pagaments del principal i interessos sobre el principal 

pendent—, el Grup avaluarà la rellevància i la probabilitat d'ocurrència per determinar si aquesta característica o aquest element 

s'ha de tenir en compte en l'avaluació del test SPPI. 

Pel que fa a la rellevància d'una característica d'un actiu financer, la valoració que el Grup fa consisteix a estimar l'impacte que 

aquesta rellevància pot tenir sobre els fluxos contractuals. L'impacte d'un element no és significatiu quan suposa una variació en els 

fluxos d'efectiu esperats inferior al 5 %. Aquest llindar de tolerància es determina segons els fluxos contractuals esperats sense 

descomptar. 

Si la característica d'un instrument pot tenir un efecte significatiu sobre els fluxos contractuals, però aquesta característica de 

fluxos afecta els fluxos contractuals de l'instrument només en el moment en què té lloc un esdeveniment que és extremadament 

excepcional, altament anòmal i molt improbable que passi, el Grup no tindrà en compte aquesta característica o aquest element a 

l'hora d'avaluar si els fluxos d'efectiu contractuals de l'instrument són únicament pagaments de principal i interessos sobre el 

principal pendent. 

Classificació dels passius financers 

Els passius financers es classifiquen en les categories següents: «Passius financers mantinguts per negociar», «Passius financers 

designats a valor raonable amb canvis en resultats» i «Passius financers a cost amortitzat», llevat que s'hagin de presentar com a 

«Passius inclosos en grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda» o corresponguin a «Canvis 

del valor raonable dels elements coberts d'una cartera amb cobertura de risc d'interès» o «Derivats – Comptabilitat de 

cobertures», que es presenten de forma independent. 

Particularment, a la cartera de «Passius financers a cost amortitzat»: es registren els passius financers que no s'han classificat com a 

mantinguts per negociar o com a altres passius financers a valor raonable amb canvis en resultats. Els saldos que es registren en 

aquesta categoria responen a l'activitat típica de captació de fons de les entitats de crèdit, independentment de la forma 

d'instrumentalització i el termini de venciment. 

 

Reconeixement inicial i valoració 

En el moment del seu reconeixement inicial, tots els instruments financers es registren pel seu valor raonable. Per als instruments 

financers que no es registrin a valor raonable amb canvis en resultats, l'import del valor raonable s'ajusta afegint o deduint els 

costos de transacció directament atribuïbles a la seva adquisició o emissió. En el cas dels instruments financers a valor raonable 

amb canvis en resultats, els costos de transacció directament atribuïbles es reconeixen immediatament en el compte de pèrdues i 

guanys. 

Els costos de transacció es defineixen com a despeses directament atribuïbles a l'adquisició o disposició d'un actiu financer, o a 

l'emissió o assumpció d'un passiu financer, en què no s'hauria incorregut si el Grup no hagués fet la transacció. Entre aquests 

s'inclouen les comissions pagades a intermediaris (com les de prescriptors); les despeses de formalització hipotecària a càrrec del 

Grup i part de les despeses de personal dels Centres d'Admissió de Riscos. En cap cas es consideren com a costos de transacció les 

despeses administratives internes, ni tampoc les despeses derivades d'estudis i anàlisis prèvies.  
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El Grup identifica a través d'eines de comptabilitat analítica els costos de transacció directes i incrementals de les operacions 

d'actiu. Aquests costos s'inclouen en la determinació del tipus d'interès efectiu, i el minoren per als actius financers, per la qual 

cosa es periodifiquen durant la durada de l'operació. 

Valoració posterior dels actius financers 

Després del seu reconeixement inicial, el Grup valora un actiu financer a cost amortitzat, a valor raonable amb canvis en un altre 

resultat global o a valor raonable amb canvis en resultats. 

Les partides a cobrar per operacions comercials que no tenen un component significatiu de finançament i els crèdits comercials i 

instruments de deute a curt termini que es valoren inicialment pel preu de la transacció o el seu principal, respectivament, es 

continuen valorant per aquest import menys la correcció de valor per deteriorament estimada conforme es descriu a la Nota 2.7. 

Pel que fa a les compres i vendes convencionals d'instruments de renda fixa i renda variable, aquestes es registren amb caràcter 

general en la data de liquidació. 

Ingressos i despeses dels actius i passius financers 

Els ingressos i les despeses dels instruments financers es reconeixen amb els criteris següents: 
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El tipus d'interès efectiu és la taxa que descompta els pagaments o cobraments d'efectiu futurs estimats durant la vida esperada de 

l'actiu financer o passiu financer respecte al valor en llibres brut d'un actiu financer o al cost amortitzat d'un passiu financer. Per 

calcular la taxa d'interès efectiva, el Grup estima els fluxos d'efectiu esperats tenint en compte tots els termes contractuals de 

l'instrument financer, però sense tenir en compte les pèrdues creditícies esperades. El càlcul inclou totes les comissions i punts 

bàsics d'interès, pagats o rebuts per les parts del contracte, que integrin la taxa d'interès efectiva, els costos de transacció i 

qualsevol altra prima o descompte. En aquells casos en què els fluxos d'efectiu o la vida restant d'un instrument financer no es 

poden estimar amb fiabilitat (per exemple, pagaments anticipats), el Grup utilitza els fluxos d'efectiu contractuals durant el període 

contractual complet de l'instrument financer. 

En el cas particular de la tercera sèrie de les operacions de finançament a llarg termini amb objectiu (coneguda com a TLTRO III, 

vegeu Nota 3.3.3), el Grup considera que cadascuna de les operacions es troba dins l'abast de la NIIF 9 Instruments financers, atès 

que es tracta d'operacions amb un tipus d'interès que no està significativament per sota del mercat. Per a això, el Grup considera 

en el seu reconeixement inicial si els termes de cada operació en relació amb els preus de mercat per a altres préstecs amb 

garanties similars disponibles per al Grup i les taxes de bons i altres instruments del mercat monetari rellevants s'aproximen a 

termes de mercat o estan significativament fora de mercat. 

Per a la TLTRO III, el tipus d'interès efectiu determinat en l'exercici 2020 es calcula per a cada operació d'aquesta sèrie i reflecteix 

l'estimació del Grup en el reconeixement inicial respecte a l'import d'interès final que es cobrarà al seu venciment específic, 

prenent en consideració hipòtesis específiques de compliment de volums elegibles. Això suposa periodificar per trams el tipus 

d'interès de cadascuna de les operacions de la TLTRO III. Si hi ha un canvi posterior en aquesta estimació que sorgeixi d'un canvi en 

l'expectativa del Grup pel que fa al compliment dels llindars d'acompliment creditici, es reflectiria com un recàlcul del cost 

amortitzat de l'operació (per aplicació del paràgraf B5.4.6 de NIIF 9). 

Reclassificacions entre carteres d'instruments financers 

Únicament si el Grup decidís canviar el seu model de negoci per a la gestió d'actius financers, reclassificaria tots els actius financers 

afectats segons els requeriments disposats en la NIIF 9. Aquesta reclassificació es faria de forma prospectiva des de la data de la 

reclassificació. D'acord amb l'enfocament de la NIIF 9, amb caràcter general els canvis en el model de negoci ocorren amb molt 

poca freqüència. Els passius financers no es poden reclassificar entre carteres. 

 

 

El Grup utilitza derivats financers com a eina de gestió dels riscos financers, principalment el risc estructural de tipus d'interès 

(vegeu Nota 3). Quan aquestes operacions compleixen determinats requisits, es consideren «de cobertura». 

Quan es designa una operació com de cobertura, es fa des del moment inicial de l'operació o dels instruments inclosos en la 

cobertura esmentada, i es documenta una nota tècnica de l'operació de conformitat amb la normativa vigent. En la documentació 

de les operacions de cobertura s'identifica clarament l'instrument o instruments coberts i l'instrument o instruments de cobertura, 

a més de la naturalesa del risc que es pretén cobrir, i la manera com el Grup avalua si la relació de cobertura compleix els requisits 

d'eficàcia de la cobertura (juntament amb la seva anàlisi de les causes d'ineficàcia de la cobertura i el mode de determinar la ràtio 

de cobertura). 

Amb la finalitat de verificar el requisit d'eficàcia: 

 Hi ha d'haver una relació econòmica entre la partida coberta i l'instrument de cobertura, 

 El risc de crèdit de la contrapart de la partida coberta o de l'instrument de cobertura no ha d'exercir un efecte dominant 

sobre els canvis de valor resultants d'aquesta relació econòmica, i 

 S'ha de complir la ràtio de cobertura de la relació de cobertura comptable, entesa com la quantitat de partida coberta entre la 

quantitat d'instrument de cobertura, ha de ser la mateixa que la ràtio de cobertura que s'usi a l'efecte de gestió. 

Cobertures de valor raonable 

Les cobertures de valor raonable cobreixen l'exposició a la variació en el valor raonable d'actius i passius financers o de 

compromisos en ferm encara no reconeguts, o d'una porció identificada dels esmentats actius, passius o compromisos en ferm, 

atribuïble a un risc en particular i sempre que afectin el compte de pèrdues i guanys.  

2.3. Cobertures comptables 
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En les cobertures de valor raonable, les diferències de valor produïdes tant en els elements de cobertura com en els elements 

coberts, per la part corresponent al tipus de risc cobert, es reconeixen de manera asimètrica en funció de si l'element cobert és un 

instrument de deute o un instrument de patrimoni: 

◼ Instruments de deute: les diferències de valor produïdes tant en els elements de cobertura com en els elements coberts, per la 

part corresponent al tipus de risc cobert, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys, a l'apartat «Guanys o pèrdues 

resultants de la comptabilitat de cobertures (net)». Amb caràcter particular, en les macrocobertures de valor raonable, les 

diferències de valoració dels elements coberts tenen la seva contrapartida als capítols «Actiu – Canvis del valor raonable dels 

elements coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès» o «Passiu – Canvis del valor raonable dels elements 

coberts d'una cartera amb cobertura del risc de tipus d'interès» del balanç, en funció de la naturalesa de l'element cobert, en 

lloc de registrar-se als epígrafs on apareixen registrats els elements coberts. 

◼ Instruments de patrimoni: les diferències de valor produïdes tant en els elements de cobertura com en els elements coberts, 

per la part corresponent al tipus de risc cobert, es reconeixen a l'apartat «Un altre resultat global acumulat – Elements que no 

es poden reclassificar en resultats – Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de patrimoni 

mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global» del balanç. 

Quan els derivats de cobertura deixen de complir els requisits per ser-ho, es reclassifiquen com a derivats de negociació. L'import 

dels ajustos prèviament registrats a l'element cobert s'imputa de la manera següent: 

◼ Instruments de deute: s'imputen a l'epígraf «Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures (net)» del compte 

de pèrdues i guanys utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu resultant en la data d'interrupció de la cobertura. 

◼ Instruments de patrimoni: es reclassifiquen a reserves des de l'epígraf «Un altre resultat global acumulat – Elements que no es 

poden reclassificar en resultats – Ineficàcia de la cobertura de cobertures de valor raonable per a instruments de patrimoni 

mesurats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global» del balanç. 

Cobertures de fluxos d'efectiu 

Les cobertures de fluxos d'efectiu cobreixen la variació dels fluxos d'efectiu que s'atribueixen a un risc particular associat a un actiu 

o passiu financer o una transacció prevista altament probable, sempre que pugui afectar el compte de pèrdues i guanys.  

L'import dels ajustos sobre l'element de cobertura es registra al capítol «Un altre resultat global acumulat – Elements que es poden 

reclassificar en resultats – Derivats de cobertura. Reserves de cobertura de fluxos d'efectiu [part eficaç]», on es mantindran fins que 

la transacció coberta es produeixi, moment en què es registrarà al capítol «Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de 

cobertures (net)» del compte de pèrdues i guanys de forma simètrica als fluxos d'efectiu coberts, llevat que es prevegi que no es 

farà la transacció. En aquest cas, es registrarà immediatament. Els elements coberts es registren d'acord amb els criteris explicats a 

la Nota 2.2, sense cap modificació pel fet de ser considerats instruments coberts. 

   

 

Els actius i passius financers es compensen, i en conseqüència es presenten en el balanç pel seu import net, només quan es té el 

dret, legalment exigible, de compensar els imports dels instruments esmentats i la intenció de liquidar la quantitat neta, o de 

realitzar l'actiu i procedir al pagament del passiu de forma simultània, prenent en consideració el següent: 

◼ El dret, exigible legalment, de compensar els imports reconeguts no ha de dependre d'un esdeveniment futur i ha de ser 

legalment executable en totes les circumstàncies, inclosos els casos d'impagament o insolvència de qualsevol de les parts. 

◼ S'admeten com a equivalents a «liquidacions per l'import net» aquelles liquidacions en què es compleixin les condicions 

següents: s'elimini gairebé tot el risc de crèdit i de liquiditat; i la liquidació de l'actiu i del passiu es faci en un únic procés de 

liquidació. 

A continuació es presenta el detall de les operacions compensades: 

2.4. Compensació d'actius i passius 

financers 
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COMPENSACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS 
(Milions d'euros)      
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 
  IMPORT 

BRUT 
RECONEGU

T (A) 

IMPORT 
COMPENSA

T (B) 

IMPORT 
NET EN 
BALANÇ 
(C=A-B)  

IMPORT 
BRUT 

RECONEGU
T (A) 

IMPORT 
COMPENSA

T (B) 

IMPORT 
NET EN 
BALANÇ 
(C=A-B)  

IMPORT 
BRUT 

RECONEGU
T (A) 

IMPORT 
COMPENSA

T (B) 

IMPORT 
NET EN 
BALANÇ 
(C=B-A) 

ACTIU            

AF mantinguts per negociar - 
derivats  10.323 5.022 5.301  10.382 4.188 6.194  8.707  8.707 

AF a cost amortitzat – Préstecs 
i bestretes 248.137 5.298 242.839  231.247 3.934 227.313  226.944 1.422 225.522 

 Del qual: Col·laterals 2.779 2.779   2.372 2.372      

 
Del qual: Adquisició 
temporal d'actius* 2.045 2.045   990 990   1.012 1.012  

 
Del qual: Operativa de tax 
lease 474 474   572 572   410 410  

Derivats – Comptabilitat de 
cobertures 2.382 1.867 515  2.133  2.133  2.056  2.056 

PASSIU            

PF mantinguts per negociar – 
Derivats 9.374 9.223 151  9.882 8.015 1.867  8.616  8.616 

PF a cost amortitzat 345.074 2.671 342.403  284.082 107 283.975  283.882 1.422 282.460 

 
Del qual: Altres passius 
financers 152 152    (1.455) 1.455     

 
Del qual: Cessió temporal 
d'actius 2.045 2.045   990 990   2.595 1.012 1.583 

 
Del qual: Operativa de tax 
lease 474 474   572 572   410 410  

Derivats – Comptabilitat de 
cobertures 574 337 237  515  515  793  793 

AF: Actius financers; PF: Passius financers 
(*) Operacions d'intercanvi de col·laterals materialitzades mitjançant operacions amb pacte de recompra; no es permet la cancel·lació separada. Es formalitzen, amb 
caràcter general, a 12 mesos. 

 

 

 

Un actiu financer es dona totalment o parcialment de baixa en el balanç quan expiren els drets contractuals sobre els fluxos 

d'efectiu de l'actiu financer o quan es transfereixen a un tercer separat de l'entitat. 

El tractament comptable que s'aplica a les transferències d'actius està condicionat pel grau i la manera en què es traspassen a 

tercers els riscos i beneficis associats a la propietat dels actius que es transfereixen:  

◼ Si es transfereixen de manera substancial a tercers els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer (en cas, 

entre altres, de vendes incondicionals, vendes amb pacte de recompra pel seu valor raonable en la data de recompra, vendes 

d'actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa profundament fora de diner i en les titulitzacions 

d'actius en què el cedent no reté finançaments subordinats ni concedeix cap tipus de millora creditícia als nous titulars), 

aquest es dona de baixa del balanç i es reconeix simultàniament qualsevol dret o obligació retingut o sorgit com a 

conseqüència de la transferència. 

◼ Si es retenen substancialment els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer transferit (en cas, entre altres, 

de vendes d'actius financers amb pacte de recompra per un preu fix o pel preu de venda més la rendibilitat habitual d'un 

prestador, contractes de préstec de valors en què el prestatari té l'obligació de tornar aquests o similars) no es dona de baixa 

del balanç i es continua valorant amb els mateixos criteris utilitzats abans de la transferència i es reconeix comptablement: 

◆ Un passiu financer associat per un import igual al de la contraprestació rebuda, que es valora posteriorment al seu cost 

amortitzat, llevat que compleixi els requisits per classificar-lo com a altres passius a valor raonable amb canvis a pèrdues i 

guanys. 

2.5. Baixa d'instruments financers 
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◆ Els ingressos de l'actiu financer transferit, però no donat de baixa, i les despeses del nou passiu financer, sense 

compensar. 

◼ Si ni es transfereixen ni es retenen substancialment els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer transferit 

(en cas, entre altres, de vendes d'actius financers amb opció de compra adquirida o de venda emesa no profundament dins ni 

fora de diner, titulitzacions en què el cedent assumeix finançament subordinat o un altre tipus de millores creditícies per una 

part de l'actiu transferit), es distingeix entre: 

◆ Si l'entitat cedent no reté el control de l'actiu financer transferit, es dona de baixa del balanç i es reconeix qualsevol dret 

o obligació retingut o sorgit com a conseqüència de la transferència. 

◆ Si l'entitat cedent reté el control de l'actiu financer transferit, el continua reconeixent en el balanç per un import igual a la 

seva exposició als canvis de valor que pugui experimentar i reconeix un passiu associat a l'actiu financer transferit. 

L'import net de l'actiu transferit i el passiu associat és el cost amortitzat dels drets i obligacions retinguts, si l'actiu es 

mesura pel cost amortitzat, o el valor raonable dels drets i obligacions retinguts, si l'actiu transferit es mesura pel seu 

valor raonable.   

D'acord amb els termes dels contractes de cessió, gairebé la totalitat de la cartera d'inversions creditícies titulitzada pel Grup no 

compleix els requisits per donar-la de baixa del balanç.  

De la mateixa manera, els passius financers es donaran de baixa del balanç quan s'hagin pagat o cancel·lat les obligacions derivades 

del contracte, o quan hagin expirat. 

 

 

Garanties financeres concedides 

Es consideren garanties financeres els contractes pels quals s'exigeix a l'emissor la realització de pagaments específics per 

reemborsar al creditor pel deute incorregut quan un deutor específic incompleix les seves obligacions de pagament contractuals, 

independentment de la manera en què estigui instrumentada l'obligació, ja sigui una fiança (incloses aquelles per a la participació 

en subhastes i concursos), avals financers i tècnics, promeses d'aval formalitzades irrevocables, contractes d'assegurança o derivats 

de crèdit. 

Els avals financers són qualsevol tipus d'avals que garanteixen, directament o indirectament, instruments de deute, com ara 

préstecs, crèdits, operacions d'arrendament financer i ajornament en el pagament de tot tipus de deutes. 

Totes aquestes operacions es registren en la promemòria del balanç en comptes d'ordre en la categoria de «Garanties concedides». 

En el moment del seu registre inicial, el Grup comptabilitza les garanties financeres prestades en el passiu del balanç pel seu valor 

raonable, el qual, amb caràcter general, equival al valor actual de les comissions i rendiments que es percebran per aquests 

contractes durant la seva durada, tenint com a contrapartida l'import de les comissions i rendiments assimilats cobrats a l'inici de 

les operacions i un crèdit en l'actiu del balanç pel valor actual de les comissions i rendiments pendents de cobrament. 

Les carteres de garanties financeres i contractes de garantia, independentment del titular, la instrumentació o altres 

circumstàncies, s'analitzen periòdicament per determinar el risc de crèdit al qual estan exposades i, si escau, estimar l'import de les 

provisions que es constituiran. En aquest procés s'apliquen criteris similars als que s'estableixen per quantificar les pèrdues per 

deteriorament d'instruments de deute valorats al seu cost amortitzat, que es comenten a la Nota 23 següent, excepte en el cas dels 

avals tècnics, als quals se'ls apliquen els criteris continguts a la Nota 2.20. 

Les provisions constituïdes per a aquests contractes figuren registrades a l'epígraf «Provisions – Compromisos i garanties 

concedits» del passiu del balanç, i en «Provisions – Restants provisions»; en aquest últim epígraf en cas que les garanties financeres 

concedides siguin qualificades d'operacions fallides pendents d'executar per tercers. Les dotacions i reversions de les provisions es 

registren al capítol «Provisions o reversió de provisions» del compte de pèrdues i guanys. 

En cas que sigui necessari constituir una provisió específica per contractes de garantia financera, les comissions atribuïbles 

pendents de meritació es reclassifiquen des de l'epígraf «Passius financers a cost amortitzat – Altres passius financers» a l'epígraf 

«Provisions – Compromisos i garanties concedits». 

Garanties financeres rebudes 

2.6. Garanties financeres 
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El Grup no ha rebut garanties significatives sobre les quals s'estigui autoritzat a vendre o pignorar sense que s'hagi produït un 

impagament per part del propietari de la garantia, llevat de per les pròpies de l'activitat de tresoreria (vegeu Nota 3.12.). 

 

 

 

El Grup aplica els requisits sobre deteriorament del valor als instruments de deute que es valoren a cost amortitzat i a valor 

raonable amb canvis en un altre resultat global, així com a altres exposicions que comporten risc de crèdit com compromisos de 

préstec concedits, garanties financeres concedides i altres compromisos concedits.    

L'objectiu dels requeriments del marc normatiu comptable sobre deteriorament de valor és que es reconeguin les pèrdues 

creditícies esperades de les operacions, avaluades sobre una base col·lectiva o individual, considerant tota la informació raonable i 

fonamentada disponible, inclosa la de caràcter prospectiu. 

Les pèrdues per deteriorament del període en els instruments de deute es reconeixen com una despesa a l'epígraf «Deteriorament 

del valor o reversió del deteriorament d'actius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats i pèrdues o guanys 

nets per modificació» del compte de pèrdues i guanys. Les pèrdues per deteriorament en els instruments de deute a cost 

amortitzat es reconeixen contra un compte corrector de provisions que redueix l'import en llibres de l'actiu, mentre que les 

d'aquells a valor raonable amb canvis en un altre resultat global es reconeixen contra un altre resultat global acumulat. 

Les cobertures per pèrdues per deteriorament en les exposicions que comporten risc de crèdit diferents dels instruments de deute 

es registren com una provisió a l'epígraf «Provisions – Compromisos i garanties concedits» del passiu del balanç. Les dotacions i 

reversions d'aquestes cobertures es registren amb càrrec a l'epígraf «Provisions o reversió de provisions» del compte de pèrdues i 

guanys. 

A l'efecte del registre de la cobertura per pèrdues per deteriorament dels instruments de deute, s'han de tenir en compte 

prèviament les definicions següents:  

 Pèrdues creditícies: corresponen a la diferència entre tots els fluxos d'efectiu contractuals que es deuen al Grup d'acord amb 

el contracte de l'actiu financer i tots els fluxos d'efectiu que aquest espera rebre (és a dir, la totalitat de la insuficiència de 

fluxos d'efectiu), descomptada al tipus d'interès efectiu original o, per als actius financers comprats o originats amb 

deteriorament creditici, al tipus d'interès efectiu ajustat per la qualitat creditícia, o el tipus d'interès en la data a la qual es 

refereixen els estats financers quan sigui variable. 

En el cas dels compromisos de préstec concedits, es comparen els fluxos d'efectiu contractuals que es deurien al Grup en el 

cas de la disposició del compromís de préstec i els fluxos d'efectiu que aquest espera rebre si es disposa del compromís. En el 

cas de garanties financeres concedides, es consideraran els pagaments que el Grup espera fer menys els fluxos d'efectiu que 

aquest espera rebre del titular garantit. 

El Grup estima els fluxos d'efectiu de l'operació durant la seva vida esperada tenint en compte tots els termes i condicions 

contractuals de l'operació (com opcions d'amortització anticipada, d'ampliació, de rescat i d'altres similars). En els casos 

excepcionals en què no sigui possible estimar la vida esperada de forma fiable, s'utilitza el termini contractual romanent de 

l'operació, incloses les opcions d'ampliació. 

Entre els fluxos d'efectiu que es tenen en compte s'inclouen els procedents de la venda de garanties reals rebudes, tenint en 

compte els fluxos que s'obtindrien de la seva venda, menys l'import dels costos necessaris per a la seva obtenció, 

manteniment i posterior venda, o altres millores creditícies que formin part integrant de les condicions contractuals, com les 

garanties financeres rebudes. Així mateix, en mesurar les pèrdues esperades, l'Entitat també té en compte els possibles 

ingressos derivats d'escenaris previstos de la venda d'instruments financers. 

En aquells casos en què l'estratègia en vigor del Grup per a la reducció dels actius problemàtics prevegi escenaris de venda de 

préstecs i uns altres comptes a cobrar que han experimentat un increment en el seu risc de crèdit (exposició classificada en 

Stage 3), el Grup manté qualsevol actiu afectat per aquesta estratègia sota el model de negoci de mantenir els actius per 

percebre els seus fluxos de caixa contractuals, per la qual cosa es valoren i classifiquen dins la cartera d'«Actius financers a 

cost amortitzat» sempre que els seus fluxos siguin només pagaments de principal i interessos. Així mateix, mentre romangui la 

voluntat de venda, la provisió corresponent per risc de crèdit té en consideració el preu a rebre d'un tercer. 

2.7. Deteriorament del valor dels actius 

financers 
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 Pèrdues creditícies esperades: són la mitjana ponderada de les pèrdues creditícies, utilitzant com a ponderacions els riscos 

respectius que es produeixin esdeveniments d'incompliment. Es tindrà en compte la distinció següent: 

◼ Pèrdues creditícies esperades en la vida de l'operació: són les pèrdues creditícies esperades resultants dels possibles 

esdeveniments d'incompliment durant la vida esperada de l'operació. 

◼ Pèrdues creditícies esperades en dotze mesos: són la part de les pèrdues creditícies esperades durant la vida de 

l'operació que correspon a les pèrdues creditícies esperades resultants dels esdeveniments d'incompliment que es poden 

produir en l'operació durant els dotze mesos següents a la data de referència. 

L'import de les cobertures per pèrdues per deteriorament es calcula en funció de si s'ha produït o no un increment significatiu del 

risc de crèdit des del reconeixement inicial de l'operació, i de si s'ha produït o no un esdeveniment d'incompliment: 

 

El Grup classifica com a fallits els instruments de deute, vençuts o no, per als quals després d'una anàlisi individualitzada es 

considera remota la seva recuperació i es procedeix a donar-los de baixa de l'actiu, sens perjudici de les actuacions que es puguin 

dur a terme per intentar aconseguir el seu cobrament fins que no s'hagin extingit definitivament els seus drets, sigui per 

prescripció, condonació o altres causes. 
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S'inclouen en aquesta categoria i) les operacions dubtoses per raó de morositat amb una antiguitat superior a 4 anys o, abans 

d'assolir aquesta antiguitat, quan l'import no cobert amb garanties eficaces s'hagi mantingut amb una cobertura del 100 % durant 

més de 2 anys, així com ii) operacions de titulars declarats en concurs de creditors per als quals consti que s'hagi declarat o es 

declari la fase de liquidació. En els dos supòsits, no es consideren fallits si tenen garanties reals eficaces que cobreixen almenys el 

10 % de l'import en llibres brut de l'operació. 

No obstant això, per classificar en aquesta categoria operacions abans que transcorrin els terminis indicats, serà necessari que el 

Grup provi el caràcter de remota recuperabilitat d'aquestes operacions. 

D'acord amb l'experiència de recobraments per part del Grup, es considera remota la recuperació del romanent de les operacions 

hipotecàries quan no hi ha garanties addicionals una vegada s'ha recuperat el bé, i per tant, aquest romanent es classifica com a 

fallit. 

Quan els fluxos d'efectiu contractuals d'un actiu financer es modifiquen o l'actiu financer s'intercanvia per un altre, i la modificació 

o l'intercanvi no dona lloc a la seva baixa del balanç, el Grup recalcula l'import en llibres brut de l'actiu financer, considerant els 

fluxos modificats i el tipus d'interès efectiu aplicable abans de la modificació, i reconeix qualsevol diferència que sorgeixi com una 

pèrdua o guany per modificació en el resultat del període. L'import dels costos de transacció directament atribuïbles incrementa 

l'import en llibres de l'actiu financer modificat i s'amortitzaran durant la seva vida romanent, cosa que obligarà l'entitat a recalcular 

el tipus d'interès efectiu. 

Independentment de la seva classificació posterior, en cas que una operació es compri o s'origini amb deteriorament creditici, la 

seva cobertura seria igual a l'import acumulat dels canvis en les pèrdues creditícies posteriors al reconeixement inicial, i els 

ingressos per interessos d'aquests actius es calcularien aplicant el tipus d'interès efectiu ajustat per qualitat creditícia al cost 

amortitzat de l'instrument. 

 

 

D'acord amb el que estableix la normativa, aquestes operacions corresponen a aquelles en què el client ha presentat, o es preveu 

que pugui presentar, dificultats financeres per atendre les seves obligacions de pagament en els termes contractuals vigents i, per 

aquest motiu, s'ha procedit a modificar, cancel·lar i/o fins i tot formalitzar una nova operació. 

Aquestes operacions es podran materialitzar a través de: 

◼ La concessió d'una nova operació (operació de refinançament) amb la qual es cancel·len totalment o parcialment altres 

operacions (operacions refinançades) que han estat prèviament concedides per qualsevol empresa del Grup al mateix titular o 

altres empreses del seu grup econòmic. Passen a estar al corrent de pagaments els riscos prèviament vençuts. 

◼ La modificació de les condicions contractuals d'operació existent (operacions reestructurades) de manera que variï el seu 

quadre d'amortització (carències, augment del termini, rebaixa del tipus d'interès, modificació del quadre d'amortització, 

ajornament de tot o part del capital al venciment, etc.). 

◼ L'activació de clàusules contractuals pactades en origen que dilatin el reemborsament del deute (carència flexible). 

◼ La cancel·lació parcial del deute sense que hi hagi aportació de fons del client (adjudicació, compra o dació de les garanties, o 

condonació de capital, interessos, comissions o qualsevol altra despesa derivada del crèdit atorgat al client). 

L'existència d'impagaments previs és un indici de dificultats financeres. Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que hi 

ha una reestructuració o refinançament quan la modificació de les condicions contractuals afecti operacions que han estat 

vençudes durant més de 30 dies almenys una vegada en els tres mesos anteriors a la seva modificació. No obstant això, no és 

condició necessària l'existència d'impagaments previs perquè una operació es consideri de refinançament o reestructurada.  

La cancel·lació d'operacions, modificació de condicions contractuals o activació de clàusules que dilatin el reemborsament davant la 

impossibilitat de fer front a venciments futurs constitueix també un refinançament/reestructuració. 

Davant les anteriors, les renovacions i renegociacions es concedeixen sense que el prestatari tingui, o es prevegi que pugui tenir en 

el futur dificultats financeres; és a dir, es formalitzen per motius comercials i no per tal de facilitar el pagament en la concessió de 

l'operació. 

2.8. Operacions de refinançament o 

reestructuració 
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Perquè una operació pugui considerar-se com a tal, els titulars han de tenir capacitat per obtenir en el mercat, en la data, 

operacions per un import i amb unes condicions financeres anàlogues a les que li apliqui l'entitat. Aquestes condicions, al seu torn, 

han d'estar ajustades a les que es concedeixin en aquesta data a titulars amb perfil de risc similar. 

Com a norma general, les operacions refinançades o reestructurades i les noves operacions efectuades per al seu refinançament es 

classifiquen en la categoria de risc normal en vigilància especial. Tanmateix, tenint en compte les característiques concretes de 

l'operació, es classifiquen en risc dubtós quan compleixen els criteris generals per classificar com a tals els instruments de deute i, 

en particular, i) operacions sustentades en un pla de negoci inadequat, ii) operacions que incloguin clàusules contractuals que 

dilatin el reemborsament, com ara períodes de carència superiors a 24 mesos, iii) operacions que presentin imports donats de 

baixa del balanç per estimar-se irrecuperables que superin les cobertures que resultin d'aplicar els percentatges establerts per a 

risc normal en vigilància especial i iv) quan les mesures pertinents de reestructuració o refinançament puguin resultar en una 

reducció de l'obligació financera superior a l'1 % del valor actual net dels fluxos d'efectiu esperats. Addicionalment, s'han ajustat els 

criteris de sortida de dubtós, de manera que les operacions refinançades no puguin migrar a stage 2 fins que portin 12 mesos 

amortitzant. 

Les operacions refinançades o reestructurades i les noves operacions efectuades per al seu refinançament romanen identificades 

com en vigilància especial durant un període de prova fins que es compleixin tots els requisits següents: 

◼ Que s'hagi conclòs, després d'una revisió de la situació patrimonial i financera del titular, que no és previsible que pugui tenir 

dificultats financeres i que, per tant, resulta altament probable que pugui complir les seves obligacions davant l'entitat dins el 

termini establert i en la forma pertinent. 

◼ Que hagi transcorregut un termini mínim de dos anys des de la data de formalització de l'operació de reestructuració o 

refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació des de la categoria de risc dubtós. 

◼ Que el titular hagi pagat les quotes meritades de principal i interessos des de la data en què s'hagi formalitzat l'operació de 

reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació des de la categoria de dubtós. A més, és 

necessari: i) que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports (principal i 

interessos) que es trobin vençuts en la data de l'operació de reestructuració o refinançament, o que s'hagin donat de baixa 

com a conseqüència d'aquesta; ii) o bé, quan sigui més adequat tenint en compte les característiques de les operacions, que 

s'hagin verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular. 

L'existència de clàusules contractuals que dilatin el reemborsament, com ara períodes de carència per al principal, implica que 

l'operació romangui identificada com a risc normal en vigilància especial fins que es compleixin tots els criteris. 

◼ Que el titular no tingui cap altra operació amb imports vençuts més de 30 dies al final del període. 

Quan es compleixen tots els requisits anteriors, les operacions deixen d'estar identificades als estats financers com a operacions de 

refinançament, refinançades o reestructurades. 

Durant el període de prova anterior, un nou refinançament o reestructuració de les operacions de refinançament, refinançades, o 

reestructurades, o l'existència d'imports vençuts en aquestes operacions amb una antiguitat superior als 30 dies, suposa la 

reclassificació d'aquestes operacions a la categoria de risc dubtós per raons diferents de la morositat, sempre que estiguin 

classificades en la categoria de risc dubtós abans de l'inici del període de prova. 

Les operacions refinançades o reestructurades i les noves operacions efectuades per al seu refinançament romanen identificades 

com a risc dubtós fins que es verifiquen els criteris generals per als instruments de deute i, en particular, els requisits següents: 

◼ Que hagi transcorregut un període d'un any des de la data de refinançament o reestructuració. 

◼ Que el titular hagi pagat les quotes meritades de principal i interessos (és a dir, al corrent de pagament) i hagi reduït el 

principal renegociat, des de la data en què s'hagi formalitzat l'operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, 

des de la data de reclassificació d'aquella a la categoria de dubtós. 

◼ Que s'hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports, principal i interessos, que es trobin 

vençuts en la data de l'operació de reestructuració o refinançament, o que s'hagin donat de baixa com a conseqüència 

d'aquesta, o bé, quan sigui més adequat tenint en compte les característiques de les operacions, que s'hagin verificat altres 

criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament. 

◼ Que el titular no tingui cap altra operació amb imports vençuts en més de 90 dies en la data de reclassificació a la categoria de 

risc normal en vigilància especial de l'operació de refinançament o reestructurada. 
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D'altra banda, en relació amb el tractament comptable de les moratòries sorgides en suport de la COVID-19, tant legislatives com 

sectorials, el Grup considera que suposen un canvi qualitatiu rellevant que dona lloc a una modificació contractual, però no a un 

reconeixement de l'instrument financer afectat (vegeu Nota 3.4.1 Risc de crèdit – Impacte COVID-19). 

 

 

 

 

La moneda funcional i la moneda de presentació del Grup és l'euro. Els saldos i les transaccions denominades en monedes diferents 

de l'euro són denominats en moneda estrangera.  

Totes les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement inicial, aplicant-hi la taxa de canvi 

de comptat entre la moneda funcional i la moneda estrangera. 

Al final de cada període sobre el qual s'informa, les partides monetàries en moneda estrangera es converteixen a euros utilitzant el 

tipus de canvi mitjà del mercat de divises de comptat corresponent als tancaments de cada exercici. Les partides no monetàries 

valorades a cost històric es converteixen a euros aplicant-hi el tipus de canvi de la data d'adquisició i les partides no monetàries 

valorades a valor raonable es converteixen al tipus de canvi de la data de determinació del valor raonable. 

Les operacions de compravenda de divises a termini contractades i no vençudes, que no són de cobertura, es valoren als tipus de 

canvi del mercat de divises a termini en la data de tancament de l'exercici. 

Els tipus de canvi aplicats en la conversió dels saldos en moneda estrangera a euros són els publicats pel Banc Central Europeu 

(BCE) a 31 de desembre de cada exercici. 

Les diferències de canvi que es produeixen en convertir els saldos en moneda estrangera a la moneda de presentació del Grup es 

registren, com a criteri general, en el compte de pèrdues i guanys, al capítol «Diferències de canvi (net)». Tanmateix, les diferències 

de canvi sorgides en variacions de valor de partides no monetàries es registren a l'epígraf del patrimoni net «Un altre resultat 

global acumulat – Elements que es poden reclassificar en resultats – Diferències de canvi» del balanç, mentre que les diferències de 

canvi produïdes en instruments financers classificats a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys es registren en el compte de 

pèrdues i guanys, sense diferenciar-les de la resta de variacions del seu valor raonable. 

Els ingressos i les despeses en moneda estrangera es converteixen al tipus de canvi de tancament de cada mes. 

2.9. Operacions en moneda estrangera 
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A continuació es resumeixen els criteris més significatius utilitzats en el reconeixement dels seus ingressos i despeses: 

 

 

  

2.10. Reconeixement d'ingressos i 

despeses 
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En particular, el Grup segueix les etapes següents:  

 

 

Respecte a la comptabilització dels costos relacionats amb els contractes, els costos d'obtenció d'un contracte són aquells en què 

incorre el Grup per obtenir un contracte amb un client i en els quals no hauria incorregut si el Grup no l'hagués formalitzat. 

D'acord amb el marc comptable aplicable al Grup, s'activen tots aquells costos incrementals de l'obtenció i/o el compliment d'un 

contracte sempre que: 

◼ els costos estiguin directament relacionats amb un contracte o amb un contracte esperat que l'entitat pot identificar de forma 

específica (per exemple, els costos relacionats amb serveis que s'oferiran arran de la renovació d'un contracte existent o els 

costos de disseny d'un actiu que es transferirà en virtut d'un contracte específic que encara no s'ha aprovat); 

◼ els costos generin o millorin recursos de l'entitat que s'utilitzaran per satisfer (o per continuar satisfent) obligacions d'execució 

en el futur; i 

◼ s'esperi recuperar els costos. 

El Grup imputa al compte de pèrdues i guanys aquests costos activats en funció de la durada del contracte marc o les operacions 

que donen origen als costos i, a més, almenys amb una periodicitat semestral, duu a terme un test de deteriorament per avaluar en 

quina mesura els beneficis futurs generats per aquests contractes suporten els costos activats. Si els costos superessin el valor 

actual dels beneficis futurs, es procediria a deteriorar aquests actius en la proporció pertinent. 
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Les institucions d'inversió col·lectiva i fons de pensions gestionats per societats del Grup no es registren en el balanç del Grup, ja 

que els seus patrimonis són propietat de tercers. Les comissions meritades en l'exercici per aquesta activitat es registren al capítol 

«Ingressos per comissions» del compte de pèrdues i guanys, basant-se en la prestació del servei que fa l'Entitat. 

 

Recull totes les formes de contraprestació concedida a canvi dels serveis prestats pels empleats del Grup o per indemnitzacions per 

cessament. Es poden classificar en les categories següents: 

Beneficis als empleats a curt termini 

Correspon als beneficis dels empleats diferents d'indemnitzacions per cessament, que s'espera liquidar totalment abans dels dotze 

mesos següents al final del període anual sobre el qual s'informa, originats pels serveis que han prestat els empleats en aquest 

període. Inclou sous, salaris i aportacions a la Seguretat Social; drets per permisos retribuïts i absències retribuïdes per malaltia; 

participació en guanys i incentius i beneficis no monetaris als empleats, com ara atencions mèdiques, allotjament, automòbils i 

lliurament de béns i serveis gratuïts o parcialment subvencionats. 

El cost dels serveis prestats consta registrat a l'epígraf «Despeses d'administració – Despeses de personal» del compte de pèrdues i 

guanys, llevat de part de les despeses de personal dels Centres d'Admissió de Riscos que es presenten com a marge financer 

inferior de les operacions a les quals estan associats i determinats incentius al personal de la xarxa d'oficines per la comercialització 

de productes, inclosos els d'assegurança, que es presenten també minorant el marge financer o a l'epígraf de despeses de passius 

emparades per contractes d'assegurança o reassegurança. 

La concessió de facilitats creditícies als empleats per sota de les condicions de mercat té la consideració de retribució no monetària, 

i s'estima per la diferència entre les condicions de mercat i les pactades amb els empleats. Aquesta diferència es registra a l'epígraf 

«Despeses d'administració – Despeses de personal» amb contrapartida al capítol «Ingressos per interessos» del compte de pèrdues 

i guanys. 

Remuneracions a empleats basades en instruments de patrimoni 

El lliurament al personal d'instruments de patrimoni propi com a contraprestació als seus serveis, quan aquest lliurament es fa una 

vegada conclòs un període específic de serveis, es reconeix com una despesa per serveis, a mesura que els empleats el prestin, amb 

contrapartida a l'epígraf de «Fons propis – Altres elements de patrimoni net».  

En la data de concessió, aquests serveis, així com l'increment corresponent del patrimoni net, es valoraran al valor raonable dels 

serveis rebuts, llevat que no es pugui estimar amb fiabilitat, cas en el qual es valoren de forma indirecta per referència al valor 

raonable dels instruments de patrimoni compromesos. El valor raonable d'aquests instruments de patrimoni es determinarà en la 

data de concessió. 

Quan, entre els requisits previstos en l'acord de remuneració, s'estableixin condicions externes de mercat, la seva evolució es tindrà 

en compte en estimar el valor raonable dels instruments de patrimoni concedits; en canvi, les variables que no es consideren de 

mercat no es tenen en compte en el càlcul del valor raonable dels instruments de patrimoni concedits, però es consideren a l'hora 

de determinar el nombre d'instruments que es lliuraran. Els dos efectes es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys i en 

l'augment de patrimoni net corresponent. 

En el cas de transaccions amb pagaments basats en accions que es liquiden en efectiu, es reconeixerà una despesa amb 

contrapartida en el passiu del balanç. Fins a la data en què es liquidi el passiu, aquest passiu es valorarà al seu valor raonable, i els 

canvis de valor es reconeixeran en el resultat de l'exercici. 

Com a excepció a l'indicat al paràgraf anterior, les transaccions amb pagaments basats en accions que comporten la característica 

de liquidació neta per satisfer obligacions de retenció d'impostos es classificaran íntegrament com a transacció amb pagaments 

basats en accions liquidades mitjançant instruments de patrimoni si, en absència de la característica de liquidació neta, s'hagués 

classificat d'aquesta manera. 

Beneficis postocupació 

2.11. Patrimonis gestionats 

 

2.12. Beneficis als empleats 
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Són beneficis postocupació tots els assumits amb el personal i que es liquidaran després de finalitzar la seva relació laboral amb el 

Grup. Inclou els beneficis per retir, com per exemple el pagament de pensions i els pagaments únics per retir, i altres beneficis 

postocupació, com la contractació d'assegurances de vida i d'atenció mèdica a empleats una vegada finalitzada la seva relació 

laboral. 

Plans d'aportació definida 

Els compromisos postocupació mantinguts amb els empleats es consideren compromisos d'aportació definida quan es fan 

contribucions de caràcter predeterminat a una entitat separada o Fons de Pensions, sense tenir obligació legal ni efectiva de fer 

contribucions addicionals si l'entitat separada o el fons no poden atendre les retribucions als empleats relacionats amb els serveis 

prestats en l'exercici corrent i en els anteriors. Les aportacions efectuades per aquest concepte en cada exercici es registren a 

l'epígraf «Despeses d'administració – Despeses de personal» del compte de pèrdues i guanys. Els compromisos postocupació que 

no compleixin les condicions anteriors es consideren compromisos de prestació definida. 

Plans de prestació definida 

Es registra a l'epígraf «Provisions – Pensions i altres obligacions de prestacions definides postocupació» del balanç el valor actual 

dels compromisos postocupació de prestació definida, nets del valor dels actius del pla.  

Es consideren actius del pla els següents: 

◼ Els actius mantinguts per un fons de beneficis a llarg termini per als empleats, i  

◼ Les pòlisses d'assegurança aptes; que són aquelles emeses per una asseguradora que no és una part relacionada del Grup. 

En el cas dels actius mantinguts per un fons de beneficis, és necessari que siguin actius: 

◼ Posseïts per un fons que està separat legalment del Grup, i hi són només per pagar o finançar beneficis als empleats, o 

◼ Només estan disponibles per pagar o finançar retribucions postocupació, no estan disponibles per fer front als deutes dels 

creditors del Grup (ni tan sols en cas de fallida) i no poden retornar al Grup llevat de quan (i) els actius que queden en el pla 

són suficients per complir totes les obligacions del pla o de CaixaBank relacionades amb les retribucions postocupació, o (ii) 

serveixen per reemborsar les retribucions postocupació que el Grup ja ha satisfet als seus empleats. 

En el cas de les pòlisses d'assegurança, quan els compromisos de prestació definida estan assegurats mitjançant pòlisses 

contractades amb entitats que no tenen la condició de part vinculada, també compleixen les condicions requerides per ser actius 

afectes al pla.  

El valor tant dels actius mantinguts per un fons de pensions com de les pòlisses d'assegurança aptes figura registrat com a menor 

valor de les obligacions al capítol «Provisions – Pensions i altres obligacions de prestacions definides postocupació». Quan el valor 

dels actius del pla és més gran que el valor de les obligacions, la diferència positiva neta es registra al capítol «Altres Actius». 

En el procés de consolidació s'incorporen els actius i passius de les entitats dependents que inclouen les provisions matemàtiques 

de les pòlisses contractades directament per CaixaBank, per la qual cosa en el procés de consolidació es minora el capítol «Passius 

afectes al negoci assegurador» i queden recollides les inversions en els instruments financers que es troben afectes a les pòlisses. 

Els beneficis postocupació es reconeixen de la manera següent: 

◼ El cost dels serveis es reconeix en el compte de pèrdues i guanys i inclou els components següents: 

◆ El cost dels serveis del període corrent, entès com l'increment del valor actual de les obligacions que s'originen com a 

conseqüència dels serveis prestats en l'exercici pels empleats, es reconeix a l'epígraf «Despeses d'administració – 

Despeses de personal». 

◆ El cost dels serveis passats, que té l'origen en modificacions introduïdes en els beneficis postocupació ja existents o en la 

introducció de noves prestacions, així com el cost de reduccions, es reconeix al capítol «Previsions o reversió de 

previsions». 

◆ Qualsevol guany o pèrdua que sorgeixi d'una liquidació del pla es registra al capítol «Provisions o reversió de provisions». 

◼ L'interès net sobre el passiu/(actiu) net de beneficis postocupació de prestació definida, entès com el canvi durant l'exercici en 

el passiu/(actiu) net per prestacions definides que sorgeix pel transcurs del temps, es reconeix al capítol «Despeses per 

interessos» o al capítol «Ingressos per interessos», en el cas de resultar un ingrés, del compte de pèrdues i guanys. 



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      2. Principis, polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

40 

◼ La revaluació del passiu/(actiu) net per beneficis postocupació de prestació definida es reconeix al capítol «Un altre resultat 

global acumulat» del balanç. Inclou: 

◆ Les pèrdues i guanys actuarials generats en l'exercici que tenen l'origen en les diferències entre hipòtesis actuarials 

prèvies i la realitat, i en els canvis en les hipòtesis actuarials utilitzades. 

◆ El rendiment dels actius afectes al pla, excloses les quantitats incloses en l'interès net sobre el passiu/(actiu) per beneficis 

postocupació de prestació definida. 

◆ Qualsevol canvi en els efectes del límit de l'actiu, excloses les quantitats incloses en l'interès net sobre el passiu/(actiu) 

per beneficis postocupació de prestació definida. 

Altres beneficis als empleats a llarg termini 

Les altres retribucions a llarg termini, enteses com els compromisos assumits amb el personal prejubilat (aquell que ha cessat de 

prestar els seus serveis però que, sense estar legalment jubilat, continua amb drets econòmics davant d'aquesta fins que passi a la 

situació legal de jubilat), els premis d'antiguitat i altres conceptes similars es tracten comptablement, en el que és aplicable, segons 

el que s'ha establert anteriorment per als plans postocupació de prestació definida, a excepció del fet que les pèrdues i guanys 

actuarials es reconeixen al capítol «Provisions o reversió de provisions» del compte de pèrdues i guanys. 

Beneficis per finalització 

El succés que dona lloc a aquesta obligació és la finalització del vincle laboral entre l'Entitat i l'empleat com a conseqüència d'una 

decisió de l'Entitat, la creació d'expectativa vàlida a l'empleat o la decisió d'un empleat d'acceptar beneficis per una oferta 

irrevocable de l'Entitat a canvi de donar per finalitzat el contracte laboral.  

Es reconeixen un passiu i una despesa des del moment en què l'entitat no pot retirar l'oferta d'aquests beneficis feta als empleats o 

des del moment en què reconeix els costos per una reestructuració que suposi el pagament de beneficis per terminació. Aquests 

imports es registren com una provisió a l'epígraf «Provisions – Altres retribucions als treballadors a llarg termini» del balanç, fins al 

moment en què es liquiden. 

En el cas de pagaments a més de 12 mesos, es fa el mateix tractament que per als altres beneficis als empleats a llarg termini. 

 

La despesa per impost sobre beneficis es considera una despesa de l'exercici i es reconeix en el compte de pèrdues i guanys, 

excepte si és conseqüència d'una transacció els resultats de la qual es registren directament en el patrimoni net. En aquest cas, el 

seu efecte fiscal corresponent també es registra en patrimoni net. 

La despesa per impost sobre beneficis es calcula com a suma de l'impost corrent de l'exercici, que resulta d'aplicar el tipus de 

gravamen sobre la base imposable de l'exercici, i de la variació dels actius i passius per impostos diferits reconeguts durant 

l'exercici en el compte de pèrdues i guanys. La quantia resultant es minora per l'import de les deduccions que fiscalment són 

admissibles. 

Es registren com a actius i/o passius per impostos diferits les diferències temporànies, les bases imposables negatives pendents de 

compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades. Aquests imports es registren aplicant-los el tipus de gravamen al qual 

s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Tots els actius fiscals estan registrats a l'epígraf «Actius per impostos» del balanç i es mostren segregats entre corrents, pels 

imports a recuperar en els propers dotze mesos, i diferits, pels imports a recuperar en exercicis posteriors. 

De la mateixa manera, els passius fiscals estan registrats a l'epígraf «Passius per impostos» del balanç i també es mostren segregats 

entre corrents i diferits. Com a corrents es recull l'import a pagar per impostos en els propers dotze mesos i com a diferits, els que 

es preveu liquidar en exercicis futurs. 

Cal indicar que els passius per impostos diferits sorgits per diferències temporànies associades a inversions en entitats dependents, 

participacions en negocis conjunts o entitats associades no es reconeixen quan el Grup controla el moment de reversió de la 

diferència temporània i, a més, és probable que aquesta no reverteixi. 

D'altra banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen quan s'estima probable que reverteixin en un futur previsible i 

es disposarà de suficients guanys fiscals per poder recuperar-los.   

2.13. Impost sobre beneficis 
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Immobilitzat material d'ús propi 

Inclou l'import dels immobles, terrenys, mobiliari, vehicles, equips informàtics i altres instal·lacions adquirits en propietat o en 

règim d'arrendament, així com els actius cedits en arrendament operatiu. 

L'immobilitzat material d'ús propi està integrat pels actius que el Grup té per a ús actual o futur amb propòsits administratius o per 

a la producció o el subministrament de béns i que s'espera que siguin utilitzats durant més d'un exercici econòmic.  

Inversions immobiliàries 

Recull els valors nets dels terrenys, edificis i altres construccions, inclosos els rebuts pel Banc per a la liquidació, total o parcial, 

d'actius financers que representen drets de cobrament davant de tercers, que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer o 

per obtenir-ne una plusvàlua mitjançant la venda. 

Amb caràcter general, els actius tangibles es presenten al cost d'adquisició, net de l'amortització acumulada i de la correcció de 

valor que resulta de comparar el valor net de cada partida amb l'import recuperable corresponent. 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu valor residual. En són una 

excepció els terrenys, que no s'amortitzen perquè s'estima que tenen una vida indefinida. 

Les dotacions en concepte d'amortització dels actius tangibles s'efectuen amb contrapartida al capítol «Amortització» del compte 

de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització següents, determinats en funció dels anys de vida útil 

estimada dels diferents elements. 

VIDA ÚTIL D'ACTIUS TANGIBLES  

(Anys)  

  VIDA ÚTIL ESTIMADA 

Immobles  

 Construcció 16 - 50 

 Instal·lacions  8 - 25 

Mobiliari i instal·lacions  4 - 50 

Equips electrònics 3 - 8 

Altres  7 - 14 

 

Amb motiu de cada tancament comptable, el Grup analitza si hi ha indicis que el valor net dels elements del seu actiu tangibles 

excedeixi el seu corresponent import recuperable, entès aquest com l'import més elevat entre el seu valor raonable menys els 

costos de venda necessaris i el seu valor en ús. 

Si es determina que cal reconèixer una pèrdua per deteriorament, es registra amb càrrec a l'epígraf «Deteriorament del valor o 

reversió del deteriorament del valor d'actius no financers – Actius tangibles» del compte de pèrdues i guanys, i es redueix el valor 

en llibres dels actius fins al seu import recuperable. Després del reconeixement de la pèrdua per deteriorament, s'ajusten els 

càrrecs futurs en concepte d'amortització en proporció al valor en llibres ajustat i a la seva vida útil romanent.   

De manera similar, quan es constata que s'ha recuperat el valor dels actius, es registra la reversió de la pèrdua per deteriorament 

reconeguda en períodes anteriors i s'ajusten els càrrecs futurs en concepte d'amortització. En cap cas la reversió de la pèrdua per 

deteriorament d'un actiu no pot representar un increment del seu valor en llibres superior al que tindria si no s'haguessin 

reconegut pèrdues per deteriorament en exercicis anteriors. 

Així mateix, una vegada a l'any o quan s'observen indicis que ho aconsellen, es revisa la vida útil estimada dels elements de 

l'immobilitzat i, si cal, s'ajusten les dotacions en concepte d'amortitzacions en el compte de pèrdues i guanys d'exercicis futurs. 

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al capítol «Despeses d'administració – Altres despeses d'administració» 

del compte de pèrdues i guanys quan es produeixen. Igualment, els ingressos d'explotació de les inversions immobiliàries es 

registren al capítol «Altres ingressos d'explotació» del compte de pèrdues i guanys, mentre que les despeses d'explotació 

associades es registren al capítol «Altres despeses d'explotació». 

 

 

2.14. Actius tangibles 
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Tenen la consideració d'actius intangibles els actius no monetaris identificables que no tenen aparença física i que sorgeixen com a 

conseqüència d'una adquisició a tercers o que han estat desenvolupats internament. 

Fons de comerç 

El fons de comerç representa el pagament anticipat efectuat per l'entitat adquirent pels beneficis econòmics futurs procedents 

d'actius que no han pogut ser identificats individualment i reconeguts per separat. Només es registra fons de comerç quan les 

combinacions de negoci es fan a títol onerós.  

En els processos de combinacions de negoci, el fons de comerç sorgeix com a diferència positiva entre: 

◼ La contraprestació lliurada més, si escau, el valor raonable de les participacions prèvies en el patrimoni del negoci adquirit i 

l'import dels socis externs. 

◼ El valor raonable net dels actius identificats adquirits menys els passius assumits. 

El fons de comerç es registra a l'epígraf «Actiu intangible – Fons de comerç» i no s'amortitza. 

Amb motiu de cada tancament comptable o quan hi hagi indicis de deteriorament, es procedeix a estimar si s'ha produït en ells 

algun deteriorament que redueixi el seu valor recuperable per sota del seu cost net registrat i, en cas afirmatiu, es procedeix al seu 

oportú sanejament amb contrapartida a l'epígraf «Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no 

financers – Actius intangibles» del compte de pèrdues i guanys. Les pèrdues per deteriorament no són objecte de reversió 

posterior.  

Altres actius intangibles 

Aquesta partida inclou l'import dels actius intangibles identificables, entre altres conceptes, actius intangibles sorgits en 

combinacions de negoci i els programes informàtics.  

Són de vida útil indefinida quan, sobre la base de les anàlisis efectuades de tots els factors rellevants, es conclou que no hi ha un 

límit previsible del període durant el qual s'espera que generin fluxos d'efectiu nets a favor del Grup i de vida útil definida per a la 

resta de casos.  

Els actius intangibles de vida útil indefinida no s'amortitzen. No obstant això, amb motiu de cada tancament comptable, o sempre 

que hi hagi indicis de deteriorament, es revisen les vides útils romanents per tal d'assegurar que aquestes continuen sent 

indefinides o, en cas contrari, procedir en conseqüència. 

Els actius intangibles amb vida útil definida s'amortitzen en funció d'aquesta, aplicant-hi criteris similars als adoptats per a 

l'amortització dels actius tangibles. 

Les pèrdues que es produeixin en el valor registrat d'aquests actius, ja siguin de vida útil indefinida o definida, es reconeixen 

comptablement amb contrapartida a l'epígraf «Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no financers 

– Actius intangibles» del compte de pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests 

actius i, si escau, de les recuperacions de pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per 

als actius tangibles.  

Software 

El software es reconeix com a actiu intangible quan, entre altres requisits, es compleix que es té la capacitat per utilitzar-lo o 

vendre'l i, a més, és identificable i es pot demostrar la seva capacitat de generar beneficis econòmics en el futur.  

Les despeses en què s'ha incorregut durant la fase d'investigació es reconeixen directament en el compte de pèrdues i guanys de 

l'exercici en què s'hi incorre, i no es poden incorporar posteriorment al valor en llibres de l'actiu intangible. 

Gairebé tot el software registrat en aquest capítol del balanç ha estat desenvolupat per tercers i s'amortitza amb una vida útil 

d'entre quatre i quinze anys. 

 

 

PC.15. Actius intangibles 

2.15. Actius intangibles 
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Aquest epígraf del balanç recull els actius no financers que es mantenen per a la seva venda en el curs ordinari del negoci, així com 

els actius que estan en procés de producció, construcció o desenvolupament amb aquesta finalitat o es preveu consumir-los en el 

procés de producció o en la prestació de serveis.  

Les existències es valoren per l'import més baix entre el seu cost, incloses les despeses de finançament, i el seu valor net de 

realització. Per valor net de realització s'entén el preu estimat de venda net dels costos estimats de producció i comercialització. Els 

principis comptables i criteris de valoració aplicats als actius rebuts en pagament de deutes, classificats en aquest epígraf, són els 

mateixos que estan recollits a la Nota 2.17. Aquests actius es classifiquen, partint de la jerarquia de valor raonable, com a Nivell 2. 

El cost de les existències que no siguin intercanviables de forma ordinària i el dels béns i serveis produïts i segregats per a projectes 

específics es determina de manera individualitzada, mentre que el cost de les altres existències es determina majoritàriament per 

aplicació del mètode de «primera entrada primera sortida» (FIFO) o del cost mitjà ponderat, segons correspongui. 

Tant les disminucions com, si escau, les posteriors recuperacions del valor net de realització de les existències es reconeixen a 

l'epígraf «Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no financers – Altres» del compte de pèrdues i 

guanys de l'exercici en què tenen lloc.  

El valor en llibres de les existències es dona de baixa del balanç i es registra com a despesa en el compte de pèrdues i guanys en el 

període en què es reconeix l'ingrés procedent de la venda. La despesa es registra a l'epígraf «Altres despeses d'explotació» del 

compte de pèrdues i guanys.  

 

 

Els actius registrats en aquest epígraf del balanç recullen el valor en llibres de les partides individuals, o integrades en un conjunt 

(grup de disposició) o que formen part d'una unitat de negoci que es pretén alienar (operacions en interrupció), la venda dels quals 

és altament probable que tingui lloc en les condicions en què aquests actius es troben actualment en el termini d'un any a comptar 

de la data a què es refereixen els comptes anuals. A més, es poden classificar com a mantinguts per a la venda aquells actius que 

s'espera alienar dins el termini d'un any, però el retard ve causat per fets i circumstàncies fora del control del Grup, i hi ha prou 

proves que demostren que l'Entitat es manté compromesa amb el seu pla per vendre. La recuperació del valor en llibres d'aquestes 

partides tindrà lloc previsiblement a través del preu que s'obtingui en la seva alienació.  

Concretament, els actius immobiliaris o altres actius no corrents rebuts per cancel·lar, totalment o parcialment, les obligacions de 

pagament de deutors per operacions creditícies es consideren «Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han 

classificat com a mantinguts per a la venda», llevat que s'hagi decidit fer un ús continuat d'aquests actius. 

El Grup té centralitzats gairebé tots els actius immobiliaris adquirits o adjudicats en pagament de deutes a la seva filial 

BuildingCenter, SAU, amb l'objectiu d'optimitzar-ne la gestió. 

Els actius no corrents mantinguts per a la venda es valoren inicialment, generalment, per l'import més baix entre l'import en llibres 

dels actius financers aplicats i el valor raonable menys els costos de venda de l'actiu a adjudicar: 

◼ Per a l'estimació de les cobertures dels actius financers aplicats, es pren com a import a recuperar de la garantia el valor 

raonable menys els costos de venda estimats de l'actiu adjudicat quan l'experiència de vendes de la Societat ratifica la seva 

capacitat de realitzar aquest actiu al seu valor raonable. Aquest import en llibres recalculat es compara amb l'import en llibres 

previ i la diferència es reconeix com un increment o un alliberament de cobertures, segons correspongui. 

◼ Per determinar el valor raonable menys els costos de venda de l'actiu que s'adjudicarà, l'Entitat parteix, com a valor de 

referència, del valor de mercat atorgat en taxacions ECO individuals completes en el moment de l'adjudicació o recepció. A 

aquest valor de mercat se li aplica un ajust determinat pels models interns de valoració a l'efecte d'estimar el descompte sobre 

el valor de referència i els costos de venda. Aquests models interns tenen en compte l'experiència de vendes de béns similars 

en termes de preu i volum. 

Quan el valor raonable menys els costos de venda sigui superior a l'import en llibres, el Grup reconeix la diferència en el compte de 

pèrdues i guanys com un ingrés per reversió del deteriorament amb el límit de l'import del deteriorament acumulat des del 

reconeixement inicial de l'actiu adjudicat.  

2.16. Existències 

 

2.17. Actius i passius mantinguts per a la 

venda 
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Posteriorment al reconeixement inicial, el Grup compara l'import en llibres amb el valor raonable menys els costos de venda i 

registra qualsevol possible deteriorament addicional en el compte de pèrdues i guanys. Per fer-ho, el Grup actualitza la valoració de 

referència que serveix per a l'estimació del valor raonable. De manera similar al procediment seguit en el reconeixement inicial, el 

Grup també aplica a la valoració de referència un ajust determinat pels models interns de valoració. 

Les pèrdues per deteriorament d'un actiu, o grup de disposició, es reconeixen al capítol «Guanys o pèrdues procedents d'actius no 

corrents i grups alienables d'elements classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a operacions interrompudes 

(net)» del compte de pèrdues i guanys. Els guanys d'un actiu no corrent mantingut per a la venda per increments posteriors del 

valor raonable (menys els costos de venda) augmenten el seu valor en llibres i es reconeixen també en el compte de pèrdues i 

guanys fins a un import igual al de les pèrdues per deteriorament anteriorment reconegudes.  

Els actius no corrents mantinguts per a la venda no s'amortitzen mentre romanen en aquesta categoria. 

 

 

A continuació es recull la forma d'identificar i comptabilitzar les operacions d'arrendament en què el Grup actua com a arrendador 

o com a arrendatari: 

2.18. Arrendaments 
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Els actius contingents sorgeixen per successos inesperats o no planificats dels quals neix la possibilitat d'una entrada de beneficis 

econòmics. Els actius contingents no són objecte de reconeixement als estats financers, llevat que l'entrada de beneficis econòmics 

sigui pràcticament certa. Si l'entrada de beneficis econòmics és probable, s'informa en notes sobre l'actiu contingent corresponent. 

Els actius contingents són objecte d'avaluació continuada amb l'objectiu d'assegurar que la seva evolució es reflecteix 

adequadament als estats financers. 

 

Les provisions cobreixen obligacions presents en la data de formulació dels comptes anuals sorgides com a conseqüència de fets 

passats dels quals es poden derivar perjudicis patrimonials i es considera probable la seva ocurrència; són concrets respecte a la 

seva naturalesa, però indeterminats respecte al seu import i/o moment de cancel·lació. 

En els comptes anuals es recullen totes les provisions significatives respecte a les quals s'estima que la probabilitat que calgui fer 

front a l'obligació és superior a la de no fer-ho. Les provisions es registren en el passiu del balanç en funció de les obligacions 

cobertes. 

Les provisions, que es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés de 

què deriven i es recalculen amb motiu de cada tancament comptable, s'utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les 

quals es van reconèixer originàriament. Se'n fa la reversió, total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir o 

disminueixen. 

La política respecte a les contingències fiscals és proveir les actes d'inspecció incoades per la Inspecció de Tributs amb relació als 

principals impostos que hi són aplicables, tant si han estat objecte de recurs com si no ho han estat, més els corresponents 

interessos de demora. Pel que fa als procediments judicials en curs, es proveeixen aquells la probabilitat de pèrdua dels quals 

s'estima que superi el 50 %. 

Quan hi ha l'obligació present però no és probable que hi hagi una sortida de recursos, es registra com a passius contingents. Els 

passius contingents poden evolucionar de manera diferent de la inicialment esperada, per la qual cosa són objecte de revisió 

continuada per tal de determinar si aquesta eventualitat de sortida de recursos s'ha convertit en probable. Si es confirma que la 

sortida de recursos és més probable que es produeixi que no pas que no es produeixi, es reconeix la corresponent provisió en el 

balanç. 

Les provisions es registren al capítol «Provisions» del passiu del balanç en funció de les obligacions cobertes. Els passius contingents 

es reconeixen en comptes d'ordre del balanç. 

 

Instruments financers 

Les companyies asseguradores del Grup (VidaCaixa i BPI Vida y Pensiones) s'han acollit a l'exempció temporal d'aplicació de la NIIF 

9, per la qual cosa els seus instruments financers es presenten segons els criteris de presentació i valoració de la NIC 39 a l'epígraf 

«Actius afectes al negoci assegurador» del balanç adjunt (vegeu Notes 1 i 17). 

Classificació dels actius i passius financers 

Els actius financers es presenten en el balanç, agrupats dins l'apartat «Actius afectes al negoci assegurador» en les diferents 

categories en què es classifiquen a l'efecte de la seva gestió i valoració, i que es descriuen a continuació:  

◼ «Actius i passius financers mantinguts per negociar»: aquesta cartera està integrada principalment pels actius i passius 

financers adquirits o emesos amb la intenció de dur-los a terme a curt termini o que formen part d'una cartera d'instruments 

financers, identificats i gestionats conjuntament, per a la qual hi ha evidència d'actuacions recents dirigides a obtenir guanys a 

curt termini. També es consideren passius financers mantinguts per negociar les posicions curtes de valors com a 

conseqüència de vendes d'actius adquirits temporalment amb pacte de retrocessió no opcional o de valors rebuts en préstec. 

Finalment, es consideren com a actius o passius financers mantinguts per negociar els derivats actius i passius que no 

compleixen la definició de contracte de garantia financera ni han estat designats com a instruments de cobertura. 

2.19. Actius contingents 

 

2.20. Provisions i passius contingents 

 

2.21. Operacions d'assegurances 
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◼ «Actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats»: s'inclouen, si escau, aquells instruments 

financers designats en el seu reconeixement inicial, com per exemple els actius o passius financers híbrids que han de valorar-

se íntegrament pel seu valor raonable o amb derivats financers per reduir l'exposició a variacions en el valor raonable, o es 

gestionen conjuntament amb passius financers i derivats per tal de reduir l'exposició global al risc de tipus d'interès. En 

general, en aquesta categoria s'hi inclouen tots aquells actius o passius financers que, en ser-hi classificats, s'eliminen o es 

redueixen significativament incoherències en el seu reconeixement o valoració (asimetries comptables). Els instruments 

financers d'aquesta categoria hauran d'estar sotmesos, permanentment, a un sistema de mesurament, gestió i control de 

riscos i resultats, integrat i consistent, que permeti comprovar que el risc es redueix efectivament. Els actius i els passius 

financers només es poden incloure en aquesta cartera en la data d'adquisició o quan s'originen. 

◼ «Actius financers disponibles per a la venda»: està integrada pels valors representatius de deute i instruments de patrimoni 

que no s'han classificat en altres categories. 

◼ «Préstecs i partides a cobrar»: inclou el finançament atorgat a tercers amb origen en les activitats típiques de crèdit i préstec 

fetes per aquestes filials, els deutes contrets amb aquestes per part dels assegurats i pels valors representatius de deute que 

no disposen d'un preu cotitzat en un mercat actiu. 

Valoració dels actius financers 

Tots els instruments financers es registren inicialment pel seu valor raonable, que, si no hi ha evidència en contra, és el preu de la 

transacció.  

Posteriorment, en una data determinada, el valor raonable d'un instrument financer correspon a l'import pel qual podria ser lliurat, 

si es tracta d'un actiu, o liquidat, si es tracta d'un passiu, en una transacció efectuada entre parts interessades, informades en la 

matèria, que actuïn en condicions d'independència mútua. La referència més objectiva del valor raonable d'un instrument financer 

és el preu que se'n pagaria en un mercat actiu, transparent i profund, per la qual cosa s'agafa el preu de cotització o preu de 

mercat. 

Quan no hi hagi preu de mercat, per estimar-ne el valor raonable es recorre al preu de transaccions recents d'instruments anàlegs i, 

en cas que no n'hi hagi, a models de valoració suficientment contrastats i reconeguts per la comunitat financera internacional, 

considerant les característiques específiques de l'instrument que s'ha de valorar i, molt especialment, els diferents tipus de risc 

associat a aquest. 

Excepte en els derivats de negociació, totes les variacions en el valor dels instruments financers per raó de la meritació d'interessos 

i conceptes assimilats es registren en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es va produir la meritació. Els dividends 

percebuts d'altres societats es registren en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què neix el dret a percebre'ls. 

Les variacions en les valoracions que es produeixin després del registre inicial per causes diferents de les esmentades en el paràgraf 

anterior es tracten com es descriu a continuació, en funció dels tipus dels actius i passius financers: 

◼ Els instruments financers inclosos en «Actius financers mantinguts per negociar», «Actius financers designats a valor raonable 

amb canvis en resultats», «Passius financers mantinguts per negociar» i «Passius financers designats a valor raonable amb 

canvis en resultats» es valoren inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, les variacions que s'hi produeixen es 

registren amb contrapartida en el compte de pèrdues i guanys. 

◼ Per la seva part, els instruments financers inclosos en «Actius financers disponibles per a la venda» es valoren inicialment pel 

seu valor raonable i, posteriorment, les variacions que s'hi produeixen, netes del seu impacte fiscal, es registren amb 

contrapartida als epígrafs de «Patrimoni net. Un altre resultat global acumulat – Elements que es poden reclassificar en 

resultats – Actius financers disponibles per a la venda» i «Patrimoni net. Un altre resultat global acumulat – Elements que es 

poden reclassificar en resultats – Conversió de divises» del balanç. 

◼ Els derivats es registren en el balanç pel seu valor raonable. En el moment de la seva contractació, i llevat de prova en contra, 

el preu de transacció és el seu valor raonable i es registren com un actiu si aquest és positiu o com un passiu si és negatiu. En 

cas que en el moment de la contractació el seu preu difereixi del seu valor raonable, la diferència es registra immediatament 

en el compte de pèrdues i guanys per als derivats classificats en els nivells 1 i 2 de la jerarquia de valor raonable (vegeu 

l'apartat «Valor raonable dels instruments financers» d'aquesta mateixa Nota). 

◼ Els canvis posteriors del valor raonable dels derivats es registren en el compte de pèrdues i guanys, llevat de si es tracta de 

derivats de comptabilitat de cobertura de fluxos d'efectiu que es registren a l'epígraf «Patrimoni net. Un altre resultat global 
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acumulat – Elements que es poden reclassificar en resultats – Derivats de cobertura. Cobertures de fluxos d'efectiu» del 

patrimoni net. 

◼ Els derivats implícits en altres instruments financers o en altres contractes es registren separadament com a derivats quan els 

seus riscos i característiques no estan estretament relacionats amb els de l'instrument o contracte principal, i sempre que es 

pugui donar un valor raonable fiable al derivat implícit considerat de forma independent. 

◼ Els instruments financers inclosos en la cartera de «Préstecs i partides a cobrar» i «Passius financers a cost amortitzat» es 

valoren al seu cost amortitzat. El cost amortitzat és el cost d'adquisició corregit, en més o en menys segons el cas, pels 

reemborsaments de principal i la part imputada en el compte de pèrdues i guanys, mitjançant la utilització del mètode del 

tipus d'interès efectiu, de la diferència entre l'import inicial i el valor de reemborsament al venciment. A més, el cost 

amortitzat es minora per l'import de les correccions de valor motivades pel deteriorament experimentat pels actius. 

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor inicial d'un instrument financer amb els fluxos 

d'efectiu estimats per tots els conceptes fins al venciment o la cancel·lació. Per als instruments financers a tipus d'interès fix, el 

tipus d'interès efectiu coincideix amb el tipus d'interès contractual més, si escau, les comissions i els costos de transacció que 

formin part del rendiment financer. En el cas que aquest tipus d'interès fix sigui contingent, el Grup l'incorpora a l'estimació del 

tipus d'interès efectiu només si és altament probable la consecució de l'esdeveniment desencadenant. Per calcular el tipus 

d'interès efectiu dels instruments financers a tipus d'interès variable, s'utilitza el tipus d'interès variable com si fos fix fins a la 

propera revisió del tipus d'interès de referència. 

Reclassificacions entre carteres d'instruments financers 

Al tancament de l'exercici, els imports dels actius financers sota el tractament de la NIC 39 reclassificats en exercicis previs no són 

significatius. 

Deteriorament del valor d'actius financers (NIC 39) 

Un actiu financer es considera deteriorat quan hi ha una evidència objectiva d'un impacte negatiu en els fluxos d'efectiu futurs que 

es van estimar en el moment de formalitzar-se la transacció, com a conseqüència que l'acreditat no pot o no podrà fer front als 

seus compromisos contractuals dins el termini establert i en la forma pertinent o quan no pugui recuperar-se íntegrament el seu 

valor en llibres. La disminució del valor raonable per sota del cost d'adquisició no constitueix per si mateixa una evidència de 

deteriorament.  

Com a criteri general, la correcció del valor en llibres dels instruments financers a causa del seu deteriorament s'efectua amb càrrec 

al capítol «Deteriorament del valor o reversió del deteriorament d'actius financers no valorats a valor raonable amb canvis en 

resultats i pèrdues o guanys nets per modificació» del compte de pèrdues i guanys del període en què el deteriorament esmentat 

es manifesta, i les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades prèviament, en cas que es produeixin, es reconeixen 

al mateix epígraf del compte de pèrdues i guanys del període en què el deteriorament s'elimina o es redueix. 

Per al cas dels instruments de deute a cost amortitzat, es mantenen les categories identificades a l'apartat 2.7, per bé que el càlcul 

de les cobertures es basa en el que estableix la NIC 39. La cobertura calculada o provisió es defineix com la diferència entre l'import 

en llibres brut de l'operació i el valor actualitzat de l'estimació dels fluxos d'efectiu que s'espera cobrar, descomptats amb el tipus 

d'interès efectiu de l'operació. Es tenen en compte les garanties eficaces rebudes. Als efectes de l'estimació de les cobertures, 

l'import del risc és, per als instruments de deute, l'import en llibres brut i, per a les exposicions fora de balanç, l'estimació de les 

quanties que s'espera desembossar. 

Tant les operacions classificades sense risc apreciable com aquelles operacions que com a conseqüència de la tipologia del seu 

garant siguin classificades sense risc apreciable podran tenir un percentatge de cobertura del 0 %. Aquest percentatge només 

s'aplicarà sobre el risc cobert. 

A continuació es descriu la política comptable referent al reconeixement de pèrdues per deteriorament de les categories 

d'instruments disponibles per a la venda: 

◼ Valors representatius de deute classificats en disponible per a la venda: el valor de mercat dels instruments de deute cotitzats 

es considera una estimació raonable del valor actual dels seus fluxos d'efectiu futurs. 

◼ Quan hi ha una evidència objectiva que les diferències negatives sorgides en la valoració d'aquests actius tenen origen en el 

seu deteriorament, es deixen de presentar a l'epígraf del patrimoni net «Un altre resultat global acumulat – Elements que es 

poden reclassificar en resultats – Actius financers disponibles per a la venda» i es registra en el compte de pèrdues i guanys 

l'import considerat com a deteriorament acumulat fins a aquest moment. En cas de recuperar-se posteriorment la totalitat o 
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una part de les pèrdues per deteriorament, el seu import es reconeix en el compte de pèrdues i guanys del període en què es 

produeix la recuperació. 

◼ Instruments de patrimoni classificats en disponible per a la venda: quan hi ha una evidència objectiva de deteriorament, com 

pot ser una disminució del 40 % en el valor raonable o una situació de pèrdua continuada durant un període superior als 18 

mesos, les minusvàlues latents es reconeixen seguint amb els criteris de registre de les pèrdues per deteriorament aplicats als 

valors representatius de deute classificats com a disponibles per a la venda, excepte pel fet que qualsevol recuperació que es 

produeixi de les pèrdues esmentades es reconeix a l'epígraf del patrimoni net «Un altre resultat global acumulat – Elements 

que es poden reclassificar en resultats – Actius financers disponibles per a la venda». 

En la determinació de si hi ha deteriorament, el Grup té en compte si hi ha factors en l'entorn tecnològic, de mercat, legals o d'un 

altre tipus en què opera l'entitat avaluada que puguin indicar que el cost de la inversió pot no ser recuperable. Així mateix, també 

es té en compte la volatilitat que mostra cada títol individualment en la seva cotització, per determinar si és un percentatge 

recuperable mitjançant la seva venda en el mercat. Aquestes consideracions poden portar a l'existència de llindars diferents per a 

determinats títols o sectors dels esmentats en el paràgraf anterior. 

Instruments de patrimoni valorats al cost d'adquisició: les pèrdues per deteriorament dels instruments de patrimoni valorats al seu 

cost d'adquisició equivalen a la diferència positiva entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos de caixa futurs esperats, 

actualitzats al tipus de rendibilitat de mercat per a altres valors similars. En l'estimació del deteriorament d'aquesta classe d'actius 

es pren en consideració el patrimoni net de l'entitat participada, llevat dels «resultats globals acumulats» deguts a cobertures per 

fluxos d'efectiu, determinat en funció de l'últim balanç aprovat, corregit per les plusvàlues tàcites existents a la data de valoració. 

Les pèrdues per deteriorament es registren en el compte de pèrdues i guanys del període en què es manifesten, i minoren 

directament el cost de l'instrument. 

Actius emparats per contractes d'assegurances i reassegurances 

Per part seva, el capítol «Actius afectes al negoci assegurador — Actius emparats per contractes d'assegurança i reassegurança» del 

balanç també recull els imports que les entitats consolidades tenen dret a percebre amb origen en els contractes de reassegurança 

que mantenen amb terceres parts, i més concretament, la participació de la reassegurança en les provisions tècniques constituïdes 

per les entitats d'assegurances consolidades. 

Passius per contractes d'assegurances 

El capítol «Passius afectes al negoci assegurador» del balanç recull les provisions tècniques de l'assegurança directe i de la 

reassegurança acceptada registrades per les entitats consolidades per cobrir les obligacions amb origen en els contractes 

d'assegurança que mantenen vigents al tancament del període. A continuació es detallen els components principals recollits com a 

provisions tècniques:  

◼ Primes no consumides i riscos en curs:  

◆ La provisió per a primes no consumides correspon a la fracció de les primes meritades en l'exercici que s'ha d'imputar al 

període comprès entre el tancament de cada exercici i el final del període de cobertura de la pòlissa. 

◆ La provisió per a riscos en curs té per objecte complementar la provisió de primes no consumides en la mesura que el seu 

import no sigui suficient per cobrir la valoració de tots els riscos i despeses corresponents al període de cobertura no 

transcorregut a la data de tancament.  

◼ Assegurances de vida: està integrada principalment per les provisions matemàtiques dels contractes d'assegurança, així com 

per les primes no consumides dels contractes d'assegurança amb període de cobertura igual o inferior a l'any. Les provisions 

matemàtiques representen l'excés del valor actual actuarial de les obligacions futures de les companyies asseguradores 

dependents sobre el de les primes que ha de satisfer el prenedor de l'assegurança. 

Relatives a l'assegurança de vida quan el risc de la inversió l'assumeixen els prenedors: corresponen a les provisions tècniques dels 

contractes d'assegurances en què el prenedor assumeix el risc de la inversió. 

◼ Prestacions: recull l'import total de les obligacions pendents derivades dels sinistres esdevinguts amb anterioritat a la data de 

tancament de l'exercici. El Grup calcula aquesta provisió com la diferència entre el cost total estimat o cert dels sinistres 

ocorreguts i pendents de declaració, liquidació o pagament, incloent-hi les despeses externes i internes de gestió i tramitació 

dels expedients, i el conjunt dels imports ja pagats per raó d'aquests sinistres. 
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◼ Provisions per a participació en beneficis i per a extorns: inclou l'import dels beneficis meritats a favor dels assegurats o 

beneficiaris encara no assignats a la data de tancament. No recull l'efecte d'assignar part de les plusvàlues latents de la cartera 

d'inversions a favor dels prenedors d'assegurança. 

Les provisions tècniques vinculades als riscos cedits a entitats reasseguradores es calculen en funció dels contractes de 

reassegurança subscrits, seguint criteris anàlegs als establerts en les assegurances directes.  

A més, el Grup aplica l'opció comptable prevista en la NIIF 4 denominada «comptabilitat tàcita», per la qual es permet que l'entitat 

asseguradora modifiqui la seva política comptable de manera que la pèrdua o el guany reconegut però no realitzat en els actius 

associats als contractes d'assegurances afecti les valoracions dels passius per contractes d'assegurances de la mateixa forma que la 

pèrdua o el guany realitzat. L'ajust corresponent en aquests passius (o en els costos d'adquisició diferits o en els actius intangibles) 

es reconeixerà en un altre resultat global si, i només si, els guanys o pèrdues no efectuats es reconeixen en altres ingressos i 

despeses reconeguts.  

El Grup efectua anualment un test d'adequació de passius amb l'objectiu d'identificar qualsevol dèficit de provisions i fer la dotació 

corresponent. Al contrari, si el resultat de l'avaluació del test d'idoneïtat de passius posa de manifest una suficiència o excés de 

provisió, el Grup, tal com estableix la NIIF 4, adopta un criteri de prudència. La prova d'adequació de passius consisteix a avaluar els 

passius per contractes d'assegurances a partir de les estimacions més actuals dels fluxos d'efectiu futurs procedents dels seus 

contractes en relació amb els actius afectes a la seva cobertura. Amb aquest objectiu, es determina: 

◼ La diferència entre el valor en llibres dels seus contractes d'assegurances, net dels costos d'adquisició diferits o de qualsevol 

actiu intangible relacionat amb els contractes d'assegurança objecte d'avaluació, i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats 

dels contractes d'assegurança i dels fluxos d'efectiu connexos, com ara els costos de tramitació de les reclamacions i els fluxos 

d'efectiu que procedeixin d'opcions i garanties implícites. 

◼ La diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu projectats dels actius financers afectes als contractes 

d'assegurança.  

Els fluxos futurs estimats derivats dels contractes d'assegurances i dels actius financers afectes es descompten a una corba de tipus 

d'interès d'actius d'alta qualitat creditícia (deute sobirà espanyol). Per calcular els fluxos d'efectiu futurs derivats dels contractes 

d'assegurances, es tenen en compte els rescats observats a la cartera d'acord amb la mitjana dels tres últims anys per a la Pensió 

2000 i PPA, i a partir de la mitjana observada dels últims cinc anys a la resta dels productes. A més, es duen a terme exercicis de 

sensibilitat respecte a la corba de descompte utilitzada. Aquesta anàlisi de sensibilitat consisteix a introduir una caiguda del tipus 

d'interès de 100, 150 i 200 punts bàsics de la corba de descompte utilitzada, així com un increment de 80, 100 i 200 punts bàsics.  

El Grup no separa cap component de dipòsit associat als contractes d'assegurança; aquesta dissociació és de caràcter voluntari. Així 

mateix, s'estima que el valor raonable de les opcions de rescat emeses a favor dels prenedors de contractes d'assegurança té un 

valor nul o, en cas contrari, la seva valoració forma part del valor dels passius per contractes d'assegurança. 

 

 

Els conceptes utilitzats en la presentació dels estats de fluxos d'efectiu són els següents: 

◼ Fluxos d'efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i dels seus equivalents; és a dir, les inversions a curt termini de gran 

liquiditat i baix risc d'alteracions en el seu valor. 

◼ Activitats d'explotació: s'utilitza el mètode indirecte per a la presentació dels fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació, que 

reflecteix el flux procedent de les activitats típiques de les entitats de crèdit, així com d'altres activitats que no es poden 

qualificar d'inversió o de finançament.  

◼ Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius a llarg termini, com ara participades i 

inversions estratègiques i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equivalents. 

◼ Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la composició del patrimoni net i dels passius que no formen 

part de les activitats d'explotació, com els passius financers subordinats. S'han considerat com a activitats de finançament les 

emissions col·locades en el mercat institucional, mentre que les col·locades en el mercat detallista entre els nostres clients 

s'han considerat com a activitat d'explotació. 

 

2.22. Estats de fluxos d'efectiu 

 

2.23. Estat de canvis en el patrimoni net. 

Part A) Estats d'ingressos i despeses 

reconeguts 
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En aquest estat es presenten els ingressos i les despeses reconeguts com a conseqüència de l'activitat del Grup durant l'exercici, i 

es distingeix entre els registrats com a resultats en el compte de pèrdues i guanys i els altres ingressos i despeses reconeguts 

directament en el patrimoni net. 

 

 

En aquest estat es presenten tots els canvis produïts en el patrimoni net del Grup, incloent-hi els originats en canvis en els criteris 

comptables i en correccions d'errors. En l'estat es presenta una conciliació del valor en llibres al començament i al final de l'exercici 

de totes les partides que formen el patrimoni net, agrupant els moviments en funció de la seva naturalesa:  

◼ Ajustos per canvis en criteris comptables i correccions d'errors: inclou els canvis en el patrimoni net que sorgeixen com a 

conseqüència de la reexpressió retroactiva dels saldos dels estats financers distingint els que tenen origen en canvis en els 

criteris comptables dels que corresponen a correcció d'errors. 

◼ Total d'Ingressos i Despeses reconeguts: recull, de manera agregada, el total de les partides registrades a l'estat de canvis en el 

patrimoni net part A) Ingressos i Despeses reconeguts, indicades anteriorment. 

◼ Altres variacions en el patrimoni net: recull la resta de les partides registrades en el patrimoni net, com poden ser augments o 

disminucions de capital, distribució de dividends, operacions amb instruments de capital propis, pagaments amb instruments 

de capital propis, transferències entre partides del patrimoni net i qualsevol altre augment o disminució del patrimoni net. 

Particularment, en els epígrafs de «Guanys acumulats» i «Altres reserves» es recull: 

◼ L'epígraf de fons propis «Guanys acumulats» inclou, al tancament de l'exercici, els guanys no distribuïts procedents de 

l'aplicació de resultats de les entitats del grup consolidable i els resultats procedents de la venda de les inversions classificades 

en «Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global – Instruments de patrimoni», entre d'altres. 

◼ L'epígraf de fons propis «Altres reserves» inclou, al tancament de l'exercici, els impactes de 1a aplicació de normativa 

comptable, l'aplicació del resultat d'entitats que consoliden pel mètode de la posada en equivalència, net dels dividends 

distribuïts a entitats del grup consolidable, la remuneració d'emissions que compleixen determinades característiques i els 

guanys/pèrdues derivats de l'operativa amb accions pròpies, entre d'altres. 

2.24. Estat de canvis en el patrimoni net. 

Part B) Estats totals de canvis en el 

patrimoni net 
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3. Gestió del risc 

 

Des de la perspectiva del Grup, de l'exercici 2020 es poden destacar els factors següents, que han repercutit significativament en la 

gestió del risc, tant per la seva incidència dins l'any com per les implicacions a llarg termini: 

◼ Entorn macroeconòmic 

◆ Economia global 

El 2020, la COVID-19 i les restriccions a l'activitat necessàries per contenir-la van sumir el món en una recessió abrupta i 

generalitzada (caiguda estimada del PIB mundial del 3,5 %). El seu impacte econòmic es va notar amb força durant el 

primer semestre de l'any. Entre els països emergents, el PIB de la Xina es va contreure un 10,0 % intertrimestral durant el 

primer trimestre, mentre que les economies avançades van patir caigudes severes durant el segon trimestre (EUA: -9,0 % 

intertrimestral; Eurozona: -11,8 %; Japó: -8,2 %; Regne Unit: -19,8 %). Després d'aquests enfonsaments, la retirada de les 

restriccions a la mobilitat va accionar una reactivació econòmica i, durant el tercer trimestre, el PIB de les principals 

economies internacionals va rebotar de manera notable (EUA: +7,4 % intertrimestral; Eurozona: +12,7 %; Japó: +5,0 %; 

Regne Unit: +15,5 %). Tanmateix, l'activitat encara és lluny de recuperar els seus nivells anteriors a la pandèmia (la Xina 

n'és l'excepció) i, de fet, els indicadors suggereixen que la recuperació s'ha anat frenant en el tram final del 2020, a 

mesura que repuntaven les infeccions per COVID-19. Amb tot, els nous rebrots s'estan tallant amb mesures delimitades i 

la situació és millor que la viscuda durant la primavera del 2020. Tot i això, previsiblement, l'economia mundial 

continuarà operant en un entorn d'incertesa elevada.  

L'evolució de la pandèmia i els avenços mèdics continuaran sent el gran determinant de l'escenari durant els propers 

trimestres. D'una banda, la incertesa i les restriccions de mobilitat que es vagin prenent localment davant dels rebrots 

limitaran la capacitat de recuperació de l'activitat econòmica durant els pròxims mesos. D'altra banda, els últims avenços 

mèdics, i en particular el desenvolupament de vacunes amb elevada efectivitat, haurien d'afavorir una progressiva 

vacunació de segments significatius de la població ja durant la primera meitat de l'any 2021, cosa que afavoriria una 

millora del sentiment i donaria tracció a la recuperació. En conseqüència, es preveu que, el 2021, es produeixi un rebot 

substancial de l'activitat econòmica (creixement mundial del 5,5 %). 

En aquest context, cal recordar que totes les esferes de la política econòmica han reaccionat amb contundència davant 

aquesta conjuntura el 2020. En el cas dels EUA, les mesures han estat molt notables tant en el pla fiscal com en el 

monetari, dues esferes que seguiran actives durant els propers trimestres. En concret, després de retallar tipus 

agressivament fins al 0,00 % - 0,25 % i llançar una àmplia bateria de mesures (destaquen, en particular, les elevades 

compres d'actius), a l'agost la Fed va indicar que mantindrà una política acomodatícia durant un llarg període de temps (i 

més enllà que l'economia consolidi la seva reactivació). De fet, va modificar el seu marc estratègic i va dir que, en el futur, 

tolerarà temporalment inflacions superiors al 2 %. 

◆ Eurozona 

A l'Eurozona, després d'un rebot notable de l'activitat durant el tercer trimestre, les últimes dades mostren un 

acompliment negatiu durant el quart trimestre, amb la qual cosa, en el seu conjunt, la caiguda del PIB va ser del 6,8 % el 

2020. Per al 2021 es preveu un augment de prop del 4 %, tot i que amb diferències importants entre països. Les 

economies amb menys incidència de la pandèmia, una estructura econòmica menys sensible a les restriccions a la 

mobilitat o amb més capacitat d'acció en política fiscal capejaran millor la conjuntura.  

Davant l'impacte diferent entre països, cal destacar l'aprovació del Pla de Recuperació proposat per la Comissió Europea 

(conegut com a NGEU, per Next Generation EU), que afavorirà una reactivació sincronitzada a escala europea. Els fons 

(360.000 milions d'euros en préstecs i 390.000 en transferències) representen una quantitat suficientment important per 

donar suport a la recuperació econòmica a curt termini. A més, el Pla ofereix al·licients per transformar i modernitzar les 

economies (amb èmfasi en les transicions tecnològica i ambiental) i conté elements (com l'emissió de deute comunitari 

en volums significatius) que podrien assentar les bases per a un salt endavant en matèria de construcció europea. 

 

 

 

3.1 Entorn i factors de risc 
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◆ Espanya i Portugal 

L'economia espanyola ha seguit una dinàmica semblant a l'europea, encara que la importància de sectors especialment 

sensibles a les restriccions a la mobilitat comporta caigudes una mica més intenses de l'activitat al nostre país (el sector 

turístic representa un 12,3 % del PIB i, en el seu conjunt, sectors com la restauració i l'hostaleria, el comerç i l'oci o el 

transport, entre altres, representen al voltant del 25 % del PIB). Així, doncs, en el conjunt del 2020, la contracció del PIB 

va ser de l'11,0 %. Partint d'aquest punt, es preveu que la recuperació iniciada a mitjans d'aquest any guanyi tracció el 

2021, amb un rebot del 6 %. A això contribuiran les mesures d'estímul fiscal, tant domèstiques com comunitàries, i el 

control de l'epidèmia gràcies a la disponibilitat d'una vacuna. 

Portugal, també amb un important pes del turisme (que supera el 14 % del PIB), s'enfronta a un escenari semblant al 

d'Espanya. A causa de les dificultats del turisme i d'un restabliment gradual de l'activitat, la contracció del PIB durant el 

2020 va ser del 7,6 %, un registre al qual seguirà un rebot de prop del 5 % el 2021. 

Aquest escenari està subjecte a un grau d'incertesa inusualment elevat, especialment pel que fa a l'evolució de la 

pandèmia i els avenços mèdics que han de contribuir al seu control, així com pel que fa a la implementació del pla de 

recuperació europeu. D'una banda, un desplegament ràpid de vacunes altament efectives i una implementació àgil del 

NGEU contribuirien a accelerar la reactivació econòmica i reduirien el dany sobre el teixit productiu. De l'altra, no es pot 

descartar, especialment a curt termini, que l'evolució de la pandèmia obligui a endurir les restriccions de mobilitat. Així 

mateix, retards relacionats amb la distribució i administració de la vacuna, o amb la ratificació per part dels Estats de la 

UE i amb els desembossaments del NGEU, podrien debilitar la recuperació o fer-la més gradual. 

◼ Entorn regulatori 

L'esquema normatiu sobre el qual se sustenta el model de negoci del Grup és determinant en el seu desenvolupament tant en 

relació amb processos de gestió com metodològics. D'aquesta manera, l'anàlisi normativa representa un punt rellevant en l'agenda 

del Grup.  

Gran part dels desenvolupaments regulatoris i supervisors de l'exercici 2020 estan relacionats amb la bateria de mesures de 

flexibilització accionades per les autoritats financeres a nivell global, europeu i nacional, per donar resposta a la crisi generada per 

la COVID-19. Aquestes mesures inclouen tant mesures d'alleugeriment operatiu per afavorir la reorganització del treball (tant 

d'entitats financeres com de les autoritats), com mesures regulatòries per facilitar que les entitats financeres puguin proporcionar 

una resposta de suport a l'economia davant el tancament d'emergència generat per la crisi sanitària. 

Entre les mesures d'alleugeriment operatiu destaca l'ajornament a 2021 de l'exercici de stress-test de l'EBA, l'anunci del GHOS 

(Grup de Governadors i Caps de Supervisió per les seves sigles en anglès) del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (BCBS), de 

l'ajornament de la implementació dels acords finals de Basilea III o l'extensió, tant per part de l'EBA, ECB, i d'altres reguladors 

sectorials dels terminis de consultes públiques, determinats reportings recurrents i altres requeriments supervisors prèviament 

establerts. 

Entre les mesures regulatòries cal destacar: 

◆ Aprovació per part del Parlament Europeu, el 18 de juny del 2020, de la proposta legislativa d'esmenes «quick fix» del 

Reglament de Requeriments de Capital («CRR 2.5»), que incloïa l'anticipació de l'aplicació de determinades mesures 

previstes a la CRR2. 

◆ Capital: el Banc Central Europeu (BCE) va facultar l'ús dels coixins de conservació de capital i anticíclic, i va anticipar 

l'aplicació de les esmenes introduïdes durant el primer semestre del 2019 a la Directiva de Requeriments de Capital (CRD) 

en relació amb els requeriments del Pilar 2 (Pilar 2R), que van passar de ser requerits al 100 % en forma de capital CET1 a 

poder-se cobrir en un 56 % per CET1, 19 % per Additional Tier 1 (AT1) i 25 % per Tier 2. 

◆ Liquiditat: el BCE va permetre operar temporalment per sota de la ràtio de cobertura de liquiditat (LCR) mínima 

establerta pel regulador en el 100 %.  

◆ Risc de crèdit: 

 El BCE va flexibilitzar la classificació dels préstecs com a «non performing» (NPL) que comptin amb el suport 

d'ajudes/avals públics i va establir un tractament prudencial preferent pel que fa a la constitució de provisions.  

 El BCE va recomanar evitar la utilització de supòsits excessivament procíclics en els models d'estimació de les 

provisions per pèrdua esperada davant la forta volatilitat dels escenaris prospectius. En aquest sentit, destaca la 
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publicació de la Circular 3/2020, que introdueix la flexibilitat a l'efecte d'evitar automatismes en l'ús d'indicadors i 

hipòtesis que no són adequats en el context COVID-19 ni en escenaris potencials futurs.  

 L'EBA va publicar les Directrius sobre el tractament regulatori de les moratòries pública i privada aplicades abans del 

30 de juny sobre els reemborsaments de préstecs (termini posteriorment estès fins al 30 de setembre de 2020 i març 

2021, aquest últim fruit de la reactivació de les guies al desembre). Com a aspectes principals, es van establir els 

criteris generals per poder aplicar una moratòria de pagaments, així com les condicions en les quals les moratòries 

no impliquen la classificació directa com a refinançament o reestructuració forçada.  

 El 27 de març de 2020, l'IASB va emetre material formatiu sobre com aplicar la norma NIIF 9 en matèria de risc de 

crèdit en l'entorn de la COVID-19. Aquesta norma requereix l'aplicació de judici professional, però, alhora, requereix 

i permet a les entitats ajustar el seu enfocament per a determinar les pèrdues esperades en diferents 

circumstàncies. 

En concret, estableix que les entitats no han de continuar aplicant la seva metodologia per calcular les pèrdues 

esperades de forma mecànica. Per exemple, l'extensió de carències a tots els clients d'una classe particular de 

préstecs no ha de dur de manera automàtica a la conclusió que tots aquests instruments han experimentat un 

increment significatiu del seu risc de crèdit. En relació amb aquesta avaluació, es requereix que el Grup avaluï els 

canvis en el risc de default que es produiran durant tota la vida esperada de l'instrument. 

Tant l'avaluació de l'increment significatiu del risc de crèdit com la valoració de les pèrdues esperades s'han de basar 

en informació raonable i admissible que estigui a disposició sense un cost o un esforç desproporcionats.  

Partint d'aquesta base, l'IASB estableix que les entitats han de desenvolupar càlculs basats en la millor informació 

disponible sobre els esdeveniments passats, les condicions actuals i les previsions futures de les condicions 

econòmiques. Pel que fa a aquestes últimes, s'han de tenir en compte tant els efectes de la COVID-19 com les 

mesures governamentals de suport adoptades. 

Finalment, l'IASB també destaca que els canvis en les condicions econòmiques futures s'han de reflectir en els 

escenaris macroeconòmics aplicats per les entitats i en les seves ponderacions. Si els efectes de la COVID-19 no es 

poden reflectir en els models propis, es preveu la realització d'ajustos postmodel (PMA). 

◆ En l'àmbit nacional destaca l'aprovació i entrada en vigor de diferents Reials Decrets llei (RDL) de mesures urgents 

extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Entre elles s'inclou la pròrroga a la suspensió 

dels llançaments per a deutors vulnerables i l'ampliació del concepte de col·lectiu vulnerable, la moratòria del deute 

hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual i l'extensió d'avals públics de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a 

empreses i autònoms afectats. Addicionalment es van aprovar altres RDL de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació econòmica i l'ocupació, amb afectació en el sector turisme, automoció, transports i de l'habitatge, així com 

altres mesures de suport a la solvència empresarial i del sector energètic.   

A més del desenvolupament regulatori i supervisor com a resposta a la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, les 

autoritats van progressar amb les iniciatives regulatòries ja iniciades anteriorment, van fixar les seves estratègies i van proposar 

iniciatives en àmbits prioritaris.  

Cal destacar els desenvolupaments següents amb afectació a l'activitat bancària: 

◆ Finances sostenibles i factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG): 

 La consulta i la publicació final, el 27 de novembre del 2020, de la Guia del BCE sobre riscos climàtics i 

mediambientals, en què estableix les expectatives en termes de supervisió de les entitats financeres en relació amb 

la integració transversal d'aquests riscos, així com la divulgació i la consulta de l'EBA, publicada el 3 de novembre, 

sobre la gestió i la supervisió dels riscos ASG per a les entitats de crèdit i les empreses de serveis d'inversió.  

 Addicionalment, cal destacar tant l'aplicació del Low Carbon Benchmark el 30 d'abril de 2020 (Reglament (UE) 

2019/2089, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/1011 respecte a índexs de referència climàtics; com els 

esforços d'implementació d'altres normes com la primera fase del Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector de 

serveis financers d'aplicació a partir del 10 de març de 2021. 

 



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      3. Gestió del risc 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

55 

◆ Transformació digital de l'economia i del sector financer: 

 La Comissió Europea va publicar la seva Estratègia de Finances Digitals i la seva Estratègia Europea de Dades, i en 

consonància amb ambdues iniciatives, ha proposat un Reglament sobre la resiliència operativa digital en el sector 

financer, i un Reglament sobre mercats de criptoactius. A més, va sotmetre a consulta pública diverses iniciatives la 

proposta final de les quals presentarà el 2021, com la regulació de la intel·ligència artificial responsable, la regulació 

dels serveis digitals i mercats digitals, que imposarà obligacions i modificarà normes de competència que afectaran 

les BigTech, la revisió del Reglament eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), que 

s'estendrà al sector privat, i l'estratègia de pagaments detallistes, que fomentarà l'ús dels pagaments immediats.  

 Per part seva, el BCE va publicar un Informe sobre un Euro Digital, i va sotmetre a consulta pública les seves 

consideracions inicials sobre la possibilitat de crear un Euro Digital. 

◆ Altres: 

 Publicació, el 29 de maig de 2020, de la versió final de les Directrius EBA sobre concessió i seguiment de préstecs. 

D'entrada en vigor a partir del 30 de juny de 2021, les Directrius estableixen els requisits en termes de govern intern 

per a l'originació i el control del risc de crèdit durant el seu cicle de vida. 

 L'1 de juliol, el BCE va sotmetre a consulta, fins a l'1 d'octubre, una guia que clarifica l'aproximació del BCE a les 

operacions de consolidació en el sector bancari. La guia ofereix claredat sobre els criteris que utilitza en analitzar les 

fusions i elimina, així, incerteses que les puguin obstaculitzar.  

 Així mateix, amb l'objectiu d'evitar que la desaparició del LIBOR causi inestabilitat financera a la Unió Europea, la 

Comissió va proposar el 24 de juliol de 2020 una sèrie de canvis legislatius al Reglament d'Índexs de Referència 

(BMR), en què s'inclou concedir nous poders a la Comissió per a la designació d'índexs substitutius en cas que un 

índex crític no tingui substitutius.  

 El 24 de setembre la Comissió Europea va proposar un nou Pla d'Acció per impulsar la Unió de Mercats de Capitals 

de la Unió Europea amb l'objectiu d'aconseguir un flux de capitals més gran a través de la UE que pugui beneficiar 

consumidors, inversors i empreses, independentment de la seva ubicació.  

 El 16 de desembre la Comissió Europea va presentar la revisió del pla d'acció de préstecs dubtosos, Action Plan to 

tackle non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic, per fer front al seu potencial increment a 

curt mitjà termini com a resultat de la pandèmia.  

En l'àmbit nacional destaquen: 

◆ El 5 de febrer, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 3/2020, que transposa la normativa de la UE sobre distribució 

d'assegurances (IDD, per les seves sigles en anglès), i en part, la de plans i fons de pensions de treball (IORP II, per les 

seves sigles en anglès).  

◆ El 27 de juliol, es va publicar al BOE l'Ordre ETD/699/2020, que modifica diverses Ordres Ministerials per reforçar la 

protecció del crèdit revolving. 

◆ El 16 d'octubre, es va publicar al BOE la Llei 5/2020, de 15 d'octubre, de l'Impost sobre les Transaccions Financeres (ITF). 

◆ Consulta pública, finalitzada el 21 de setembre, sobre les normes que completaran la transposició de la CRD V (Directiva 

de Requeriments de Capital) i la BRRD II (Directiva de Recuperació i Resolució d'entitats) a l'ordenament jurídic espanyol 

pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital que entren en vigor el 28 de desembre de 2020. 

◼ Esdeveniments estratègics 

Esdeveniments estratègics són els esdeveniments més rellevants que poden tenir en un efecte significatiu per al Grup a mitjà i llarg 

termini. Només es tenen en compte aquells fets que encara no estiguin materialitzats ni formin part del Catàleg, però als quals 

l'estratègia de l'Entitat està exposada per causes externes, per bé que la gravetat del possible impacte d'aquests esdeveniments es 

pugui mitigar amb la gestió. En cas de materialització d'un esdeveniment estratègic, l'afectació es podria donar alhora sobre un o 

diversos riscos del Catàleg. 
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Es relacionen els esdeveniments estratègics més rellevants actualment identificats amb l'objectiu de poder anticipar i gestionar els 

seus efectes: 

◆ Incerteses en relació amb l'entorn geopolític i macroeconòmic 

Deteriorament pronunciat i persistent de les perspectives macroeconòmiques. Podria ser, per exemple, el resultat de: 

una prolongació de la pandèmia, shocks geopolítics d'abast global, factors polítics interns (com ara tensions territorials, 

governs populistes o protestes socials) o la reaparició de tensions al si de la zona euro que avivessin els riscos de 

fragmentació. Possibles conseqüències: augment de la prima de risc país (cost de finançament), reducció de volums de 

negoci, empitjorament de qualitat creditícia, sortides de dipòsits, danys materials a oficines o impediments per a l'accés a 

centres corporatius (per protestes o sabotatges). 

Mitigants: El Grup entén que aquests riscos queden suficientment gestionats pels nivells de capital i liquiditat del Grup, 

validats pel compliment dels exercicis d'estrès tant externs com interns, i informats en el procés anual d'autoavaluació i 

adequació tant de capital com de liquiditat (ICAAP i ILAAP, respectivament). 

◆ Nous competidors amb possibilitat de disrupció  

Es preveu un increment de la competència de nous entrants, com ara Fintechs i Agile NeoBanks, així com de Global Asset 

Managers i Bigtechs amb potencial disruptiu en termes de competència o serveis. Aquest esdeveniment podria suposar la 

desagregació i desintermediació de part de la cadena de valor, cosa que podria comportar un impacte en marges i vendes 

creuades, en competir amb entitats més àgils, flexibles i amb una estructura de costos molt lleugera. Tot això podria 

quedar agreujat si les exigències regulatòries aplicables a aquests nous competidors no s'equiparen a les actuals de les 

entitats de crèdit. 

Com a exemple il·lustratiu, la potencial emissió d'un Euro Digital podria suposar l'entrada en el sistema bancari europeu 

d'agents diferents dels bancs (p. ex., entitats de pagament i entitats de diners electrònics) si se'ls autoritzés la 

intermediació de la gestió de les carteres d'euros digitals (e-wallets). Així mateix, en la mesura en què els mitjans de 

pagament associats a l'euro digital podrien substituir els mitjans electrònics actuals, els bancs podrien perdre la 

informació que aporta la transaccionalitat dels clients en funció del seu operador final. 

Mitigants: el Grup considera els nous entrants una potencial amenaça i, alhora, una oportunitat com a font de 

col·laboració, aprenentatge i estímul per al compliment dels objectius de digitalització i transformació del negoci 

establerts en el Pla Estratègic. Es fa, per aquest motiu, un seguiment periòdic de l'evolució dels principals nous entrants i 

els moviments de les BigTech en la indústria. A més, el 2020 s'ha desenvolupat un espai Sandbox intern, en el qual 

s'analitzen tècnicament de manera àgil i segura les solucions de determinades fintech amb què hi ha oportunitats de 

col·laboració. 

A més, el Grup disposa d'Imagin com a proposta de valor de primer nivell que continuarà potenciant. Respecte a la 

competència des de Bigtechs, el Grup aposta per una millora de l'experiència del client amb el valor afegit que suposa la 

sensibilitat social del Grup (bits and trust), a més de plantejar possibles enfocaments de col·laboració (open banking). 

◆ Cibercrim i protecció de dades 

La pandèmia ha incrementat la volumetria i gravetat dels esdeveniments de ciberseguretat de manera considerable. Les 

campanyes de suplantació de diferents empreses i organismes oficials, així com el teletreball per mantenir la 

productivitat del país, han fet possible que determinats esdeveniments de ciberseguretat s'hagin materialitzat pels 

cibercriminals. En paral·lel, reguladors i supervisors han escalat la prioritat d'aquest àmbit a les seves agendes. 

Tenint en compte les amenaces existents sobre la ciberseguretat i els atacs recents rebuts per altres entitats, l'explotació 

d'aquests esdeveniments en l'entorn digital del Grup podria tenir efectes greus de diferent índole, entre els quals 

destaquen la filtració d'informació confidencial, la corrupció massiva de dades, la indisponibilitat de serveis crítics o el 

frau en canals digitals. La materialització d'aquests impactes, directament relacionats amb l'operativa bancària, podria 

derivar, a més, en sancions importants per part dels organismes competents i en potencials danys reputacionals per al 

Grup. 

Mitigants: el Grup també és molt conscient de la importància i el grau de l'amenaça existent en aquest moment, per la 

qual cosa manté una revisió constant de l'entorn tecnològic i les aplicacions en els seus vessants d'integritat i 

confidencialitat de la informació, així com de la disponibilitat dels sistemes i la continuïtat del negoci, tant amb revisions 

planificades com a través de l'auditoria contínua mitjançant el seguiment dels indicadors de risc definits. A més, el Grup 

ha revisat els protocols de seguretat per adequar-los a les amenaces que es presenten en el context actual, monitorant 
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de forma contínua aquestes amenaces per si cal canviar novament aquests protocols. Totes les accions estan alineades 

amb el pla estratègic de seguretat de la informació per continuar a l'avantguarda de la protecció de la informació i 

d'acord amb els millors estàndards de mercat. 

◆ Evolució del marc legal, regulatori o supervisor 

El risc d'increment de la pressió de l'entorn legal, regulatori o supervisor és un dels riscos identificats en l'exercici 

d'autoavaluació de riscos que poden suposar un impacte més important a curt o mitjà termini. En concret, s'observa la 

necessitat de continuar mantenint un monitoratge constant de les noves propostes normatives i de la seva 

implementació, a causa de l'elevada activitat de legisladors i reguladors en el sector financer. 

Mitigants: el control i seguiment de la normativa fet per la funció de Regulació Digital, Retail i de Mercats, així com el 

control sobre la implementació normativa efectiva a les entitats del Grup. 

◆ Pandèmies i altres esdeveniments operacionals extrems 

Es desconeix quin podria ser l'impacte d'esdeveniments operacionals extrems, com ara futures pandèmies, sobre 

cadascun dels riscos del Catàleg, cosa que dependrà d'esdeveniments i desenvolupaments futurs que són incerts i que 

inclourien accions per contenir o tractar l'esdeveniment i mitigar el seu impacte sobre les economies dels països afectats. 

Prenent com a referència la COVID-19, es podria produir una volatilitat elevada en els mercats financers i es podrien 

experimentar caigudes rellevants. Així mateix, les perspectives macroeconòmiques podrien empitjorar de forma notable i 

amb força volatilitat en els escenaris prospectius. 

Mitigants: capacitat d'implantació efectiva d'iniciatives de gestió per mitigar l'afectació sobre el perfil de risc pel 

deteriorament de l'entorn econòmic davant d'un esdeveniment operacional extrem, tal com ha passat en el cas concret 

de la COVID-19. 

◆ Fusió amb Bankia (vegeu Nota 1.9) 

La realització de la fusió no està garantida o podria no ser eficaç ja que requereix diverses aprovacions i autoritzacions 

administratives preceptives. Addicionalment, ha de considerar-se que durant el procés de fusió CaixaBank podria ser 

incapaç d'integrar amb èxit el negoci de Bankia des d'una perspectiva operativa i també que, després de la fusió, podrien 

sorgir passius i vicis ocults o desconeguts. Tot això podria impedir que els beneficis identificats en formular el projecte 

comú de fusió i fets públics es materialitzin. Finalment, el fet de no executar la fusió podria implicar certs costos, 

econòmics i regulatoris, i, si escau, reputacionals per a les entitats participants en la fusió, cosa que podria afectar de 

manera material i adversa el valor de les seves accions i els seus plans d'expansió futurs, el negoci, les perspectives, els 

resultats operatius, la situació financera i els fluxos de caixa d'aquelles entitats. 

Mitigants: reeixit track record de CaixaBank en integracions prèvies, en les quals ha aconseguit materialitzar els estalvis i 

sinergies anunciats. A més, la compatibilitat dels models de negoci de les dues entitats i un origen i uns valors corporatius 

compartits, així com la sòlida fortalesa financera en solvència i qualitat d'actiu, permeten afrontar amb marge els riscos 

de la fusió. 
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Tot seguit, i per tal de facilitar una visió completa de la gestió i el control de riscos, es descriuen els elements centrals següents del 

marc de gestió del risc del Grup: 

 

 

3.2. Govern, gestió i control de riscos 
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3.2.1. Govern i organització 

Tot seguit, es presenta l'esquema organitzatiu en relació amb la governança en la gestió del risc al Grup: 
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El Director General de Riscos és membre del Comitè de Direcció i el màxim responsable de la coordinació de la gestió, el seguiment 

i el control dels riscos del Grup. Actua de manera independent de les àrees de negoci i amb ple accés als Òrgans de Govern del 

Grup.  

Com a missió rellevant de la Direcció General destaca el lideratge en la implantació a tota la Xarxa Territorial, en col·laboració amb 

altres àrees del Grup, dels instruments que permetin la gestió integral dels riscos, per tal d'assegurar l'equilibri entre els riscos 

assumits i la rendibilitat esperada. 

La Risk Management Function, com a responsable del desenvolupament i la implementació del marc de gestió i control de riscos 

(vegeu Nota 3.2.4.), actua de forma independent de les àrees prenedores de risc i té accés directe als òrgans de govern, 

especialment a la Comissió de Riscos, als consellers de la qual reporta regularment sobre la situació i l'evolució esperada del perfil 

de riscos del Grup. 

 

3.2.2. Processos estratègics de gestió del risc  

El Grup disposa d'un sistema de govern, gestió i control dels riscos, entre els elements del qual destaquen els processos estratègics 

de gestió del risc. El seu objectiu és la identificació, mesurament, seguiment, control i reporting dels riscos, per la qual cosa 

constitueixen un dels pilars fonamentals de l'estratègia per a la gestió del risc. 

El resultat dels processos estratègics es reporta, almenys anualment, primer al Comitè Global del Risc i a la Comissió de Riscos en 

segona instància, per ser finalment aprovat pel Consell d'Administració. 

Avaluació de riscos (Risk Assessment) 

El Grup duu a terme, amb una periodicitat semestral, un procés d'autoavaluació del risc, per tal de:  

◼ Identificar i avaluar els riscos inherents assumits pel Grup segons l'entorn i model de negoci. 

◼ Fer una autoavaluació de les capacitats de gestió, de control i de govern dels riscos, com a instrument explícit que ajuda a 

detectar millors pràctiques i debilitats relatives en algun dels riscos.  

El Risk Assessment és una de les principals fonts d'identificació de: 

◼ Riscos emergents: riscos amb una materialitat o importància creixent.  

◼ Esdeveniments estratègics: esdeveniments més rellevants que poden tenir un impacte significatiu per al Grup a mitjà i llarg 

termini. Només es tenen en compte aquells fets que encara no estiguin materialitzats ni formin part del Catàleg, però als quals 

l'estratègia de l'Entitat està exposada per causes externes, per bé que la gravetat del possible impacte d'aquests 

esdeveniments es pugui mitigar amb la gestió. 

Catàleg corporatiu de riscos 

El Catàleg Corporatiu de Riscos és la relació de riscos materials del Grup. Facilita el seguiment i reporting intern i extern i està 

subjecte a revisió periòdica, almenys, amb freqüència anual. En aquest procés d'actualització s'avalua també la materialitat dels 

riscos emergents prèviament identificats en el procés de Risk Assessment. 

Les modificacions més rellevants de la revisió d'aquest any són: 

◼ La inclusió del risc de model per reflectir la rellevància dels models en els processos de decisió del Grup, així com l'alineació 

amb les recomanacions del regulador i les pràctiques del sector. 

◼ L'ampliació de l'abast del risc de fiabilitat de la informació (prèviament denominat fiabilitat de la informació financera) per 

cobrir tant la informació financera com la no financera. 
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Tot seguit es presenten cadascun dels riscos i la seva definició: 
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Marc d'apetit al risc 

El Marc d'Apetit al Risc (d’ara endavant, Risk Appetite Framework o RAF) és una eina integral i prospectiva amb la qual el Consell 

d'Administració determina la tipologia i els llindars de risc (apetit al risc) que està disposat a acceptar per assolir els objectius 

estratègics del Grup1. Aquests objectius queden formalitzats mitjançant les declaracions qualitatives en relació amb l'apetit al risc, 

expressades pel Consell d'Administració, i les mètriques i llindars que permeten el seguiment del desenvolupament de l'activitat 

per als diferents riscos del Catàleg Corporatiu. 

 

                                                                        
1 Cal destacar que els objectius no únicament queden reflectits mitjançant nivells de tolerància al risc, sinó que, a més, el RAF té en 

compte declaracions de mínim apetit al risc, com, per exemple, el seguiment de risc fiscal com a part del risc legal recollit al Catàleg 

Corporatiu de Riscos. 
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3.2.3. Cultura de riscos  

Formació 

En l'àmbit específic de l'activitat de Riscos, es defineixen els continguts de formació, tant en les funcions de suport al Consell 

d'Administració / Alta Direcció, amb continguts específics que facilitin la presa de decisions a alt nivell, com a la resta de les 

funcions de l'organització, especialment pel que fa a professionals de la xarxa d'oficines. Tot això es fa amb l'objectiu de facilitar la 

translació a tota l'organització del RAF, la descentralització de la presa de decisions, l'actualització de competències en l'anàlisi de 

riscos i l'optimització de la qualitat del risc. 

El Grup estructura la seva oferta formativa a través de l'Escola de Riscos. D'aquesta manera, la formació es planteja com una eina 

estratègica orientada a donar suport a les àrees de negoci i alhora com el canal de transmissió de la cultura i les polítiques de riscos 

del Grup, que ofereix formació, informació i eines a tots els professionals. La proposta s'articula com un itinerari formatiu 

d'especialització en la gestió de riscos que estarà vinculat a la carrera professional de qualsevol empleat, comprenent des de Banca 

Retail fins a especialistes de qualsevol àmbit.  

Les principals iniciatives formatives del Grup en l'àmbit de foment de la cultura de riscos tenen les magnituds següents: 

FORMACIÓ I CULTURA DE RISCOS 
CURS 
 TÍTOL COL·LECTIU FORMAT 

NOMBRE DE 
PERSONES 

Curs Bàsic de Risc Bancari Certificació 
Universitària de 
nivell bàsic 

No especialistes de la xarxa comercial d'oficines i altres col·lectius 
d'interès que puguin requerir un coneixement bàsic dels criteris de risc 
de l'organització per a l'acompliment del seu treball 

2.259 

(cinquena edició) (acumulat) 

Diploma de Postgrau en Anàlisi de Risc 
Bancari Diploma 

universitari 

Direccions i subdireccions d'oficines de la xarxa comercial i altres 
col·lectius d'interès que, per la seva funció, puguin tenir atribucions en 
la concessió d'operacions d'actiu, o bé requereixin un coneixement 
avançat del risc 

288 el 2020 (221 
en curs) 

 
5.156 (acumulat) 

Formació especialista en riscos per a 
oficines AgroBank 

Especialitat Empleats que componen la xarxa d'oficines AgroBank 1.957 (acumulat) 

Formació especialista en riscos per a 
oficines BusinessBank 

Especialitat Empleats que componen la xarxa d'oficines BusinessBank 

77 el 2020 

354 (acumulat) 

Formació especialista en riscos per a 
oficines de Banca Privada 

Especialitat Empleats que componen la xarxa de Banca Privada 552 (acumulat) 

Formació nova Llei de Contractes de 
Crèdit Immobiliari 5/2019 Certificació 

Universitària 
Curs d'actualització de la nova llei 5/2019 dirigida a empleats que 
componen la xarxa de Retail, Empreses i Riscos 

17.413 
(acumulat) 

(primera i segona edició) 

Formació d'Emplenament Documental i 
qualitat de la dada 

Formació interna 
Dirigida a tots els empleats per millorar la sensibilització sobre aspectes 
de riscos com la integritat documental i qualitat de les dades introduïdes 
en els sistemes 

22.900 

 

Comunicació 

La difusió de la cultura corporativa de riscos és un element essencial per al manteniment d'un marc robust i coherent alineat amb el 

perfil de riscos del Grup. En aquest sentit, cal destacar la creació del projecte de Cultura de Riscos, amb l'objectiu de difondre la 

cultura de riscos a tota l'Entitat. En el marc d'aquest projecte, s'han dut a terme diferents accions de divulgació de la cultura de 

riscos dirigides a tots els empleats de CaixaBank mitjançant la publicació a la intranet, entre d'altres, de notícies relacionades amb 

projectes de riscos.  

Addicionalment, les intranets corporatives de riscos (Empreses i Retail) constitueixen un entorn dinàmic de comunicació directa de 

les principals novetats de l'entorn de riscos. Destaquen els seus continguts sobre actualitat, informació institucional, sectorial, 

formació i preguntes freqüents. 

 



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      3. Gestió del risc 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

64 

Avaluació i retribució de l'acompliment 

El Grup vetlla perquè la motivació dels seus empleats sigui coherent amb la cultura de riscos i amb el compliment dels nivells de risc 

que el Consell està disposat a assumir.  

En aquest sentit, hi ha esquemes de compensació vinculats directament amb l'evolució anual de les mètriques del RAF i que es 

detallen a l'Informe anual de remuneracions. 

 

3.2.4. Marc de control intern 

El marc de control intern és el conjunt d'estratègies, polítiques, sistemes i procediments que hi ha al Grup CaixaBank per garantir 

una gestió prudent del negoci i una operativa eficaç i eficient. Es fa a través de: 

◼ una adequada identificació, mesurament i mitigació dels riscos als quals el Grup està o pot estar exposat, 

◼ l'existència d'informació financera i no financera completa, pertinent, fiable i oportuna, 

◼ l'adopció de procediments administratius i comptables sòlids i  

◼ el compliment de la normativa i requisits en matèria de supervisió, dels codis deontològics i de les polítiques, processos i 

normes internes. 

Està integrat en el sistema de govern intern del Grup i alineat amb el model de negoci, i està d'acord amb: i) la normativa aplicable 

a les entitats financeres; ii) les Directrius de Govern Intern de l'EBA de 21 de març de 2018, les quals desenvolupen els 

requeriments de govern intern establerts a la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu; iii) les recomanacions de la CNMV 

sobre aquesta matèria i iv) altres directrius sobre funcions de control aplicables a entitats financeres.  

Les línies directrius del marc de control intern del Grup es recullen a la Política corporativa de Control Intern i es configuren en línia 

amb les directrius dels reguladors i les millors pràctiques del sector sobre la base del «model de tres línies de defensa». 

Primera línia de defensa 

Formada per les línies de negoci (juntament amb les àrees que els presten suport) que originen l'exposició als riscos del Grup en 

l'exercici de la seva activitat. Assumeixen riscos tenint en compte l'apetit al risc del banc, els límits de risc autoritzats i les polítiques, 

procediments existents, i forma part de la seva responsabilitat el fet de gestionar aquests riscos. Són responsables, per tant, de 

desenvolupar i implementar processos i mecanismes de control per assegurar que s'identifiquen, gestionen, mesuren, controlen, 

mitiguen i reporten els principals riscos que originen amb les seves activitats.  

La manera com les línies de negoci executen les seves responsabilitats ha de reflectir la cultura de risc actual del Grup, promoguda 

pel Consell d'Administració de CaixaBank.  

Aquestes funcions poden estar integrades en les mateixes unitats de negoci i suport al negoci. No obstant això, quan el nivell de 

complexitat o intensitat així ho requereixen, s'estableixen unitats de control específiques, dotades de més especialització, per 

assegurar un nivell adequat de control dels riscos. 

Segona línia de defensa 

Les funcions integrades en la segona línia de defensa actuen de forma independent de les unitats de negoci i comprenen: 

◼ L'establiment de polítiques de gestió i control dels riscos, en coordinació amb la primera línia de defensa, i l'avaluació del 

compliment posterior. 

◼ La identificació, mesurament i seguiment dels riscos (inclosos els emergents), contribuint a la definició i implantació 

d'indicadors de risc alineats amb el RAF, així com de controls que permetin el compliment de la normativa externa i interna en 

l'àmbit de gestió i control dels riscos. 

◼ El seguiment periòdic de l'efectivitat dels indicadors i controls de primera línia de defensa, així com d'indicadors i controls 

propis de la segona línia de defensa. 

◼ El seguiment de les debilitats de control identificades, així com de l'establiment i implantació dels plans d'acció per remeiar-

les. 

◼ L'emissió d'una opinió sobre l'adequació de l'entorn de control dels riscos. 
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Les activitats de la segona línia de defensa, de la mateixa manera que i) les debilitats identificades, ii) el seguiment dels plans 

d'acció i (iii) l'opinió sobre l'adequació de l'entorn de control al Grup, es reporten periòdicament als òrgans responsables de 

l'entorn de control, seguint la jerarquia establerta, així com a organismes supervisors.  

 

La segona línia de defensa es distribueix entre la Risk Management Function i Compliance.  

◼ Risk Management Function (RMF) 

L'RMF, coordinada per la Direcció Executiva de Corporate Risk Management Function & Planning (CRMF&P), a més de la 

identificació, definició de límits d'assumpció, mesurament, seguiment, gestió i reporting dels riscos dins el seu àmbit de 

competència, i) vetlla perquè tots els riscos a què el Grup està o pot estar exposat s'identifiquin, avaluïn, monitorin i controlin 

adequadament; ii) proporciona als Òrgans de Govern una visió agregada de tots els riscos a què el Grup està o pot estar 

exposat; iii) fa el seguiment del compliment de l'apetit al risc aprovat pel Consell d'Administració i vetlla perquè es tradueixi en 

límits de risc específics, i iv) fa el seguiment de les activitats generadores de riscos, avaluant el seu ajust a la tolerància al risc 

aprovada i assegurant la planificació prospectiva de les necessitats corresponents de capital i liquiditat en circumstàncies 

normals i adverses. 

La CRMF&P inclou la funció de gestió i control del risc dels models utilitzats tant a l'efecte de gestió interna com de caràcter 

regulatori. La unitat de Validació Interna, seguint les directrius fixades en el marc de gestió i control del risc de model, duu a 

terme els controls i les activitats necessaris per, de forma alineada amb les exigències normatives de les diferents autoritats de 

supervisió, emetre una opinió tècnica independent sobre els models interns garantint que aquests i) es construeixen segons 

els requisits mínims establerts en les normes; ii) estan implantats i s'utilitzen de manera efectiva; iii) produeixen resultats per a 

la seva utilització en els diferents processos de gestió i, en especial, en els processos de càlcul de capital regulatori o càlcul de 

provisions; iv) tenen entorns de control i tecnològics apropiats, i v) disposen d'una governança adequada associada al procés 

de canvis.  

Completa l'RMF el departament de Control Intern Financer (ubicat jeràrquicament en la Direcció Executiva d'Intervenció, 

Control de Gestió i Capital), que, amb dependència funcional de la CRMF&P, assumeix les funcions de segona línia de defensa 

dels riscos de i) Rendibilitat de Negoci; ii) Recursos propis / Solvència; iii) Deteriorament d'altres actius, i iv) Fiabilitat de la 

informació. 

◼ Compliance  

La funció de Compliance és responsable d'assegurar que el Grup operi amb integritat i complint la regulació, la normativa 

interna i les normes de conducta aplicables. Així mateix, fa la gestió, el seguiment i el control del risc de compliment, que 

engloba els riscos de Conducta, Legal/Regulatori i Reputacional. 

La Subdirecció General de Compliance, que depèn del Conseller Delegat, reporta directament, en el seu àmbit d'actuació, a 

l'Alta Direcció, als òrgans de govern i als organismes supervisors (Banc d'Espanya, BCE, Servei Executiu de la Comissió de 

Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), Tresor, CNMV i altres organismes).  

El model de supervisió de Compliance es basa en quatre palanques principals de gestió: i) definició i manteniment d'una 

taxonomia detallada de riscos en cada àmbit d'actuació; ii) Pla anual de Compliment, en el qual es determinen les activitats de 

supervisió i de revisió de procediments amb un enfocament basat en risc; iii) seguiment de Gaps (deficiències de control o 

incompliments de normatives) identificats i dels plans d'acció per a la mitigació de les debilitats detectades, sobre els quals es 
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fa un seguiment periòdic; iv) reporting i escalat de la informació rellevant, seguiment d'inspeccions o deficiències en l'àmbit de 

Compliance. 

Així mateix, la funció de Compliance fa activitats d'assessorament sobre les matèries de la seva competència, i duu a terme 

accions de foment de la cultura de Compliance a tota l'organització, a través del redisseny de processos basats en la 

tecnologia, plans de sensibilització i comunicació a tota l'organització i accions de formació (pla de formació regulatòria 

obligatòria i vinculada al bonus anual). Addicionalment, vetlla per les bones pràctiques en matèria d'integritat i normes de 

conducta, per a la qual cosa disposa, entre altres mitjans, del canal confidencial de consultes i denúncies. 

 

Tercera línia de defensa 

Auditoria Interna actua com a tercera línia de defensa, supervisant les actuacions de la primera i segona línia. 

Per tal d'establir i preservar la independència de la funció, la Direcció Executiva d'Auditoria Interna depèn funcionalment de la 

Presidència de la Comissió d'Auditoria i Control del Consell d'Administració, sens perjudici que hagi de reportar al President del 

Consell d'Administració per al compliment adequat de les seves funcions. 

Auditoria Interna disposa d'un estatut de la seva funció, aprovat pel Consell d'Administració, que estableix que és una funció 

independent i objectiva d'assegurament i consulta, i s'ha concebut per agregar valor i millorar les activitats. Té com a objectiu 

proporcionar una seguretat raonable a l'Alta Direcció i als òrgans de govern sobre: 

◼ L'eficàcia i eficiència dels Sistemes de Control Intern per a la mitigació dels riscos associats a les activitats del Grup. 

◼ El compliment de la legislació vigent, amb una especial atenció als requeriments dels organismes supervisors i l'adequada 

aplicació dels marcs de gestió global i apetit al risc definits. 

◼ El compliment de les polítiques i normatives internes, i l'alineació amb les millors pràctiques i bons usos sectorials, per a un 

Govern Intern del Grup adequat. 

◼ La fiabilitat i la integritat de la informació financera i operativa, inclosa l'efectivitat dels sistemes de control establerts, entre 

els quals s'hi inclouen els referits tant a la informació financera (SCIIF) com a la no financera (SCIINF). 

 

En aquest sentit, els principals àmbits de supervisió es refereixen a:  

◼ L'adequació, l'eficàcia i la implantació de polítiques, normes i procediments. 

◼ L'efectivitat dels controls. 

◼ L'adequat mesurament i seguiment d'indicadors de la primera línia de defensa i segona línia de defensa. 

◼ L'existència i correcta implantació dels plans d'acció per a la remediació de les debilitats dels controls. 

◼ La validació, el seguiment i l'avaluació de l'entorn de control que fa la segona línia de defensa. 

Així mateix, les seves funcions inclouen i) l'elaboració del Pla anual d'auditoria amb visió plurianual basat en les avaluacions de 

riscos, que inclogui els requeriments dels reguladors i les tasques o els projectes sol·licitats per l'Alta Direcció / Comitè de Direcció i 

la Comissió d'Auditoria i Control; ii) l'informe periòdic de les conclusions dels treballs fets i les debilitats detectades als Òrgans de 

Govern, l'alta direcció, els auditors externs, supervisors i resta d'entorns de control i gestió que correspongui, i iii) l'aportació de 

valor mitjançant la formulació de recomanacions per resoldre les debilitats detectades durant les revisions i el seguiment de la seva 

implantació adequada per part dels centres responsables. 

 

 

3.3.1. Risc de rendibilitat de negoci 

El risc de rendibilitat de negoci es refereix a l'obtenció de resultats inferiors a les expectatives del mercat o als objectius del Grup 

que impedeixin, en darrera instància, assolir un nivell de rendibilitat sostenible per damunt del cost del capital. 

Els objectius de rendibilitat, suportats per un procés de planificació financera i de seguiment, es defineixen en el Pla estratègic del 

Grup, a tres anys, i es concreten anualment en el pressupost del Grup i en els reptes de la xarxa comercial. 

El Grup disposa d'una Política corporativa de gestió del risc de Rendibilitat de Negoci. La gestió d'aquest risc es fonamenta en 

quatre visions de gestió: 

3.3. Riscos de model de negoci 
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◼ Visió Grup: la rendibilitat global agregada a nivell Grup CaixaBank.  

◼ Visió Negocis / Territoris: la rendibilitat dels negocis/territoris. 

◆ Visió Financera-Comptable: la rendibilitat dels diferents negocis corporatius.  

◆ Visió Comercial-Gestió: la rendibilitat de la gestió de la xarxa comercial de CaixaBank.  

◼ Visió Pricing: la rendibilitat a partir de la fixació de preus de productes i serveis de CaixaBank. 

◼ Visió Projecte: la rendibilitat dels projectes rellevants del Grup. 

L'estratègia de gestió del risc de Rendibilitat de Negoci està estretament integrada en l'estratègia de gestió de la solvència i de la 

liquiditat del Grup, i es basa en els processos estratègics de riscos (Catàleg Corporatiu de Riscos, Risk Assessment i RAF). 

 

3.3.2. Risc de recursos propis i solvència 

El risc de recursos propis i solvència respon a la potencial restricció de la capacitat del Grup per adaptar el seu volum de recursos 

propis a les exigències normatives o a la modificació del seu perfil de risc. 

El Grup té com a objectiu mantenir un perfil de risc mitjà-baix i una còmoda adequació de capital, per enfortir la seva posició. 

L'adequació de capital per cobrir eventuals pèrdues inesperades es mesura des de dues perspectives i metodologies diferents: el 

capital regulatori i el capital econòmic. 

El capital regulatori de les entitats financeres està regulat pel Reglament 575/2013 (CRR) i la Directiva 2013/36/UE del Parlament 

Europeu i del Consell (CRD 4) que van incorporar el marc normatiu de Basilea III (BIS III) a la Unió Europea. Mentre que la CRR va ser 

d'aplicació directa a Espanya, la CRD 4 es va transposar a la normativa espanyola mitjançant la Llei 10/2014 d'ordenació, supervisió 

i solvència d'entitats de crèdit i el seu posterior desplegament reglamentari mitjançant el Reial Decret 84/2015 i la Circular 2/2016 

del Banc d'Espanya. El capital regulatori és la mètrica requerida pels reguladors i utilitzada per analistes i inversors per comparar 

entitats financeres. Així mateix, amb posterioritat a la transposició legal europea de 2013, el Comitè de Basilea i altres organismes 

competents han publicat normes i documents addicionals, amb noves especificacions en el càlcul de recursos propis. Això comporta 

un estat de desenvolupament permanent, per la qual cosa el Grup va adaptant contínuament els processos i els sistemes per 

assegurar que el càlcul del consum de capital i de les deduccions de recursos propis estigui totalment alineat amb els nous 

requeriments establerts. 

El 2016 es va iniciar un procés de modificació de la CRR i la CRD 4, que va dur a l'entrada en vigor, el 2019, de la CRR 2 i la CRD 5. 

L'aplicabilitat generalitzada de la CRR 2 està prevista per al juny de 2021. 

Per part seva, el capital econòmic mesura amb criteri intern els recursos propis disponibles i els requeriments de capital pel conjunt 

de riscos derivats de la seva activitat. Aquesta mesura complementa la visió reguladora de la solvència i permet una millor 

aproximació al perfil de risc que assumeix el Grup, atès que incorpora riscos no considerats, o parcialment considerats, en les 

exigències regulatòries. Aquesta visió s'utilitza i) per a l'autoavaluació de capital, que és objecte de presentació i revisió periòdica 

en els òrgans corresponents del Grup; ii) com a eina de control i seguiment; iii) per a la planificació de riscos i iii) per calcular la 

rendibilitat ajustada al risc (RAR) i el Pricing. A diferència del capital regulatori, el capital econòmic és sempre una estimació pròpia, 

que s'ajusta en funció del grau de tolerància al risc, el volum i el tipus d'activitat. 

A més dels riscos ja establerts al Pilar I (risc de crèdit, de mercat i operacional), se n'hi sumen altres també inclosos en el Catàleg 

Corporatiu de Riscos (per exemple, el risc estructural de tipus d'interès, liquiditat, negoci o actuarial). 

A més, el règim sota la Directiva 2014/59/UE (BRRD) i el Reglament 806/2014/UE (SRM) del Parlament Europeu i del Consell, pels 

quals s'estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, que s'ha 

implementat a Espanya a través de la Llei 11/2015 i el Reial Decret 1012/2015, prescriu que els bancs han de tenir un nivell mínim 

de capital i passius elegibles (MREL). Amb l'aplicació d'aquesta reforma normativa, el requeriment MREL s'expressa en percentatge 

sobre els actius ponderats per risc i sobre l'exposició per al càlcul de la ràtio de palanquejament. 

El Grup disposa d'una Política corporativa de gestió del risc de recursos propis i solvència que conté un concepte de recursos propis 

en sentit ampli, que inclou tant els recursos propis computables d'acord amb la normativa prudencial com els instruments elegibles 

per a la cobertura dels requeriments mínims d'MREL, i té com a finalitat establir els principis sobre els quals es determinen els 

objectius de capital al Grup, així com establir unes directrius comunes en relació amb el seguiment, el control i la gestió dels 

recursos propis que permetin, entre altres, mitigar aquest risc. Així mateix, els principals processos que componen la gestió i 

control del risc de solvència i recursos propis són els següents: i) mesurament continu i reporting intern i extern del capital 

regulatori i del capital econòmic a través de mètriques rellevants; ii) planificació del capital en diferents escenaris (normalitzats i 

d'estrès, inclosos ICAAP, EBA Stress Test i Recovery Plan), integrada en el procés de planificació financera corporativa, que inclou la 
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projecció del balanç, el compte de resultats, els requeriments de capital i els recursos propis i la solvència del Grup. Tot això, 

acompanyat d'un monitoratge de la normativa de capital aplicable actualment i els pròxims anys. 

Per a més informació sobre la gestió del risc de recursos propis i solvència, vegeu la Nota 4 - Gestió de la Solvència. 

 

3.3.3. Risc de liquiditat i finançament 

Descripció general 

El risc de liquiditat i finançament es refereix al dèficit d'actius líquids, o limitació en la capacitat d'accés al finançament del mercat, 

per satisfer els venciments contractuals dels passius, els requeriments regulatoris o les necessitats d'inversió del Grup. 

El Grup gestiona aquest risc amb l'objectiu de mantenir uns nivells de liquiditat que permetin atendre de forma sobrada els 

compromisos de pagament i que no puguin perjudicar l'activitat inversora per manca de fons prestables i mantenir-se, en tot 

moment, dins el Marc d'Apetit al Risc (RAF). Els principis estratègics per complir l'objectiu de gestió de liquiditat són: 

◼ Sistema de gestió de liquiditat descentralitzat en tres unitats (subgrup CaixaBank, subgrup BPI i CaixaBank Wealth 

Management Luxembourg, S.A.), en què hi ha segregació de funcions per assegurar la gestió òptima i el control i seguiment 

dels riscos.  

◼ Manteniment d'un nivell eficient de fons líquids per fer front als compromisos adquirits, per al finançament dels plans de 

negoci i per al compliment de les exigències regulatòries. 

◼ Gestió activa de la liquiditat amb un seguiment continu dels actius líquids i de l'estructura de balanç. 

◼ Sostenibilitat i estabilitat com a principis de l'estratègia de fonts de finançament, assentada en i) estructura de finançament 

basada principalment en dipòsits de la clientela i ii) finançament en mercats de capitals que complementa l'estructura de 

finançament. 

L'estratègia de risc i apetit al risc de liquiditat i finançament s'articula a través de: 

◼ Identificació dels riscos de liquiditat rellevants per al Grup i les seves unitats de gestió de liquiditat;  

◼ Formulació dels principis estratègics que el Grup ha de seguir en la gestió de cadascun d'aquests riscos;  

◼ Delimitació de mètriques rellevants per a cadascun d'aquests riscos; 

◼ Fixació de llindars d'apetit, tolerància, límit i, si escau, recovery, en el RAF; 

◼ Establiment de procediments de gestió i control per a cadascun d'aquests riscos, que inclouen mecanismes de monitoratge 

sistemàtic intern i extern; 

◼ Definició d'un marc de stress testing i un Pla de Contingència de Liquiditat, que permet garantir la gestió del risc de liquiditat 

en situacions de crisi moderada i greu; 

◼ I un marc dels Plans de Recuperació, en què es formulen escenaris i mesures per a una situació de més estrès. 

Amb caràcter particular, el Grup manté estratègies específiques en matèria de: i) gestió de la liquiditat intradia; ii) gestió de la 

liquiditat a curt termini; iii) gestió de les fonts de finançament/concentracions; iv) gestió dels actius líquids i v) gestió dels actius 

col·lateralitzats. Així mateix, el Grup té procediments per minimitzar els riscos de liquiditat en condicions d'estrès mitjançant i) la 

detecció primerenca de les circumstàncies que la puguin generar; ii) minimització dels impactes negatius i iii) gestió activa per 

superar la potencial situació de crisi. 

 

Mitigació del risc de liquiditat 

A partir dels principis esmentats a l'apartat anterior, s'elabora el Pla de Contingència, en què es defineix un pla d'acció per a 

cadascun dels escenaris de crisi establerts, es detallen mesures d'àmbit comercial, institucional i de comunicació per fer front a 

aquesta mena de situacions i es preveu la possibilitat d'utilitzar la reserva de liquiditat o fonts de finançament extraordinàries. En 

cas que es produeixi una situació d'estrès, el coixí d'actius líquids es gestionarà amb l'objectiu de minimitzar el risc de liquiditat.  

Entre les mesures habilitades per a la gestió del risc de liquiditat i amb sentit d'anticipació destaquen: 
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◼ Delegació de la Junta General d'Accionistes o, si escau, del Consell d'Administració per emetre, segons la naturalesa del tipus 

d'instrument. 

◼ Disponibilitat de diverses línies obertes amb i) l'ICO, sota línies de crèdit – mediació, ii) el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i iii) 

el Council of Europe Development Bank (CEB). A més, es disposa d'instruments de finançament amb el BCE per al qual es tenen 

dipositades una sèrie de garanties que permeten obtenir liquiditat de manera immediata: 

 

DISPONIBLE EN PÒLISSA DE CRÈDIT BCE 
(Milions d'euros) 

 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Valor garanties lliurades com a col·lateral 72.139 51.455 53.652 

CaixaBank 66.498 46.001 46.698 

BPI 5.641 5.454 6.954 

Disposat (49.725) (12.934) (28.183) 

TLTRO II – CaixaBank  (3.409) (26.819) 

TLTRO III – CaixaBank * (45.305) (8.145)  

TLTRO II – BPI  (500) (1.364) 

TLTRO III – BPI * (4.420) (880)  

Interessos de garanties disposades 122 49 279 

Interessos de garanties disposades - CaixaBank 122 44 268 

Interessos de garanties disposades - BPI  6 11 

TOTAL SALDO DISPONIBLE EN PÒLISSA BCE 22.536 38.571 25.748 
    

(*) Els interessos meritats del finançament pres de TLTRO III a 31 de desembre de 2020 són de 288 milions d'euros. Aquests interessos es calculen per a cada operació 
d'aquesta sèrie i reflecteixen l'estimació del Grup en el reconeixement inicial respecte a l'import d'interès final que es cobrarà al seu venciment específic, prenent en 
consideració hipòtesis específiques de compliment de volums elegibles. El valor «interessos de garanties disposades» és el càlcul que fa el Banc d'Espanya per a la 
valoració de les garanties disposades en pòlissa. En el càlcul del disponible a la pòlissa de 31 de desembre de 2020, el Banc de Portugal no computa els interessos de les 
garanties disposades.  

 

En les operacions de finançament de política monetària de durada determinada TLTRO III hi ha uns tipus d'interès de finançament 

preferencial condicionats al compliment de variacions del crèdit admissible durant períodes determinats. Hi ha dos períodes que ja 

estan a punt d'acabar (de l'1 d'abril de 2019 al 31 de març de 2021 i de l'1 de març de 2020 al 31 de març de 2021) per als quals 

s'han produït creixements superiors al llindar requerit. Durant el període iniciat recentment (que va de l'1 d'octubre de 2020 al 31 

de desembre de 2021), s'espera créixer també per sobre del llindar establert per obtenir el tipus preferencial. 

 

◼ Manteniment de programes d'emissió per tal d'escurçar els terminis de formalització en l'emissió de valors al mercat. 

 

CAPACITAT D'EMISSIÓ DE DEUTE - 31-12-2020   
(Milions d'euros)   

 
CAPACITAT TOTAL 

D'EMISSIÓ TOTAL EMÈS 

Programa de Pagarés (CNMV 09-07-2020) CaixaBank (1) 1.000 0 

Programa de Renda fixa (CNMV 09-07-2020) CaixaBank 15.000 0 

Programa EMTN («Euro Medium Term Note») CaixaBank (Irlanda 23-04-2020) 25.000 14.629 

Programa EMTN («Euro Medium Term Note») BPI (Luxemburg 21-07-2020) 7.000 1.025 

Programa ECP («Euro Commercial Paper») CaixaBank (Irlanda 15-12-2020) 3.000 650 

Programa de Mortgage Covered Bonds de BPI (CMVM Portugal 02-07-2020) 9.000 7.300 

Programa Obrigações sobre o Sector Público de BPI (CMVM Portugal 20-08-2020) 2.000 600 
   

(1) Programa ampliable a 3.000 milions d'euros   
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◼ Capacitat d'emissió de títols garantits  

 

CAPACITAT D'EMISSIÓ DE CÈDULES - 31-12-2020   
(Milions d'euros)   
 

CAPACITAT D'EMISSIÓ TOTAL EMÈS 

Cèdules hipotecàries 3.063 48.233 

Cèdules territorials 5.159 3.500 

 

◼ Per facilitar la sortida en els mercats a curt termini, es disposa actualment de: 

◆ Línies interbancàries amb un important nombre d'entitats (nacionals i internacionals) i bancs centrals. 

◆ Línies d'operació amb pacte de recompra amb diverses contrapartides nacionals i estrangeres. 

◆ Accés a Cambres de Contrapartida Central per a l'operativa d'operacions amb pacte de recompra (LCH SA - París, BME - 

Madrid i EUREX - Frankfurt). 

◼ El Pla de Contingència i el Recovery Plan tenen en compte un ampli ventall de mesures que permeten generar liquiditat en 

situacions de crisi de diversa naturalesa. Entre aquestes s'hi inclouen potencials emissions de deute secured i unsecured, 

recursos al mercat d'operacions amb pacte de recompra, etc. Per a totes se n'avalua la viabilitat davant diversos escenaris de 

crisi i es descriuen els passos necessaris per a la seva execució i el termini d'execució previst. 

 

Situació de liquiditat 

Tot seguit es presenta un detall de la composició dels actius líquids del Grup sota els criteris establerts per a la determinació dels 

actius líquids d'elevada liquiditat per al càlcul de la ràtio LCR (HQLA) i actius disponibles en pòlissa no considerats HQLAS: 

ACTIUS LÍQUIDS*         
(Milions d'euros)         

 

31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

VALOR DE 
MERCAT 

IMPORT 
PONDERAT 
APLICABLE 

 
VALOR DE 

MERCAT 

IMPORT 
PONDERAT 
APLICABLE 

 
VALOR DE 

MERCAT 

IMPORT 
PONDERAT 
APLICABLE 

Actius Level 1 94.315 94.280  53.098 53.021  54.841 54.771 

Actius Level 2A 344 292  42 36  51 43 

Actius Level 2B 1.590 795  3.670 1.960  4.308 2.279 

TOTAL ACTIUS LÍQUIDS D'ALTA QUALITAT (HQLAS) 
(1) 

96.249 95.367  56.810 55.017  59.200 57.093 

Actius disponibles en pòlissa no considerats HQLAS  19.084   34.410   22.437 

TOTAL ACTIUS LÍQUIDS  114.451   89.427   79.530 
          

(*) Actius afectes per al càlcul de la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio). Correspon a actius disponibles d'elevada qualitat per fer front a les necessitats de liquiditat en un 
horitzó de 30 dies sota un escenari d'estrès. 
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Tot seguit es presenten les ràtios de liquiditat i finançament per al Grup: 

RÀTIOS LCR I NSFR    
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Actius líquids d'alta qualitat – HQLA (numerador) 95.367 55.017 57.093 

Sortides d'efectiu netes totals (denominador) 34.576 30.700 28.602 

 Sortides d'efectiu 42.496 36.630 33.819 

 Entrades d'efectiu 7.920 5.931 5.217 

RÀTIO LCR (COEFICIENT DE COBERTURA DE LIQUIDITAT) ( %) (1) 276 % 179 % 200 % 

RÀTIO NSFR (NET STABLE FUNDING RATIO) ( %) (2) 145 % 129 % 117 % 

      
(1) LCR: ràtio regulatòria que té com a objectiu el manteniment d'un nivell adequat d'actius disponibles d'alta qualitat per fer front a les necessitats de liquiditat a un 
horitzó de 30 dies, en un escenari d'estrès que considera una crisi combinada del sistema financer i de nom.  
Segons el Reglament Delegat (UE) 2015/61 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2014 (i la seva modificació en el Reglament Delegat (UE) 2018/1620, de juliol de 2018), pel 
qual es completa el Reglament (UE) n. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell respecte al requisit de cobertura de liquiditat aplicable a les entitats de crèdit. El 
límit regulatori de la ràtio LCR és del 100 %.  

(2) NSFR - Ràtio regulatòria d'estructura de balanç que mesura la relació entre la quantitat de finançament estable disponible (ASF) i la quantitat de finançament estable 
requerit (RSF). El finançament estable disponible es defineix com la proporció dels recursos propis i aliens que es pot esperar que siguin estables durant l'horitzó temporal 
considerat d'un any. La quantitat de finançament estable requerit per una institució es defineix en funció de les característiques de liquiditat i venciments residuals dels 
seus diversos actius i de les seves posicions de balanç. 
Càlculs de 31-12-2020 i 31-12-2019 aplicant els criteris regulatoris establerts en el Reglament (UE) 2019/876 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2019, 
que entra en vigor el juny de 2021. Els càlculs anteriors segueixen els criteris establerts per Basilea. El límit regulatori establert per a la ràtio NSFR és del 100 % a partir de 
juny de 2021. 

 

Tot seguit es presenten els principals ratings de qualificació creditícia: 

RATING DE QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA CAIXABANK 
 

DEUTE A LLARG 
TERMINI 

DEUTE A CURT 
TERMINI PERSPECTIVA 

DEUTE SÈNIOR 
PREFERENT 

DATA 
D'AVALUACIÓ 

CÈDULES 
HIPOTECÀRIES 

S&P Global Ratings BBB+ A-2 Estable BBB+ 23-09-2020 AA 

Fitch Ratings BBB+ F2 Negativa A– 29-09-2020  

Moody's Investors Service Baa1 P-2 Estable Baa1 22-09-2020 Aa1 

DBRS Morningstar A R-1 (low) Estable A 30-03-2020 AAA 

 

En el cas de downgrade de la qualificació creditícia actual, es requereix l'entrega de col·laterals addicionals a determinades 

contrapartides o bé hi ha clàusules de reemborsament anticipat. Tot seguit es presenta el detall de l'impacte en la liquiditat derivat 

de reduccions d'1, 2 i 3 esglaons («notches»): 

SENSIBILITAT DE LA LIQUIDITAT A VARIACIONS EN LA QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA 

(Milions d'euros) 
 REBAIXA D'1 

ESGLAÓ 
REBAIXA DE 2 

ESGLAONS 
REBAIXA DE 3 

ESGLAONS 

Operacions de productes derivats / repos (contractes CSA / GMRA / GMSLA) (*) 0 6 6 

Dipòsits adquirits amb entitats de crèdit (*) 0 667 667 

(*) Els saldos presentats són acumulats per a cada reducció de qualificació. 
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Asset encumbrance – Actius rebuts i lliurats en garantia 

A continuació, es detallen els actius que garanteixen determinades operacions de finançament i aquells que estan lliures de 

càrregues: 

ACTIUS QUE GARANTEIXEN OPERACIONS DE FINANÇAMENT I ACTIUS LLIURES DE CÀRREGA 

(Milions d'euros) 
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

 VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS 
COMPROMESO

S 

VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS NO 
COMPROMESO

S 

 VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS 
COMPROMESO

S 

VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS NO 
COMPROMESO

S 

 VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS 
COMPROMESO

S 

VALOR EN 
LLIBRES 

D'ACTIUS NO 
COMPROMESO

S 

Instruments de patrimoni 0 1.849  0 3.063  0 4.144 

Valors representatius de deute* 8.040 35.377  5.248 28.887  8.314 27.969 

   dels quals: bons garantits 6 3  2 9  5 4 

   dels quals: bons de titulització d'actius 0 70  0 92  0 0 

   dels quals: emeses per Administracions 
públiques 6.802 31.152  4.584 24.161  7.222 24.564 

   dels quals: emeses per societats financeres 910 1.451  417 1.396  906 1.272 

   dels quals: emeses per societats no financeres 323 2.701  245 3.228  181 2.129 

Altres actius** 90.339 249.081  54.217 236.942  74.123 221.102 

   dels quals: préstecs i partides a cobrar 84.841 207.968  49.146 191.368  69.543 173.810 

TOTAL 98.379 286.307  59.465 268.892  82.437 253.215 
          

(*) Principalment correspon a actius cedits en operativa de cessió temporal d'actius i d'operacions de finançament del BCE. 

(**) Principalment correspon a actius aportats com a garantia de bons de titulització, cèdules hipotecàries i territorials. Aquestes emissions s'utilitzen principalment en 
operativa d'emissions a mercat i com a garantia en operacions de finançament del BCE. 

 

 

A continuació, es detallen els actius rebuts en garantia, segregant els que estan lliures de càrrega d'aquells que estan 

compromesos, garantint operacions de finançament: 

ACTIUS QUE GARANTEIXEN OPERACIONS DE FINANÇAMENT I ACTIUS LLIURES DE CÀRREGA 

(Milions d'euros) 
  31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  
VR D'ACTIUS 

COMPROMESO
S 

VR D'ACTIUS 
NO 

COMPROMESO
S  

VR D'ACTIUS 
COMPROMESO

S 

VR D'ACTIUS 
NO 

COMPROMESO
S  

VR D'ACTIUS 
COMPROMESO

S 

VR D'ACTIUS 
NO 

COMPROMESO
S 

Col·lateral rebut* 2.631 13.573  1.790 15.841  2.097 13.323 

    Instruments de patrimoni 0 0  0 0  0 0 

    Valors representatius de deute 2.627 12.240  1.780 14.737  2.085 11.977 

    Altres garanties rebudes 5 1.333  10 1.103  12 1.346 

Valors representatius de deute propis diferents 
de bons garantits o bons de titulització d'actius 
propis** 0 249  0 12  0 251 

Bons garantits i de titulització d'actius propis 
emesos i no pignorats*** 0 25.815  0 53.787  0 42.821 

TOTAL 2.631 39.637  1.790 69.640  2.097 56.395 
          

(*) Principalment correspon a actius rebuts en operativa d'adquisició temporal d'actius, operacions de préstec de valors i garanties rebudes per derivats. 

(**) Autocartera de deute sènior. 

(***) Correspon a autocartera emesa de titulitzacions i covered bonds (hipotecari / sector públic). 

VR: valor raonable 
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A continuació, es recull la ràtio d'actius col·lateralitzats: 

RÀTIO D'ACTIUS COL·LATERALITZATS 

(Milions d'euros) 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Actius i col·lateral rebut compromès («numerador») 101.010 61.255 84.534 

 Valors representatius de deute 10.667 7.027 10.399 

 Préstecs i partides a cobrar 84.846 49.156 69.555 

 Altres actius 5.498 5.071 4.580 

Total actius + Total actius rebuts («denominador») 400.891 345.988 351.071 

 Instruments de patrimoni 1.849 3.063 4.144 

 Valors representatius de deute 58.285 50.652 50.345 

 Inversió creditícia 292.814 240.524 243.364 

 Altres actius 47.944 51.748 53.218 

RÀTIO ACTIUS COL·LATERALITZATS 25,20 % 17,70 % 24,08 % 

      

Durant l'any 2020, la ràtio d'actius col·lateralitzats ha augmentat en comparació amb la ràtio del 2019, amb un increment de la 

ràtio de 7,50 punts percentuals, principalment a causa del major encumbrance per pòlissa disposada (apel·lació a TLTRO III). 

A continuació, es recull la relació entre els passius garantits i els actius que els garanteixen: 

PASSIUS GARANTITS 

(Milions d'euros) 
  31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  

PASSIUS COBERTS, 
PASSIUS 

CONTINGENTS O 
TÍTOLS CEDITS 

ACTIUS, 
GARANTIES 
REBUDES I 

AUTOCARTERA 
EMESA*  

PASSIUS COBERTS, 
PASSIUS 

CONTINGENTS O 
TÍTOLS CEDITS 

ACTIUS, 
GARANTIES 
REBUDES I 

AUTOCARTERA 
EMESA*  

PASSIUS COBERTS, 
PASSIUS 

CONTINGENTS O 
TÍTOLS CEDITS 

ACTIUS, 
GARANTIES 
REBUDES I 

AUTOCARTERA 
EMESA* 

Passius financers 81.018 96.135  49.543 57.063  69.819 81.472 

Derivats 6.216 6.491  5.653 5.945  5.197 5.592 

Dipòsits 58.621 70.457  26.281 30.322  45.517 51.321 

Emissions 16.181 19.187  17.609 20.796  19.105 24.559 

Altres fonts de càrregues 4.379 4.876  3.861 4.192  2.697 3.062 

TOTAL 85.397 101.011  53.404 61.255  72.517 84.534 
          

(*) Llevat de cèdules i bons de titulització compromesos. 
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Termini residual de les operacions 

Tot seguit, es presenta el detall per terminis de venciments contractuals dels saldos, sense tenir en compte, si escau, els ajustos per 

valoració ni les correccions de valor, de determinats epígrafs del balanç en un escenari de condicions de normalitat de mercats: 

TERMINI RESIDUAL DE LES OPERACIONS - 31-12-2020 
(Milions d'euros)       

  A LA VISTA <3 MESOS 3-12 MESOS 1-5 ANYS > 5 ANYS TOTAL 

Interbancari actiu 96 53.492 2.328 2.514 5 58.435 

Préstecs i bestretes – Clientela 1.041 16.403 40.842 91.521 81.115 230.922 

Valors representatius de deute 0 2.062 7.078 21.459 9.297 39.896 

AF afectes al negoci assegurador - Valors representatius de deute  598 544 947 724 2.813 

TOTAL ACTIU 1.137 71.957 50.248 115.494 90.417 329.253 

Interbancari actiu 1 5.575 2.520 51.999 316 60.411 

PF - Dipòsits de la clientela 17.606 36.810 55.305 60.397 72.489 242.607 

PF - Valors representatius de deute emesos 0 2.558 1.352 24.186 10.090 38.186 

Passius afectes al negoci assegurador   298 548 2.307 1.200 4.353 

TOTAL PASSIU 17.607 44.943 59.177 136.582 82.895 341.204 

 Dels quals emissions majoristes netes d'autocartera i multicedents 0 2.541 100 16.329 16.040 35.010 

 De què altres passius financers per arrendament operatiu 0 0 14 120 1.334 1.468 

Disponibles per tercers 0 3.685 11.527 28.750 34.537 78.499 
        

AF: Actius financers; PF: Passius Financers 

 

Els venciments de les operacions es projecten en funció del seu termini contractual i residual, sense considerar cap hipòtesi de 

renovació dels actius o passius. En el cas de comptes a la vista sense un venciment contractual definit, s'apliquen els models interns 

de comportament de l'Entitat. Per tal d'avaluar el gap negatiu en el curt termini cal considerar els aspectes següents: 

◼ El Grup disposa d'un finançament detallista elevat, estable i de renovació probable. 

◼ Existeixen garanties addicionals disponibles amb el Banc Central Europeu i capacitat de generar nous dipòsits 

instrumentalitzats mitjançant la titulització d'actius i l'emissió de cèdules hipotecàries o territorials. 

El càlcul no considera hipòtesis de creixement, per la qual cosa s'ignoren les estratègies internes de captació neta de liquiditat, 

especialment important en el mercat detallista. Així mateix, tampoc no es té en compte la monetització dels actius líquids 

disponibles. 

En relació amb les emissions, les polítiques del Grup tenen en compte una distribució equilibrada dels venciments, que n'evita la 

concentració i duu a terme una diversificació en els instruments de finançament. A més, la dependència del Grup dels mercats 

majorista és reduïda. 

 

 

 

 

 

3.4.1. Risc de crèdit 

Descripció general 

El risc de crèdit correspon a la pèrdua de valor dels actius del Grup davant un client o contrapartida, pel deteriorament de la 

capacitat d'aquest client o contrapartida per satisfer els seus compromisos amb el Grup. És el més significatiu de l'activitat 

financera del Grup, basada en la comercialització bancària i asseguradora, l'operativa de tresoreria i la participació a llarg termini en 

el capital d'instruments de patrimoni. 

 

 

3.4. Riscos específics de l'activitat 

financera 
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L'exposició màxima al risc de crèdit dels instruments financers inclosos als epígrafs d'instruments financers de l'actiu del balanç, 

inclòs el risc de contrapart, es presenta a continuació: 

EXPOSICIÓ MÀXIMA AL RISC DE CRÈDIT       
(Milions d'euros)         

     31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

     

EXPOSICIÓ 
MÀXIMA AL 

RISC DE 
CRÈDIT COBERTURA  

EXPOSICIÓ 
MÀXIMA AL 

RISC DE 
CRÈDIT COBERTURA  

EXPOSICIÓ 
MÀXIMA AL 

RISC DE 
CRÈDIT COBERTURA 

Actius financers mantinguts per negociar (Nota 11) 1.056   1.176   1.103  

 Instruments de patrimoni 255   457   348  

 Valors representatius de deute 801   719   755  

Actius financers no destinats a negociació valorats 
obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 
(Nota 12) 317   427   704  

 Instruments de patrimoni 180   198   232  

 Valors representatius de deute 52   63   145  

 Préstecs i bestretes 85   166   327  

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global (Nota 13) 19.309   18.371   21.888  

 Instruments de patrimoni 1.414   2.407   3.565  

 Valors representatius de deute 17.895   15.964   18.323  

Actius financers a cost amortitzat (Nota 14) 273.129 (5.620)  249.408 (4.706)  248.299 (5.717) 

 Valors representatius de deute 24.681 (11)  17.395 (6)  17.064 (4) 

 Préstecs i bestretes 248.448 (5.609)  232.013 (4.700)  231.235 (5.713) 

  Bancs centrals 4   6   5  

  Entitats de crèdit 5.847   5.155 (2)  7.550  

  Clientela 242.597 (5.609)  226.852 (4.698)  223.680  

Derivats de negociació i comptabilitat de cobertures  4.120   3.854   3.906  

Actius afectes al negoci assegurador (Nota 17) 77.241   72.683   61.688  

TOTAL EXPOSICIÓ ACTIVA 375.172 (5.620)  345.919 (4.706)  337.588 (5.717) 

TOTAL GARANTIES CONCEDIDES I COMPROMISOS 
CONTINGENTS (*) 

105.066 (193)  98.340 (220)  89.027 (355) 

TOTAL  480.238 (5.813)  444.259 (4.926)  426.615 (6.072) 

(*) Els CCF (Credit Conversion Factors), factor de conversió de crèdit de garanties concedides i compromisos en crèdits, a 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018 pugen a 
75.560, 71.818 i 59.416 milions d'euros, respectivament. 

 

L'exposició màxima al risc de crèdit és el valor en llibres brut, excepte en el cas de derivats, que és el valor de l'exposició segons el 

mètode de valoració de la posició a preus de mercat, que es calcula com la suma de: 

◼ Exposició actual: el valor més alt entre zero i el valor de mercat d'una operació o d'una cartera d'operacions en un conjunt 

d'operacions compensables amb una contrapart que es perdria en cas d'impagament de la contrapart, assumint que no es 

recuperarà res sobre el valor de les operacions en cas d'insolvència o liquidació més enllà del col·lateral rebut. 

◼ Risc potencial: variació de l'exposició creditícia com a resultat dels canvis futurs de les valoracions de les operacions 

compensables amb una contrapart durant el termini residual fins al venciment. 

Pel que fa a l'activitat ordinària, el Grup orienta la seva activitat creditícia a satisfer les necessitats de finançament de famílies i 

empreses i a prestar serveis de valor afegit al segment de grans empreses, tot això dins el perfil de risc mitjà-baix fixat com a 

objectiu al RAF.  

Els principis i polítiques principals que sustenten la gestió del risc de crèdit al Grup són els següents: 

◼ Definició i assignació clara de les responsabilitats a les diferents àrees participants en el cicle de concessió, gestió, seguiment i 

control del risc de crèdit. 

◼ Interlocució àgil i transparent amb el client. 
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◼ Concessió basada en la capacitat de devolució de l'acreditat, amb una relació adequada entre els ingressos i les càrregues que 

assumeix. 

◼ Homogeneïtat en els criteris d'anàlisi i les eines per a la gestió i el seguiment. 

◼ Valoració adequada tant de les garanties com dels actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes. 

◼ Existència d'un marc de seguiment que vetlla perquè la informació relativa a les exposicions al risc de crèdit, als acreditats i a 

les garanties reals sigui pertinent i es mantingui actualitzada durant tot el cicle de vida de les exposicions creditícies. 

◼ Criteris de classificació comptable de les operacions i per a la quantificació de les pèrdues esperades i els requeriments de 

capital per risc de crèdit que reflecteixen fidelment la qualitat creditícia dels actius. 

◼ Anticipació, objectivació, eficàcia i orientació al client en els processos de recuperació d'actius deteriorats.  

 

Cicle del risc de crèdit 

El cicle complet de gestió del risc de crèdit comprèn tota la vida de l'operació, des de l'anàlisi de la viabilitat i l'admissió del risc 

segons criteris establerts, fins al seguiment de la solvència i de la rendibilitat i, eventualment, la recuperació dels actius deteriorats. 

La diligència en la gestió de cadascuna d'aquestes etapes propiciarà l'èxit en el reemborsament. 

Admissió i concessió 

El procés d'admissió i concessió d'operacions noves es basa en l'anàlisi de la solvència dels intervinents i de les característiques de 

l'operació.  

El sistema de facultats assigna el nivell d'aprovació a determinats empleats, amb un grau de responsabilitat establert com a 

estàndard adequat associat al càrrec.  

Aquest sistema de facultats es fonamenta en l'estudi de quatre eixos: 

◼ Import: suma econòmica sol·licitada juntament amb el risc ja concedit. L'import de l'operació es defineix mitjançant dos 

mètodes alternatius segons el segment al qual pertanyen les operacions: 

◆ Pèrdua ponderada per producte: basat en la fórmula de càlcul de pèrdua esperada, té en compte l'apetit al risc segons la 

naturalesa de cada producte. S'aplica a les sol·licituds el primer titular de les quals és una persona jurídica.  

◆ Nominals: té en compte l'import nominal i les garanties de les operacions de risc. S'aplica a persones físiques.  

◼ Garantia: inclou el conjunt de béns o solvències destinats a assegurar el compliment d'una obligació.  

◼ Polítiques de risc general: conjunt de criteris que identifiquen i avaluen les variables rellevants de cada tipus de sol·licitud i 

suposen un tractament específic. Entre altres, alertes de morositat, diagnòstic de l'scoring/rating, ràtio d'endeutament, 

qualificacions resultat de l'activitat de seguiment o el fet que l'operació sigui d'un import reduït. 

◼ Termini: durada de l'operació sol·licitada, que haurà d'estar relacionada amb la finalitat de l'operació. Hi ha polítiques 

específiques en funció del tipus d'operació i el termini que requereixen un nivell més alt de facultats per a la seva aprovació. 

Per tal de facilitar l'agilitat en la concessió, existeixen Centres d'Admissió de riscos segons la tipologia del titular, particulars i 

autònoms en un Centre d'Admissió de Particulars centralitzat als Serveis Corporatius, i persones jurídiques en Centres d'Admissió 

distribuïts per tot el territori, que gestionen les sol·licituds dins els seus nivells d'atribució i les traslladen a centres especialitzats de 

Serveis Corporatius en cas que excedeixin aquests nivells. L'aprovació del risc de qualsevol operació, llevat d'aquelles que poden ser 

aprovades en oficina o pel Director d'Àrea de Negoci, està subjecta a la concurrència de firmes d'un responsable de negoci i un 

responsable de risc. A més, es fa de forma centralitzada la preconcessió de crèdit a persones físiques i jurídiques dels segments 

micro i petita empresa per a certs productes i d'acord amb uns límits i criteris de risc definits. 

Amb caràcter particular, l'organització interna d'Admissió de Risc d'Empreses als Serveis Corporatius parteix de l'estructura 

especialitzada següent, ajustada a la tipologia de riscos i segments de clients: 

◼ Riscos Corporativa: centralitza grups empresarials que tinguin una facturació anual superior als 200 milions d'euros al centre 

de Corporativa i a les Sucursals Internacionals.  
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◼ Risc d'Empreses: inclou les persones jurídiques o els grups d'empreses amb una facturació de fins a 200 milions d'euros, i 

també els de més de 200 milions d'euros que no es gestionin al centre de Corporativa o a les Sucursals Internacionals ni 

pertanyin a segments especialitzats (Immobiliari, Agroalimentari, Turisme o Project Finance).  

◼ Risc Immobiliari: atén empreses promotores de qualsevol segment, independentment de la facturació, i societats d'inversió 

immobiliària.  

◼ Risc Turisme i Agroalimentari: comprèn totes les empreses o grups empresarials que duen a terme la seva activitat en el 

sector turisme i agroalimentari. A més, inclou el segment d'autònoms del sector agrari.  

◼ Project Finance: inclou totes les operacions que es presenten mitjançant l'esquema de finançament de projecte (project 

finance) i les operacions de finançament d'actius (asset finance).  

◼ Banca Institucional: inclou institucions públiques autonòmiques o centrals, ajuntaments i institucions públiques locals i 

membres de grups econòmics o grups de gestió l'interlocutor/matriu dels quals compleix els criteris anteriors. També inclou 

les institucions privades (fundacions, universitats, ONG, ordes religiosos, etc.) gestionades pels Centres d'Institucions. 

◼ Risc Sobirà, País i Entitats Financeres: responsables de l'admissió i la gestió del risc de país i el risc d'entitats financeres que 

porten implícits les operacions de finançament dels diferents segments.  

Finalment, el Comitè Permanent de Crèdits té facultats per aprovar operacions individuals de fins a 100 milions d'euros, sempre 

que el risc acumulat amb el client sigui igual o inferior als 150 milions d'euros, i, en general, posseeix atribucions per aprovar 

operacions que impliquen excepcions en les seves característiques a les que poden aprovar-se en una oficina i als CAR. En cas 

d'excedir els imports esmentats, la facultat d'aprovació correspon a la Comissió Executiva. 

D'altra banda, existeixen polítiques, mètodes i procediments d'estudi i concessió de préstecs o crèdits responsables, com ara els 

associats al desenvolupament del que disposen la Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, i l'Ordre EHA/2899/2011, de transparència i 

protecció del client de serveis bancaris, o la Llei més recent 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit 

immobiliari. 

A l'efecte de pricing, es consideren tots els factors associats a l'operació, és a dir, els costos d'estructura i de finançament i la 

pèrdua esperada de l'operació. A més, les operacions hauran d'aportar una remuneració mínima als requeriments de capital 

econòmic, que es calcularà neta d'impostos.  

Les eines de pricing i RAR (rendibilitat ajustada a risc) permeten assolir els estàndards més alts en el control de l'equilibri entre la 

rendibilitat i el risc, i possibiliten identificar els factors determinants de la rendibilitat de cada client i, així, poder analitzar clients i 

carteres segons la seva rendibilitat ajustada. 

Correspon a la Direcció General de Negoci l'aprovació dels preus de les operacions. En aquest sentit, la determinació dels preus 

està subjecta a un sistema de facultats enfocat a obtenir una remuneració mínima, així com a establir els marges en funció dels 

diferents negocis. 

Mitigació del risc 

El perfil de gestió del risc de crèdit del Grup es caracteritza per una política de concessió prudent, a un preu d'acord amb les 

condicions de l'acreditat i cobertures/garanties adequades. En qualsevol cas, les operacions a llarg termini han de comptar amb 

garanties més sòlides per la incertesa derivada del pas del temps, i en cap cas aquestes garanties han de substituir una falta de 

capacitat de devolució o una incerta finalitat de l'operació. 

A efectes comptables, es consideren garanties eficaces aquelles garanties reals i personals que són vàlides com a mitigant del risc 

en funció, entre altres aspectes, del temps necessari per a la seva execució i la capacitat de realització de les garanties. A 

continuació, es descriuen les diferents tipologies de garanties amb les seves polítiques i procediments en la gestió i valoració:  

◼ Garanties personals o constituïdes per la solvència de titulars i fiadors: destaquen les operacions de risc amb empreses, en què 

es considera rellevant l'aval dels socis, tant persones físiques com jurídiques. Quan es tracta de persones físiques, l'estimació 

de la garantia s'efectua a partir de les declaracions de béns i, quan l'avalador és persona jurídica, s'analitza en el procés de 

concessió com un titular. 

◼ Garanties reals: els principals tipus de garanties reals acceptats són els següents: 

◆ Garanties pignoratives: destaquen la penyora d'operacions de passiu o els saldos intermediats. Per poder ser admesos 

com a garantia, els instruments financers han de complir, entre d'altres requisits: i) estar lliures de càrregues, ii) la seva 
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definició contractual no ha d'impedir la seva pignoració, i iii) la seva qualitat creditícia no ha d'estar relacionada amb el 

titular del préstec. La pignoració roman fins que venç o es cancel·la anticipadament l'actiu o mentre no es doni de baixa. 

◆ Garanties hipotecàries sobre immobles. Sobre aquestes, les polítiques internes estableixen el següent: 

 El procediment d'admissió de garanties i els requeriments necessaris per formalitzar les operacions, com ara la 

documentació que han de lliurar els titulars i la certesa jurídica que ha de tenir.  

 Els processos de revisió de les taxacions registrades per assegurar el seguiment i el control correctes del valor de les 

garanties. Es duen a terme processos periòdics de contrast i validació dels valors de taxació, per tal de detectar 

possibles anomalies en l'actuació de les societats de taxació proveïdores del Grup. 

 La política de desembossament, que afecta principalment les operacions de promocions i autopromocions 

immobiliàries.  

 El loan-to-value (LTV) de l'operació. El capital que es concedeix en operacions hipotecàries està limitat a uns 

percentatges sobre el valor de la garantia, un valor que es defineix com el més baix entre el de taxació i el valor 

escripturat o acreditat del bé. Els sistemes informàtics calculen el nivell d'aprovació requerit per a cada tipus 

d'operació.  

◼ Derivats de crèdit: garants i contrapart. El Grup utilitza puntualment derivats de crèdit, contractats amb entitats d'alt nivell 

creditici i emparats per contractes col·laterals per a la cobertura del risc de crèdit. 

Tot seguit s'ofereix el detall de les garanties rebudes per a la concessió d'operacions del Grup, que recull l'import màxim de les 

garanties reals eficaces que es poden considerar per al càlcul del deteriorament: el valor raonable estimat dels immobles segons 

l'última taxació disponible o actualització feta sobre la base del que preveu la normativa d'aplicació vigent. Així mateix, s'hi inclouen 

les garanties reals restants com el valor actual de les garanties pignoratives en la data, sense incloure-hi, per tant, les garanties 

personals: 

 

CATEGORITZACIÓ PER STAGE DE LA INVERSIÓ CREDITÍCIA I GARANTIES AFECTES*     
(Milions d'euros)            
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

 

IMPORT 
BRUT 

CORRECCIÓ 
DE VALOR 

PER 
DETERIORAM

ENT 

VALOR DE 
LES 

GARANTIES 
**  

IMPORT 
BRUT 

CORRECCIÓ 
DE VALOR 

PER 
DETERIORAM

ENT 

VALOR DE 
LES 

GARANTIES 
**  

IMPORT 
BRUT 

CORRECCIÓ 
DE VALOR 

PER 
DETERIORAM

ENT 

VALOR DE 
LES 

GARANTIES 
** 

Stage 1: 212.834 (920) 276.360  201.419 (574) 288.563  194.618 (688) 290.246 

Sense garantia real  102.733 (606) 0  85.640 (374) 0  78.459 (320) 0 

Garantia real immobiliària 103.520 (280) 269.795  108.317 (116) 281.058  110.276 (201) 284.512 

Altres garanties reals 6.581 (34) 6.565  7.462 (84) 7.505  5.883 (167) 5.734 

Stage 2: 20.066 (1.064) 25.846  15.541 (708) 21.552  16.328 (741) 24.636 

Sense garantia real  8.299 (606) 0  5.140 (379) 0  4.883 (339) 0 

Garantia real immobiliària 11.183 (411) 25.004  9.833 (248) 21.109  10.856 (302) 24.099 

Altres garanties reals 584 (47) 842  568 (81) 443  589 (100) 537 

Stage 3: 8.256 (3.625) 9.761  8.387 (3.416) 9.929  10.733 (4.292) 15.605 

Sense garantia real  2.334 (1.869) 0  2.251 (1.658) 0  2.614 (1.550) 0 

Garantia real immobiliària 5.787 (1.698) 9.572  5.961 (1.656) 9.831  7.897 (2.630) 15.527 

Altres garanties reals 135 (58) 189  175 (102) 98  222 (112) 78 

TOTAL 241.156 (5.609) 311.967  225.347 (4.698) 320.044  221.679 (5.721) 330.487 

            (*) Inclou préstecs i bestretes a la clientela dels epígrafs «Actius financers a cost amortitzat» (Nota 14) i «Actius financers no destinats a negociació valorats 
obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats» (Nota 12) 
(**) És l'import màxim de les garanties reals eficaces que es pot tenir en compte per al càlcul del deteriorament, és a dir, el valor raonable estimat dels immobles segons 
l'última taxació disponible o l'actualització d'aquesta feta sobre la base del que preveu la normativa d'aplicació vigent. Així mateix, s'hi inclouen els garanties reals 
restants, com ara el valor actual de les garanties pignoratives en la data, sense incloure-hi per tant les garanties personals. 

 

D'altra banda, les mesures de mitigació del risc de contrapartida es detallen a l'apartat 3.4.1. 
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Seguiment i mesurament del risc de crèdit 

El Grup disposa d'un sistema de seguiment i mesurament que garanteix la cobertura de qualsevol acreditat o operació mitjançant 

procediments metodològics adaptats a la naturalesa de cada titular i risc:  

 

 

① Processos de seguiment d'acreditats 

L'objectiu de l'acció de seguiment és determinar la qualitat del risc assumit amb un acreditat («Qualificació de Seguiment») i les 

accions que es faran en funció del resultat, inclosa l'estimació del deteriorament. L'objecte del seguiment del risc són acreditats 

titulars d'instruments de deute i exposicions fora de balanç que comportin risc de crèdit. Els resultats són una referència per a la 

política de concessions futures. 

La Política de seguiment del risc de crèdit s'articula en funció del tipus i l'especificitat de l'exposició que segrega en àmbits 

diferenciats, de conformitat amb les diferents metodologies de mesurament del risc de crèdit. 

La Qualificació de Seguiment és una valoració sobre la situació del client i dels seus riscos. Tot acreditat té associada una 
qualificació de seguiment que el classifica en cinc categories2: risc inapreciable, baix, mitjà, mitjà alt o dubtós; i poden generar-se 
de manera manual (en el cas del perímetre d'acreditats sota seguiment individualitzat) o automàtica (per a la resta). 
En funció del perímetre de seguiment i la qualificació dels acreditats, el seguiment pot ser: 

                                                                        
2 La Qualificació de Seguiment és una valoració efectuada sobre la situació del client i dels seus riscos. Les diferents qualificacions de seguiment són: 

• Risc inapreciable: totes les operacions del client es desenvolupen correctament i no hi ha indicis que posin en dubte la capacitat de 
devolució. 

• Risc Baix: la capacitat de pagament és adequada, però el client o alguna de les seves operacions presenta algun indici poc rellevant de 
debilitat. 

• Risc Mitjà: hi ha indicis de deteriorament del client, però aquestes debilitats no posen en risc, actualment, la capacitat de devolució del 
deute. 

• Risc Mitjà-Alt: la qualitat creditícia del client s'ha vist seriosament debilitada. Si prossegueix el deteriorament, el client podria no tenir 
capacitat de devolució del deute. 

• Dubtós: hi ha proves de deteriorament o dubtes sòlids pel que fa a la capacitat del client per complir les seves obligacions. 

• Sense qualificar: no es disposa de prou informació per assignar una qualificació de seguiment. 
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◼ Individualitzat: d'aplicació a exposicions d'import rellevant o que presenten característiques específiques. El seguiment de 

grans riscos condueix a l'emissió d'informes de seguiment de grups, i conclou en una qualificació de seguiment per als 

acreditats que el componen.  

El Grup defineix com a acreditats individualment significatius (Single Names) aquells que compleixin els llindars o característiques 
següents3: 

◆ Exposició superior a 20 milions d'euros durant dos mesos consecutius o superior a 24 milions d'euros un mes. 

◆ Exposició superior a 10 milions d'euros durant dos mesos consecutius o superior a 12 milions d'euros un mes, que 
compleixin algun dels criteris següents: pèrdua esperada superior a 200.000 euros, amb operacions refinançades, amb 
morositat emergent (>45 dies) o aquells que consolidin amb l'Entitat per posada en equivalència. 

◆ Exposició superior a 5 milions d'euros que tinguin operacions dubtoses (objectiu o subjectiu) que suposin més del 5 % del 
risc de l'acreditat. 

◆ Acreditats que formin part del Grup (per integració global), amb l'excepció del BPI. 

◼ Col·lectiu: les qualificacions s'obtenen a partir de la combinació d'un model estadístic específic referit com el Model d'Alertes 

Primerenques (MAT), la probabilitat d'incompliment (PD per a probability of default) calibrada amb visió forward looking 

(consistent amb la utilitzada en el càlcul de les cobertures per risc de crèdit) i diverses alertes rellevants. Tant el MAT com la 

PD s'obtenen amb una freqüència mínima mensual, i és diària en el cas de les alertes. 

A més, els models MAT i PD estan subjectes al Marc de Models de Risc de Crèdit del Grup. 

② Quantificació i qualificació del risc de crèdit 

El risc de crèdit quantifica les pèrdues derivades per l'incompliment de les obligacions financeres per part dels acreditats sobre la 

base de dos conceptes: la pèrdua esperada i la pèrdua inesperada.  

◼ Pèrdua esperada (PE): mitjana o esperança matemàtica de les pèrdues potencials previstes que es calcula com el producte de 

les tres magnituds següents: PD (probability of default), exposició (EAD per a exposure at default) i severitat (LGD per a loss 

given default).  

◼ Pèrdua inesperada: pèrdues potencials imprevistes, produïdes per la variabilitat que pot tenir la pèrdua respecte a la pèrdua 

esperada estimada. Pot ser fruit de canvis sobtats de cicle o de variacions en els factors de risc o en la dependència entre el 

risc de crèdit dels diferents deutors. Les pèrdues inesperades són poc probables i d'un import elevat, i han de ser absorbides 

pels recursos propis. El càlcul de la pèrdua inesperada també es fonamenta, principalment, en la PD, EAD i LGD de les 

operacions. 

L'estimació dels paràmetres del risc de crèdit es basa en la mateixa experiència històrica d'impagament. Per fer-ho, es disposa d'un 

conjunt d'eines i tècniques d'acord amb les necessitats particulars de cadascun dels riscos, descrites a continuació segons la seva 

afectació sobre els tres factors de càlcul de la pèrdua esperada: 

◼ EAD: estima el deute pendent en cas d'incompliment del client. Aquesta magnitud és rellevant per als instruments financers 

que tenen una estructura d'amortització variable en funció de les disposicions que faci el client (generalment, qualsevol 

producte revolving). 

Per a l'obtenció d'aquesta estimació s'observa l'experiència interna de morositat, relacionant els nivells de disposició en el 

moment de l'incompliment i els 12 mesos anteriors. En la construcció del model es tenen en compte variables rellevants, com 

la naturalesa del producte, el termini fins al venciment i les característiques del client. 

◼ PD: el Grup disposa d'eines de suport a la gestió per a la predicció de la probabilitat d'incompliment de cada acreditat que 

cobreixen gairebé tota l'activitat creditícia. 

Aquestes eines, implantades a la xarxa d'oficines i integrades en els canals de concessió i seguiment del risc, han estat 

desenvolupades d'acord amb l'experiència històrica de mora i incorporen les mesures necessàries per ajustar els resultats tant 

                                                                        
3 A més d'aquests acreditats, requeriran estimació individual de la pèrdua per risc de crèdit les operacions amb risc de crèdit baix —qualificades 
com a tals per tractar-se d'operacions sense risc apreciable— que es trobin en situació dubtosa. Tenint en compte un criteri de materialitat, es farà 
l'estimació individual de la pèrdua sempre que es tracti d'acreditats més d'1 milió d'euros d'exposició quan més del 20 % sigui dubtosa.  
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al cicle econòmic, amb l'objectiu d'oferir mesuraments relativament estables a llarg termini, com a l'experiència recent i a 

projeccions futures. Els models es poden classificar en funció de la seva orientació al producte o al client: 

◆ Les eines orientades al producte s'utilitzen bàsicament en l'àmbit d'admissió de noves operacions de banca detallista 

(scorings d'admissió) i prenen en consideració característiques del deutor, informació derivada de la relació amb els 

clients, alertes internes i externes, així com característiques pròpies de l'operació, per determinar la seva probabilitat 

d'incompliment.  

◆ Les eines orientades al client avaluen la probabilitat d'incompliment del deutor. Estan integrades per scorings de 

comportament per al seguiment del risc de persones físiques i per ratings d'empreses. 

Pel que fa a empreses, les eines de rating són específiques segons el segment al qual pertanyen. Particularment, en el cas de 

microempreses i pimes, el procés d'avaluació es fonamenta en un algoritme modular en què es valoren quatre àrees 

d'informació diferents: els estats financers, la informació derivada de la relació amb els clients, alertes internes i externes, i 

altres aspectes qualitatius.  

Pel que fa a grans empreses, el Grup disposa de models que requereixen el criteri expert dels analistes i que tenen com a 

objectiu replicar i ser coherents amb els ratings de les agències de qualificació. Davant la falta d'una freqüència suficient de 

morositat interna per a l'elaboració de models purament estadístics, la construcció dels models d'aquest segment s'alinea amb 

la metodologia de Standard & Poor's, fet que permet l'ús de les seves taxes públiques d'incompliment global i afegeix fiabilitat 

a la metodologia.  

L'actualització dels scorings i ratings de clients s'efectua mensualment amb l'objectiu de mantenir actualitzada la qualificació 

creditícia, amb l'excepció del rating de grans empreses, que s'actualitza amb una freqüència mínima anual o davant 

d'esdeveniments significatius que puguin alterar la qualitat creditícia. En l'àmbit de persones jurídiques es fan accions 

periòdiques d'actualització d'estats financers i informació qualitativa per aconseguir el màxim nivell de cobertura del rating 

intern. 

◼ LGD: quantifica el percentatge del deute que no es podrà recuperar en cas d'incompliment de l'acreditat.  

Es calculen les severitats històriques amb informació interna, considerant els fluxos de caixa associats als contractes des de 

l'incompliment. Els models permeten obtenir severitats en funció de la garantia, la relació préstec/valor (LTV o Loan to Value), 

el tipus de producte, la qualitat creditícia de l'acreditat i, per als usos en què la regulació ho requereixi, les condicions 

recessives del cicle econòmic. A més, es fa una aproximació de les despeses indirectes (personal d'oficines, infraestructura, 

etc.) associades al procés de recuperació. En el cas de grans empreses, la severitat també incorpora elements de judici expert 

de forma coherent amb el model de rating. 

Cal destacar que el Grup considera a través de la severitat els ingressos generats en la venda de contractes fallits com un dels 

fluxos futurs possibles generats per mesurar les pèrdues esperades per deteriorament del valor creditici. Aquests ingressos es 

calculen a partir de la informació interna de les vendes efectuades en el Grup4. La venda d'aquests actius es considera 

raonablement previsible com a mètode de recuperació, per la qual cosa el Grup la considera una de les eines d'ús recurrent 

dins la seva estratègia de reducció de saldos dubtosos. En aquest sentit, hi ha un mercat de deute deteriorat actiu que 

assegura amb una probabilitat molt alta la possibilitat de generar transaccions futures de venda de deute. (vegeu Nota 27.4, 

en què es recullen les vendes de cartera dubtosa i fallida informades). 

A més de l'ús regulatori per determinar els requeriments mínims de capital del Grup i calcular de cobertures, els paràmetres de risc 

de crèdit (PD, LGD i EAD) intervenen en diverses eines de gestió, com ara el càlcul de la rendibilitat ajustada al risc, l'eina de pricing i 

la preclassificació de clients, així com en les eines de seguiment i els sistemes d'alertes. 

③ Determinació de la classificació comptable 

La classificació comptable entre els diferents stages de NIIF-9 de les operacions amb risc de crèdit està determinada pel fet que es 

produeixin esdeveniments d'incompliment o increments significatius del risc de crèdit (SICR, significant increase in credit risk) des 

del reconeixement inicial de l'operació. 

S'entendrà que hi ha hagut un SICR des del reconeixement inicial, i aquestes operacions es classificaran com a stage 2, quan es 

presentin debilitats que puguin suposar pèrdues significativament superiors a les esperades en el moment de la concessió. Per a la 

                                                                        
4 Vegeu la Nota 2.7 en referència al fet que els casos de venda d'exposició amb increment significatiu del risc de crèdit no comprometen el model de 

negoci de mantenir els actius per percebre els seus fluxos de caixa contractuals. 
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seva identificació, el Grup compta amb els processos de seguiment i qualificació descrits a ②. Concretament, quan les operacions 

compleixen qualsevol dels criteris qualitatius o quantitatius següents, llevat que s'hagin de classificar com a stage 3: 

1) Exposicions refinançades que no procedeixi classificar com a stage 3.  

2) Operacions d'acreditats en concurs de creditors que no procedeixi classificar com a stage 3 perquè: 

o L'acreditat hagi pagat, almenys, el 25 % dels crèdits de l'entitat afectats pel concurs, un cop descomptada, si escau, la 

quitança acordada. 

o Hagin transcorregut dos anys des de la inscripció en el Registre Mercantil de la interlocutòria d'aprovació del conveni de 

creditors, sempre que aquest conveni s'estigui complint fidelment i l'evolució de la situació patrimonial i financera de 

l'empresa elimini els dubtes sobre el reemborsament total dels dèbits, tot això llevat que s'hagin pactat interessos 

notòriament inferiors als de mercat. 

3) Operacions amb imports vençuts de més de 30 dies (però menys de 90, cas en el qual es classificarien com a stage 3). 

4) Operacions en què mitjançant indicadors/triggers de mercat es pugui determinar que s'ha produït un increment significatiu de 

risc. 

5) Operacions per a les quals s'hagi produït un SICR des de la data de reconeixement inicial basant-se en qualsevol dels dos 

criteris següents (complir un dels dos criteris ja comporta la classificació en stage 2), llevat que, per a exposicions amb 

acreditats individualment significatius o Single Names, l'anàlisi individualitzada determini que no s'ha produït efectivament 

aquest increment significatiu del risc: empitjorament de la qualificació de seguiment o increment relatiu de la PD (vegeu-ne 

més detall a continuació). 

Es destaca que, pel que fa a l'exercici anterior, no hi ha hagut canvis en els criteris per a la determinació d'increment significatiu del 

risc de crèdit. Sens perjudici de l'anterior, l'Entitat ha aplicat, en el context de la COVID-19, determinats ajustos prudents, que es 

recullen a l'apartat «Impacte COVID-19». 

Es classificaran en stage 1 les operacions que deixin de satisfer les condicions per estar classificades en stage 2, llevat que estiguin 

identificades com a operacions de refinançament, refinançades o reestructurades. 

Respecte a les operacions de refinançament, refinançades o reestructurades classificades en stage 2 perquè no procedeix la seva 

classificació com a stage 3 en la data de refinançament o reestructuració, o bé perquè s'han reclassificat des de la categoria de 

stage 3, continuaran identificades com en stage 2 durant un període de prova fins que es compleixin tots els requisits següents: i) 

que s'hagi conclòs que no és previsible que puguin tenir dificultats financeres i que, per tant, resulta altament probable que puguin 

complir les seves obligacions davant l'entitat dins el termini establert i en la forma pertinent; ii) que hagi transcorregut un termini 

mínim de dos anys des de la data de formalització de l'operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data 

de reclassificació des de stage 3; iii) que algun dels titulars no tingui cap altra operació amb imports vençuts de més de 30 dies al 

final del període de prova, i iv) que el titular hagi pagat les quotes meritades de principal i interessos des de la data en què es va 

formalitzar l'operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació des de stage 3.  

A més, serà necessari que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports (principal i 

interessos) que es trobin vençuts en la data de l'operació de reestructuració o refinançament, o que s'hagin donat de baixa com a 

conseqüència d'aquesta, o bé, quan sigui més adequat tenint en compte les característiques de les operacions, que s'hagin verificat 

altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular. La qual cosa implica que no hi hagi clàusules 

contractuals que dilatin el reemborsament, com ara períodes de carència per al principal. 

S'entendrà que hi ha hagut un esdeveniment d'incompliment (default) i, per tant, es classificaran en stage 3 les operacions que, 

independentment del titular i la garantia, tinguin algun import vençut per principal, interessos o despeses pactats contractualment 

amb més de 90 dies d'antiguitat, així com la resta de les operacions de titulars quan les operacions amb imports vençuts amb més 

de 90 dies d'antiguitat siguin superiors al 20 % dels imports pendents de cobrament. 

Les operacions classificades en stage 3 a causa de la morositat del client es reclassificaran en stage 1 o stage 2 quan, com a 

conseqüència del cobrament de part dels imports vençuts, desapareguin les causes que van motivar la seva classificació com a 

stage 3 i no subsisteixin dubtes raonables sobre el seu reembossament total pel titular per altres raons. 

A més, es classificaran en stage 3 les operacions següents: i) operacions amb saldos reclamats judicialment; ii) operacions en què 

s'ha iniciat el procés d'execució de la garantia real; iii) operacions de titulars en concurs de creditors que no sigui procedent 

classificar en fallit; iv) operacions de refinançament, refinançades o reestructurades que s'hagin de classificar com a dubtoses, 

incloses aquelles que, tot i haver estat en dubtós abans de l'inici del període de prova, es refinancin o reestructurin novament o 
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arribin a tenir imports vençuts amb una antiguitat superior als 30 dies, i v) operacions de titulars que, després d'una revisió 

individualitzada, presentin dubtes raonables sobre el seu reembossament total (principal i interessos) en els termes pactats 

contractualment. 

Llevat que estiguin identificades com a operacions de refinançament, refinançades o reestructurades, les operacions classificades 

en stage 3 per motius diferents de la morositat del client es podran reclassificar en stage 1 o stage 2 si, com a conseqüència d'un 

estudi individualitzat, desapareixen els dubtes raonables sobre el seu reembossament total per part del titular en els termes 

pactats contractualment i no hi ha imports vençuts amb més de noranta dies d'antiguitat en la data de reclassificació en stage 1 o 

stage 2. 

En el cas d'operacions de refinançament, refinançades o reestructurades, per tal de considerar que la qualitat creditícia de 

l'operació ha millorat i que, per tant, procedeix la seva reclassificació en stage 2, caldrà que, amb caràcter general, es verifiquin tots 

els criteris següents: i) que hagi transcorregut un any des de la data de refinançament o reestructuració; ii) que el titular hagi pagat 

les quotes meritades de principal i interessos (és a dir, que l'operació no presenti imports vençuts), reduint el principal renegociat, 

des de la data en què es va formalitzar l'operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de 

reclassificació d'aquella a la categoria de dubtós; iii) que s'hagi satisfet, mitjançant pagaments regulars, un import equivalent a tots 

els imports, principal i interessos, vençuts en la data de l'operació de reestructuració o refinançament, o donats de baixa com a 

conseqüència d'aquesta, o bé, quan resulti més adequat, tenint en compte les característiques de les operacions, que s'hagin 

verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular, i iv) que algun dels titulars no tingui cap altra 

operació amb imports vençuts de més de 90 dies. 

Els riscos d'acreditats declarats en concurs de creditors sense petició de liquidació es reclassificaran en stage 2 quan l'acreditat hagi 

pagat, almenys, el 25 % dels crèdits de l'entitat afectats pel concurs –un cop descomptada, si escau, la quitança acordada o si han 

transcorregut dos anys des de la inscripció al Registre Mercantil de la interlocutòria d'aprovació del conveni de creditors, sempre 

que aquest conveni s'estigui complint fidelment i l'evolució de la situació patrimonial i financera de l'empresa elimini els dubtes 

sobre el reembossament total dels dèbits, tot això llevat que s'hagin pactat interessos notòriament inferiors als de mercat. 

A continuació, es detalla el procés de determinació de la classificació comptable dels acreditats: 

◼ Single Name: Per a aquests acreditats es fa una avaluació contínua de l'existència d'evidències o indicis de deteriorament, així 

com del potencial increment significatiu del risc des del reconeixement inicial (SICR), valorant-se les pèrdues associades als 

actius d'aquesta cartera.  

Per tal d'ajudar en la gestió proactiva de les proves i els indicis de deteriorament i increment significatiu del risc, s'han 

desenvolupat uns triggers, a escala d'acreditat i a escala d'operació, que s'agrupen en funció del segment a què pertanyen, ja 

que aquest condiciona la tipologia de la informació necessària per a l'anàlisi del risc de crèdit i la sensibilitat a l'evolució de les 

variables indicatives del deteriorament. Els triggers esmentats es fonamenten en informació disponible interna i externa que 

pugui afectar l'acreditat, així com en alertes automàtiques que poden informar sobre algun esdeveniment significatiu de risc. 

Entre altres, els triggers recullen informació sobre les variacions en el preu dels actius financers i els canvis significatius reals o 

esperats en la qualificació creditícia externa i interna dels instruments financers. Aquests triggers els valora l'analista per 

determinar la classificació en stage 2 o stage 3 de les operacions del client: 

◆ Triggers globals:    

 Dificultats financeres de l'emissor o deutor: triggers de dubtós subjectiu (p. ex., informació financera desfavorable del 

deutor, mesurada a través de diverses ràtios sobre els seus estats financers) i triggers de mínim stage 2 (per 

empitjorament de la qualificació de seguiment). 

 Incompliment de clàusules contractuals, impagaments o retards en el pagament d'interessos o principal: triggers de 

stage 3 (p. ex., impagaments superiors a 90 dies) i triggers de mínim stage 2 (impagaments superiors a 30 dies). 

 Per dificultats financeres, s'atorguen als acreditats concessions o avantatges que no es considerarien d’una altra 

manera. Trigger de mínim stage 2 (refinançament).  

 Probabilitat que el prestatari entri en fallida o reestructuració. Trigger de stage 3 (concurs de creditors).  

 Triggers de mercat. Hi ha triggers referents a la identificació de dificultats financeres del deutor o emissor, referents a 

l'incompliment de clàusules contractuals o bé per desaparició d'un mercat actiu per al títol financer: 

o Rating extern o intern que indiqui default o near to default (Qualitat Creditícia Nivell 6 segons s'ha definit en el 

CRR) 
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o Deteriorament significatiu en el rating de crèdit de l'acreditat per part de l'Entitat 

o Empitjorament qualificació automàtica 

o Rating Extern inferior a CCC+ 

o Variació relativa del CD sobre un índex de referència (iTraxx) 

o Deteriorament significatiu en el rating extern de l'emissor respecte al moment de concessió de l'operació 

o Esdeveniment d'impagament diferent dels establerts en la definició de default d'ISDA 

o Disminució en el preu de l'emissió de bons de l'acreditat > 30 % o cotització per sota del 70 % 

o Suspensió de la cotització de les accions de l'acreditat 

◆ Triggers específics: per a sectors com el promotor, project finance o administracions públiques.  

En aquells casos en què, segons el parer de l'analista, es classifiquen contractes en stage 2 o stage 3, es procedeix al 

càlcul expert de la provisió específica.  

◼ Resta de contractes (No Single Name): tal com s'ha indicat anteriorment, davant d'un empitjorament significatiu de la 

qualificació de seguiment de l'acreditat o un increment relatiu de la PD rellevant respecte a l'origen de l'operació, el contracte 

es classifica en stage 2. A aquests efectes, la classificació es revisa mensualment, tenint en compte que el compliment de 

qualsevol de les dues condicions a continuació determinarà l'existència d'un SICR: 

◆ Empitjorament de la qualificació de seguiment: es considerarà que hi ha hagut un SICR si en la data de classificació 

comptable (tancament de cada mes) l'acreditat ha empitjorat la seva qualificació de seguiment respecte al moment de 

reconeixement inicial de l'operació a risc mitjà o pitjor.  

◆ Increment relatiu de la PD: es considerarà que hi ha hagut SICR si la PD regulatòria de l'operació en la data de classificació 

comptable supera un determinat llindar absolut i hi ha hagut un increment relatiu de la PD regulatòria5 (també superant 

un determinat llindar) de l'operació des del seu reconeixement inicial (en el cas d'exposicions amb persones físiques, es 

compara amb la primera PD de risc viu més antiga de l'operació). Per tant, s'ha de reclassificar en stage 2 si compleix les 

condicions següents: 

o L'Escala Mestra6 és més gran o igual a 4. Els contractes amb Escala Mestra 4, és a dir, amb PD més gran que 
0,4205 %.  

o La PD actual és superior a 3,75 vegades la PD original del contracte.  
o La diferència entre l'Escala Mestra actual i l'Escala Mestra original és igual o superior a dos graus.  

◼ La Qualificació de Seguiment i PD més recents que s'actualitzen amb una freqüència mensual, com a mínim. La resta de criteris 

de classificació en stage 2 o stage 3 també es revisen mensualment.  

④ Determinació de la cobertura comptable 

L'objectiu dels requeriments de la NIIF-9 sobre deteriorament de valor és que es reconeguin les pèrdues creditícies esperades de 

les operacions, avaluades sobre una base col·lectiva o individual, tenint en compte tota la informació raonable i fonamentada 

disponible, inclosa la de caràcter prospectiu (forward looking). 

  

                                                                        
5 PD regulatòria: probabilitat d'incompliment estimada com a PD mitjana esperada durant un cicle econòmic o through-the-cycle, d'acord amb els 

requisits de la CRR per al seu ús efecte de càlcul d'actius ponderats per risc sota enfocament de ratings intern (IRB).  

6 L'Escala Mestra és una taula de correspondències entre rangs de probabilitats d'incompliment (PD) i una escala entre 0 i 9,5, en què 0 és la 

puntuació associada a les millors PD i 9,5 està associada a les PD més altes de la cartera sana. L'ús d'aquesta Escala Mestra està vinculada a la 

utilització en la gestió de les probabilitats d'incompliment, ja que elements com punts de tall o nivells de facultats s'expressen en termes de 

puntuació d'Escala Mestra en lloc de PD. 
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Principis per a l'estimació de les pèrdues creditícies esperades a l'efecte de la determinació de les cobertures de pèrdua per risc 

de crèdit 

La cobertura comptable calculada o provisió es defineix com la diferència entre l'import en llibres brut de l'operació i el valor 

actualitzat de l'estimació dels fluxos d'efectiu que s'espera cobrar, descomptats amb el tipus d'interès efectiu de l'operació, 

considerant les garanties eficaces rebudes. 

El Grup estima les pèrdues creditícies esperades d'una operació de manera que aquestes pèrdues reflecteixin: 

 un import ponderat i no esbiaixat, determinat mitjançant l'avaluació d'una sèrie de resultats possibles; 

 el valor temporal dels diners, i 

 la informació raonable i fonamentada que estigui disponible en la data de referència, sense cost ni esforç desproporcionat, 

sobre successos passats, condicions actuals i previsions de condicions econòmiques futures. 

D'acord amb la normativa aplicable, el mètode de càlcul de la cobertura està determinat en funció de si l'acreditat és 

individualment significatiu i la seva classificació comptable7.  

◼ Si el client, a més de ser individualment significatiu, presenta operacions en situació dubtosa (per raó de la morositat o bé per 

raons diferents de la morositat) o en stage 28, la cobertura de les seves operacions dubtoses s'estimarà mitjançant una anàlisi 

detallada de la situació del titular i de la seva capacitat de generació de fluxos futurs. 

◼ En la resta dels casos, la cobertura s'estima de forma col·lectiva mitjançant metodologies internes, subjectes al Marc de 

Models de Risc de Crèdit vigent, sobre la base de l'experiència històrica pròpia d'incompliments i recuperacions de carteres i 

tenint en compte el valor actualitzat i ajustat de les garanties eficaces. A més, es tindran en consideració previsions de 

condicions econòmiques futures sota diversos escenaris. 

Per a la determinació de les cobertures per pèrdues creditícies de les carteres sota anàlisi col·lectiva s'utilitzen models 

d'estimació de la PD; de la probabilitat de regularització dels incompliments (concretament la seva magnitud complementària, 

la probabilitat de no cura o PNC); severitat en cas de no regularització (loss-given-loss o LGL); models de valor recuperable de 

garanties hipotecàries (haircuts); així com ajustos per obtenir estimacions amb caràcter lifetime o forward looking en funció de 

la classificació comptable del contracte. Cal destacar que el conjunt de models de haircuts, LGL i PNC són models d'LGD o 

severitat. 

Els models utilitzats es reestimen o reentrenen semestralment i s'executen mensualment per recollir en tot moment la 

situació econòmica de l'entorn i ser representatius del context econòmic vigent. D'aquesta manera es redueixen les 

diferències entre les pèrdues estimades i les observacions recents. Als models s'incorpora una visió no esbiaixada de la 

possible evolució futura (forward looking) per a la determinació de la pèrdua esperada considerant els factors 

macroeconòmics més rellevants: i) creixement del PIB, ii) la taxa de desocupació, iii) EURIBOR a 12 mesos i iv) creixement del 

preu de l'habitatge. En aquest sentit, el Grup genera un escenari base, així com un rang d'escenaris potencials que li permeten 

ajustar, ponderant per la seva probabilitat, les estimacions de pèrdua esperada. Sens perjudici de l'anterior, l'Entitat ha aplicat, 

en el context de la COVID-19, un enfocament prudent per a la constitució d'un fons genèric de provisió, que es recull a 

l'apartat «Impacte COVID-19». 

                                                                        
7 L'existència del col·lateral, particularment per a l'anàlisi individualitzada, no s'utilitza per a la valoració de la qualitat creditícia dels acreditats per 

bé que, per a activitats estretament relacionades amb el col·lateral com són la de Promocions Immobiliàries, la disminució del valor d'aquest 

col·lateral s'analitza per valorar l'increment o deteriorament de risc de l'acreditat. 

Com indicat a ③ l'anàlisi col·lectiva la qualificació automàtica es genera a partir de la combinació d'una qualificació per (i) models de risc i (ii) 

qualificació per alertes. Tenint en compte que la política de l'Entitat en relació amb la concessió d'operacions d'actiu segueix com a criteri 

l'avaluació de la capacitat de devolució del client i no la recuperació via l'adjudicació de garanties, l'anàlisi col·lectiva se centra en l'avaluació de la 

qualitat creditícia dels acreditats i no en la valoració dels col·laterals aportats. En aquest sentit, les principals garanties (o col·laterals) del Grup són 

de naturalesa hipotecària i no mostren fluctuacions de valor significatives que es puguin considerar com a evidència d'increment significatiu de risc 

de crèdit dels préstecs hipotecaris. 

8 Com indicat a ③ l'anàlisi de la cartera Single Names es fa de forma individual per a la seva totalitat, i l'stage es determina de forma experta per a 

cadascun dels instruments analitzats, a partir del coneixement dels acreditats i l'experiència. Quan es requereix, també es procedeix amb aquest 

enfocament individualitzat en el càlcul de la cobertura. 

Les pèrdues creditícies dels instruments de la cartera que té seguiment individual, i que estan classificats de forma individual experta en stage 1, es 

calculen col·lectivament sobre la base del coneixement dels acreditats i l'experiència. Aquesta forma d'estimar pèrdues esperades no hauria donat 

lloc a diferències materials en el seu conjunt, comparat amb una estimació utilitzant estimacions individuals. Això és degut al fet que, de manera 

general, la informació a considerar en el càlcul col·lectiu hauria estat equivalent a la utilitzada amb estimacions individuals. 
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El procés de càlcul s'estructura en dos passos: 

◆ Determinació de la base provisionable, que es divideix en dos passos: 

 Càlcul de l'import d'exposició, consistent en la suma de l'import en llibres brut en el moment del càlcul i els imports 

fora de balanç (disponibles o risc de firma) que s'espera que puguin ser desembossats en el moment en què el client 

compleixi les condicions per ser considerat dubtós. 

 Càlcul del valor recuperable de les garanties eficaces vinculades a l'exposició. A l'efecte de determinar el valor 

recuperable d'aquestes garanties, en el cas de garanties immobiliàries, els models estimen l'import de venda futura 

de la garantia, al qual descompten totes les despeses que es produirien fins a la venda. 

◆ Determinació de la cobertura a aplicar sobre la base provisionable: 

Aquest càlcul es fa tenint en compte la probabilitat d'incompliment del titular de l'operació, la probabilitat de 

regularització o cura i la pèrdua que es produiria en cas que no tingués lloc aquesta regularització o cura. 

Per a carteres poc materials per a les quals, des d'un punt de vista de processos o per manca de representativitat de 

l'experiència històrica, es consideri que l'enfocament de models interns no és adequat, es podran utilitzar els 

percentatges per defecte de cobertura que estableixin les normatives nacionals vigents. 

Tant les operacions classificades sense risc apreciable com aquelles operacions que com a conseqüència de la tipologia del seu 

garant siguin classificades sense risc apreciable podran tenir un percentatge de cobertura comptable del 0 %. En l'últim cas, 

aquest percentatge només s'aplicarà sobre la part garantida del risc. 

Les cobertures estimades individualment o col·lectivament han de ser coherents amb el tractament que es dona a les 

categories en què es poden classificar les operacions. És a dir, el nivell de cobertura per a una operació ha de ser superior al 

nivell que li correspondria si estigués classificada en una altra categoria de risc de crèdit inferior. 

En els cicles de revisió també s'introdueixen les millores necessàries detectades en els exercicis de comparació retrospectiva 

(backtesting) i benchmarking. Així mateix, els models desenvolupats estan documentats i permeten la rèplica per part d'un 

tercer. La documentació conté les definicions clau, la informació relativa al procés d'obtenció de mostres i tractament de 

dades, els principis metodològics i els resultats obtinguts, així com la seva comparativa amb exercicis previs. 

CaixaBank disposa d'un total de 81 models per tal d'obtenir els paràmetres necessaris per al càlcul de cobertures sota anàlisi 

col·lectiva. Per a cadascun dels paràmetres de risc, és possible utilitzar diferents models per adaptar-se a cada tipologia 

d'exposició. Concretament, els models són els que s'indiquen a continuació: 

◆ 18 models de paràmetres de Scoring i Rating 

◆ 21 models de paràmetres de PD 

◆ 10 models de paràmetres d'EAD 

◆ 19 models de paràmetres de PNC 

◆ 9 models de paràmetres de LGL 

◆ 3 models de paràmetres de Haircut 

◆ 1 model de paràmetres de transformació LT/FL (Life-time/Forward-looking) 

 

Altres filials disposen també de models interns addicionals. En el cas de Banco BPI, en té un total de 70, i en el cas de CaixaBank 

Payments & Consumer, un total de 51. 

Operacions de titulars que no s'hagin classificat com a stage 3 malgrat que hi hagi amb el mateix deutor imports vençuts 

superiors a 90 dies 

Les operacions de titulars que no s'hagin classificat com a stage 3, malgrat que hi hagi amb el mateix deutor imports vençuts 

superiors a 90 dies, no són d'import significatiu. 

Incorporació d'informació forward-looking en els models de pèrdua esperada 

Les variables projectades considerades són les següents: 
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INDICADORS MACROECONÒMICS FORWARD LOOKING - 31-12-2020 (*)     
( % percentatges)     

   ESPANYA  PORTUGAL 

   2021 2022 2023  2021 2022 2023 

Creixement del PIB         

 Escenari base 6,0 4,4 2,0  4,9 3,1 1,8 

 Rang upside 7,7 5,0 1,9  6,9 3,5 2,0 

 Rang downside 1,7 5,5 2,8  (0,3) 4,2 3,3 

Taxa d'atur (**)        

 Escenari base 17,9 16,5 15,4  9,1 7,7 6,9 

 Rang upside 16,9 14,9 14,1  8,3 7,0 6,3 

 Rang downside 20,8 18,4 16,7  10,1 8,3 7,3 

Tipus d'interès        

 Escenari base (0,47) (0,40) (0,21)  (0,47) (0,40) (0,21) 

 Rang upside (0,44) (0,32) (0,08)  (0,44) (0,32) (0,08) 

 Rang downside (0,55) (0,50) (0,42)  (0,55) (0,50) (0,42) 

Creixement preu habitatge        

 Escenari base (2,0) 0,8 1,8  (6,1) (1,0) 1,6 

 Rang upside 0,0 2,6 2,2  (3,3) 0,8 2,1 

 Rang downside (5,2) (1,3) 1,3  (9,0) (3,2) 1,5 
        

(*) Font: CaixaBank Research     
(**) Per als models de projecció de freqüències d'incompliment a Espanya, s'han incrementat les taxes d'atur mostrades en aquesta taula incloent-hi un 10 % dels 
treballadors inclosos en ERTO 

          

INDICADORS MACROECONÒMICS FORWARD LOOKING - 31-12-2019 (*)     
( % percentatges)     

   ESPANYA  PORTUGAL 

   2020 2021 2022  2020 2021 2022 

Creixement del PIB         

 Escenari base 1,5 1,5 1,4  1,7 1,6 1,4 

 Rang upside 2,3 2,6 1,9  2,8 2,4 1,9 

 Rang downside 0,6 0,3 0,9  0,1 0,2 0,3 

Taxa de desocupació        

 Escenari base 12,6 11,5 10,3  6,1 6,0 5,8 

 Rang upside 12,1 10,0 8,4  5,4 4,6 4,5 

 Rang downside 13,6 13,7 12,9  7,9 8,3 8,3 

Tipus d'interès (**)        

 Escenari base (0,3) (0,1) 0,3  (0,3) (0,1) 0,4 

 Rang upside (0,3) 0,1 0,5  (0,2) 0,2 0,7 

 Rang downside (0,4) (0,4) (0,3)  (0,3) (0,3) (0,1) 

Creixement preu habitatge        

 Escenari base 3,2 3,0 2,9  6,1 3,8 2,7 

 Rang upside 4,7 5,8 4,9  8,5 6,1 3,2 

 Rang downside 1,2 (0,4) 0,9  1,3 0,3 1,3 
        

(*) Font: CaixaBank Research     

(**) Per a Espanya s'utilitza l'EURIBOR 12M (mitjana del període) i per a Portugal, l'EURIBOR 6M (final del període).  
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La ponderació dels escenaris previstos a cadascun dels exercicis sobre cada segment és la següent: 

PONDERACIÓ D'OCURRÈNCIA DELS ESCENARIS PREVISTOS 
( % percentatges) 

   31-12-2020  31-12-2019 

 

ESCENARI BASE 
ESCENARI 

UPSIDE 
ESCENARI 

DOWNSIDE  ESCENARI BASE 
ESCENARI 

UPSIDE 
ESCENARI 

DOWNSIDE 

Espanya 60 20 20  40 30 30 

Portugal 60 20 20  40 30 30 

 

La modificació de l'escenari macroeconòmic i l'aplicació d'un enfocament prudent com a conseqüència dels impactes de la COVID-

19 han implicat la constitució de cobertures al Grup de 1.252 milions d'euros a 31 de desembre de 2020. La combinació d'escenaris 

permet dur a terme una millor projecció en el context actual, per bé que aquestes provisions s'aniran revisant en el futur amb la 

nova informació disponible. 

D'acord amb els principis de la normativa comptable aplicable, el grau de cobertura té en compte una visió forward-looking (12 

mesos) o life-time, en funció de la classificació comptable de les exposicions (12 mesos per a l'stage 1 i life-time per als stages 2 i 3. 

De tothom és sabuda la dependència que existeix entre les diverses variables que mesuren o quantifiquen la conjuntura 

econòmica, com ara el creixement del producte interior brut i la taxa de desocupació. Aquestes dependències dificulten establir 

relacions de causalitat clara entre una variable concreta i un efecte (per exemple, pèrdua esperada creditícia) i, addicionalment, 

també dificulten la interpretació de les sensibilitats als càlculs dels models de pèrdues de crèdit esperades quan s'aporten aquestes 

sensibilitats a diverses variables simultàniament. 

Els tipus d'interès, que també formen part del conjunt d'indicadors forward looking, tenen un impacte poc significatiu sobre el 

càlcul de la pèrdua esperada creditícia, que se circumscriu únicament a la cartera de consum, entre les carteres rellevants.  

Tot seguit, es mostra la sensibilitat estimada a una caiguda d'un 1 % en el producte interior brut, així com, amb caràcter addicional, 

a una caiguda del 10 % en els preus dels actius immobiliaris, en les pèrdues esperades per risc de crèdit al tancament de 2020, 

desglossats per tipologia de cartera per al negoci a Espanya: 

ANÀLISI DE SENSIBILITAT - ESPANYA   

(Milions d'euros)   
 INCREMENT DE LA PÈRDUA ESPERADA 

 

CAIGUDA D'UN 1 % DEL PIB 

CAIGUDA D'UN 10 % EN ELS 
PREUS DELS ACTIUS 

IMMOBILIARIS 

Entitats de crèdit 0 0 

Administracions públiques 0 0 

Altres institucions financeres 1 0 

Societats no financeres i empresaris individuals 40 176 

    Finançament especialitzat 10 47 

        Per al finançament a la construcció i la promoció immobiliària, inclòs el sòl 5 36 

        Per al finançament a la construcció d'obra civil 3 10 

        Resta de finançament especialitzat 2 1 

    Finalitats diferents del finançament especialitzat 30 129 

        Grans empreses 11 13 

        Pimes 15 96 

        Empresaris individuals 4 20 

Llars (exclosos empresaris individuals) 69 343 

    Compra d'habitatge 50 253 

        Per a l'adquisició d'habitatge habitual 49 248 

        Per a l'adquisició d'habitatge diferent habitual 1 5 

    Crèdit de consum 9 23 

        Crèdit de consum 9 23 

        Deutes per targetes de crèdit 0 0 

    Altres finalitats 10 67 

TOTAL 110 519 
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Tot seguit, es mostra la sensibilitat estimada a una caiguda i pujada d'un 1 % en el producte interior brut per al negoci a Portugal: 

ANÀLISI DE SENSIBILITAT - PORTUGAL   

(Milions d'euros)   
 INCREMENT DE LA PÈRDUA ESPERADA * 

 
CREIXEMENT 1 % DEL PIB CAIGUDA 1 % DEL PIB 

TOTAL (13) 13 
   

(*) Càlcul de sensibilitat centrat en el PIB que, per la seva naturalesa, permet recollir de manera agregada l'efecte de la resta d'indicadors macroeconòmics, atesa la seva 
elevada interdependència.  

 

Els models i les estimacions sobre variacions macroeconòmiques se sotmeten periòdicament a revisió per detectar possibles 

deterioraments en la qualitat dels mesuraments. La contínua avaluació dels riscos permet conèixer la distribució de l'exposició de 

les diferents carteres respecte a la qualitat creditícia expressada com a probabilitat d'incompliment. 

 

Gestió de morositat 

La funció de la gestió de recuperacions i morositat està alineada amb les directrius de gestió de riscos del Grup. L'activitat de 

seguiment de l'impagament i recuperadora adquireix una rellevància especial en l'actual context econòmic desfavorable a causa de 

la pandèmia de COVID-19, amb l'objectiu principal de minimitzar l'impacte en el volum de posicions dubtoses.  

D'una banda, s'han evolucionat el model de govern i el marc operatiu de gestió d'actius problemàtics, mantenint la visió integral 

sobre el cicle de vida global i reforçant la gestió especialitzada segons el moment d'impagament del deute. La responsabilitat de la 

gestió queda desglossada en dos àmbits diferenciats: 

◼ La gestió de flux: comprèn la gestió primerenca de morositat dels clients amb impagaments entre el dia 1 i el dia 90 

d'impagament. Des de l'àmbit de negoci, l'àrea de Solutions & Collections coordina centralitzadament la xarxa d'oficines i les 

agències de recobrament en la gestió de la recuperació abans de l'entrada en morositat comptable. En el panorama econòmic 

actual, la capil·laritat i la proximitat amb el client per part de la xarxa d'oficines continua sent clau a l'hora d'identificar la 

situació i les necessitats dels clients, i especialment les situacions de vulnerabilitat social. 

◼ La gestió d'estoc: concentra la gestió de clients que es troben en morositat comptable, amb impagaments superiors a 90 dies. 

Aquest àmbit recau sobre l'àrea de Riscos, amb una gestió diferenciada per segment del client particular i el client empresa. 

L'equip d'especialistes s'orienta a la cerca de solucions finalistes en situacions més avançades de l'impagament. 

D'altra banda, s'ha adaptat la gestió global de recuperacions i morositat a les mesures de suport a l'economia que CaixaBank ha 

adoptat per fer front a la pandèmia. Des de l'àmbit de morositat, s'ha col·laborat per identificar i donar suport amb solucions 

sostenibles als clients el deute dels quals continua sent estructuralment viable, assegurant que les necessitats de finançament 

d'aquests clients derivades de la reducció temporal dels seus ingressos quedin cobertes. Tota aquesta gestió ha estat subjecta a 

l'aplicació de les polítiques i els procediments vigents a l'Entitat que, d'acord amb els estàndards comptables i regulatoris, 

estableixen les pautes per a l'adequada classificació dels crèdits i estimació de les cobertures.  

Destaca, com a línia de treball principal, l'acompanyament durant tot el cicle de gestió de les moratòries i dels préstecs amb aval de 

l'ICO concedits per l'Entitat, especialment a través del seguiment actiu del venciment de les mesures concedides.  

Actius adquirits en pagament de deutes 

BuildingCenter és la societat del Grup encarregada de la tinença dels actius immobiliaris a Espanya, que procedeixen bàsicament de 

les regularitzacions de l'activitat creditícia del Grup per qualsevol de les vies següents: i) adjudicació en subhasta com a conclusió 

d'un procediment d'execució, generalment hipotecària; ii) adquisició d'actius immobiliaris hipotecats concedits a particulars, amb la 

posterior subrogació i cancel·lació dels deutes, i iii) adquisició d'actius immobiliaris concedits a societats, generalment promotores 

immobiliàries, per a la cancel·lació dels seus deutes.  

El procés d'adquisició inclou la realització de revisions jurídiques i tècniques dels immobles a través dels comitès designats a aquest 

efecte. 

En tots els casos, la fixació dels preus d'adquisició es fa d'acord amb taxacions actualitzades fetes per societats de taxació 

homologades pel Banc d'Espanya i els paràmetres definits a la normativa interna. 
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Les estratègies desenvolupades per a la comercialització d'aquests actius són les següents: 

◼ Venda individual: mitjançant Servihabitat Servicios Inmobiliarios, amb què hi ha un contracte de servicing fins al 31 de 

desembre de 2023 per a la comercialització multicanal a través de les seves oficines pròpies, la col·laboració externa de la xarxa 

d'agents immobiliaris i una presència activa a internet. A aquesta activitat comercial, s'afegeix com a peça clau el reforç en la 

prescripció d'immobles generat per la xarxa d'oficines. 

◼ Vendes institucionals: el Grup té en compte operacions institucionals de venda de carteres d'actius a altres societats 

especialitzades. 

◼ Finalització de promocions: amb l'objectiu que algunes d'aquestes promocions es puguin comercialitzar, s'hi fa un conjunt 

d'actuacions menors per a la seva millora. Aquestes actuacions es duen a terme aprofitant sinergies dins el Grup. 

◼ Explotació en lloguer: permet aprofitar una demanda en auge i generar ingressos recurrents, alhora que es crea un valor afegit 

sobre l'immoble en cas de venda futura. 

Tot seguit, es detallen els actius adjudicats tenint en compte la seva procedència i la tipologia de l'immoble: 

ACTIUS IMMOBILIARIS ADJUDICATS - 31-12-2020 * 

(Milions d'euros) 
 

VALOR 
COMPTABLE BRUT 

CORRECCIÓ DE VALOR 
PER DETERIORAMENT 

(**) 
DEL QUAL: DES DE 

L'ADJUDICACIÓ 
VALOR 

COMPTABLE NET 

Actius immobiliaris procedents de finançaments destinats a 
la construcció i la promoció immobiliària 1.324 (431) (218) 893 

 Edificis i altres construccions acabats 1.188 (371) (189) 817 

  Habitatge 1.042 (313) (159) 729 

  Resta 146 (58) (30) 88 

 Edificis i altres construccions en construcció 29 (16) (9) 13 

  Habitatge 14 (8) (3) 6 

  Resta 15 (8) (6) 7 

 Sòl 107 (44) (20) 63 

  Sòl urbà consolidat 41 (18) (7) 23 

  Resta de sòl 66 (26) (13) 40 

Actius immobiliaris procedents de finançaments hipotecaris 
a llars per a l'adquisició d'habitatge 2.218 (611) (314) 1.607 

Resta d'actius immobiliaris o rebuts en pagament de deutes 417 (141) (53) 276 

TOTAL 3.959 (1.183) (585) 2.776 

       (*) Inclou els adjudicats classificats en l'epígraf «Actius tangibles - Inversions immobiliàries» per un import de 1.748 milions d'euros nets i també inclou els drets de 
rematada d'immobles procedents de subhasta per un import de 98 milions d'euros nets. No inclou els adjudicats de Banco BPI, que pugen a 8 milions d'euros de valor 
comptable net, ja que el negoci no és a Espanya. 

 (**) L'import total del deute cancel·lat associat als actius adjudicats puja a 4.792 milions d'euros i el sanejament total d'aquesta cartera puja a 2.114 milions d'euros, dels 
quals 1.183 milions d'euros són correccions de valor registrades en balanç. 
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ACTIUS IMMOBILIARIS ADJUDICATS - 31-12-2019 * 

(Milions d'euros) 
 VALOR 

COMPTABLE BRUT 
CORRECCIÓ DE VALOR 

PER DETERIORAMENT** 
DEL QUAL: DES DE 

L'ADJUDICACIÓ 
VALOR 

COMPTABLE NET 

Actius immobiliaris procedents de finançaments destinats a 
la construcció i la promoció immobiliària 1.534 (438) (199) 1.096 

 Edificis i altres construccions acabats 1.396 (376) (174) 1.020 

 Edificis i altres construccions en construcció 29 (16) (8) 13 

 Sòl 109 (46) (17) 63 

Actius immobiliaris procedents de finançaments hipotecaris 
a llars per a l'adquisició d'habitatge 2.322 (542) (237) 1.780 

Resta d'actius immobiliaris o rebuts en pagament de deutes 462 (143) (46) 319 

TOTAL 4.318 (1.123) (482) 3.195 

       (*) Inclou els adjudicats classificats en l'epígraf «Actius Tangibles - Inversions immobiliàries» per un import de 2.094 milions d'euros nets i també inclou els drets de 
rematada d'immobles procedents de subhasta per un import de 142 milions d'euros nets. No inclou els adjudicats de Banco BPI, que pugen a 4 milions d'euros de valor 
comptable net, en no ser negoci a Espanya. 
(**) L'import total del deute cancel·lat associat als actius adjudicats puja a 5.450 milions d'euros, i el sanejament total d'aquesta cartera puja a 2.257 milions d'euros, dels 
quals 1.124 milions d'euros són correccions de valor registrades en el balanç.      
      

 

ACTIUS IMMOBILIARIS ADJUDICATS - 31-12-2018 * 

(Milions d'euros) 
 VALOR 

COMPTABLE BRUT 
CORRECCIÓ DE VALOR 

PER DETERIORAMENT** 
DEL QUAL: DES DE 

L'ADJUDICACIÓ 
VALOR 

COMPTABLE NET 

Actius immobiliaris procedents de finançaments destinats a 
la construcció i la promoció immobiliària 1.787 (494) (215) 1.293 

 Edificis i altres construccions acabats 1.646 (435) (193) 1.211 

 Edificis i altres construccions en construcció 29 (16) (9) 13 

 Sòl 112 (43) (13) 69 

Actius immobiliaris procedents de finançaments hipotecaris 
a llars per a l'adquisició d'habitatge 2.314 (496) (201) 1.818 

Resta d'actius immobiliaris o rebuts en pagament de deutes 468 (146) (46) 321 

TOTAL 4.569 (1.136) (462) 3.432 

       (*) Inclou els adjudicats classificats a l'epígraf «Actius Tangibles — Inversions immobiliàries» per un import de 2.479 milions d'euros nets i també inclou els drets de 
rematada d'immobles procedents de subhasta per un import de 213 milions d'euros nets. No inclou els adjudicats de Banco BPI, que pugen a 27 milions d'euros de valor 
comptable net, en no ser negoci a Espanya. 

(**) L'import total del deute cancel·lat associat als actius adjudicats puja a 5.852 milions d'euros i el sanejament total d'aquesta cartera puja a 2.420 milions d'euros, 1.136 
milions d'euros dels quals són correccions de valor registrades en balanç.  

 

Polítiques de refinançament 

L'Entitat té una detallada Política Corporativa de Refinançaments i Recuperacions de deutes de clients, que comparteix els principis 

generals publicats per l'EBA per a aquesta mena d'operacions. 

Els procediments i les polítiques aplicats en la gestió de riscos permeten fer un seguiment detallat de les operacions creditícies. En 

aquest sentit, qualsevol operació detectada que pugui requerir modificacions en les seves condicions, com a conseqüència 

d'evidència de deteriorament en la solvència de l'acreditat, passa a tenir els marcatges necessaris perquè disposi en la data de la 

seva modificació de la corresponent classificació comptable i provisió per deteriorament. Per tant, com que les operacions estan 

correctament classificades i valorades al millor judici del Grup, no es posen de manifest requeriments addicionals de provisions per 

deteriorament sobre els préstecs refinançats. 

Refinançaments 

El detall dels refinançaments per sectors econòmics és el següent: 
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REFINANÇAMENTS - 31-12-2020 
(Milions d'euros) 

 

SENSE GARANTIA REAL  AMB GARANTIA REAL 

DETERIORAM
ENT A CAUSA 
DEL RISC DE 
CRÈDIT (*) 

NRE. 
D'OPERACIO

NS 
IMPORT EN 

LLIBRES BRUT 

 

NRE. 
D'OPERACIO

NS 
IMPORT EN 

LLIBRES BRUT 

IMPORT MÀXIM DE LA 
GARANTIA 

 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

ALTRES 
GARANTIES 

REALS 

Administracions públiques 16 161  340 47 43 0 0 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 38 3  6 1 1 0 (1) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 4.422 1.418  8.741 1.302 962 19 (816) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 155 30  2.507 454 355 0 (99) 

Resta de llars 35.826 325  70.445 3.617 2.947 6 (831) 

TOTAL 40.302 1.907  79.532 4.967 3.953 25 (1.648) 

Del qual: en stage 3         

Administracions públiques 13 2  147 0 0 0 0 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 31 1  6 1 1 0 (1) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 3.318 796  7.575 839 606 12 (758) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 121 28  2.033 223 171 0 (71) 

Resta de llars 22.006 221  52.538 2.936 2.312 5 (805) 

TOTAL STAGE 3 25.368 1.020  60.266 3.776 2.919 17 (1.564) 
           

Promemòria: Finançament classificat com a ANCV (*) 
(*) Correspon a «Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda». 

 

REFINANÇAMENTS - 31-12-2019 
(Milions d'euros) 

 

SENSE GARANTIA REAL  AMB GARANTIA REAL 

DETERIORAM
ENT A CAUSA 
DEL RISC DE 
CRÈDIT (*) 

NRE. 
D'OPERACIO

NS 
IMPORT EN 

LLIBRES BRUT 

 

NRE. 
D'OPERACIO

NS 
IMPORT EN 

LLIBRES BRUT 

IMPORT MÀXIM DE LA 
GARANTIA 

 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

ALTRES 
GARANTIES 

REALS 

Administracions públiques 23 179  415 68 47 0 (5) 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 36 3  7 1 1 0 (1) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 4.387 1.741  10.665 1.660 1.269 36 (1.007) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 256 69  3.062 587 438 0 (153) 

Resta de llars 37.144 350  86.261 4.521 3.816 8 (847) 

TOTAL 41.590 2.273  97.348 6.250 5.133 44 (1.860) 

Del qual: en stage 3         

Administracions públiques 13 3  137 12 7 0 (5) 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 26 1  6 1 1 0 (1) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 2.604 917  7.086 887 637 13 (917) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 175 55  1.905 277 194 0 (118) 

Resta de llars 19.218 212  50.986 2.854 2.259 4 (770) 

TOTAL STAGE 3 21.861 1.133  58.215 3.754 2.904 17 (1.693) 
           

Promemòria: Finançament classificat com a ANCV (*) 
(*) Correspon a «Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda». 
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REFINANÇAMENTS – 31-12-2018 
(Milions d'euros) 

 

SENSE GARANTIA REAL  AMB GARANTIA REAL 

DETERIORA
MENT A 

CAUSA DE 
RISC DE 

CRÈDIT (*) 

NRE. 
D'OPERACI

ONS 
IMPORT EN 

LLIBRES BRUT 

 

NRE. 
D'OPERACIO

NS 

IMPORT EN 
LLIBRES BRUT 

IMPORT MÀXIM DE LA 
GARANTIA 

 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

ALTRES 
GARANTIES 

REALS 

Administracions públiques 51 145  445 73 40 0 (10) 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 42 19  7 2 2 0 (13) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 5.360 2004  11.483 2.547 1.748 17 (1.531) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 416 113  3.288 894 628 2 (294) 

Resta de llars 37.914 360  92.879 5.013 4.235 10 (947) 

TOTAL 43.367 2.528  104.814 7.635 6.025 27 (2.501) 

Del qual: en Stage 3         

Administracions públiques 13 6  144 15 3 0 (10) 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 29 13  6 1 1 0 (13) 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 3.207 1.174  7.481 1.661 957 8 (1.430) 

 
De les quals: finançament a la construcció i 
promoció immobiliària (inclòs sòl) 289 78  2007 559 340 2 (264) 

Resta de llars 20.507 235  53.896 3.094 2.432 5 (868) 

TOTAL STAGE 3 23.756 1.428  61.527 4.771 3.393 13 (2.321) 
           

Promemòria: Finançament classificat com a ANCV (*)         
(*) Correspon a «Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda». 

 

Risc de concentració 

En el catàleg corporatiu de riscos, el risc de concentració queda englobat dins el risc de crèdit, pel fet de ser la principal font de risc, 
per bé que comprèn tota mena d'actius, tal com recomanen els supervisors sectorials i fan les millors pràctiques. 

El Grup ha desenvolupat mecanismes per identificar de forma sistemàtica l'exposició agregada. Allà on s'ha considerat necessari, 
també s'han definit límits a l'exposició relativa, dins el RAF. 

Concentració en clients o «grans riscos» 

El Grup controla el compliment dels límits regulatoris (25 % sobre fons propis computables) i els llindars d'apetit al risc. Al 
tancament de l'exercici no hi ha incompliment en els llindars definits. 

Concentració geogràfica i per contrapart 

Així mateix, el Grup monitora una perspectiva completa de posicions comptables, segregades per producte i emissor/contrapartida, 
classificades en préstecs i bestretes, valors representatius de deute, instruments de patrimoni, derivats i garanties concedides, que 
complementa amb la resta de posicions del Grup i dels fons d'inversió i pensió garantits. 

A continuació, s'informa del risc per àrea geogràfica: 
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CONCENTRACIÓ PER UBICACIÓ GEOGRÀFICA  
(Milions d'euros)       
 

TOTAL ESPANYA PORTUGAL 
RESTA DE LA 

UNIÓ EUROPEA AMÈRICA 
RESTA DEL 

MÓN 

Bancs centrals i entitats de crèdit 64.791 49.317 5.187 5.000 906 4.381 

Administracions públiques 110.306 93.049 5.431 11.131 269 426 

 Administració central 88.336 75.509 1.220 11.131 95 381 

 Altres administracions públiques 21.970 17.540 4.211 0 174 45 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 18.346 8.484 561 6.105 2.038 1.158 

Societats no financeres i empresaris individuals (activitat 
empresarial no financera) 122.939 86.853 11.743 12.423 6.911 5.009 

 Construcció i promoció immobiliària (inclòs el sòl) 5.484 5.319 164 0 0 1 

 Construcció d'obra civil 5.852 4.274 732 146 659 41 

 Resta de finalitats 111.603 77.260 10.847 12.277 6.252 4.967 

  Grans empreses 70.269 43.957 4.991 11.379 5.603 4.339 

  Pimes i empresaris individuals 41.334 33.303 5.856 898 649 628 

Resta de llars 113.811 99.122 13.385 335 153 816 

 Habitatges 88.739 75.701 11.850 304 135 749 

 Consum 16.184 14.718 1.399 21 8 38 

 Altres finalitats 8.888 8.703 136 10 10 29 

TOTAL 31-12-2020 430.193 336.825 36.307 34.994 10.277 11.790 

TOTAL 31-12-2019 367.845 282.852 30.650 41.021 9.119 4.203 

TOTAL 31-12-2018 364.807 285.656 29.774 38.070 7.143 4.164 

         

 

El detall del risc d'Espanya per comunitats autònomes és el següent: 
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CONCENTRACIÓ PER CA  
(Milions d'euros) 

 

TOTAL ANDALUSIA ILLES BALEARS CANÀRIES 
CASTELLA-LA 

MANXA 
CASTELLA I 

LLEÓ CATALUNYA MADRID NAVARRA 
COMUNITAT 
VALENCIANA PAÍS BASC RESTA * 

Bancs centrals i entitats de crèdit 49.317 47   1  813 46.980  261 845 370 

Administracions públiques 93.049 2.352 911 1.333 827 315 2.166 4.458 491 1.841 675 2.171 

 Administració central 75.509            

 Altres administracions públiques 17.540 2.352 911 1.333 827 315 2.166 4.458 491 1.841 675 2.171 

Altres societats financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial financera) 8.484 172 2 9 2 28 1.534 6.373 11 95 183 75 

Societats no financeres i empresaris individuals 
(activitat empresarial no financera) 86.853 6.866 3.272 2.730 1.510 1.925 18.856 32.369 1.548 5.718 4.340 7.719 

 
Construcció i promoció immobiliària (inclòs el 
sòl) 5.319 576 152 196 34 182 1.367 1.965 109 333 233 172 

 Construcció d'obra civil 4.274 349 90 125 86 97 850 1.655 125 245 173 479 

 Resta de finalitats 77.260 5.941 3.030 2.409 1.390 1.646 16.639 28.749 1.314 5.140 3.934 7.068 

  Grans empreses 43.957 1.180 1.784 1.016 367 432 7.549 23.326 481 2.058 2.699 3.065 

  Pimes i empresaris individuals 33.303 4.761 1.246 1.393 1.023 1.214 9.090 5.423 833 3.082 1.235 4.003 

Resta de llars 99.122 16.146 3.865 5.624 2.431 3.411 29.112 14.833 2.979 7.936 3.261 9.524 

 Habitatges 75.701 11.674 3.035 4.496 1.892 2.724 21.546 11.910 2.437 6.045 2.663 7.279 

 Consum 14.718 2.668 537 865 341 402 4.800 1.672 331 1.251 383 1.468 

 Altres finalitats 8.703 1.804 293 263 198 285 2.766 1.251 211 640 215 777 

TOTAL 31-12-2020 336.825 25.583 8.050 9.696 4.771 5.679 52.481 105.013 5.029 15.851 9.304 19.859 

TOTAL 31-12-2019 282.852 24.366 6.849 8.569 4.063 5.574 52.526 68.108 4.809 15.040 9.204 17.257 

TOTAL 31-12-2018 285.656 24.970 6.339 8.818 4.143 5.573 52.736 70.338 5.026 15.266 8.713 17.642 
               

(*) Inclou les comunitats que en conjunt no representen més del 10 % del total 
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Concentració per sectors econòmics 

La concentració per sectors econòmics està subjecta als límits del RAF, diferenciant la posició amb les distintes activitats 

econòmiques del sector privat empresarial i el finançament al sector públic, així com a les vies de report intern definides en aquest. 

Particularment, per al sector privat empresarial s'ha establert un límit màxim de concentració en qualsevol sector econòmic, 

agregant les posicions comptables registrades, excloent-ne l'operativa de tresoreria de repo/depo i cartera mantinguda per 

negociar.  

A continuació s'informa de la distribució del crèdit a la clientela per activitat (excloses les bestretes): 

CONCENTRACIÓ PER ACTIVITAT DE PRÉSTECS A LA CLIENTELA - 31-12-2020 

(Milions d'euros) 

 

TOTAL 

DEL QUAL: 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

DEL QUAL: 
RESTA DE 

GARANTIES 
REALS 

PRÉSTECS AMB GARANTIA REAL. IMPORT EN LLIBRES SOBRE 
IMPORT DE L'ÚLTIMA TAXACIÓ DISPONIBLE (LOAN TO 

VALUE) 

 
≤ 40 % 

> 40 %             
≤ 60 % 

> 60 %                 
≤ 80 % 

> 80 %                   
≤100 % 

>100 % 

Administracions públiques 16.169 401 565 372 200 158 156 80 

Altres societats financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial financera) 2.392 479 236 495 169 49 1 1 

Societats no financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial no 
financera) 103.534 21.622 5.488 11.023 7.750 3.830 2.312 2.195 

 
Construcció i promoció immobiliària 
(inclòs el sòl) 5.298 4.816 50 1.408 1.660 1.002 351 445 

 Construcció d'obra civil 5.226 499 212 220 172 60 161 98 

 Resta de finalitats 93.010 16.307 5.226 9.395 5.918 2.768 1.800 1.652 

  Grans empreses 52.723 4.966 3.613 4.014 1.866 1.193 688 818 

  Pimes i empresaris individuals 40.287 11.341 1.613 5.381 4.052 1.575 1.112 834 

Resta de llars 113.452 95.600 872 31.478 34.769 23.095 4.580 2.550 

 Habitatges 88.729 87.638 261 27.512 32.298 21.760 4.163 2.166 

 Consum 16.182 3.027 378 1.685 956 487 183 94 

 Altres finalitats 8.541 4.935 233 2.281 1.515 848 234 290 

TOTAL 235.547 118.102 7.161 43.368 42.888 27.132 7.049 4.826 
           

Promemòria: Operacions de refinançament, 
refinançades i reestructurades 5.226 4.065 80 695 1.084 1.654 396 316 
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CONCENTRACIÓ PER ACTIVITAT DE PRÉSTECS A LA CLIENTELA - 31-12-2019 
(Milions d'euros) 

 

TOTAL 

DEL QUAL: 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

DEL QUAL: 
RESTA DE 

GARANTIES 
REALS 

PRÉSTECS AMB GARANTIA REAL. IMPORT EN LLIBRES SOBRE 
IMPORT DE L'ÚLTIMA TAXACIÓ DISPONIBLE (LOAN TO 

VALUE) 

 
≤ 40 % 

> 40 %             
≤ 60 % 

> 60 %                 
≤ 80 % 

> 80 %                   
≤100 % 

>100 % 

Administracions públiques 11.066 415 498 275 184 212 167 75 

Altres societats financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial financera) 2.504 437 844 1.022 162 64 4 29 

Societats no financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial no 
financera) 88.801 21.425 5.582 10.662 7.876 3.848 2.517 2.104 

Resta de llars 118.278 99.814 1.014 30.709 36.351 25.758 5.201 2.809 

TOTAL 220.649 122.091 7.938 42.668 44.573 29.882 7.889 5.017 
           

Promemòria: Operacions de refinançament, 
refinançades i reestructurades 6.663 5.275 123 1.003 1.288 1.971 640 496 

           

CONCENTRACIÓ PER ACTIVITAT DE PRÉSTECS A LA CLIENTELA - 31-12-2018 
(Milions d'euros) 

 

TOTAL 

DEL QUAL: 
GARANTIA 

IMMOBILIÀRIA 

DEL QUAL: 
RESTA DE 

GARANTIES 
REALS 

PRÉSTECS AMB GARANTIA REAL. IMPORT EN LLIBRES SOBRE 
IMPORT DE L'ÚLTIMA TAXACIÓ DISPONIBLE (LOAN TO 

VALUE) 

 
≤ 40 % 

> 40 %             
≤ 60 % 

> 60 %                 
≤ 80 % 

> 80 %                   
≤100 % 

>100 % 

Administracions públiques 11.425 438 387 107 223 254 148 93 

Altres societats financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial financera) 1.540 363 583 617 239 79 9 2 

Societats no financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial no 
financera) 81.844 21.578 4.267 9.247 7.922 3.995 2.243 2.438 

Resta de llars 121.149 103.516 1.078 30.286 37.734 28.046 6.001 2.527 

TOTAL 215.958 125.895 6.315 40.257 46.118 32.374 8.401 5.060 
           

Promemòria: Operacions de refinançament, 
refinançades i reestructurades 7.662 6.195 200 1.156 1.547 2.279 797 616 

 

DETALL DE CRÈDIT A LA CLIENTELA PER NATURALESA     
(Milions d'euros)            
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

   STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 

Per naturalesa i situació de les operacions             

 Administracions públiques  15.784 371 22  10.625 413 40  11.042 358 48 

 Altres societats financeres  2.279 120 3  2.447 62 3  1.525 21 16 

 Crèdit a empreses i empresaris individuals   93.160 9.943 3.035  82.074 6.010 2.971  73.437 6.788 4.696 

  Construcció i promoció immobiliària (inclòs el sòl)   8.878 1.472 565  8.711 1.020 680  8.351 1.211 1.147 

  Resta d'empreses i empresaris individuals  84.282 8.471 2.470  73.363 4.990 2.291  65.086 5.577 3.549 

 Resta de llars 101.611 9.632 5.196  106.273 9.056 5.373  108.614 9.161 5.973 

  Habitatges 80.177 6.743 3.347  83.794 6.148 3.434  86.065 6.491 3.943 

  Resta de finalitats 21.434 2.889 1.849  22.479 2.908 1.939  22.549 2.670 2.030 

TOTAL 212.834 20.066 8.256  201.419 15.541 8.387  194.618 16.328 10.733 
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DETALL DE COBERTURES DE CRÈDIT A LA CLIENTELA PER NATURALESA      
(Milions d'euros)             
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018   

   STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  

Administracions públiques  (2)  (6)  (6)  (6)  (10)  (13)  

Altres societats financeres  (4) (4) (2)  (5) (1) (2)  (1)  (21)  

Crèdit a empreses i empresaris individuals   (566) (495) (1.543)  (257) (328) (1.669)  (350) (410) (2.317)  

 Construcció i promoció immobiliària (inclòs el sòl)   (47) (91) (253)  (34) (65) (264)  (41) (69) (503)  

 Resta d'empreses i empresaris individuals  (519) (404) (1.290)  (223) (263) (1.405)  (309) (341) (1.814)  

Resta de llars (348) (565) (2.074)  (306) (379) (1.739)  (327) (331) (1.941)  

 Habitatges (67) (250) (1.221)  (152) (152) (1.000)  (164) (162) (1.212)  

 Resta de finalitats (281) (315) (853)  (154) (227) (739)  (163) (169) (729)  

TOTAL (920) (1.064) (3.625)  (574) (708) (3.416)  (688) (741) (4.292)  
De les quals: determinada individualment  (109) (913)   (92) (1.165)   (148) (1.256)  

De les quals: determinada col·lectivament (920) (955) (2.712)  (574) (616) (2.251)  (688) (593) (3.036)  

 

DETALL DE CRÈDIT A LA CLIENTELA PER SITUACIÓ D'IMPAGAMENT I TIPUS  
(Milions d'euros)    
   

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Per situació d'impagament    

 Dels quals: amb impagament inferior a 30 dies o al corrent de pagament 235.855 219.934 215.198 

 Dels quals: amb impagament de 30 a 60 dies 470 789 725 

 Dels quals: amb impagament de 60 a 90 dies 383 267 304 

 Dels quals: amb impagament de 90 dies a 6 mesos 468 614 608 

 Dels quals: amb impagament de 6 mesos a 1 any 786 800 764 

 Dels quals: amb impagament durant més d'1 any 3.194 2.943 4.080 

Per modalitat de tipus d'interès    

 A tipus d'interès fix 87.427 65.265 55.625 

 A tipus d'interès variable 153.729 160.082 166.054 
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Concentració per activitat econòmica 

Seguidament s'informa del detall de préstecs i bestretes a empreses no financeres per activitat econòmica: 

CONCENTRACIÓ PER ACTIVITAT ECONÒMICA D'EMPRESES NO FINANCERES - 31-12-2020 

(Milions d'euros) 

 
IMPORT EN LLIBRES 

BRUT DEL QUAL: STAGE 3 COBERTURA 
 

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2013 100 (59) 

Indústries extractives  565 6 (10) 

Indústria manufacturera 14.547 293 (299) 

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 7.797 55 (94) 

Subministrament d'aigua 899 6 (15) 

Construcció 10.142 475 (314) 

Comerç a l'engròs i al detall  13.507 368 (324) 

Transport i emmagatzematge 8.744 195 (156) 

Hostaleria 7.025 141 (127) 

Informació i comunicacions 2.444 61 (51) 

Activitats financeres i d'assegurances 9.773 160 (176) 

Activitats immobiliàries 11.061 280 (196) 

Activitats professionals, científiques i tècniques 4.774 191 (153) 

Activitats administratives i serveis auxiliars 2.997 39 (52) 

Administració pública i defensa; seguretat social obligatòria 947 0 (5) 

Educació 457 46 (40) 

Activitats sanitàries i de serveis socials 1.420 94 (83) 

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 820 50 (42) 

Altres serveis  1.709 170 (231) 

TOTAL 101.641 2.730 (2.427) 
      

 

Concentració per qualitat creditícia 

La metodologia aplicada per a l'assignació de qualitat creditícia es basa en: 

◼ Instruments de renda fixa: en funció del criteri regulatori bancari derivat de la regulació CRD IV i CRR de requeriments de 

capital, pel qual, si es disposa de més de dues avaluacions creditícies, s'escull el segon millor rating d'entre les avaluacions 

disponibles. En aquest context, per exemple, a 31 de desembre de 2020 i 2019, el rating del deute sobirà espanyol se situa en 

A. El 2018, se situava en A-. 

◼ Cartera de crèdit: homologació de les classificacions internes a la metodologia Standard & Poor’s. 

Tot seguit, s'informa de la concentració del risc per qualitat creditícia de les exposicions de risc de crèdit associades a instruments 

de deute per al Grup, al final de l'exercici: 
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CONCENTRACIÓ PER QUALITAT CREDITÍCIA - 31-12-2020     
(Milions d'euros)       

 

GRUP (EXGRUP ASSEGURADOR)  GRUP ASSEGURADOR*** 

AF A COST AMORTITZAT  AF 
MANTINGUTS 

PER 
NEGOCIAR* 

AF NO 
DESTINATS A 
NEGOCIACIÓ

** 

AF A VR AMB 
CANVIS EN UN 

ALTRE RESULTAT 
GLOBAL 

GARANTIES FINANCERES, COMPROMISOS DE 
PRÉSTEC I  ALTRES COMPROMISOS 

CONCEDITS 

 AF 
MANTINGUTS 

PER 
NEGOCIAR* 

AF 
DISPONIBLES 

PER A LA 
VENDA* 

PRÉSTECS I 
PARTIDES A 

COBRAR* 

PRÉSTECS I BESTRETES A LA CLIENTELA 

VRD 

 

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  
AAA/AA+/AA/AA- 29.541 86  394 10  61 14.684 24    1.083  

A+/A/A- 26.560 757  16.272 458  13.788 9.629 116   463 53.921 15 

BBB+/BBB/BBB- 29.818 1.125  5.641 256 1 3.876 22.818 251   82 6.393 61 

«INVESTMENT GRADE» 85.919 1.968  22.307 724 1 17.725 47.131 391   545 61.397 76 

Correcció de valor per deteriorament (292) (73)     (1) (7) (3)      

BB+/BB/BB-      46 124      211  

B+/B/B- 40.931 5.047 1     18.975 1.407      

CCC+/CCC/CCC- 11.935 6.235 19 47    4.708 1.186 5     

Sense qualificació 75.490 6.816 8.236 2.327 77 5 47 29.974 635 654   35 113 

«NON-INVESTMENT GRADE» 128.356 18.098 8.256 2.374 77 51 171 53.657 3.228 659   246 113 

Correcció de valor per deteriorament (628) (991) (3.625) (11)    (50) (27) (106)     

TOTAL 213.355 19.002 4.631 24.670 801 52 17.895 100.788 3.619 659  545 61.643 189 

               

CONCENTRACIÓ PER QUALITAT CREDITÍCIA – 31-12-2019     
(Milions d'euros)       

 

GRUP (EXGRUP ASSEGURADOR)  GRUP ASSEGURADOR*** 

AF A COST AMORTITZAT  AF 
MANTINGUTS 

PER 
NEGOCIAR* 

AF NO 
DESTINATS A 
NEGOCIACIÓ

** 

AF A VR AMB 
CANVIS EN UN 

ALTRE RESULTAT 
GLOBAL 

GARANTIES FINANCERES, COMPROMISOS DE 
PRÉSTEC I  ALTRES COMPROMISOS 

CONCEDITS 

 AF 
MANTINGUTS 

PER 
NEGOCIAR* 

AF 
DISPONIBLES 

PER A LA 
VENDA* 

PRÉSTECS I 
PARTIDES A 

COBRAR* 

PRÉSTECS I BESTRETES A LA CLIENTELA 

VRD 

 

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  

AAA/AA+/AA/AA- 29.717 26   7  932 14.108 10   8 1.026  

A+/A/A- 26.237 108  10.209 369  9.774 10.105 23   927 52.118 15 

BBB+/BBB/BBB- 28.108 261  4.139 246 1 4.919 19.726 286   131 5.413 161 

«INVESTMENT GRADE» 84.062 395  14.348 622 1 15.625 43.939 319   1.066 58.557 176 

Correcció de valor per deteriorament (257) (3)     -2 (13)       

BB+/BB/BB- 39.130 2.565 1 300 7 56 29 16.965 597    133  

B+/B/B- 12.439 6.279 10     6.002 1.190 1     

CCC+/CCC/CCC- 527 2.281 70 5    310 326 56     

Sense qualificació 66.766 4.021 8.306 2.742 90 6 312 27.637 447 551   73 174 

«NON-INVESTMENT GRADE» 118.862 15.146 8.387 3.047 97 62 341 50.914 2.560 608   206 174 

Correcció de valor per deteriorament (317) (705) (3.416) (6)    (33) (16) (158)     

TOTAL 202.350 14.833 4.971 17.389 719 63 15.964 94.853 2.879 608  1.066 58.763 350 

(*) VRD: Valors representatius de deute 
(**) Obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 
(***) No s'inclouen els actius financers designats a valor raonable amb canvi en resultats, en recollir, principalment, les inversions lligades a l'operativa de productes d'assegurances de vida quan el risc d'inversió és assumit pel prenedor (Unit Links). 
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CONCENTRACIÓ PER QUALITAT CREDITÍCIA – 31-12-2018     
(Milions d'euros)       

 

GRUP (EXGRUP ASSEGURADOR)  GRUP ASSEGURADOR*** 

AF A COST AMORTITZAT  
AF 

MANTINGUTS 
PER 

NEGOCIAR* 

AF NO 
DESTINATS A 

NEGOCIACIÓ** 

AF A VR AMB 
CANVIS EN UN 

ALTRE 
RESULTAT 
GLOBAL 

GARANTIES FINANCERES, COMPROMISOS DE 
PRÉSTEC I  ALTRES COMPROMISOS 

CONCEDITS 

 
AF 

MANTINGUTS 
PER 

NEGOCIAR* 

AF 
DISPONIBLES 

PER A LA 
VENDA* 

PRÉSTECS I 
PARTIDES A 

COBRAR* 

PRÉSTECS I BESTRETES A LA CLIENTELA 

VRD 

 

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  
AAA/AA+/AA/AA- 29.414 67     880 13.121 14    918  

A+/A/A- 27.146 262  10.191 623  10.187 10.386 33   392 45.452  

BBB+/BBB/BBB- 26.595 318  3.269 121 1 7.181 15.640 41 1  553 4.744 264 

«INVESTMENT GRADE» 83.155 647  13.460 744 1 18.248 39.147 88 1  945 51.114 264 

Correcció de valor per 
deteriorament (262) (6)      (10)       

BB+/BB/BB- 39.503 1.504 1 575  54 37 16.493 194 1   192  

B+/B/B- 15.011 4.064 7 30    5.902 611 3    8 

CCC+/CCC/CCC- 621 2.791 71     278 308 53     

Sense qualificació 58.344 7.322 10.639 3.000 11 90 38 24.109 1.174 665   39 382 

«NON-INVESTMENT GRADE» 113.479 15.681 10.718 3.605 11 144 75 46.782 2.287 722   231 390 

Correcció de valor per 
deteriorament (433) (735) (4.277) (5)    (59) (27) (259)     

TOTAL 195.939 15.587 6.441 17.060 755 145 18.323 85.929 2.375 723  945 51.345 655 

(*) VRD: Valors representatius de deute 
(**) Obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 
(***) No s'inclouen els actius financers designats a valor raonable amb canvi en resultats, en recollir, principalment, les inversions lligades a l'operativa de productes d'assegurances de vida quan el risc d'inversió és assumit pel prenedor (Unit Links).  
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Concentració per risc sobirà 

La posició en deute sobirà del Grup està subjecta a la política general d'assumpció de riscos, que assegura que la totalitat de les 

posicions preses estiguin alineades amb el perfil de risc objectiu: 

◼ La posició en deute públic, autonòmic i local queda adscrita als límits generals establerts sobre el risc de concentració i de país. 

En concret, s'estableixen procediments de control periòdics que impedeixen assumir noves posicions en països en què es 

manté una alta concentració de risc, llevat d'aprovació expressa del nivell d'autorització competent.  

◼ Per a la renda fixa, s'ha establert un marc que regula les característiques en termes de solvència, liquiditat i ubicació 

geogràfica de totes les emissions de renda fixa i qualsevol altra operació de naturalesa anàloga que impliqui per al seu 

comprador desembossament d'efectiu i assumpció del risc de crèdit propi del seu emissor o del col·lateral associat. Aquest 

control s'efectua en la fase d'admissió del risc i durant tota la vida de la posició en cartera.  

◼ Les posicions en deute públic de la Sala de Tresoreria queden adscrites al marc de control i límits de l'àmbit de risc de mercat. 

El risc de les exposicions, directes o avalades, de risc sobirà es monitora de forma contínua en consideració a la informació pública 
disponible, entre la qual hi ha el rating d'agències públiques. A tancament de 2020, totes aquestes exposicions estan emparades 
per sobirans amb una qualificació creditícia de grau d'inversió (BBB- o millor) i no es creu oportú cap requeriment de cobertura per 
a aquestes exposicions. 

D'altra banda, tal com es detalla en el quadre «Exposició màxima al risc de crèdit» de la Nota 3.3.1 de la memòria anual 
consolidada, a 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018, i durant els períodes anuals acabats en aquestes dates, no hi ha correccions 
de valor significatives de valors representatius de deute sobirà. 

Tot seguit, es presenta el valor en llibres de la informació rellevant en relació amb l'exposició al risc sobirà per al Grup: 
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EXPOSICIÓ AL RISC SOBIRÀ - 31-12-2020 
(Milions d'euros)         

PAÍS 

GRUP (EXGRUP ASSEGURADOR) 
 

GRUP ASSEGURADOR (***) 

VENCIMENT RESIDUAL 
AF A COST 

AMORTITZAT 

AF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR 

AF A VR AMB 
CANVIS EN UN 

ALTRE 
RESULTAT 

GLOBAL 

AF NO 
DESTINATS A 

NEGOCIACIÓ* 

PF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR – 
POSICIONS 

CURTES  

AF 
DISPONIBLES 

PER A LA 
VENDA 

AF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR 

Espanya 

Menys de 3 mesos 2.059 1 1.760    140 213 

Entre 3 mesos i 1 any 5.185 221 1.198  (8)  1.689 132 

Entre 1 i 2 anys 4.500 53 5.008  (52)  1.358  

Entre 2 i 3 anys  7.593 44 3.537 84 (49)  631  

Entre 3 i 5 anys 4.298 36 1.688  (37)  5.166  

Entre 5 i 10 anys 7.397 62 775  (53)  11.092  

Més de 10 anys 1.151 25   (25)  31.537  

TOTAL 32.183 442 13.966 84 (224)  51.613 345 

Itàlia 

Entre 3 mesos i 1 any 100 2     200  

Entre 1 i 2 anys     (3)  30  

Entre 2 i 3 anys   17   (11)  647  

Entre 3 i 5 anys 438  266  (2)  318  

Entre 5 i 10 anys 550 3 1.225  (4)  998  

Més de 10 anys   61    4.080  

TOTAL 1.088 22 1.552  (20)  6.273  

Portugal 

Menys de 3 mesos 7 20 50     128 

Entre 3 mesos i 1 any 541 85 151    2 4 

Entre 1 i 2 anys 332 1 132    34 47 

Entre 2 i 3 anys  617 8     23  

Entre 3 i 5 anys 451 6 321    53  

Entre 5 i 10 anys 834 32   (5)  262  

Més de 10 anys 529        

TOTAL 3.311 152 654  (5)  374 179 

Resta** 

Menys de 3 mesos 370        

Entre 3 mesos i 1 any       9  

Entre 1 i 2 anys 5  1    1  

Entre 2 i 3 anys  4      2  

Entre 3 i 5 anys 101      2  

Entre 5 i 10 anys 25      14  

Més de 10 anys 78      33  

TOTAL 583      61  

TOTAL PAÏSOS 37.165 616 16.172 84 (249)  58.321 524 

          Del qual: Valors representatius de 
deute 21.165 616 16.172 84   58.321 524 

AF: Actius financers; PF: Passius financers; VR: valor raonable  

(*) Obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats 

(**) L'exposició al Regne Unit no és significativa 
(***) No s'inclouen els actius financers designats a valor raonable amb canvi en resultats, en recollir, principalment, les inversions lligades a l'operativa de productes 
d'assegurances de vida quan el risc d'inversió és assumit pel prenedor (Unit Links). 
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EXPOSICIÓ AL RISC SOBIRÀ – 31-12-2019 
(Milions d'euros) 

PAÍS 

GRUP (EX ASSEGURADOR) 
 

GRUP ASSEGURADOR (***) 

AF A COST 
AMORTITZAT 

AF MANTINGUTS 
PER NEGOCIAR 

AF A VR AMB CANVIS 
EN UN ALTRE 

RESULTAT GLOBAL 

AF NO 
DESTINATS A 

NEGOCIACIÓ* 

PF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR – 
POSICIONS 

CURTES  
AF DISPONIBLES 
PER A LA VENDA 

AF MANTINGUTS 
PER NEGOCIAR 

Espanya 22.255 365 10.173 112 (348)  49.977 487 

Itàlia 501 108 2.509  (53)  5.501  

Portugal 1.871 6 590    166 506 

EUA   923      

Resta** 472  1    65  

TOTAL PAÏSOS 25.099 479 14.196 112 (401)  55.709 993 

         Del qual: Valors 
representatius de 
deute 17.389 479 14.196 63   55.709 993 

AF: Actius financers; PF: Passius financers; VR: valor raonable  

(*) Obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats 

(**) L'exposició al Regne Unit no és significativa 
(***) No s'inclouen els actius financers designats a valor raonable amb canvi en resultats, en recollir, principalment, les inversions lligades a l'operativa de productes 
d'assegurances de vida quan el risc d'inversió és assumit pel prenedor (Unit Links). 

 

EXPOSICIÓ AL RISC SOBIRÀ – 31-12-2018 
(Milions d'euros) 

PAÍS 

GRUP (EXGRUP ASSEGURADOR)  GRUP ASSEGURADOR (***) 

AF A COST 
AMORTITZAT 

AF MANTINGUTS 
PER NEGOCIAR 

AF A VR AMB CANVIS 
EN UN ALTRE 

RESULTAT GLOBAL 

AF NO 
DESTINATS A 

NEGOCIACIÓ* 

PF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR – 
POSICIONS 

CURTES  
AF DISPONIBLES 
PER A LA VENDA 

AF 
MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR  

Espanya 22.106 605 14.194 273 (331)  44.262 393 

Itàlia 502 17 1.342  (16)  3.959 2 

Portugal 1.093 8 791    17 547 

EUA   880      

Resta** 380  1    67  

TOTAL PAÏSOS 24.081 630 17.208 273 (347)  48.305 942 
          

Del qual: valors 
representatius de 
deute 17.060 630 17.208 273 (347)  48.305 942 

AF: Actius financers; PF: Passius financers; VR: valor raonable  

(*) Obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats 

(**) L'exposició al Regne Unit no és significativa 
(***) No s'inclouen els actius financers designats a valor raonable amb canvi en resultats, en recollir, principalment, les inversions lligades a l'operativa de productes 
d'assegurances de vida quan el risc d'inversió és assumit pel prenedor (Unit Links). 
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Informació relativa al finançament destinat a la construcció i promoció immobiliària, l'adquisició d'habitatge i els actius adquirits 

en pagament de deutes 

Tot seguit es presenta la informació rellevant sobre el finançament destinat a la promoció immobiliària, l'adquisició d'habitatge i els 

actius adquirits en pagament de deutes. 

Finançament destinat a la construcció i promoció immobiliària 

Tot seguit es detalla el finançament destinat a promotors i promocions, incloses les promocions fetes per no promotors, negoci a 

Espanya:  

FINANÇAMENT DESTINAT A LA CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA     

(Milions d'euros)         
   31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

 
  IMPORT TOTAL 

DEL QUAL: 
DUBTOSOS  IMPORT TOTAL 

DEL QUAL: 
DUBTOSOS  IMPORT TOTAL 

DEL QUAL: 
DUBTOSOS 

Import brut 5.467 380  5.766 442  6.004 862 

Correccions de valor per deteriorament (234) (142)  (208) (135)  (428) (347) 

VALOR EN LLIBRES 5.233 238  5.558 307  5.576 515 

Excés de l'exposició bruta sobre l'import 
màxim recuperable de les garanties eficaces 858 125  848 148  897 354 

Promemòria: Actius fallits 1.969   2.387   2.784  

Promemòria: Préstecs a la clientela, excloent-ne les 
Administracions públiques (negocis a Espanya) 
(import en els llibres) 193.667   186.645   185.670  

 

Es presenta a continuació la distribució per tipus de garantia del finançament destinat a promotors i promocions, incloses les 

promocions efectuades per no promotors, negoci a Espanya: 

FINANÇAMENT DESTINAT A PROMOTORS I PROMOCIONS PER TIPUS DE GARANTIA 

(Milions d'euros) 
 IMPORT BRUT 

   31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Sense garantia hipotecària 548 562 477 

Amb garantia hipotecària 4.919 5.204 5.527 

 Edificis i altres construccions acabats 3.294 3.370 3.774 

  Habitatge 2.250 2.277 2.556 

  Resta 1.044 1.093 1.218 

 Edificis i altres construccions en construcció 1.251 1.370 1.185 

  Habitatge 1.158 1.306 1.056 

  Resta 93 64 129 

 Sòl 374 464 568 

  Sòl urbà consolidat 193 351 346 

  Resta de sòl 181 113 222 

TOTAL 5.467 5.766 6.004 

 

A continuació, es detallen les garanties financeres concedides en relació amb la construcció i promoció immobiliària, que recull el 

màxim nivell d'exposició al risc de crèdit, sent l'import que hauria de pagar el Grup si s'executés la garantia. 
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GARANTIES FINANCERES 

(Milions d'euros) 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Garanties financeres concedides en relació amb la construcció i promoció immobiliària 105 107 93 

 Import registrat en el passiu del balanç   0 
     

 

Tot seguit es facilita informació sobre les garanties rebudes de les operacions de finançament a la promoció immobiliària en funció 

de la classificació del risc d'insolvència del client: 

 

GARANTIES REBUDES EN GARANTIA D'OPERACIONS DE PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA* 

(Milions d'euros) 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Valor de les garanties reals * 12.454 13.362 13.471 

 Del qual: garanteix riscos dubtosos 738 810 1.383 
     

(*) És l'import màxim de les garanties reals eficaces que es pot tenir en compte per al càlcul del deteriorament, és a dir, el valor raonable estimat dels immobles segons 
l'última taxació disponible o l'actualització d'aquesta feta sobre la base del que preveu la normativa d'aplicació vigent. Així mateix, s'hi inclouen els garanties reals 
restants, com ara el valor actual de les garanties pignoratives en la data, sense incloure-hi per tant les garanties personals. 

 

Finançament a les llars destinat a l'adquisició d'habitatge 

El detall dels crèdits a les llars per a l'adquisició d'habitatges, negoci a Espanya, així com el finançament anual concedit per a 

l'adquisició d'habitatges procedents de regularitzacions creditícies al final d'aquests exercicis, és el següent: 

 

PRÉSTECS CONCEDITS PER AL FINANÇAMENT A COMPRADORS D'HABITATGE PROCEDENT DE REGULARITZACIONS  

CREDITÍCIES 
(Milions d'euros)   

  2020 2019 2018 

Finançament concedit anual 166 190 527 

Percentatge mitjà finançat  94 % 92 % 90 % 

 

El desglossament a aquestes dates dels crèdits a les llars per a l'adquisició d'habitatges amb garantia hipotecària segons el 

percentatge que suposa el risc total sobre l'import de l'última taxació disponible (LTV) és el següent: 

CRÈDITS A LES LLARS PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PER LTV * 

(Milions d'euros) 

 

 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

 IMPORT BRUT 
DEL QUAL: 

DUBTÓS  IMPORT BRUT 
DEL QUAL: 

DUBTÓS  IMPORT BRUT 
DEL QUAL: 

DUBTÓS 

Sense hipoteca immobiliària 639 8  662 11  762 12 

Amb hipoteca immobiliària, per rangs d'LTV ** 73.220 2.775  76.658 2.719  79.917 3.103 

 LTV ≤ 40 % 21.989 221  21.717 207  21.374 224 

 40 % < LTV ≤ 60 % 26.826 386  28.491 367  30.022 412 

 60 % < LTV ≤ 80 % 17.441 560  18.964 543  20.668 595 

 80 % < LTV ≤ 100 % 3.747 520  4.002 519  4.348 591 

 LTV > 100 % 3.217 1.088  3.484 1.083  3.505 1.281 

TOTAL 73.859 2.783  77.320 2.730  80.679 3.115 
          

(*) Inclou el finançament per a l'adquisició d'habitatges atorgat per les filials Unión de Créditos para la Financiación Inmobiliaria EFC, SAU (Credifimo) i Corporació 
Hipotecària Mutual. 

(**) LTV calculat segons les últimes taxacions disponibles. S'actualitzen per a les operacions dubtoses d'acord amb la normativa en vigor. 
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Risc de contrapart generat per l'operativa en derivats, operacions amb compromís de recompra, préstec de valors i operacions 

amb liquidació diferida 

Seguiment i mesurament del risc de contrapart 

El risc de contrapart, com a part del risc de crèdit, quantifica les pèrdues derivades del potencial incompliment per part de la 

contrapart i abans de la liquidació definitiva dels fluxos de caixa. Es calcula per a operacions amb instruments derivats, operacions 

amb compromís de recompra o de préstecs de valors i operacions amb liquidació diferida. 

Al Grup, la concessió de noves operacions que comportin risc de contrapart disposa d'un marc intern que permet la presa ràpida de 

decisions respecte a l'assumpció d'aquest risc, tant per a l'entorn de contrapartides financeres com per a la resta. En el cas 

d'operacions amb entitats financeres, el Grup disposa d'un sistema de concessió de línies recollit en un marc intern aprovat pel 

Comitè Global del Risc, amb una exposició màxima autoritzada de risc de crèdit amb una entitat (en què s'inclou el risc de 

contrapart) que es determina mitjançant un càlcul basat fonamentalment en els ratings de les entitats i l'anàlisi dels seus estats 

financers. Aquest marc també inclou el model de determinació de límits i càlcul de consum de risc amb entitats de contrapartida 

central (ECC). En l'operativa amb la resta de contrapartides, inclòs el client detallista, les operacions de derivats vinculades a una 

sol·licitud d'actiu (cobertura del risc de tipus d'interès en préstecs) s'aproven conjuntament amb aquesta. Tota la resta 

d'operacions s'aproven segons el compliment de límit del risc assignat o bé segons la seva anàlisi individual. L'aprovació 

d'operacions correspon a les àrees de riscos encarregades de l'anàlisi i l'admissió.  

La definició dels límits de risc de contrapartida es complementa amb els límits interns de concentració, principalment risc país i 

grans exposicions. 

El risc de contrapart relatiu a les operacions de derivats està associat quantitativament al seu risc de mercat, ja que la quantitat 

deguda per la contrapart s'ha de calcular en funció del valor de mercat de les operacions contractades i el seu valor potencial futur 

(possible evolució del seu valor en una situació extrema de preus de mercat, d'acord amb la sèrie històrica coneguda d'evolució 

dels preus de mercat). Així mateix, l'exposició creditícia equivalent per derivats s'entén com la màxima pèrdua potencial durant la 

vida de les operacions en què el banc podria incórrer si la contrapartida fes default en qualsevol moment futur. Per al seu càlcul, el 

Grup aplica simulació de Montecarlo, amb efecte cartera i compensació de posicions (si correspon) amb un interval de confiança 

del 95 %, a partir de models estocàstics que tenen en compte la volatilitat del subjacent i totes les característiques de les 

operacions.  

En operacions amb pacte de recompra i préstecs de valors, l'exposició per risc de contrapart al Grup es calcula com la diferència 

entre el valor de mercat dels títols/efectiu cedit a la contrapartida i el valor de mercat de l'efectiu/títols rebuts d'aquesta com a 

col·lateral, tenint en compte els ajustos de volatilitat aplicables en cada cas.  

A més, es té en compte l'efecte mitigador de les garanties reals rebudes en virtut dels contractes marc de col·lateral. En general, la 

metodologia de càlcul d'exposició per risc de contrapartida descrita anteriorment s'aplica tant en el moment de l'admissió de noves 

operacions com en els càlculs recurrents dels dies posteriors.  

En l'entorn de contrapartides financeres, el control del risc de contrapart del Grup es fa mitjançant un sistema integrat que permet 

conèixer, en temps real, el límit d'exposició disponible amb qualsevol contrapartida, producte i termini. Per a la resta de 

contrapartides, el control de risc de contrapart es fa en aplicacions d'àmbit corporatiu, en què hi ha tant els límits de les línies de 

risc de derivats (si escau) com l'exposició creditícia dels derivats i les operacions amb pacte de recompra. 

Mitigació del risc de contrapart 

Les principals polítiques i tècniques de mitigació del risc de contrapartida utilitzades com a part de la gestió diària de les 

exposicions a entitats financeres suposen la utilització de: 

◼ Contractes ISDA / CMOF. Contractes marc estandarditzats per a l'empara de l'operativa global de derivats amb una contrapart. 

Tenen en compte explícitament al seu clausulat la possibilitat de compensar els fluxos de cobrament i pagament pendents 

entre les parts per a tota l'operativa de derivats coberta per aquests.  

◼ Contractes CSA / Annex III del CMOF. Són acords en virtut dels quals les parts es comprometen a lliurar un col·lateral 

(habitualment un dipòsit d'efectiu) com a garantia per cobrir la posició neta de risc de contrapartida originada pels productes 

derivats contractats entre elles, basant-se en un acord de compensació previ inclòs a les clàusules dels contractes ISDA o 

CMOF.  

◼ Contractes GMRA / CME / GMSLA (operacions amb compromís de recompra o préstec de valors). Són acords segons els quals 

les parts es comprometen a lliurar un col·lateral com a garantia per cobrir la posició neta de risc de contrapart, originada per la 
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desviació que es pugui produir entre el valor de l'import meritat per la compravenda simultània de títols i el valor de mercat 

d'aquests.  

◼ Clàusules break-up. Disposicions que permeten, a partir d'un determinat termini de la vida del derivat, la seva resolució 

anticipada per decisió lliure d'una de les parts. Permeten mitigar el risc de contrapart, ja que redueixen la durada efectiva de 

les operacions subjectes a aquesta clàusula o, alternativament, redueixen el risc de contrapartida de la contrapart.  

◼ Sistemes de liquidació lliurament contra pagament. Permeten eliminar el risc de liquidació amb una contrapart, ja que la 

compensació i la liquidació d'una operació es fan simultàniament i de forma inseparable. És especialment rellevant el sistema 

de liquidació CLS, que permet al Grup assegurar el lliurament contra pagament quan hi ha fluxos simultanis de cobrament i 

pagament en diferents divises.  

◼ Entitats de Contrapartida Central (ECC). La utilització d'ECC en l'operativa de derivats i operacions amb pacte de recompra 

permet mitigar el risc de contrapartida associat, ja que aquestes entitats fan funcions d'interposició per compte propi entre les 

dues entitats que intervenen en l'operació, assumint el risc de contrapartida. La normativa EMIR estableix, entre d'altres, 

l'obligació de compensar certs contractes de derivats OTC en aquestes entitats de contrapartida central i de notificar totes les 

operacions efectuades.  

Per a contrapartides no financeres, les tècniques de mitigació de risc de contrapartida suposen la utilització de: contractes 

ISDA/CMOF, contracte CSA/Annex III del CMOF i clàusules break-up, així com la pignoració de garanties financeres i l'ús d'avals 

emesos per contrapartides de millor qualitat creditícia que la contrapartida original de l'operació.  

El Grup aplica contractes de col·lateral principalment amb entitats financeres. Amb una freqüència habitualment diària, es fa la 

quantificació del risc mitjançant la valoració a preus de mercat de totes les operacions vives subjectes a l'acord marc de col·lateral, 

cosa que implica la revisió, i modificació si escau, del col·lateral a lliurar per la part deutora. D'altra banda, l'impacte sobre les 

garanties reals en el cas hipotètic d'una baixada de rating del Grup no seria significatiu perquè la majoria dels contractes de 

col·laterals no preveu franquícies relacionades amb el rating. 

Risc associat a la cartera de participades 

El risc associat a les participacions accionarials (o «participades»), que regulatòriament forma part del risc de crèdit per a les 

inversions que no estan classificades a la cartera mantinguda per negociar, però que al Catàleg Corporatiu de Riscos té entitat 

pròpia com a component del risc de deteriorament d'altres actius, radica en la possibilitat d'incórrer en pèrdues o de minorar la 

solvència del Grup com a conseqüència de moviments adversos dels preus de mercat, de possibles vendes o de la insolvència de les 

inversions fetes a través d'instruments de capital amb un horitzó a mitjà i llarg termini. 

El tractament metodològic per al consum de capital de cada participació dependrà de: i) la classificació comptable de la 

participació, per a les participacions classificades a la cartera a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, el càlcul es fa a 

priori mitjançant el model intern de VaR; i ii) l'estratègia de permanència, per a aquelles participacions en què existeix una 

estratègia de permanència a llarg termini i, en algun cas, hi hagi una vinculació a llarg termini en la seva gestió, el risc de crèdit és el 

més rellevant, per la qual cosa s'aplica l'enfocament PD/LGD quan és possible. Si no es compleixen els requisits per a la utilització 

dels mètodes anteriors o no es disposa d'informació suficient, s'aplica el mètode simple de ponderació de risc, d'acord amb la 

regulació actual. Sens perjudici de l'anterior, per a certs casos fixats en la regulació, corresponents a inversions financeres, el 

consum de capital estarà sotmès a deduccions de recursos propis o a una ponderació fixa del 250 %. 

En termes de gestió, es duu a terme un control i anàlisi financera de les principals participades mitjançant especialistes dedicats en 

exclusiva a monitorar l'evolució de les dades econòmiques i financeres, així com entendre i alertar davant de canvis normatius i 

dinàmiques competitives als països i sectors on operen aquestes participades. Aquests analistes també s'encarreguen de mantenir 

la interlocució amb els departaments de Relació amb Inversors de les participades cotitzades i recullen la informació necessària, 

inclosos informes de tercers (p. ex., bancs d'inversió o agències de rating), per tenir una perspectiva global de possibles riscos en el 

valor de les participacions. 

Com a norma general en les participacions més rellevants, aquests analitzen i actualitzen de forma recurrent tant les previsions 

com les dades reals de la contribució de les participades en el compte de resultats i en el patrimoni net (en els casos en què 

escaigui). En aquests processos, es comparteix amb l'Alta Direcció una perspectiva sobre els valors borsaris, la perspectiva dels 

analistes (recomanacions, preus objectiu, ratings, etc.) sobre les empreses cotitzades, que faciliten un contrast recurrent amb el 

mercat. 
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Impacte COVID-19  

En el context específic de la COVID-19 (vegeu Nota 3.1), el Grup està responent a les necessitats de finançament del sector públic, 

derivades d'un context excepcional, sense deixar de monitorar el grau d'exposició i l'apetit al risc del Grup en aquest segment.  

D'altra banda, en relació amb el sector privat a Espanya, CaixaBank complementa les moratòries legislatives mitjançant altres 

acords, principalment d'índole sectorial. També destaca l'esforç fet per garantir el desplegament de les noves línies d'avals de l'ICO 

(Institut de Crèdit Oficial) a l'empara dels RDL 8/2020 i 25/2020, que CaixaBank també amplia mitjançant línies de circulant i línies 

de finançament especials, entre d'altres9. 

Altres disposicions extraordinàries implementades pel Grup són les derivades dels RDL 25/2020 i 26/2020, de mesures urgents per 

donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb focus especial en els sectors del turisme i l'automoció el primer i en el 

sectors dels transports i l'habitatge el segon. Tenen en compte mesures econòmiques, inclosa una nova línia d'avals a empreses i 

autònoms per a la realització d'inversions i moratòries específiques (per al finançament d'immobles afectes a activitat turística, de 

vehicles dedicats al transport públic de viatgers d'autobús i al transport públic de mercaderies, entre altres). Així mateix, el RDL 

26/2020 amplia el termini de sol·licitud de la moratòria hipotecària i de la no hipotecària (RDL 8/2020 i RDL 11/2020) fins al 29 de 

setembre de 2020, sempre que la persona deutora es trobi en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.  

El termini establert en un principi per a la concessió d'aquests avals finalitzava el 31 de desembre de 2020, d'acord amb el que 

estableix inicialment la normativa de la Unió Europea en matèria d'Ajudes d'Estat. Tanmateix, en la quarta esmena del Marc 

temporal d'ajudes d'estat, la Unió Europea ha ampliat el termini de disponibilitat dels avals alliberats a la seva empara fins al 30 de 

juny de 2021, i la regulació espanyola s'ha alineat a aquest nou termini mitjançant el RDL 34/2020, que estableix la mateixa data de 

30 de juny de 2021 com a límit per a la concessió d'avals públics per atendre les necessitats de liquiditat d'autònoms i empreses, 

modificant així el que preveuen el RDL 8/2020, de 17 de març, i el RDL 25/2020, de 3 de juliol. A més, el RDL 34/2020 preveu 

l'ampliació, per a aquells deutors que compleixin certs requisits, de fins a 3 anys addicionals del termini màxim de venciment dels 

préstecs amb aval públic atorgats a l'empara del RDL 8/2020, que anirà acompanyada d'una extensió pel mateix termini de l'aval 

públic (sempre que el total de l'operació avalada no superi els 8 anys des de la data de formalització inicial de l'operació). Els nous 

préstecs concedits posteriorment en virtut d'aquesta línia també veurien augmentat el termini màxim fins a 8 anys. També preveu, 

respecte als préstecs amb aval alliberat a l'empara dels RDL 8/2020 i 25/2020, l'extensió del període de carència sobre el pagament 

de principal del préstec avalat per un màxim de 12 mesos, amb la qual cosa s'estableix un màxim de carència total de 24 mesos. 

En el cas de Portugal, BPI també ha aplicat les seves mesures extraordinàries pròpies per fer front a l'impacte de la COVID-19, 

aprovades a l'empara del Decret llei 10-J/2020, emès pel govern portuguès. Aquestes mesures tenen en compte actuacions de 

naturalesa similar a les descrites anteriorment en l'àmbit espanyol.  

El finançament garantit pel sector públic ha tingut un tractament comptable anàleg a qualsevol finançament que compta amb 

garantia financera; que s'ha tingut en compte únicament a l'efecte de calcular la pèrdua esperada de l'operació. El cost de la 

garantia financera ha estat considerat com un cost incremental directament atribuïble a les operacions, per la qual cosa suposa una 

meritació d'una menor taxa d'interès efectiva de l'operació; no s'ha registrat cap tipus de subvenció o d'ajuda pública, ni s'ha 

reconegut cap efecte fiscal d'acord amb la NIC 12. 

Tot seguit, s'inclou el detall de les operacions de finançament amb garantia pública i les operacions en moratòria vives: 

                                                                        
9 L'existència de col·laterals, avaladors o altres garanties no és motiu que eviti la classificació de l'operació com a stage 2 si s'estima que s'ha 

deteriorat aplicant els llindars absoluts i relatius que el Grup ha establert per a la identificació de SICR. No obstant això, aquests col·laterals, 

avaladors o altres garanties sí que es tenen en compte en l'estimació de les pèrdues esperades, en funció de la naturalesa i l'import del col·lateral o 

de la qualitat creditícia dels avaladors. 
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DETALL MORATÒRIA - 31-12-2020 *    

(Milions d'euros)    
 

NOMBRE 
OPERACIONS 

 IMPORT  CLASSIFICACIÓ PER STAGES  VENCIMENT 

   

 TOTAL 
DEL QUAL: 

ESPANYA 
DEL QUAL: 
PORTUGAL  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  < 6 MESOS 

6-12 
MESOS 

Administracions públiques 4  32  32  32     32 

Societats no financeres i empresaris 
individuals (activitat empresarial no 
financera) 37.774  3.667 904 2.763  2.800 758 109  422 3.245 

 
Construcció i promoció immobiliària 
(inclòs el sòl) 277  212 54 158  174 32 6  16 196 

 Construcció d'obra civil 1.554  106 1 105  82 23 1  1 105 

 Resta de finalitats 35.943  3.349 849 2.500  2.544 703 102  405 2.944 

  Grans empreses 1.192  559 156 403  398 161   1 558 

  Pimes i empresaris individuals 34.751  2.790 693 2.097  2.146 542 102  404 2.386 

Resta de llars 183.129  10.658 7.834 2.824  6.371 3.720 567  8.867 1.791 

 Habitatges  110.830  8.968 6.473 2.495  5.530 3.042 396  7.226 1.742 

 Consum 45.418  409 80 329  278 116 15  408 1 

 Altres finalitats 26.881  1.281 1.281   563 562 156  1.233 48 

TOTAL OPERACIONS VIGENTS 220.907  14.357 8.738 5.619  9.203 4.478 676  9.289 5.068 
               

MORATÒRIES EN ANÀLISI 21  1 1         
               

TOTAL MORATÒRIES 220.928  14.358 8.739 5.619        

(*) S'hi inclouen les operacions de RDL 8/2020, RDL 11/2020, RDL 25/2020, RDL 26/2020, Decret llei 10-J/2020 (Portugal) i Acord sectorial. 

 

DETALL DE FINANÇAMENT AMB GARANTIA PÚBLICA - 31-12-2020 

(Milions d'euros) 
 

ESPANYA (ICO) PORTUGAL TOTAL 

Administracions públiques 6  6 

Societats no financeres i empresaris individuals (activitat empresarial no financera) 12.634 551 13.185 

 Construcció i promoció immobiliària (inclòs el sòl) 41 1 42 

 Construcció d'obra civil 974 36 1.010 

 Resta de finalitats 11.619 514 12.133 

  Grans empreses 2.686 26 2.712 

  Pimes i empresaris individuals 8.933 488 9.421 

TOTAL 12.640 551 13.191 

 

En aquest context, pel que fa als principis per a l'estimació de les pèrdues creditícies esperades a l'efecte de la determinació de les 

cobertures de pèrdua per risc de crèdit, cal destacar les consideracions següents: 

◼ Tractament de l'increment significatiu en el risc de crèdit (SICR): 

S'han reforçat els criteris recurrents per determinar l'increment significatiu del risc de crèdit, tenint en compte altres criteris 

addicionals als del marc recurrent. En concret, s'hi han inclòs criteris addicionals en aquells clients en què els mecanismes de 

suport a les empreses i famílies (moratòries generals i finançament amb garantia de l'Estat, principalment) han pogut afectar 

la seva classificació en virtut dels criteris generals, bé per la càrrega financera més baixa que suporten els acreditats de 

segment de particulars, o bé per altres motius, com el desfasament entre l'efecte de la COVID-19 i la formulació i presentació 

de comptes anuals d'empreses. Es tracta d'un overlay transitori sobre els criteris de SIRC, que s'anirà revisant amb l'evolució 

de l'entorn. 

En cap cas la concessió d'ajudes ha significat una millora de la classificació comptable de les exposicions ni s'han suspès o 

relaxat els procediments ordinaris de gestió comptable del deteriorament creditici. 

◼ Tractament de les moratòries previstes: 

Les moratòries legislatives esmentades obliguen les entitats financeres a suspendre el pagament de la quota (amortització del 

capital i pagament d'interessos) durant un període determinat.  
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Les autoritats governamentals han definit els requisits que, si el beneficiari satisfà, suposen la concessió de moratòries per 

part del Grup sobre el pagament del capital o interessos de les diferents operacions creditícies que els clients poden tenir 

contractades. Les característiques específiques d'aquests programes han variat entre Espanya i Portugal: 

◆ En el cas d'Espanya, l'autoritat va establir criteris objectius per a la concessió de carències sobre capital i interessos en els 
préstecs amb garantia hipotecària i crèdits no hipotecaris (incloses les targetes de crèdit) per un període entre els 3 i 6 
mesos, depenent de l'operació. Als clients que van sol·licitar la mesura, complien aquests criteris i van acreditar-ho, se'ls 
ha fet un ajornament automàtic i sense interessos de les quotes que s'haguessin meritat durant el període de la 
suspensió. Un cop finalitzat aquest període, les obligacions dels contractes es reprenen. En el cas dels préstecs amb 
garantia hipotecària, la data de venciment acordada del contracte s'ha ampliat, com a conseqüència de la suspensió, en la 
durada d'aquesta, i en el cas de crèdits no hipotecaris (incloses les targetes de crèdit), l'import de les quotes mensuals 
suspeses es requereix en finalitzar el període de suspensió. 

A efectes comptables, l'aplicació de les mesures governamentals ha estat considerada pel Grup com un canvi qualitatiu 

rellevant que dona lloc a una modificació contractual. D'acord amb el marc comptable NIIF-9, si l'entitat revisa les seves 

estimacions de cobraments (exclosos els canvis en les pèrdues esperades), s'haurà d'ajustar l'import en llibres de l'actiu 

financer per reflectir els fluxos d'efectiu contractuals revisats descomptats al tipus d'interès efectiu original de 

l'instrument financer. L'efecte de l'ajust es reconeix com a ingrés o despesa en el resultat de l'exercici. Per això, el Grup 

ha calculat aquest efecte (denominat generalment «modification gain and loss», el qual recull la millor estimació de la 

pèrdua econòmica de l'operació) i l'ha registrat de manera immediata en el compte de resultats, que a 31 de desembre 

de 2020 puja a 48 milions d'euros. Aquest ajust en l'import en els llibres dels actius financers afectats es reverteix durant 

els 3 o 6 mesos de la moratòria a través del marge d'interessos. 

◆ En el cas de Portugal, les mesures governamentals han consistit també en la concessió de carències sobre capital i 
interessos, o únicament capital —a elecció del client—, a particulars (préstec per a l'adquisició d'habitatge habitual) i a 
empreses, amb dues diferències principalment respecte d'Espanya. En primer lloc, les moratòries s'estenen per un 
període màxim de 12 mesos, fins al 31 de març de 2021. Un cop finalitzat aquest termini, es revisarà el nou pla de 
pagaments amb els clients i s'allargarà el termini de les operacions els mesos que hagi durat la moratòria. En segon lloc, 
les mesures adoptades a Portugal no han suposat una pèrdua econòmica per al Grup en meritar-se interessos durant el 
període que duri la moratòria dels imports ajornats (capital i/o interessos); per tant, comptablement parlant, la 
modificació contractual no suposa l'ajust del valor en els llibres dels actius financers ni el reconeixement de cap 
«modification gain and loss».  

◼ Identificació d'operacions refinançades: 

A tancament de 31 de desembre, el gruix d'operacions que han patit modificacions contractuals se circumscriu a l'àmbit de les 

moratòries, tant legislatives com sectorials, que tenen com a objectiu evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la 

crisi sanitària amb motiu de la COVID-19. 

Atès que les moratòries legislatives i sectorials es basen, respectivament, en l'aplicació d'una legislació i en un acord de 

caràcter nacional que s'aplica de forma àmplia i homogènia en el sector, es donen les condicions per no requerir el marcatge 

de l'operació com a refinançament o reestructuració d'aquelles operacions de prestataris que, fins i tot presentant dificultats 

de liquiditat, no presentaven deteriorament de la seva solvència prèviament a la COVID-19. 

Les operacions anteriors s'han mantingut classificades com a normals (stage 1) en la mesura que no presentaven dubtes 

raonables sobre el seu reemborsament i no haguessin experimentat un increment significatiu del risc de crèdit. 

◼ Actualització d'escenaris macroeconòmics:  

Les autoritats comptables i prudencials han emès recomanacions en relació amb el manteniment d'un nivell adequat de 

provisions tenint en compte l'entorn macroeconòmic d'elevada incertesa generat per la COVID-19.  

En aquest context, el Grup ha tingut en compte escenaris macroeconòmics de diferent gravetat, de forma consistent amb els 

processos interns de planificació (vegeu Nota 3.4.1 - Incorporació d'informació forward-looking als models de pèrdua 

esperada). Aquests escenaris s'han contrastat i estan alineats amb els emesos pels organismes oficials, seguint la recomanació 

del Banc Central Europeu en la seva carta de l'1 d'abril del 2020. 

Aquesta actualització ha suposat constituir, sobre la base dels models de provisions existents i un enfocament prudent, un 

ajust comptable (Post Model Adjustment) al Grup per un import de 1.252 milions d'euros a 31 de desembre de 2020 en forma 

de fons genèric. Aquesta metodologia d'estimació té una vocació temporal (associada a la incertesa i als efectes de la 

pandèmia), està emparada en les directrius emeses per part dels supervisors i reguladors en l'entorn de la pandèmia i es basa 
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en processos degudament documentats i subjectes a una governança estricta. En aquest sentit, aquest fons genèric s'anirà 

revisant en el futur amb la nova informació disponible i la reducció de les incerteses de l'impacte real de la crisi sanitària. 

 

3.4.2. Risc de deteriorament d'altres actius 

El risc de deteriorament d'altres actius es refereix a la reducció del valor en llibres de les participacions accionarials i dels actius no 

financers del Grup, en concret: 

◼ Participacions accionarials: posicions que formen la cartera de participacions accionarials del Grup, excloent-ne aquelles sobre 

les quals exerceix control. Aquestes posicions poden tenir el seu origen en decisions de gestió explícita de presa de posició, així 

com per integració d'altres entitats, o ser resultat d'una reestructuració o execució de garanties en el marc d'una operació 

originàriament de crèdit (vegeu Nota 3.4.1).  

◼ Actius materials: la principal contribució és la dels actius immobiliaris, tant els d'ús propi com els actius adjudicats disponibles 

per a la venda i lloguer. Els actius adjudicats són majoritàriament propietat de la filial immobiliària del Grup, BuildingCenter, 

S.A.U. En matèria de valoració dels actius adjudicats, es compleix la normativa sectorial vigent.  

◼ Actius intangibles: inclou, principalment, els fons de comerç generats en processos de combinacions de negoci, assignats a una 

de les unitats generadores d'efectiu del Grup, el software així com altres actius intangibles de vida útil definida.  

◼ Actius per impostos: principalment els actius fiscals diferits generats per les diferències temporànies existents entre els criteris 

d'imputació de resultats comptables i fiscals, així com els crèdits fiscals per deduccions i per bases imposables negatives que 

s'han generat tant al Grup com en processos d'integració (tant els que provenen de la mateixa societat integrada com els 

generats en els exercicis de Purchase Price Allocation).    

Per a la gestió del risc, es fa la revisió del compliment de les polítiques, així com el seguiment continu de les diferents mètriques, 

límits de riscos i l'execució eficaç dels controls establerts. Així mateix, es fa una anàlisi i una revisió dels tests d'impairment i de 

recuperabilitat basats en metodologies generalment acceptades.   

 

3.4.3. Risc actuarial 

Descripció general 

El marc normatiu europeu de referència per a les entitats asseguradores, conegut com Solvència II, es trasllada a l'ordenament 

jurídic espanyol a través de la Llei 20/2015 i el Reial Decret 1060/2015, coneguts, respectivament, com LOSSEAR i ROSSEAR. Aquest 

marc es complementa amb els estàndards tècnics aprovats per la Comissió Europea (ITS), que són aplicables directa, i les directrius 

publicades per EIOPA, que la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) ha adoptat com a pròpies. 

El risc actuarial és inherent a l'activitat de subscripció de productes d'assegurances, que dins el Grup CaixaBank se centralitza en el 

subgrup de societats encapçalat per VidaCaixa. 

En línia amb la Directiva Europea de Solvència II, el risc actuarial es defineix al Catàleg Corporatiu de Riscos com el risc de pèrdua o 

modificació adversa del valor dels compromisos contrets per contractes d'assegurança o pensions amb clients o empleats arran de 

la divergència entre l'estimació per a les variables actuarials utilitzades en la tarifació i reserves, i l'evolució real d'aquestes. 

De forma addicional a l'activitat subscriptora, el risc actuarial també s'origina arran dels compromisos per pensions de prestació 
definida de les companyies del Grup amb els seus empleats. A CaixaBank, els riscos inherents a aquests acords es gestionen al Grup 
VidaCaixa a través de la formalització de contractes d'assegurança, mentre que a Banco BPI s'instrumentalitzen a través d'un fons 
de pensions gestionat per BPI Vida i Pensões, dins també del Grup VidaCaixa. 

En general, la gestió del risc actuarial pretén mantenir la capacitat de pagament dels compromisos amb els assegurats, optimitzar el 

marge tècnic i preservar el valor econòmic del balanç dins els límits establerts en el Marc d'Apetit al Risc. 
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Cicle de risc actuarial 

Seguiment i mesurament del risc actuarial 

La gestió i el control dels riscos actuarials assumits en els compromisos es fa de manera conjunta amb els actius financers adquirits 

per a la seva cobertura, per la qual cosa en la consideració del risc actuarial s'hi incorpora la consideració dels riscos financers 

associats a aquests actius de manera coherent amb aquesta gestió global del balanç (actiu-passiu) que es fa. 

Amb l'objectiu d'assegurar una gestió adequada dels riscos, CaixaBank disposa de la Política Corporativa de Gestió dels Riscos 

Financeroactuarials, que estableix els principis corporatius, el marc de govern, el marc de control i el marc de reporting 

d'informació que és aplicable a totes les societats del Grup amb exposició a aquests riscos. Les societats del Grup VidaCaixa també 

disposen de polítiques i marcs de gestió dels riscos financeroactuarials propis, que serveixen com a desenvolupament d'aquesta 

Política Corporativa. 

La gestió del risc actuarial establert en aquestes polítiques persegueix l'estabilitat a llarg termini dels factors actuarials que 

incideixen en l'evolució tècnica dels productes d'assegurança subscrits. Dins els factors de risc actuarials, destacarien els riscos de 

mortalitat i longevitat en els rams d'assegurances de vida, en què la gestió de VidaCaixa incorpora un model intern parcial que 

permet disposar d'una visió més ajustada del perfil de riscos del col·lectiu assegurat, i la ràtio de sinistralitat en els rams 

d'assegurances diferents de les de vida. 

En aquest sentit, la Política de Subscripció i Constitució de Reserves de VidaCaixa identifica per a cada línia de negoci els diferents 

paràmetres utilitzats per a l'acceptació del risc, la seva gestió, el seu mesurament, la seva tarifació i, finalment, per a la valoració i 

constitució de les reserves de les pòlisses constituïdes en el procés de subscripció. També s'identifiquen els procediments operatius 

generals utilitzats per a la subscripció i per a la constitució de reserves. 

Els sistemes de mesurament del risc actuarial, a partir dels quals es fa la quantificació i avaluació de la suficiència de les provisions 

tècniques pòlissa a pòlissa, estan integrats en la gestió del negoci assegurador. D'aquesta manera, les operatives de producció, sigui 

quin sigui el canal, es registren en els sistemes a través de les diferents aplicacions de contractació, de gestió de prestacions i de 

càlcul de provisions (com ara TAV per a assegurances individuals i ACO o Avanti per a col·lectius). La gestió i el control de les 

inversions que donen suport a l'activitat asseguradora de la companyia es duen a terme mitjançant les aplicacions de gestió 

d'inversions. Totes les aplicacions comptabilitzen de manera automàtica en les aplicacions de suport comptable. 

En el marc d'aquests sistemes integrats i automatitzats hi ha una sèrie d'aplicacions que fan tasques de suport a la gestió. 

Destaquen aquelles per al tractament de dades i que s'encarreguen de l'elaboració d'informació per a reporting i gestió de riscos. 

Així mateix, disposa d'un Datamart de riscos i solvència, com a eina de suport per al compliment de tots els requeriments establerts 

per la Directiva de Solvència II.  

Respecte al risc de tipus d'interès, el Grup, a través de la seva companyia asseguradora VidaCaixa, gestiona el risc de manera 

conjunta tenint en compte els compromisos dels contractes d'assegurances i els actius afectes mitjançant tècniques d'immunització 

financera prevista en les disposicions de la DGSFP. 

Per al risc de crèdit i liquiditat incorregut en l'activitat asseguradora, el Grup disposa de marcs de gestió del risc en què 

s'estableixen uns nivells de qualitat creditícia i de diversificació (vegeu a les Notes 3.3 i 3.5, de forma segmentada, l'estructura de 

riscos de l'activitat asseguradora en aquests àmbits). 

Mitigació del risc actuarial 

Un dels elements de què disposa el grup per mitigar el risc actuarial assumit consisteix a transferir part del risc a altres entitats, 

mitjançant contractes de reassegurança. Per fer-ho, el Grup, i concretament la seva companyia asseguradora, disposa de la Política 

de Reassegurança, actualitzada amb una freqüència mínima anual, que identifica el nivell de transferència de risc, tenint en compte 

el perfil de riscos dels contractes d'assegurança directe, així com la tipologia, la idoneïtat i el funcionament dels diferents acords de 

reassegurança. 

A través de l'ús de la reassegurança, un assegurador pot reduir el risc, estabilitzar la solvència, utilitzar el capital disponible de 

forma més eficient i ampliar la seva capacitat de subscripció. No obstant això, i independentment de la reassegurança obtinguda, 

l'assegurador continua sent contractualment responsable del pagament de tots els sinistres als prenedors. 

El Grup, a través del Grup VidaCaixa, estableix mitjançant aquesta Política de Reassegurança: 

◼ L'especificació dels tipus de reassegurança. 
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◼ El procés de gestió i informació dels riscos. 

◼ Els criteris per a la selecció de les entitats reasseguradores.  

3.4.4. Risc de mercat 

Descripció general 

El Grup identifica el risc de mercat com la pèrdua de valor dels actius o l'increment de valor dels passius inclosos a la cartera de 

negociació per fluctuacions dels tipus d'interès, tipus de canvi, spread de crèdit, factors externs o preus en els mercats en què 

aquests actius/passius es negocien. 

El perímetre del risc de mercat comprèn gairebé la totalitat de la cartera mantinguda per negociar del Grup, així com els dipòsits i 

les operacions amb pacte de recompra contractats per les taules de negociació per a la seva gestió. 

Els factors de risc són gestionats en funció de la relació rendibilitat-risc determinada per les condicions i expectatives del mercat, 

dins l'entorn de l'estructura de límits i el marc operatiu autoritzat.   

Cicle del risc de mercat 

Seguiment i mesurament del risc de mercat 

Les àrees responsables fan diàriament el seguiment de les operacions contractades, el càlcul del resultat que suposa l'afectació de 

l'evolució del mercat a les posicions (resultat diari marked-to-market), la quantificació del risc de mercat assumit, el seguiment del 

compliment dels límits i l'anàlisi de la relació entre el resultat obtingut i el risc assumit. Com a resultat d'aquestes activitats, 

generen diàriament un informe de posició, quantificació de riscos i consum de límits, que es distribueix a l'Alta Direcció, als 

responsables de la seva gestió, a Validació i Risc de Model i a Auditoria Interna.  

En línies generals, hi ha dos tipus de mesures que constitueixen el denominador comú i estàndard de mercat per al mesurament del 

risc de mercat: 

Sensibilitat 

La sensibilitat representa el risc com l'impacte en el valor de les posicions d'un petit moviment dels factors de risc, sense comportar 

cap hipòtesi sobre la seva probabilitat.  

Value-at-risk (VaR) 

La mesura de risc de mercat de referència és el VaR al 99 % amb un horitzó temporal d'un dia, per al qual el RAF defineix un límit 

per a les activitats de negociació de 20 milions d'euros (exclosos els CDS de cobertura econòmica sobre el CVA, comptablement 

registrats a la cartera de mantinguts per negociar). El VaR diari es defineix com el màxim de les tres quantificacions següents: 

◼ VaR paramètric amb matriu de covariàncies derivada de 75 dies d'història, donant més pes a les observacions més recents. El 

VaR paramètric està basat en les volatilitats i les correlacions dels moviments dels preus, tipus d'interès i tipus de canvi dels 

actius que componen la cartera.  

◼ VaR paramètric amb matriu de covariàncies derivada d'un històric d'un any i pesos iguals.  

◼ VaR històric: basat en el càlcul de l'impacte sobre el valor de la cartera actual de les variacions històriques dels factors de risc; 

es tenen en compte les variacions diàries de l'últim any amb un interval de confiança del 99 %. El VaR històric resulta adequat 

per completar les estimacions obtingudes mitjançant el VaR paramètric, atès que no incorpora cap hipòtesi sobre el 

comportament estadístic dels factors de risc, mentre que el VaR paramètric assumeix fluctuacions de rendiments 

modelitzables a través d'una distribució normal. A més, el VaR històric incorpora la consideració de relacions no lineals entre 

els factors de risc, cosa que el fa especialment vàlid. 

A més, atès que l'empitjorament de la qualificació creditícia dels emissors dels actius pot motivar una evolució desfavorable dels 

preus de mercat, es completa la quantificació del risc amb una estimació de les pèrdues derivades de moviments del diferencial de 

crèdit de les posicions en renda fixa privada i derivats de crèdit (Spread VaR), que constitueix una estimació del risc específic 

atribuïble als emissors dels valors. Aquest càlcul es fa mitjançant metodologia històrica tenint en compte la potencial liquiditat 

inferior d'aquests actius i amb un interval de confiança del 99 % i assumint variacions setmanals absolutes en la simulació dels 

spreads de crèdit. 
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El VaR total resulta de l'agregació del VaR derivat de les fluctuacions dels tipus d'interès, de canvi (i la volatilitat dels dos) i de 

l'Spread VaR, que es fa de forma conservadora assumint correlació zero entre els dos grups de factors de risc, i de l'addició del VaR 

de la cartera de renda variable i del VaR de la cartera de primeres matèries (actualment sense posició), assumint en tots dos casos 

correlació u amb la resta de grups de factors de risc. 

A continuació consten els imports de VaR mitjà al 99 % i horitzó temporal d'un dia atribuïbles als diferents factors de risc de 

CaixaBank. Els consums són moderats i es concentren en el risc de spread de deute corporatiu, risc de tipus d'interès, que inclou 

l'spread de crèdit del deute sobirà, i risc de volatilitat d'accions. Els imports del risc per a la resta dels factors tenen menys 

importància. 

VAR PARAMÈTRIC PER FACTOR DE RISC 
(Milions d'euros)           

 TOTAL 
TIPUS 

D'INTERÈS 
TIPUS DE 

CANVI 
PREU 

D'ACCIONS INFLACIÓ 
PREU 

MERCADERIES 
SPREAD DE 

CRÈDIT 

VOLATILITAT 
TIPUS 

D'INTERÈS 

VOLATILITAT 
TIPUS DE 

CANVI 

VOLATILITAT 
PREU 

D'ACCIONS 

VaR mitjà 2020 2,44 1,27 0,16 0,15 0,31 0,00 0,88 0,11 0,16 0,55 

 

Els consums més elevats, fins a un màxim de 6,5 milions d'euros, es van assolir durant el mes de març, explicats per l'increment 

acusat de la volatilitat en els mercats com a conseqüència de l'inici a Europa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, cosa que 

va afectar tots els factors de risc en cartera. 

D'altra banda, BPI adopta el VaR Paramètric al 99 % amb un horitzó temporal de 10 dies com a mesura de referència de risc de 

mercat. Durant l'exercici 2020, el VaR mitjà i el VaR màxim al 99 % amb horitzó temporal d'un dia de les activitats de negociació de 

BPI han estat de 0,07 i 0,35 milions d'euros, respectivament. 

Mesures complementàries al VaR 

Com a mesura d'anàlisi, el Grup complementa les mesures del VaR amb les mètriques de risc següents, actualitzades 

setmanalment: 

◼ El VaR estressat captura la pèrdua màxima deguda a moviments adversos en els preus de mercat en un període històric anual 

d'estrès, i es calcula amb un interval de confiança del 99 % i un horitzó diari (posteriorment s'extrapola a l'horitzó regulatori de 

10 dies de mercat multiplicant per l'arrel de 10). El càlcul del VaR estressat està palanquejat en la mateixa metodologia i 

infraestructura que el VaR històric. L'única diferència significativa és la finestra històrica seleccionada. 

◼ El risc incremental d'impagament i migracions reflecteix el risc associat a les variacions en la qualitat creditícia o 

incompliment en les posicions de renda fixa i derivats de crèdit en cartera, amb un interval de confiança del 99,9 %, horitzó 

anual i horitzó de liquiditat trimestral, que es justifica per l'elevada liquiditat de les emissions en cartera. L'estimació s'efectua 

mitjançant la simulació Montecarlo de possibles estats futurs de rating extern per emissor i emissió a partir de les matrius de 

transició publicades per les principals agències de rating, en què la dependència entre les variacions de qualitat creditícia 

entre els diferents emissors es modelitza mitjançant una còpula t-Student. 

Els valors màxims, mínims i mitjans d'aquestes mesures durant aquest exercici, així com el seu valor al final del període de 

referència, es mostren a la taula següent. 
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RESUM MESURES DE RISC     
(Milions d'euros)     
 

MÀXIM MÍNIM MITJÀ  ÚLTIM 

VaR 1d 6,5 0,8 2,4 3,6 

VaR estressat 1d 11,8 1,8 4,6 5,6 

Risc Incremental 22,0 8,0 15,3 17,7 

 

Els requeriments de capital per risc de mercat es determinen mitjançant models interns com l'agregació de les 3 mesures anteriors, 

amb un horitzó temporal de 10 dies de mercat. Es presenta a continuació: 

REQUERIMENTS DE CAPITAL  
(Milions d'euros)      
 

ÚLTIM VALOR MITJANA 60D EXCEDITS MULTIPLICADOR CAPITAL 

VaR 10d 11,2 8,3 1 3 25,0 

VaR Estressat 10d 17,7 15,3 1 3 46,0 

Risc Incremental 17,7 14,8 - - 17,7 

TOTAL (*)     88,7 

(*) Els càrrecs per VaR i VaR Estressat són anàlegs i corresponen al màxim entre l'últim valor i la mitjana aritmètica dels últims 60 valors multiplicada per un factor 
dependent del nombre de vegades que el resultat real diari ha estat inferior al VaR a dia estimat. D'una manera semblant, el capital per Risc Incremental és el màxim de 
l'últim valor i la mitjana aritmètica de les últimes 12 setmanes. 

Backtesting 

Per verificar la idoneïtat de les estimacions del model intern s'efectua la comparació dels resultats diaris amb la pèrdua estimada 

pel VaR, la qual cosa constitueix l'anomenat exercici de Backtest. Es fan dos exercicis de validació del model d'estimació de riscos: 

◼ Backtest net (o hipotètic), que relaciona la part del resultat diari valorat a mercat o marked-to-market de les posicions vives al 

tancament de la sessió anterior amb l'import del VaR estimat amb horitzó temporal d'un dia, calculat amb les posicions vives 

al tancament de la sessió anterior. Aquest exercici és el més adequat per a l'autoavaluació de la metodologia. 

◼ Backtest brut (o real), que avalua el resultat obtingut durant el dia (inclosa l'operativa intradia) amb l'import del VaR en 

l'horitzó d'un dia, calculat amb les operacions vives al tancament de la sessió anterior. D'aquesta manera, s'avalua la 

importància de l'operativa intradia en la generació de resultats i en l'estimació del risc. 

El resultat diari utilitzat en tots dos exercicis de backtesting no incorpora marges, reserves, taxes ni comissions.  

Durant l'exercici s'ha produït un excedit en els backtesting brut i net, per resultats adversos a les taules de derivats de tipus 

d'interès lineals i d'Equity, provocat per moviments en els mercats amb motiu de la crisi de la COVID-19:  
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Stress test 

Finalment, amb l'objectiu d'estimar les possibles pèrdues de la cartera en situacions extraordinàries de crisi, s'efectuen dos tipus 

d'exercicis de stress sobre el valor de les posicions de negociació: 

Stress sistemàtic: calcula la variació del valor de la cartera davant d'una sèrie determinada de canvis extrems en els principals 

factors de risc. Es consideren moviments paral·lels de tipus d'interès; moviments de pendent en diferents trams de la corba de 

tipus d'interès; variació del diferencial entre instruments subjectes a risc de crèdit i deute públic (diferencial bo-swap); moviments 

del diferencial de corbes EUR/USD; augment i disminució de volatilitat de tipus d'interès; variació de l'euro respecte a l'USD, el JPY i 

la GBP; i variació de la volatilitat de tipus de canvi, preu d'accions, volatilitat d'accions i de preu de mercaderies. 

Escenaris històrics: considera l'impacte que tindrien sobre el valor de les posicions situacions realment esdevingudes en el passat. 

Reverse Stress Test: exercici que consisteix a partir d'un escenari d'alta vulnerabilitat, atesa la composició de la cartera, i 

determinar quina variació dels factors de risc condueix a aquesta situació. 

El conjunt de les mesures descrites permet afirmar que la gestió del risc de mercat de les posicions de negociació en els mercats 

s'adapta a les directrius metodològiques i de seguiment. 
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Mitigació del risc de mercat 

Com a part del necessari seguiment i control dels riscos de mercat assumits, hi ha una estructura de límits globals de VaR que es 

complementa mitjançant la definició de sublímits, VaR estressat, risc incremental d'impagament i migracions, resultats de Stress 

Test, Stop Loss i sensibilitats per a les diferents unitats de gestió susceptibles de prendre risc de mercat.  

Els factors de risc es gestionen mitjançant cobertures econòmiques en funció de la relació rendibilitat-risc que determina les 

condicions i expectatives del mercat, sempre dins els límits assignats. 

Fora de l'àmbit de la cartera de negociació, es fa ús de cobertures comptables de valor raonable, que eliminen les possibles 

asimetries comptables que es puguin produir en el balanç i compte de pèrdues i guanys pel diferent tractament dels instruments 

coberts i la seva cobertura a mercat. En l'àmbit del risc de mercat, s'estableixen i monitoren límits per a cada cobertura, en aquest 

cas expressats com a ràtios entre el risc total i el risc dels elements coberts. 

 

3.4.5. Risc estructural de tipus  

Risc estructural de tipus d'interès 

Risc considerat com l'efecte negatiu sobre el valor econòmic de les masses del balanç o sobre el marge financer a causa de canvis 

en l'estructura temporal dels tipus d'interès i la seva afectació als instruments de l'actiu, passiu i fora de balanç del Grup no 

registrats a la cartera de negociació. 

La gestió d'aquest risc per part del Grup persegueix i) optimitzar el marge financer i ii) preservar el valor econòmic del balanç, 

considerant en qualsevol moment les mètriques i els llindars del Marc d'Apetit al Risc pel que fa a volatilitat del marge financer i 

sensibilitat de valor.  

L'anàlisi d'aquest risc es duu a terme considerant un conjunt ampli d'escenaris de tipus de mercat i té en compte l'impacte de totes 

les possibles fonts de risc estructural de tipus d'interès, és a dir: risc de repreu, risc de corba, risc de base i risc d'opcionalitat. En el 

cas del risc d'opcionalitat, es tenen en compte l'opcionalitat automàtica, relacionada amb el comportament dels tipus d'interès, i 

l'opcionalitat de comportament dels clients, que no solament depèn dels tipus d'interès. 

En el mesurament del risc de tipus d'interès el Grup aplica les millors pràctiques de mercat i les recomanacions dels reguladors 

utilitzant diverses tècniques de mesurament que permeten analitzar el posicionament del Grup i la seva situació de risc. Entre elles 

destaquen: 

◼ Gap estàtic: mostra la distribució contractual de venciments i revisions de tipus d'interès, en una data determinada, de les 

masses sensibles de balanç o fora de balanç. L'anàlisi GAP es basa en la comparació dels imports d'actius que es revisen o 

vencen en un determinat període i els imports de passius que es revisen o vencen en aquell mateix període.  

◼ Sensibilitat del marge d'interessos: mostra l'impacte en el marge que canvis en la corba de tipus d'interès puguin provocar 

com a conseqüència de la revisió de les operacions del balanç. Aquesta sensibilitat s'obté comparant la simulació del marge 

d'interessos davant diferents escenaris de tipus d'interès (moviments paral·lels instantanis i progressius de diferents 

intensitats, així com de canvis de pendent). L'escenari més probable, obtingut a partir dels tipus implícits de mercat, incloses 

les previsions d'evolució de negoci i de la gestió de cobertures, es compara amb altres escenaris de baixada o pujada de tipus i 

moviments paral·lels i no paral·lels en el pendent de la corba. La diferència entre aquests marges financers estressats en 

relació amb el marge financer de l'escenari base proporciona la mesura de sensibilitat o volatilitat del marge.  

◼ Valor econòmic del balanç: es calcula com la suma de i) el valor raonable del net dels actius i passius sensibles als tipus 

d'interès dins balanç, ii) el valor raonable dels productes fora de balanç (derivats), més iii) el net del valor comptable de les 

partides d'actius i passius no sensibles als tipus d'interès.  

◼ Sensibilitat del valor econòmic: es reavalua, per als diferents escenaris de tipus de mercat establerts pel Grup, el valor 

econòmic de les masses sensibles dins i fora de balanç, i per diferència respecte al valor econòmic calculat amb els tipus de 

mercat actual s'obté, de forma numèrica, la sensibilitat de valor en els diferents escenaris utilitzats. 

◼ VaR de balanç: es defineix com la pèrdua màxima que el valor econòmic del balanç pot perdre en un període de temps 

determinat, aplicant preus i volatilitats de mercat, així com efectes de correlació a partir d'un nivell de confiança i un horitzó 

temporal determinats. 
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La sensibilitat del marge d'interessos i del valor econòmic són mesures que es complementen i permeten una visió global del risc 

estructural de tipus d'interès, més centrada en el curt i mitjà termini en el primer cas, i en el mitjà i llarg termini en el segon. 

Els quadres següents mostren, mitjançant un gap estàtic, la distribució de venciments i revisions de tipus d'interès de les masses 

sensibles del balanç del Grup, sense tenir en compte, si escau, els ajustos per valoració ni les correccions de valor, al tancament de 

l'exercici: 

 

MATRIU DE VENCIMENTS I REVALORACIONS DEL BALANÇ AMB SENSIBILITAT ALS TIPUS D'INTERÈS 

(Milions d'euros) 

 

1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS > 5 ANYS TOTAL 

ACTIU        

Interbancari i bancs centrals 55.927 1.601 833 10 59 5 58.435 

Crèdit a la clientela 167.290 21.902 10.194 6.856 4.613 20.067 230.922 

Cartera de Renda Fixa 11.257 8.977 6.109 3.031 1.754 8.769 39.897 

TOTAL ACTIU 234.474 32.480 17.136 9.897 6.426 28.841 329.254 

PASSIU        

Interbancari i bancs centrals 59.212 784 123 72 46 174 60.411 

Dipòsits de la clientela 109.718 26.152 15.289 10.537 8.420 72.492 242.608 

Emissions 7.249 2.416 6.050 5.497 7.201 9.773 38.186 

TOTAL PASSIU 176.179 29.352 21.462 16.106 15.667 82.439 341.205 

DIFERÈNCIA ACTIU MENYS 
PASSIU 58.295 3.128 (4.326) (6.209) (9.241) (53.598) (11.951) 

COBERTURES (24.135) 7.089 5.613 3.204 5.897 2.434 102 

DIFERÈNCIA TOTAL 34.160 10.217 1.287 (3.005) (3.344) (51.164) (11.849) 

 

A continuació, es presenta la sensibilitat del marge d'interessos i del valor econòmic de les masses sensibles del balanç per a un 

escenari de pujada i baixada de tipus d'interès instantani de 100 punts bàsics:  

SENSIBILITAT DE TIPUS D'INTERÈS   

( % incremental respecte a l'escenari base / tipus implícits de mercat)   
 +100 PB -100 PB (3) 

Marge d'interessos (1) 6,7 % 0,2 % 

Valor patrimonial de les masses sensibles de balanç (2) 7,1 % -6,5 % 
   

(1) Sensibilitat a 1 any del marge d'interessos de les masses sensibles de balanç. 

(2) Sensibilitat del valor econòmic base de les masses sensibles de balanç sobre Tier 1. 
(3) En el cas d'escenaris de baixades de tipus, la metodologia interna aplicada permet que els tipus d'interès siguin negatius. Aquesta metodologia permet, als nivells de 
tipus actuals, que el shock de baixada pugui arribar a ser aproximadament d'un -1 %. Per exemple, si els tipus d'interès de la corba EONIA són del -0,40 %, els nivells de 
tipus d'interès assolits, en el shock de -100 punts bàsics, per a aquesta corba podrien arribar a ser del -1,40 %.  

 

Pel que fa a les eines i sistemes de mesurament, s'obté informació rellevant al nivell de transacció de les operacions del balanç 

sensible a partir de cadascuna de les aplicacions informàtiques que gestionen els diferents productes. A partir d'aquesta informació 

es preparen bases de dades amb un cert grau d'agregació, per accelerar els càlculs sense perdre qualitat ni fiabilitat en la 

informació ni en els resultats. 

L'aplicació de gestió d'actius i passius es parametritza per recollir adequadament les especificitats financeres dels productes del 

balanç, incorporant models de comportament dels clients basats en informació històrica (models de prepagaments). Per a aquelles 

masses sense venciment contractual (comptes a la vista), s'analitza la seva sensibilitat als tipus d'interès, que està condicionada per 

la velocitat de translació dels tipus de mercat i pel seu termini esperat de venciment en funció de l'experiència històrica de 

comportament dels clients, considerant la possibilitat que el titular retiri els fons invertits en aquest tipus de productes. Per a la 

resta dels productes, per tal de definir les hipòtesis de cancel·lació anticipada, s'utilitzen models interns que recullen variables de 

comportament dels clients i dels productes mateixos, variables estacionals i l'evolució dels tipus d'interès. 

L'eina de projecció també s'alimenta amb el creixement pressupostat en el pla financer (volums, productes i marges) i amb 

informació dels diferents escenaris de mercat (corbes de tipus d'interès i de canvi) per fer una estimació adequada dels riscos 

associats al marge d'interessos i al valor econòmic de les masses sensibles del balanç.  
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Com a mesures de mitigació del risc estructural de tipus d'interès, el Grup duu a terme una gestió activa contractant en els mercats 

financers operacions de cobertura addicionals a les cobertures naturals generades en el mateix balanç, derivades de la 

complementarietat de la sensibilitat a variacions dels tipus d'interès de les operacions d'actiu i de passiu efectuades amb els clients 

o altres contrapartides.  

El risc de tipus d'interès de balanç assumit pel Grup és inferior als nivells considerats com a significatius segons la normativa actual.  

Durant l'any 2020 no s'han produït esdeveniments amb una afectació rellevant en el risc estructural de tipus d'interès. Els efectes 

derivats dels préstecs en moratòria, com a conseqüència de les mesures econòmiques preses pels efectes de la pandèmia, no tenen 

una afectació material a l'efecte de risc. 

 

Risc estructural de tipus de canvi 

El risc estructural de tipus de canvi respon al risc potencial en el valor de les masses afectes davant de moviments dels tipus de 

canvi. 

El Grup manté en el seu balanç actius i passius en moneda estrangera principalment com a conseqüència de la seva activitat 

comercial i les seves participacions en divisa, a més dels actius o passius en moneda estrangera originats com a conseqüència de la 

gestió que fa el Grup per mitigar el risc de tipus de canvi.  

El contravalor en euros del conjunt d'actius i passius en moneda estrangera en el balanç del Grup és el següent:  

POSICIONS MONEDA ESTRANGERA  
(Milions d'euros)    

   31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 538 419 524 

Actius financers mantinguts per negociar 391 2.314 1.852 

Actius financers amb canvis en un altre resultat global 393 1.352 1.458 

Actius financers a cost amortitzat 13.494 11.206 8.573 

Participacions 87 108 94 

Resta actius 115 1.060 1.612 

TOTAL ACTIU EN MONEDA ESTRANGERA 15.018 16.459 14.113 

Passius financers a cost amortitzat 8.729 8.878 7.899 

 Dipòsits 7.773 7.857 7.009 

  Bancs centrals 652 1.385 1.402 

  Entitats de crèdit 1.807 1.469 1.269 

  Clientela 5.314 5.003 4.338 

 Valors representatius de deute emesos 867 945 847 

 Altres passius financers 89 76 43 

Resta passius (244) 2.489 1.919 

TOTAL PASSIU EN MONEDA ESTRANGERA 8.485 11.367 9.818 
      

 

El Grup manté operativa de cobertura del risc de canvi que pot fer a través de la contractació d'operacions de comptat o de 

derivats financers que mitiguen el risc de les posicions d'actius i passius de balanç, però l'import nominal dels quals no queda 

reflectit de manera directa en el balanç, sinó en comptes per ordre de derivats financers. La gestió es fa segons la premissa de 

minimitzar els riscos de tipus de canvi assumits en l'activitat comercial, fet que explica la reduïda exposició del Grup a aquest risc de 

mercat. 

Les petites posicions romanents en moneda estrangera del balanç comercial i de l'activitat tresorera es mantenen majoritàriament 

davant d'entitats de crèdit i en divises de primera línia. Les metodologies utilitzades per a la quantificació són les mateixes i 

s'apliquen juntament amb els mesuraments de risc propis del conjunt de l'activitat tresorera. 

A continuació es presenta el detall per moneda dels principals epígrafs del balanç: 

DETALL PER MONEDA DE LES PRINCIPALS PARTIDES DEL BALANÇ - 31-12-2020 
(Milions d'euros)       
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EFECTIU * 
AF MANTINGUTS 

PER NEGOCIAR 
AF AMB CANVIS EN 

OCI 
AF A COST 

AMORTITZAT 
PF A COST 

AMORTITZAT RESTA DE PASSIUS 

USD 184 (418) 53 9.024 6.951 (1.121) 

JPY 12 1  383 138 1 

GBP 36 724 4 1.862 820 836 

PLN (Zloty polonès) 155   718 391 1 

CHF 21 11  203 111 1 

CAD 25 133  735 69 87 

Resta 105 (60) 336 569 249 (49) 

TOTAL  538 391 393 13.494 8.729 (244) 
        

AF: Actius financers; PF: Passius financers 

(*) Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 

 

A causa de la reduïda exposició al risc de tipus de canvi, i considerant les cobertures existents, la sensibilitat del valor econòmic del 

balanç no és significativa. 

 

 

3.5.1. Risc operacional 

Descripció general 

El risc operacional es defineix com la possibilitat d'incórrer en pèrdues a causa d'errades o de la falta d'adequació de processos, 

personal, sistemes interns o bé esdeveniments externs. Atesa l'heterogeneïtat de la naturalesa dels esdeveniments operacionals, 

CaixaBank no recull el risc operacional com un element únic del Catàleg Corporatiu de Riscos, sinó que ha inclòs els següents riscos 

de naturalesa operacional: legal / regulatori, conducta, tecnològic, fiabilitat de la informació, model i altres riscos operacionals. Per 

a cadascun d'aquests riscos del Catàleg, el Grup manté sengles marcs específics de gestió, sens perjudici de l'existència, 

addicionalment, d'un marc global de gestió del risc operacional. 

Aquest marc global té com a objectiu la millora de la qualitat en la gestió del negoci aportant informació oportuna que permeti la 

presa de decisions que assegurin la continuïtat de l'organització a llarg termini, l'optimització en els processos i la qualitat de servei 

al client, intern o extern. Per fer-ho, s'han fixat diferents línies de treball: 

◼ Identificar i anticipar els riscos operacionals existents o emergents. 

◼ Adoptar mesures per mitigar i reduir de manera sostenible les pèrdues operacionals. 

◼ Promoure l'establiment de sistemes de millora contínua dels processos operatius i de l'estructura de control. 

◼ Aprofitar les sinergies en la gestió de riscos operacionals. 

◼ Impulsar una cultura de gestió del risc operacional. 

◼ Complir el marc regulatori establert i els requeriments per a l'aplicabilitat del model de gestió i càlcul escollits. 

Cicle de gestió del risc operacional 

Per bé que el mètode utilitzat per al càlcul de requeriments regulatoris de consum de capital és l'estàndard, el mesurament i la 

gestió del risc operacional del Grup s'empara en polítiques, processos, eines i metodologies sensibles al risc, d'acord amb les millors 

pràctiques del mercat. 

Els riscos operacionals es classifiquen en quatre categories o nivells jeràrquics, des de més genèrics fins a més específics o detallats: 

◼ Nivell 1 i 2: de la normativa regulatòria. El nivell 1 consta de set subcategories (Frau Intern; Frau Extern; Pràctiques d'ocupació 

i seguretat al lloc de treball Clients; productes i pràctiques empresarials; Danys a actius físics; Interrupcions del negoci i errades 

en els sistemes i Execució, entrega i gestió de processos) i el Nivell 2, de vint subcategories. 

◼ Nivell 3: Nivell intern del Grup a partir de la identificació de riscos detallats. 

◼ Nivell 4: Riscos individuals, obtinguts després de l'assignació d'un risc de nivell 3 a un procés o activitat. 

3.5. Riscos operacional i reputacional 
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El mesurament del risc operacional té els vessants següents: 

◼ Mesurament qualitatiu 

Anualment es fan autoavaluacions de riscos operacionals que permeten: i) obtenir coneixement del perfil de risc operacional i 

els nous riscos crítics; i ii) mantenir un procés normalitzat d'actualització de la taxonomia de riscos operacionals, que és la base 

sobre la qual es fonamenta la gestió d'aquest risc. 

També es fa un exercici de generació d'escenaris hipotètics de pèrdues operacionals extremes, mitjançant una sèrie de tallers i 

reunions d'experts. L'objectiu és que aquests escenaris es puguin utilitzar per detectar punts de millora en la gestió i 

complementin les dades històriques internes i externes disponibles sobre pèrdues operacionals.  

 

◼ Mesurament quantitatiu 

La base de dades de pèrdues operacionals internes és un dels eixos sobre els quals s'articula la gestió del risc operacional (i el 

futur càlcul del capital per a risc operacional). A aquest efecte, l'entorn tecnològic del sistema de risc operacional, per donar 

resposta a les diferents funcionalitats requerides, està completament integrat amb el sistema transaccional i amb el sistema 

informacional del banc. 

Un esdeveniment operacional és la materialització d'un risc operacional identificat, un succés que origina una pèrdua 

operacional. És el concepte sobre el qual pivota tot el model de dades de la base de dades interna. Els esdeveniments de 

pèrdua es defineixen com cadascun dels impactes econòmics individuals corresponents a una pèrdua o recuperació 

operacional. 

A continuació, es mostra la distribució de pèrdues brutes per tipus de risc: 

 

◼ A més, el mesurament a través d'Indicadors de Risc Operacional (KRI) és una metodologia quantitativa/qualitativa que permet: 

i) anticipar l'evolució dels riscos operacionals i promoure una visió forward-looking en la gestió del risc operacional i ii) aportar 

informació de l'evolució del perfil de risc operacional, així com les seves causes. Un KRI és una mètrica que permet detectar i 

anticipar variacions en els nivells d'aquest risc i el seu seguiment i gestió està integrat en l'eina corporativa de gestió del risc 

operacional. La seva naturalesa no està orientada a ser un resultat directe d'exposició al risc, sinó a ser mètriques a través de 

les quals es pugui identificar i gestionar de manera activa el risc operacional. 
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Mitigació del risc operacional 

Amb la finalitat de mitigar el risc operacional, es defineixen plans d'acció que impliquen la designació d'un centre responsable, la 

descripció de les accions que s'emprendran per a la mitigació del risc, un percentatge o grau d'avenç que s'actualitza periòdicament 

i la data de compromís final del pla. Això permet la mitigació per via de i) disminució de la freqüència d'ocurrència dels 

esdeveniments, així com de l'impacte; ii) posseir una estructura sòlida de control sustentada en polítiques, metodologies, processos 

i sistemes i iii) integrar en la gestió quotidiana del Grup la informació que aporten les palanques de gestió dels riscos operacionals.  

A més, hi ha un programa corporatiu d'assegurances davant el risc operacional que permet cobrir determinats riscos i s'actualitza 

anualment. La transmissió de riscos depèn de l'exposició, la tolerància i l'apetit al risc que hi hagi en cada moment.  

Finalment, anualment es duu a terme un exercici de pressupostació de pèrdues operacionals que comprèn tot el perímetre de 

gestió, i permet un seguiment mensual per analitzar i corregir, si és el cas, possibles desviacions. 

Riscos de naturalesa operacional 

Tot seguit, es descriuen els riscos del Catàleg Corporatiu de naturalesa operacional  

Risc de conducta 

En el marc del risc operacional, segons definició regulatòria, el risc de conducta es defineix com el risc del Grup d'aplicar criteris 

d'actuació contraris als interessos dels seus clients o altres grups d'interès, o actuacions o omissions per part del Grup no ajustades 

al marc jurídic i regulatori, o a les polítiques, normes o procediments interns o als codis de conducta i estàndards ètics i de bones 

pràctiques. L'objectiu del Grup és: i) minimitzar la probabilitat que es materialitzi aquest risc i ii) que, si es materialitza, les 

deficiències es detectin, reportin i solucionin amb celeritat. 

La gestió del risc de conducta no correspon a una àrea específica, sinó a tot el Grup, el qual, a través dels seus empleats, ha 

d'assegurar el compliment de la normativa vigent aplicant procediments que traslladin aquesta normativa a l'activitat que fan. 

Per tal de gestionar el risc de conducta, s'impulsen la difusió i la promoció dels valors i els principis d'actuació inclosos en el Codi 

Ètic i les normes de conducta, i tant els empleats del Grup CaixaBank com els membres dels seus Òrgans de Govern han d'assumir 

el seu compliment com a criteri principal i orientador de la seva activitat diària. En virtut d'això, i com a primera línia de defensa, les 

àrees l'activitat de les quals està subjecta a riscos de conducta implanten i gestionen indicadors o controls de primer nivell que 

permeten detectar possibles focus de risc i actuar eficaçment per a la seva mitigació. 

Risc legal i regulatori 

El risc legal i regulatori s'entén com les potencials pèrdues o disminució de la rendibilitat del Grup a conseqüència de canvis en la 

legislació vigent, d'una incorrecta implementació d'aquesta legislació en els processos del Grup, de la inadequada interpretació 

d'aquesta en les diferents operacions, de la incorrecta gestió dels requeriments judicials o administratius o de les demandes o 

reclamacions rebudes.  

La seva gestió es fa seguint determinats principis d'actuació per tal d'assegurar que es compleixen els límits d'apetit i tolerància al 

risc definits en el Marc d'Apetit al Risc del Grup.  

En aquest sentit, al Grup es fan actuacions per a la implementació adequada de normes, així com per al seguiment i el monitoratge 

constant de canvis regulatoris en defensa de més seguretat jurídica i d'interessos legítims, principalment els descrits a la Nota 3.1 

en relació amb l'entorn regulatori. Les actuacions es coordinen en el Comitè de Regulació, òrgan responsable de definir el 

posicionament estratègic del Grup en qüestions relacionades amb la regulació financera, impulsar la representació dels interessos 

de l'Entitat i coordinar l'avaluació regular de les iniciatives i propostes normatives que puguin afectar el Grup. 

En el mateix sentit, es coordina un conjunt de comitès (Comitè de Transparència, Comitè de Privacitat), l'objecte del qual és el 

seguiment, en cada iniciativa del banc, de la seva adequació amb les normes de protecció del consumidor i de la seva privacitat, 

destacant la cura per desenvolupar un estil de claredat contractual (friendly) en el llenguatge i la disposició dels continguts per 

comunicar els drets i les obligacions dels clients d'una manera més comprensible, sense que això impliqui atenuar el rigor tècnic i 

posant l'accent en el disseny de processos de comercialització transparents, que incorporin eines innovadores adreçades a facilitar 

al client la comprensió del productes ofert, les seves conseqüències econòmiques i els seus riscos.    

Per assegurar la correcta interpretació de les normes, a més d'una tasca d'estudi de la jurisprudència, i decisions de les autoritats 

competents, per tal d'ajustar la seva actuació a aquests criteris, addicionalment, es fa una consulta quan és necessari a les 

autoritats administratives competents.  
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En relació amb les reclamacions presentades davant el Servei d'Atenció al Client, així com el flux sostingut de litigiositat existent, el 

Grup disposa de polítiques, criteris i procediments d'anàlisi i monitoratge d'aquestes reclamacions i processos judicials. Aquests li 

permeten un millor autoconeixement de les activitats desenvolupades pel Grup, la identificació i l'establiment de millores 

constants en contractes i processos, la implementació de mesures de divulgació normativa i el lideratge en projectes transversals 

per adaptar-se àgilment a l'actualitat jurisprudencial, el restabliment precoç dels drets dels clients, davant d'eventuals incidències, 

mitjançant acords i l'establiment de les cobertures comptables que escaiguin, en forma de provisions, per cobrir els hipotètics 

perjudicis patrimonials sempre que es consideri probable que es produeixin com a conseqüència de resolucions desfavorables, tant 

judicials com extrajudicials (p. ex., reclamacions clients) administratives sancionadores, instades contra el Grup en els ordres civil, 

penal, tributari, contenciós administratiu i laboral. 

Risc tecnològic 

També en el marc del risc operacional regulatori, el risc tecnològic en el Catàleg Corporatiu de Riscos es defineix com el risc de 

pèrdues degudes a la inadequació o les fallades del hardware o del software de les infraestructures tecnològiques, a causa de 

ciberatacs o altres circumstàncies, que poden comprometre la disponibilitat, integritat, accessibilitat i seguretat de les 

infraestructures i les dades. El risc es desglossa en 5 categories que afecten les TIC (tecnologies d'informació i comunicació): i) 

disponibilitat; ii) seguretat de la informació; iii) operació i gestió del canvi; iv) integritat de dades; i v) govern i estratègia. 

El seu mesurament actual s'incorpora en un indicador RAF (Risk Appetite Framework) de seguiment mensual, calculat a partir 

d'indicadors individuals vinculats als diferents àmbits que formen el risc tecnològic. Es fan revisions periòdiques per mostreig que 

permeten comprovar la bondat tant de la informació com de la metodologia de creació dels indicadors revisats.  

Els marcs de govern intern associats als diferents àmbits del risc tecnològic s'han dissenyat segons estàndards internacionals de 

prestigi reconegut i estan alineats amb les Guies publicades pels diferents supervisors: 

◼ Govern TI, dissenyat i desenvolupat segons la Norma ISO 38500.  

◼ Seguretat de la Informació, dissenyat i desenvolupat segons la Norma ISO 27001.  

◼ Contingència Tecnològica, dissenyat i desenvolupat segons la Norma ISO 27031. 

◼ Govern de la informació i qualitat de la dada, dissenyat i desenvolupat tenint en compte la norma BCBS 239 

Particularment, la continuïtat de negoci es refereix a la capacitat d'una organització per seguir proporcionant els seus productes i 

prestant els seus serveis en nivells acceptables, prèviament establerts, després d'un incident perjudicial. En aquest àmbit, 

CaixaBank ha desenvolupat un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci dissenyat i desenvolupat segons la Norma ISO 22301.  

Amb els diferents marcs de govern i sistemes de gestió, CaixaBank garanteix: 

◼ El compliment de les recomanacions dels reguladors: Banc d'Espanya, Banc Central Europeu, etc. 

◼ La màxima seguretat en les operacions, tant en els processos habituals com en situacions extraordinàries. 

I demostra també als seus clients, inversors i altres grups d'interès: 

◼ El seu compromís amb el govern de les tecnologies de la informació, seguretat i continuïtat de negoci; i 

◼ La implantació de sistemes de gestió segons els estàndards internacionals més reconeguts; i 

◼ L'existència de diferents processos cíclics basats en la millora contínua. 

Així mateix, CaixaBank ha estat designat operador crític d'infraestructures en virtut del que disposa la Llei 8/2011 i es troba sota la 

supervisió del Centre Nacional per a la Protecció de les Infraestructures Crítiques, dependent de la Secretaria d'Estat de Seguretat 

del Ministeri de l'Interior. 

D'altra banda, CaixaBank manté un pla d'emergència general i diverses normatives internes sobre mesures de seguretat, entre les 

quals destaquen com a aspectes prioritaris: i) l'estratègia de ciberseguretat; ii) la lluita contra el frau a clients i intern; iii) la 

protecció de la informació; iv) la divulgació i govern de la seguretat; i v) la seguretat en proveïdors. 
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Risc de fiabilitat de la informació 

Durant l'exercici 2020, el risc de fiabilitat de la informació no financera s'ha incorporat al Catàleg Corporatiu de Riscos. Com a 

conseqüència d'això, l'actual risc de fiabilitat de la informació financera ha passat a denominar-se risc de fiabilitat de la informació i, 

així doncs, dona cabuda a la gestió del risc de fiabilitat tant de la informació financera com de la no financera.  

El risc de fiabilitat de la informació es defineix al Catàleg Corporatiu de Riscos com a deficiències en l'exactitud, la integritat i els 

criteris d'elaboració de les dades i la informació necessària per a l'avaluació de la situació financera i patrimonial del Grup 

CaixaBank, i també com a aquella informació posada a disposició dels grups d'interès i publicada al mercat que ofereixi una visió 

holística del posicionament en termes de sostenibilitat amb l'entorn i que guardi una relació directa amb els aspectes 

mediambientals, socials i de governança (principis ASG).  

El Grup disposa de polítiques corporatives aprovades pel Consell d'Administració que estableixen el marc de control i gestió del risc, 

entre les quals destaquen: 

◼ La Política corporativa de gestió del risc de fiabilitat de la informació financera, que té com a objectiu establir i definir: 

◆ un marc de referència que permeti la gestió del risc sobre la fiabilitat de la informació financera en relació amb la 

informació que s'ha de divulgar, tant individual com consolidada, que es genera des de CaixaBank, homogeneïtzant els 

criteris sobre les activitats de control i verificació; 

◆ el perímetre de la informació financera que cal cobrir; 

◆ el marc de govern que s'ha de seguir tant per a la informació que es divulgarà com per a la verificació de la documentació 

esmentada; 

◆ els criteris relacionats amb el control i la verificació de la informació que es divulgarà per tal de garantir l'existència, el 

disseny, la implantació i el funcionament correcte d'un Sistema de Control Intern sobre la Informació Financera (SCIIF) 

que permeti mitigar el risc sobre la fiabilitat de la informació financera, i la descripció de la governança i el procés de 

revisió establert en relació amb l'Estat d'Informació no Financera inclòs en l'Informe de Gestió.  

◆ En relació amb el risc de fiabilitat de la informació no financera, en l'exercici 2020 s'ha treballat en la formalització i la 

implementació de la governança i en els processos de revisió establerts en relació amb l'estat d'informació no financera 

inclòs en l'informe de gestió. 

El 2021 està previst ampliar l'abast de la política corporativa de gestió del risc de fiabilitat de la informació financera amb 

l'objectiu, entre altres, d'ampliar el perímetre d'informació i que doni cobertura a la informació no financera. En aquest 

sentit, en l'actualització de la política esmentada feta el 2020 ja es descriuen tant la governança com els processos de 

revisió establerts en relació amb la informació esmentada. 

◼ Política corporativa de govern de la informació i qualitat de la dada, que regula el govern de la dada i de presentació 

d'informes.  

La gestió d'aquest risc comprèn, principalment, l'avaluació que la informació del Grup compleixi els principis següents: 

◼ 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). 

◼ La informació reflecteix la totalitat de les transaccions, fets i altres esdeveniments en què el Grup és part afectada (integritat). 

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

◼ Les transaccions, fets i altres esdeveniments es classifiquen, presenten i revelen en la informació financera i no financera 

d'acord amb la normativa aplicable (presentació, desglossament, i comparabilitat). 

◼ La informació financera reflecteix, en la data corresponent, els drets i obligacions a través dels actius i passius corresponents, 

de conformitat amb la normativa aplicable (drets i obligacions). 

 

Risc de model 

A la Política corporativa de gestió del risc de model es defineix el risc de model com les possibles conseqüències adverses per al 

Grup que es podrien originar a partir de decisions fundades principalment en els resultats de models interns, a causa d'errors en la 
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construcció, aplicació o utilització d'aquests models. 

De manera particular, els subriscos identificats sota el risc de model que són objecte de gestió i control són: 

◼ Risc de qualitat: potencial impacte negatiu a causa de models poc predictius, bé per defectes en la construcció o perquè no 

s'han actualitzat amb el pas del temps. 

◼ Risc de govern: potencial impacte negatiu per un govern inadequat del risc de model (per exemple, models sense formalitzar 

en comitès, models rellevants sense opinió de segona línia de defensa o models no inventariats correctament). 

◼ Risc d'entorn de control: potencial impacte negatiu per debilitats en l'entorn de control dels models, (per exemple, models 

amb recomanacions vençudes o plans de mitigació incomplerts). 

L'estratègia general de risc de model es fonamenta en els pilars següents: 

◼ Identificació del risc de model, utilitzant l'Inventari Corporatiu de Models com a element clau per fixar el perímetre dels 

models dins de l'abast. Per poder gestionar el risc de model, cal identificar els models existents, la seva qualitat i l'ús que se'n 

fa al Grup. És necessari comptar amb un registre únic de models, que unifiqui el concepte de model i defineixi una taxonomia 

homogènia que reculli, entre altres atributs, la seva rellevància i valoració. 

◼ Govern de models, en què s'aborden aspectes clau, com ara: 

◆ La identificació de les fases més rellevants dins el cicle de vida d'un model, la definició de rols i estàndards mínims per a 

l'exercici d'aquestes activitats. 

◆ El concepte de gestió a partir de tiering, és a dir, la manera en què es pot modular el marc de control dels models en 

funció de la rellevància del model en termes generals. Aquest atribut condicionarà l'entorn de control del model, tal com 

el tipus i la freqüència de la validació, el tipus i la freqüència del seguiment del model, l'òrgan que ha d'aprovar l'ús d'un 

model, el nivell de supervisió intern o el nivell d'involucració de l'alta direcció. 

◆ El govern i gestió dels canvis en els models des d'una perspectiva transversal, oferint als diferents propietaris de models 

la necessària flexibilitat i agilitat per canviar els models afectats seguint el govern més adequat en cada cas. 

◆ La definició d'estàndards de Validació Interna que garanteixin l'adequada aplicació de controls per a la valoració de 

models per una unitat independent. 

◼ El monitoratge, a partir d'un marc de control amb un enfocament anticipatiu del risc de model que permeti mantenir el risc 

dins els paràmetres definits en el Marc d'Apetit al Risc del Grup, a través del càlcul periòdic de mètriques d'apetit i altres 

indicadors específics de risc de model. 

El 2021 es preveu el desplegament progressiu de la gestió del Risc de Model de forma proporcional a les filials susceptibles de la 

seva implantació. 

 

 

Altres riscos operacionals 

Dins el Catàleg Corporatiu de Riscos, es defineix com les pèrdues o els danys provocats per errors o errades en processos, per 

esdeveniments externs o per l'actuació accidental o dolosa de tercers aliens al Grup. Inclou, entre altres, factors de risc relacionats 

amb l'externalització, la custòdia de valors o el frau extern. 

El conjunt d'altres riscos operacionals té com a responsables de la seva gestió diària totes les àrees i empreses del Grup dins els 

seus àmbits respectius. Això implica identificar, avaluar, gestionar, controlar i informar sobre els riscos operacionals de la seva 

activitat, col·laborant amb la Direcció de Risc Operacional de CaixaBank en la implementació del model de gestió a tot el Grup. 

3.5.2. Risc reputacional 

El risc reputacional és el possible menyscabament de la capacitat competitiva que es produiria per deteriorament de la confiança 

en el Grup per part dels seus grups d'interès, a partir de l'avaluació que aquests grups efectuen d'actuacions o omissions, fetes o 

atribuïdes pel Grup, la seva Alta Direcció, els seus òrgans de govern o per fallida d'entitats relacionades no consolidades (risc de 

Step-In).  
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Alguns àmbits de risc identificats pel Grup en què es podria deteriorar aquesta confiança són, entre altres, els vinculats al disseny i 

la comercialització de productes, a sistemes i seguretat de la informació, a la necessitat d'impulsar aspectes ASG (Ambientals, 

Socials i de Govern Corporatiu) en el negoci, inclosos, per la seva rellevància cada cop més gran, els riscos relacionats amb el canvi 

climàtic, el desenvolupament del talent, la conciliació, la diversitat i la salut laboral. 

El seguiment del risc es fa a través d'indicadors seleccionats de reputació, tant interns com externs, provinents de les diferents 

fonts d'anàlisi de la percepció i expectatives dels stakeholders. Els indicadors de mesurament es ponderen en funció de la seva 

importància estratègica i s'agrupen en un quadre de comandaments de reputació que permet obtenir un Índex Global de Reputació 

(IGR). Aquesta mètrica permet fer un seguiment trimestral sectorial i temporal del posicionament, així com fixar els rangs i 

mètriques tolerats dins el RAF.  

Un altre instrument que permet fer un seguiment formal de la gestió del risc reputacional és la taxonomia de riscos reputacionals, 

que permet identificar els riscos principals que poden menyscabar la reputació del Grup i coordinar mesures preventives i de 

mitigació amb les àrees responsables. 

En el control i la mitigació del risc reputacional impacta el desenvolupament de polítiques que cobreixen diferents àmbits del Grup. 

A més, existeixen procediments i actuacions específiques per part de les àrees més directament implicades en la gestió dels 

principals riscos reputacionals que permeten prevenir o mitigar la materialització del risc. 

Així mateix, les polítiques internes de gestió del risc reputacional també inclouen impulsar plans de formació interna orientats a 

mitigar la materialització i els efectes dels riscos reputacionals, establir protocols d'atenció a afectats per les actuacions del banc o 

definir plans de crisi o contingència en cas de materialització dels diferents riscos. 
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4. Gestió de la solvència 
 

En el quadre següent es detallen els recursos propis computables del Grup: 

RECURSOS PROPIS COMPUTABLES 
(Milions d'euros)        
   31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

   IMPORT EN %  IMPORT EN %  IMPORT  EN % 
Patrimoni net comptable 25.278   25.151   24.058  

 Fons propis comptables 27.118   26.247   25.384  
  Capital  5.981   5.981   5.981  
  Resultat 1.381   1.705   1985  
  Reserves i altres 19.756   18.561   17.418  

 Interessos minoritaris i OCI (1.840)   (1.096)   (1.326)  
Resta d'instruments de CET1 268   (1.037)   (801)  

 Ajust computabilitat interessos minoritaris i OCI (107)   6   (43)  

 Altres ajustos (1) 375   (1.043)   (758)  
Instruments CET1 25.546   24.114   23.257  
Deduccions CET1 (5.892)   (6.327)   (6.457)  

 Actius intangibles (3.873)   (4.232)   (4.250)  
 Actius per impostos diferits (1.789)   (1.875)   (1.977)  
 Resta de deduccions de CET1 (230)   (220)   (230)  

CET1 19.654 13,6 %  17.787 12,0 %  16.800 11,5 % 
Instruments AT1 (2) 2.984   2.236   2.233  
Deduccions AT1          
TIER 1 22.638 15,7 %  20.023 13,5 %  19.033 13,0 % 
Instruments T2  3.407   3.224   3.295  
Deduccions T2          
Tier 2 3.407 2,4 %  3.224 2,2 %  3.295 2,3 % 
CAPITAL TOTAL 26.045 18,1 %  23.247 15,7 %  22.328 15,3 % 

Altres instruments subordinats computables MREL (3) 6.664   5.680   2.303  

MREL SUBORDINAT 32.709 22,7 %  28.927 19,6 %  24.631 16,9 % 
Altres instruments computables MREL (4) 5.111   3.362   2.943  

MREL (5) 37.820 26,3 %  32.289 21,8 %  27.574 18,9 % 
           

ACTIUS PONDERATS PER RISC (APR) 144.073   147.880   145.942  

(1) Inclou, principalment, previsió de dividends i ajust transitori NIIF 9. 
(2) A l'octubre s'ha fet una emissió de 750 milions d'euros d'instruments de Tier 1 addicional.  
(3) Al novembre s'ha fet una emissió de 1.000 milions d'euros d'instruments de deute senior non-preferred. 
(4) Durant el 2020 s'han fet dues emissions de 1.000 milions d'euros cadascuna de deute senior preferred (el gener i el juliol).  
(5) En relació amb el requeriment MREL, la nova directiva de resolució i recuperació (BRRD2) estableix que, a partir de l'1 de gener de 2022, CaixaBank, a nivell 
consolidat, haurà de complir un requeriment MREL total del 22,09 % dels APR (16,26 % amb instruments subordinats) i del 6,09 % sobre exposició del Leverage (LRE). A 
desembre de 2020, la ràtio MREL total sobre LRE assoleix el 9,4 %. 

 

A nivell individual, a 31 de desembre de 2020 CaixaBank presenta unes ràtios de 15,1 % CET1, 17,4 % Tier 1 i 20,0 % Capital Total, 

amb uns APR de 132.806 milions d'euros. 

Al quadre següent es resumeixen els requeriments mínims dels recursos propis computables: 

REQUERIMENTS MÍNIMS 
(Milions d'euros)         

   31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

   IMPORT EN %  IMPORT EN %  IMPORT EN % 

Requeriments mínims BIS III         

 CET1 (*) 11.670 8,10 %  12.983 8,78 %  12.770 8,75 % 

 Tier 1 14.236 9,88 %  15.201 10,28 %  14.959 10,25 % 

 Capital total 17.658 12,26 %  18.159 12,28 %  17.878 12,25 % 
           

(*) Per al 2020, i tenint en compte l'anticipació per part del BCE de l'article 104 de la DRC V en relació amb el Pilar 2R, el BCE ha exigit que CaixaBank 
mantingui a nivell consolidat una ràtio CET1 del 8,10 %, que inclou el mínim comú exigit pel Pilar 1 del 4,5 %, un requeriment específic de Pilar 2R de 
l'1,5 % (del qual un 0,84 % s'ha de complir amb CET1), un coixí de conservació de capital del 2,5 %, un coixí OEIS del 0,25 % i un coixí anticíclic 
específic del 0,01 %. 
Per al 2021, es mantenen els mateixos requeriments que per al 2020, per bé que s'ha de tenir en compte que el coixí anticíclic és d'actualització 
trimestral. 
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En el quadre següent es presenta un detall de la ràtio de palanquejament: 

RÀTIO DE PALANQUEJAMENT 
(Milions d'euros)     

   31-12-2020 31-12-2019  31-12-2018 

Exposició 403.659 341.681  344.485 

Ràtio de palanquejament (Tier 1/Exposició) 5,6 % 5,9 %  5,5 % 

 

Tot seguit es detallen els moviments dels recursos propis computables: 

MOVIMENTS DELS RECURSOS PROPIS COMPUTABLES 
(Milions d'euros)      
   31-12-2020  31-12-2019 

   IMPORT  EN %  IMPORT  EN % 

CET1 A L'INICI DE L'EXERCICI 17.787 12,0 %  16.800 11,5 % 

Moviments d'instruments CET1 1.432   856  

 Benefici 1.381   1.705  

 Dividend previst (216)   (897)  

 Reserves 386   303  

 Ajustos de valoració i altres (1) (119)   (255)  

Moviments de deduccions de CET1 435   131  

 Actius immaterials 359   18  

 Actius fiscals diferits 85   102  

 Resta de deduccions de CET1 (9)   11  

CET1 AL FINAL DE L'EXERCICI 19.654 13,6 %  17.787 12,0 % 

TIER 1 ADDICIONAL A L'INICI DE L'EXERCICI 2.236 1,5 %  2.233 1,5 % 

Moviments d'instruments AT1 (2) 748   3  

TIER 1 ADDICIONAL AL FINAL DE L'EXERCICI 2.984 2,1 %  2.236 1,5 % 

TIER 2 A L'INICI DE L'EXERCICI 3.224 2,2 %  3.295 2,3 % 

Moviments en instruments de Tier 2 183   (71)  

TIER 2 AL FINAL DE L'EXERCICI 3.407 2,4 %  3.224 2,2 % 

(1) Inclou ajust transitori NIIF 9 

(2) El 2020 s'ha fet una emissió de 750 milions d'euros d'instruments de Tier 1 addicional. 

 

A continuació, es presenta un detall causal dels principals aspectes de l'exercici que han influït en la ràtio CET1: 
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L'evolució anual de +161 punts bàsics recull +32 punts bàsics per l'impacte extraordinari de la reducció del dividend amb càrrec al 

2019, que és una de les mesures adoptades pel Consell d'Administració arran de la COVID-19, així com +55 punts bàsics per 

l'aplicació de l'ajust transitori de la normativa NIIF 9. 

La resta de l'evolució acumulada s'explica per +99 punts bàsics de variació orgànica, -15 punts bàsics per la previsió de dividends de 

l'any i -10 punts bàsics de l'evolució dels mercats i altres, que inclou l'impacte de la venda parcial de Comercia, la provisió sobre la 

participació en Erste Group Bank i l'entrada en vigor del nou tractament del software10. 

A continuació, s'inclou informació sobre els requeriments de capital segons el mètode de càlcul del risc: 

DETALL D'ACTIUS PONDERATS PER RISC I PER MÈTODE 
(Milions d'euros)         
   31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

   IMPORT  %  IMPORT  %  IMPORT  % 

Risc de crèdit (1) 111.827 77,6 %  113.947 77,1 %  111.740 76,6 % 

 Mètode estàndard 63.832 44,3 %  62.069 42,0 %  60.612 41,5 % 

 Mètode IRB 47.995 33,3 %  51.878 35,1 %  51.128 35,0 % 

Risc de les participacions 16.729 11,6 %  18.309 12,4 %  19.177 13,1 % 

 Mètode PD/LGD 4.056 2,8 %  5.915 4,0 %  7.436 5,1 % 

 Mètode simple 12.673 8,8 %  12.394 8,4 %  11.709 8,0 % 

 Mètode VaR 0 0,0 %  0 0,0 %  32 0,0 % 

Risc de mercat 2.267 1,6 %  2.224 1,5 %  1.916 1,3 % 

 Mètode estàndard 1.158 0,8 %  1.232 0,8 %  1.177 0,8 % 

 Models interns (IMM) 1.109 0,8 %  992 0,7 %  739 0,5 % 

Risc operacional 13.250 9,2 %  13.400 9,1 %  13.109 9,0 % 

 Mètode estàndard 13.250 9,2 %  13.400 9,1 %  13.109 9,0 % 

TOTAL  144.073 100,0 %  147.880 100,0 %  145.942 100,0 % 

(1) Inclou ajustos de valoració de crèdit (CVA), actius fiscals (DTA) i titulitzacions. 

                                                                        

10La Comissió Europea ha aprovat el desembre l'RTS sobre el tractament del software per al càlcul del CET1. 
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5. Distribució de resultats 

La distribució del benefici de Caixabank, S.A. de l'exercici 2020, que el Consell d'Administració, amb la informació disponible en la 

data de formulació d'aquests comptes anuals, acorda proposar a la Junta General d'Accionistes per a la seva aprovació, es presenta 

a continuació: 

DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS DE CAIXABANK, S.A. 
(Milions d'euros)  
   
  2020 

Base de repartiment  

Pèrdues i guanys 688 

Distribució:  

A Dividend (1) (2) 216 

A reserves (3) 472 

 A reserva legal (4) 0 

 A reserva voluntària (3) (5) 472 

BENEFICI NET DE L'EXERCICI 688 
   

(1) Import estimat corresponent a el pagament d'un dividend de 0,0268 euros per acció, a abonar en efectiu. Aquest import equival a l'15% sobre el resultat consolidat 
proforma de CaixaBank i Bankia, SA ajustat, en línia amb la recomanació de el Banc Central Europeu sobre limitació a el pagament de dividends (veure Informació 
Privilegiada publicada el 29 de gener de 2021). Es preveu que el dividend s'aboni després de l'emissió d'accions noves de CaixaBank en el marc de l'ampliació de capital 
necessària per atendre el bescanvi d'accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank aprovada com a part de l'acord de fusió de CaixaBank (societat absorbent) per 
absorció de Bankia, SA (Societat absorbida) per la Junta General d'Accionistes el 3 de desembre de 2020, sota el punt 2 de l'ordre del dia, previsiblement durant el segon 
trimestre del 2021. Per al cas que, a el temps de celebració de la Junta General Ordinària d' accionistes, l'escriptura de fusió per absorció de CaixaBank i Bankia, SA no 
constés inscrita al Registre Mercantil, o havent-se inscrit no ha conclòs el procediment de bescanvi de les accions de Bankia, SA per les noves accions de CaixaBank 
emeses en el marc de la fusió i la inscripció de la titularitat d'aquestes noves accions a favor dels accionistes de Bankia, SA en el registre comptable corresponent, es 
preveu facultar el Consell d'Administració de CaixaBank perquè determini una data de pagament del dividend posterior. En tot cas, el pagament del dividend s'ha de fer 
dins del termini màxim d'un mes des de la data en què consti inscrita a favor dels accionistes de Bankia, SA la titularitat de les noves accions de CaixaBank emeses per 
atendre el bescanvi de la fusió. La data i les circumstàncies del pagament del dividend s'anunciaran oportunament al mercat. L'import de 216.094.946 euros es reduirà en 
funció de el nombre total d'accions amb dret a dividend que finalment estiguin en circulació en el moment del pagament, després de l'emissió d'accions noves de 
CaixaBank en el marc de la fusió. Així mateix, aquest import es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament 
del dividend, atès que, tal com exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no podran percebre dividend. 
(2) El repartiment del dividend està subjecte a l'efectivitat de la fusió de CaixaBank, SA (com a societat absorbent) per absorció de la societat Bankia, SA (Societat 
absorbida). En el supòsit en què el 31 de desembre de 2021 no s'hagués materialitzat la fusió, l'import destinat al pagament de dividends es destinarà a reserves 
voluntàries. 
(3) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del 
dividend (vegeu notes (1) i (2) anteriors). 
(4) No és necessari destinar part del benefici de l'exercici 2020 a reserva legal, atès que en aquest moment aquesta ja arriba al 20 % de la xifra del capital social (article 
274 de la Llei de Societats de Capital). 
(5) La remuneració dels instruments de capital AT1 corresponent a l'exercici 2020, que puja a un total de 143 milions d'euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest 
import de reserves voluntàries. 
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6. Retribució a l'accionista i beneficis per acció 

 

En relació amb la política de dividends consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50 % del benefici net 

consolidat, el Consell d'Administració, en un exercici de prudència i responsabilitat social, va acordar modificar-la exclusivament per 

a l'exercici 2020 i limitar la distribució a un dividend en efectiu d'un percentatge no superior al 30 % del benefici net consolidat. 

Posteriorment, el Consell d'Administració ha acordat proposar a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes la distribució d'un 

dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà durant el segon 

trimestre. L'aprovació d'aquest dividend per part de la Junta General d'Accionistes, si escau, així com les condicions específiques del 

seu pagament, que en qualsevol cas estarà subjecte a l'execució de la fusió amb Bankia, es comunicaran oportunament al mercat. 

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15 % 

sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació feta pel Banc Central Europeu. El 

dividend s'abonarà a totes les accions en circulació en el moment del pagament. Així mateix, s'ha acordat deixar sense vigència la 

política anterior de dividends i fer pública una nova política en el moment oportú, després de la fusió prevista amb Bankia, 

acordada pel nou Consell després de la revisió i aprovació del pressupost del 2021. 

Els dividends distribuïts durant els tres últims exercicis han estat els següents: 

DIVIDENDS PAGATS    
(Milions d'euros)     
  

EUROS PER ACCIÓ 
IMPORT PAGAT EN 

EFECTIU DATA D'ANUNCI 
DATA DE 

PAGAMENT 

2020     

     Dividend 2019 0,07 418 26-03-2020 15-04-2020 

2019     

     Dividend complementari 2018 0,10 598 31-01-2019 15-04-2019 

2018     

     Dividend a compte de l'exercici 2018 0,07 419 25-10-2018 05-11-2018 

     Dividend complementari 2017 0,08 478 06-04-2018 13-04-2018 

6.1. Retribució a l'accionista 
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A continuació, es presenta el càlcul del benefici bàsic i diluït per acció del Grup, corresponent: 

CÀLCUL DEL BENEFICI BÀSIC I DILUÏT PER ACCIÓ    
(Milions d'euros) 

 

2020 2019 2018 

Numerador 1.238 1.572 1.902 

      Resultat atribuït a l'entitat dominant 1.381 1.705 1985 

      Menys: Import cupó participacions preferents (AT1) (143) (133) (83) 

Denominador (milers d'accions) 5.977 5.978 5.979 

 Nombre mitjà d'accions en circulació (1) 5.977 5.978 5.979 

Nombre ajustat d'accions (benefici bàsic per acció) 5.977 5.978 5.979 

Benefici bàsic per acció (en euros) (2) 0,21 0,26 0,32 

Benefici diluït per acció (en euros) (3) 0,21 0,26 0,32 

      (1) Nombre d'accions en circulació a l'inici de l'exercici, exclòs el nombre mitjà d'accions pròpies mantingudes en autocartera durant el període. S'han tingut en compte 
els ajustos retroactius de la NIC 33.  
(2) Si s'hagués considerat el resultat individual de CaixaBank dels exercicis 2020, 2019 I 2018, el benefici bàsic seria de 0,09, 0,32 i 0,19 euros per acció, respectivament. 

(3) Les participacions preferents no tenen impacte en el càlcul del benefici diluït per acció en ser remota la seva convertibilitat. A més, els instruments de patrimoni net 
associats a components retributius no són significatius. 

6.2. Benefici per acció 
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7. Combinacions de negocis, adquisició i venda de participacions en el capital d'entitats dependents 

Durant els exercicis 2020, 2019 i 2018 no s'han produït combinacions de negocis significatius. 
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8. Informació per segments de negoci 

La informació per segments de negoci té com a objectiu fer la supervisió i gestió interna de l'activitat i resultats del Grup, i es 

construeix en funció de les diverses línies de negoci establertes segons l'estructura i organització del Grup. Per definir i segregar els 

segments es tenen en compte els riscos inherents i particularitats de gestió de cadascun, basant-se en les unitats de negoci 

bàsiques, sobre les quals es disposa de xifres comptables i de gestió.  

En la seva elaboració s'apliquen: i) els mateixos principis de presentació utilitzats en la informació de gestió del Grup i ii) els 

mateixos principis i polítiques comptables utilitzats en l'elaboració dels comptes anuals.  

Després de la venda del 80 % del negoci immobiliari el desembre de 2018, a partir de 2019 el negoci immobiliari non core es deixa 

de reportar de forma separada i s'integren en el negoci Bancari i Assegurances la resta d'actius immobiliaris, llevat de la participació 

en Coral Homes, SLU (Coral Homes), que s'incorpora al negoci de participacions. A efectes comparatius, la informació de 2018 es 

presenta agregant els dos segments. 

D'aquesta manera, el Grup queda configurat en els segments de negoci següents: 

Negoci bancari i d'assegurances: recull els resultats de l'activitat bancària (banca detallista, corporativa i institucional, tresoreria i 

mercats), juntament amb la d'assegurances i gestió d'actius, desenvolupada, bàsicament, en el territori espanyol a través de la 

xarxa d'oficines i de la resta de canals complementaris. Recull tant l'activitat com els resultats generats pels clients del Grup, així 

com la gestió de la liquiditat i ALCO, els ingressos pel finançament a la resta de negocis i les activitats corporatives. Inclou, també, 

els negocis adquirits per CaixaBank a BPI durant el 2018 (assegurances, gestió d'actius i targetes).  

El negoci bancari i d'assegurances es presenta de manera unificada en consistència amb la gestió comercial i de riscos conjunta, en 

tractar-se d'un model de negoci integrat i dins d'un marc regulatori que té objectius de supervisió i comptables similars. El Grup 

comercialitza els productes d'assegurances, complementàriament a la resta de productes financers, a través de la seva xarxa 

comercial sobre la mateixa base de clients, a causa del fet que una gran part dels productes d'assegurances ofereixen alternatives 

d'estalvi (vida estalvi i pensions) als productes bancaris (estalvi i fons d'inversió).  

Participacions: inclou els ingressos per dividends i/o els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació nets del cost de 

finançament de les participacions, així com els guanys/pèrdues per actius i passius financers a Erste Group Bank, Repsol, SA 

(Repsol), Telefónica, SA (Telefónica), Banco Fomento de Angola, SA (BFA) i Banco Comercial e de Investimentos, SA (BCI). Des de l'1 

de gener de 2019 s'incorpora a aquest segment la participació del 20 % en Coral Homes, després de la venda del negoci immobiliari 

a finals de desembre de 2018. Així mateix, inclou els impactes significatius en resultats d'altres participacions significatives en 

sectors diversos.  

Inclou la participació de BFA, la qual, després de reestimar la influència significativa al tancament del 2018, es classifica com a 

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, i la participació en Repsol, fins a finalitzar la seva venda 

durant el segon trimestre del 2019. 

BPI: recull els resultats del negoci bancari domèstic de BPI, essencialment a Portugal. El compte de resultats inclou la reversió dels 

ajustos derivats de la posada a valor raonable dels actius i passius en la combinació de negocis i exclou els resultats i les magnituds 

de balanç associats als actius de BPI assignats al negoci de participacions (essencialment BFA, BCI) esmentats anteriorment.  

Les despeses d'explotació dels segments de negoci recullen tant les directes com les indirectes, assignades segons criteris interns 

d'imputació. 

En l'exercici 2020, l'assignació de capital al negoci de Participacions s'ha adaptat a l'objectiu corporatiu de capital del Grup de 

mantenir una ràtio regulatòria Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l'11,5 %, i considera tant el consum de recursos propis 

per actius ponderats per risc a l'11,5 % (12 % el 2019 i 11 % el 2018) com les deduccions aplicables.  

L'assignació de capital al BPI es correspon amb la visió subconsolidada, és a dir, tenint en compte els recursos propis de la filial. El 

capital consumit al BPI per les participades assignades al negoci de participacions s'assigna de forma consistent a aquest últim 

negoci. 

La diferència entre el total de fons propis del Grup i el capital assignat a la resta de negocis s'atribueix al negoci bancari i 

d'assegurances, que engloba les activitats corporatives del Grup.  

A continuació es presenten els resultats del Grup per segments de negoci: 
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS DEL GRUP CAIXABANK – SEGREGACIÓ PER NEGOCIS 
(Milions d'euros)                 
 NEGOCI BANCARI I D'ASSEGURANCES   PARTICIPACIONS   BPI 

 2020  2019  2018  

2020 2019 2018 

 

2020 2019 2018 
  

DEL QUAL:   
ASSEGURAN

CES 
  

DEL QUAL:  
ASSEGURAN

CES 
  

DEL QUAL:   
ASSEGURAN

CES 
 

 

MARGE D'INTERESSOS  4.534 342  4.659 316  4.659 305  (78) (124) (149)  444 416 397 

Ingressos per dividends i resultats d'entitats valorades pel 
mètode de la participació * 250 220  232 192  220 171  186 335 746  18 21 6 

Comissions netes 2.330 (62)  2.340 (68)  2.303 (124)      245 258 280 

Guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres  250 5  239 57  219 1  (9) 35 11  (2) 24 48 

Ingressos i despeses emparats per contractes 
d'assegurances i reassegurances 598 598  556 556  551 551         

Altres ingressos i despeses d'explotació (338) 136  (369) 79  (498) 51  (3)    (15) (17) (26) 

MARGE BRUT 7.624 1.239  7.657 1.132  7.454 955  96 246 608  690 702 705 

Despeses d'administració (3.657) (104)  (4.803) (99)  (3.813) (87)  (4) (4) (4)  (378) (397) (436) 

Amortització (479) (23)  (479) (22)  (368) (21)      (61) (67) (37) 

MARGE D'EXPLOTACIÓ 3.488 1.112  2.375 1.011  3.273 847  92 242 604  251 238 232 

Pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres 
provisions (2.123)   (811)   (673) 1      (40) 200 106 

RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 1.365 1.112  1.564 1.011  2.600 848  92 242 604  211 438 338 

Guanys o pèrdues en baixa d'actius i altres 216   (169)   (179) 1  (311)  (607)  28 2 51 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES 
ACTIVITATS CONTINUADES 

1.581 1.112  1.395 1.011  2.421 849  (219) 242 (3)  239 440 389 

Impost sobre beneficis (179) (224)  (332) (216)  (695) (186)  24 71 90  (65) (108) (107) 

RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES 
ACTIVITATS CONTINUADES 

1.402 888  1.063 795  1.726 663  (195) 313 87  174 332 282 

Resultat atribuït a minoritaris i altres    3   57     33    20 

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 1.402 888  1.060 795  1.669 663  (195) 313 54  174 332 262 

Actius totals 410.689 80.667  355.416 76.116  350.783 66.244  3.267 4.554 4.685  37.564 31.444 31.078 

      Del qual: posicions en deute sobirà 106.492 58.845  91.549 56.702  87.786 49.247      6.141 4.637 3.307 

                 
(*) L'activitat d'assegurances inclou la contribució de la participació a SegurCaixa Adeslas. 
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El negoci bancari i d'assegurances presenta un model de gestió integral bancari i assegurador. Dins d'un marc regulatori que té 

objectius de supervisió i comptables similars, la gestió comercial i de riscos es fa de manera conjunta, perquè es tracta d'un model 

de negoci integrat. A causa d'aquest model de gestió integral Bancari i Assegurador, en la informació sobre segregació per negocis 

es presenten els resultats del negoci Bancari i Assegurador com un únic segment. 

A continuació, es presenta informació sobre els ingressos per segments de negoci, àrea geogràfica i distribució d'ingressos 

ordinaris: 

DISTRIBUCIÓ DELS INTERESSOS I RENDIMENTS ASSIMILATS PER ÀREA GEOGRÀFICA 
(Milions d'euros)        

  CAIXABANK  GRUP CAIXABANK 

  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

Mercat nacional 3.932 4.104 4.266  6.211 6.540 6.458 

Mercat internacional 69 48 23  553 515 488 

Unió Europea 63 43 19  547 510 484 

 Zona euro 27 9 0  511 476 465 

 Zona no euro 36 34 19  36 34 19 

Resta de països 6 5 4  6 5 4 

TOTAL 4.001 4.152 4.289  6.764 7.055 6.946 

          

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS ORDINARIS*          
(Milions d'euros)            

  
INGRESSOS ORDINARIS 

PROCEDENTS DE CLIENTS  
INGRESSOS ORDINARIS ENTRE 

SEGMENTS   TOTAL INGRESSOS ORDINARIS 

  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

Negoci bancari i d'assegurances 11.245 11.345 11.071  90 138 160  11.335 11.483 11.231 

 Espanya 11.039 11.170 10.981  90 138 160  11.129 11.308 11.141 

 Resta de països 206 175 90      206 175 90 

Participacions 177 370 758      177 370 758 

 Espanya 62 106 347      62 106 347 

 Resta de països 115 264 411      115 264 411 

BPI 750 757 820  42 64 60  792 821 880 

 Portugal/Espanya 742 749 812  42 64 60  784 813 872 

 Resta de països 8 8 8      8 8 8 

Ajustos i eliminacions ordinaris entre 
segments     (132) (202) (220)  (132) (202) (220) 

TOTAL  12.172 12.472 12.649  0 0 0  12.172 12.472 12.649 

             (*) Corresponen als epígrafs següents del Compte de Pèrdues i Guanys Públic del Grup.  

  1. Ingressos per interessos 

  2. Ingressos per dividends 

  3. Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació 

  4. Ingressos per comissions 

  5. Guanys o (-) pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  6. Guanys o (-) pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets 

  7. Guanys o (-) pèrdues per actius no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  8. Guanys o (-) pèrdues per actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  9. Guanys/pèrdues de la comptabilitat de cobertures, nets 

10. Altres ingressos d'explotació 

11. Ingressos d'actius emparats per contractes d'assegurances i reassegurances 



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      9. Retribucions del «personal clau de la direcció» 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

138 

9. Retribucions del «personal clau de la direcció» 

 

 

 
 
La Junta d'Accionistes de CaixaBank celebrada el 22 de maig de 2020 va aprovar la política de remuneració dels membres del 

Consell d'Administració per als exercicis 2020-2022, de conformitat amb el sistema de remuneració previst als Estatuts Socials i al 

Reglament del Consell, així com amb el que disposa la Llei de Societats de Capital i la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, 

supervisió i solvència d'entitats de crèdit. El contingut de la política de remuneracions s'entén sens perjudici de la renúncia del 

Conseller Delegat a la remuneració variable corresponent a l'exercici 2020. 

L'article 34 dels Estatuts Socials de CaixaBank estableix que la retribució dels consellers en la seva condició com a tals consistirà en 

una quantitat fixa anual la xifra màxima de la qual determinarà la Junta General d'Accionistes i es mantindrà vigent mentre la Junta 

General no n'acordi la modificació. Aquesta xifra màxima es destina a retribuir el conjunt de consellers en la seva condició de tals, i 

es distribueix de la manera que el Consell d'Administració consideri més oportuna, a proposta de la Comissió de Retribucions, pel 

que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, que per l'exercici d'aquesta funció té establerta una retribució 

fixa addicional, i en consideració a les funcions i la dedicació de cadascun d'ells i a la seva pertinença a les diferents Comissions. Així 

mateix, de conformitat amb l'acord i subjecte als límits establerts per la Junta General d'Accionistes, els administradors podran ser 

retribuïts amb l'entrega d'accions de la Societat o d'una altra companyia cotitzada del grup al qual pertanyi, d'opcions sobre 

aquestes o de retribucions referenciades al valor de les accions.  

La remuneració dels consellers no executius, els quals mantenen una relació orgànica amb CaixaBank, i en conseqüència no 

disposen de contractes celebrats amb la societat per l'exercici de les seves funcions ni tenen reconegut cap tipus de pagament per 

terminació del càrrec de conseller, consisteix únicament en components fixos. 

La remuneració dels consellers executius podrà consistir en una quantitat fixa, una quantitat complementària variable i també 

sistemes d'incentius, així com una part assistencial que podrà incloure sistemes de previsió i assegurances oportunes i, si escau, la 

Seguretat Social. El Conseller Delegat, en cas de cessament, no a causa de l'incompliment de les seves funcions, podrà tenir dret a 

una indemnització.  

A més, davant l'enorme dificultat pràctica d'una pòlissa independent, els Consellers no executius formen part com a assegurats de 

la pòlissa de responsabilitat civil per a administradors i directius del Grup, per cobrir les responsabilitats en què aquests puguin 

incórrer com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.  

Les remuneracions i altres prestacions meritades a favor de les persones que en aquests exercicis han integrat el Consell 

d'Administració de CaixaBank es detallen a continuació: 

9.1. Remuneracions al Consell 

d'Administració 
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REMUNERACIONS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
(Milers d'euros)                

  COMPONENTS FIXOS  COMPONENTS VARIABLES  

SISTEMA 
D'ESTALVI A 

LLARG 
TERMINI 

ALTRES 
CONCEPTES 

(5) 

   

 

CÀRREC  SOU 

RETRIBUCIÓ 
PER 

PERTINENÇA AL 
CONSELL  

RETRIBUCIÓ 
PER 

PERTINENÇA A 
COMISSIONS 
DEL CONSELL 

RETRIBUCIÓ PER 
CÀRRECS 

EN SOCIETATS 
DEL GRUP* 

RETRIBUCIÓ PER 
PERTINENÇA A 

CONSELLS FORA DEL 
GRUP (6)  

RETRIBUCIÓ 
VARIABLE EN 

EFECTIU 

SISTEMES DE 
RETRIBUCIÓ 

BASATS EN 
ACCIONS (7)  

TOTAL 
2020 

TOTAL         
2019 

TOTAL         
2018 

Gual, Jordi President  1.090 60  232       1.382 1.385 1.503 

Muniesa, Tomás (1) Vicepresident  90 81 435 14       620 586 1.027 

Gortázar, Gonzalo** Conseller Delegat 1.561 90 50 560      511 64 2.836 3.762 3.547 

Reed, John S.  Conseller Coordinador  113 36         149 126 123 

Armenter, Marcelino (3)   23 8         31 62  

Bassons, Maria Teresa  Consellera  90 30         120 120 123 

Fisas, M. Verónica Consellera  90 93         183 162 140 

Fundación CajaCanarias, 
representada per la senyora 
Natalia Aznarez Gómez  Conseller  90 50         140 140 136 

García-Bragado, Alejandro  Conseller  90 30         120 120 118 

Garmendia, Cristina (3) Consellera  90 79         169 61  

Garralda, Ignacio  Conseller  90          90 103 136 

Ibarz, Javier (2)             0 55 217 

Minc, Alain (2)             0 47 180 

Moraleda, María Amparo Consellera  90 116         206 194 183 

Rosell, Juan (2)             0 48 190 

Sáinz de Vicuña, Antonio (2)             0 52 203 

Sanchiz, Eduardo Javier  Conseller  90 128         218 197 182 

Serna, José  Conseller  90 50         140 140 140 

Usarraga, Koro  Consellera  90 141         231 197 186 

Vives, Francesc Xavier (4)   50 31         81 200 178 

TOTAL   1.561 2.356 983 995 246  0 0  511 64 6.716 7.757 8.512 
(*) Registrat en el compte de resultats de les societats respectives. 

(**) Només Gonzalo Gortázar ha exercit funcions executives el 2020 i 2019. 

(1) Tomás Muniesa va ser nomenat Vicepresident el 26 d'abril de 2018; des d'aquesta data fins al 22 de novembre de 2018 va ser Vicepresident Executiu, i a partir d'aquesta última data és Vicepresident Dominical. 

(2) Alain Minc, Juan Rosell, Antonio Sáinz de Vicuña i Javier Ibarz van causar baixa com a consellers el 2019. 

(3) Marcelino Armenter i Cristina Garmendia van ser nomenats consellers el 5 d'abril de 2019. Marcelino Armenter va renunciar al seu càrrec el 2 d'abril de 2020. 

(4) Francesc Xavier Vives no va ser renovat en el seu càrrec com a Conseller Coordinador el 2020, després d'haver finalitzat el seu mandat. 

(5) Inclou la retribució en espècie (les primes d'assegurança de salut i primes d'assegurança de vida pagades a favor dels consellers executius), interessos meritats sobre la retribució variable diferida en efectiu, altres primes d'assegurança pagades i altres beneficis. 

(6) Remuneracions percebudes per representació de l'Entitat en consells d'administració de societats cotitzades i d'altres amb representació, fora del grup consolidable, i que es registren en els comptes de pèrdues i guanys de les societats respectives. 
(7) El Conseller Delegat ha decidit, de manera voluntària, renunciar a la remuneració variable corresponent a l'exercici 2020, tant en el que correspon a bonus anual com a la part corresponent a l'any 2020 del Pla d'Incentius Anuals a Llarg Termini (vegeu Nota 1.8). El 
2019 inclou 170 milers d'euros d'instruments financers corresponents a l'incentiu provisional del primer cicle de l'Incentiu Anual Condicionat vinculat al Pla Estratègic 2019 – 2021. 
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CaixaBank no té contretes obligacions en matèria de compromisos per pensions amb els membres, antics i actuals, del Consell 

d'Administració per la seva condició de consellers.  

 

La composició i el detall de les remuneracions a l'Alta Direcció de l'Entitat es presenten a continuació: 

REMUNERACIONS A L'ALTA DIRECCIÓ 
(Milers d'euros)    

  2020 2019 2018 

Retribucions salarials (1) 7.267 9.288 8.698 

Prestacions postocupació (2) 1.820 1.576 1.313 

Altres prestacions a llarg termini 251 125 96 

Altres càrrecs en societats del Grup 1.010 1.173 423 

TOTAL 10.348 12.162 10.530 

Remuneracions percebudes per representació de l'Entitat en Consells d'Administració de societats 
cotitzades i d'altres amb representació, fora del grup consolidable (3) 156 132 98 

TOTAL REMUNERACIONS 10.504 12.294 10.628 

Composició de l'Alta Direcció 11 11 10 

 Directors Generals 3 3 3 

 Directors Generals Adjunts - - 1 

 Directors Executius 7 7 5 

 Secretari General i del Consell 1 1 1 

 
(1) Aquest import inclou la retribució fixa, en espècie i variable total assignada als membres de l'Alta Direcció. El 2019, la retribució variable correspon al bonus anual 
meritat en metàl·lic i accions objectiu de l'exercici, inclosa la part diferida, més l'incentiu provisional corresponent al primer cicle del pla de retribució variable a llarg 
termini basat en accions. L'abril de 2020, l'Alta Direcció va anunciar la seva renúncia a la seva retribució variable de 2020, tant pel que fa al Bonus anual com a la seva 
participació en el segon cicle del Pla d'Incentius a Llarg Termini de 2020 (vegeu Nota 1.8). 
(2) Inclou les primes de l'assegurança de previsió i els beneficis discrecionals de pensió.  

(3) Registrat en el compte de resultats de les societats respectives. 

 

Tots els contractes dels membres de l'Alta Direcció i el Conseller Delegat tenen compromisos de no-competència postcontractual 

d'una anualitat dels components fixos (pagadors en 12 mensualitats) i clàusules d'indemnització de la més alta de les quantitats 

entre una anualitat dels components fixos o el previst per imperatiu legal.  

El Conseller delegat té una clàusula d'indemnització d'1 anualitat dels components fixos de la remuneració. Per als membres de 

l'Alta Direcció, n'hi ha 7 per als quals la indemnització prevista per imperatiu legal resulta superior a 1 anualitat i per als 4 restants, 

la indemnització prevista per imperatiu legal encara resulta inferior a 1 anualitat. 

A continuació, es presenta el valor de les obligacions meritades en concepte de compromisos postocupació d'aportació definida 

amb Consellers Executius i l'Alta Direcció: 

COMPROMISOS POSTOCUPACIÓ AMB CONSELLERS EXECUTIUS I ALTA DIRECCIÓ  
(Milers d'euros)    

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Compromisos postocupació  16.523 15.130 15.904 

     

 

 

L'article 30 del Reglament del Consell d'Administració de CaixaBank regula les situacions de conflicte aplicables a tots els consellers, 

i estableix que el conseller haurà d'evitar les situacions que puguin suposar un conflicte d'interès entre la Societat i el Conseller o 

les seves persones vinculades, adoptant per a això les mesures que siguin necessàries.  

El deure d'evitar situacions de conflicte d'interès imposa al conseller determinades obligacions, com abstenir-se de: i) fer 

directament o indirectament transaccions amb CaixaBank, llevat que es tracti d'operacions ordinàries, fetes en condicions 

9.2. Remuneracions a l'Alta Direcció 

9.3. Informació addicional referent al 

Consell d'Administració 
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estàndard per a tots els clients i d'escassa rellevància; ii) utilitzar el nom de la Societat ni invocar la seva condició de Conseller per 

influir indegudament en la realització d'operacions privades; iii) fer ús dels actius de la Societat i de valer-se de la seva posició en la 

Societat per obtenir un avantatge patrimonial o per a qualssevol fins privats; iv) aprofitar-se de les oportunitats de negoci de la 

Societat; v) obtenir avantatges o remuneracions de tercers diferents de la Societat i el seu grup associats a l'acompliment del seu 

càrrec, llevat que es tracti d'atencions de mera cortesia; i de vi) dur a terme activitats per compte propi o per compte d'altri que 

comportin una competència efectiva amb la societat, actual o potencial, o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte 

permanent amb els interessos de CaixaBank. 

Les obligacions esmentades podran ser dispensades en casos singulars, i en alguns casos requeriran l'aprovació de la junta 

d'accionistes. 

El text del Reglament del Consell d'Administració està a disposició del públic a la pàgina web de CaixaBank (www.caixabank.com). 

En qualsevol cas, els consellers han de comunicar al Consell d'Administració de CaixaBank qualsevol situació de conflicte, directe o 

indirecte, que ells o persones vinculades a ells puguin tenir amb l'interès del Grup, els quals seran objecte de comunicació en els 

comptes anuals, tal com estableix l'article 229.3 de la Llei de Societats de Capital. 

Durant l'exercici 2020, cap conseller ha comunicat cap situació que el situï en un conflicte d'interessos amb el Grup, per bé que en 

les ocasions següents els consellers es van abstenir d'intervenir i votar en la deliberació d'assumptes en les sessions del Consell 

d'Administració: 

CONFLICTES D'INTERÈS 

CONSELLER CONFLICTE 

Tomás Muniesa 
(Vicepresident) - Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió de Riscos. 

Gonzalo Gortázar (Conseller 
Delegat) 

- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al compliment dels reptes individuals i corporatius del 2019. 
- Abstenció en la deliberació i votació dels acords relatius a la seva remuneració corresponent a l'exercici 2020. 
- Abstenció en la deliberació i votació dels acords relatius als reptes del 2020.  

Fundación CajaCanarias 
(representada per Natalia 
Aznárez) - Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu a la concessió de finançament a persona vinculada. 

Natalia Aznárez 
(representant persona física 
del conseller Fundación 
CajaCanarias) - Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu a la concessió de finançament a persona vinculada. 

María Verónica Fisas  

- Abstenció en la deliberació i votació dels acords relatius a la proposta de la seva reelecció com a membre del Consell 
d'Administració. 
- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió Executiva. 
- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió de Riscos. 

Cristina Garmendia  

- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió de Retribucions. 
- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió d'Auditoria i 
Control. 

Ignacio Garralda 

- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu a la concessió de finançament a persona vinculada. 
Absència en la presentació de qüestions relatives als acords de bancassegurances de Bankia, en el marc de la integració de 
CaixaBank amb Bankia. 

John S. Reed - Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a Conseller Coordinador. 

Eduardo Javier 
Sanchiz - Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió de Nomenaments. 

Koro Usarraga 
- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu al seu nomenament com a membre de la Comissió Executiva. 
- Abstenció en la deliberació i votació de l'acord relatiu a la concessió de finançament a persona vinculada. 
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La resta de consellers amb càrrec vigent durant l'exercici 2020 (és a dir, el President, Jordi Gual, i els vocals María Teresa Bassons, 

Alejandro García-Bragado, María Amparo Moraleda, José Serna, Marcelino Armenter i Xavier Vives) han declarat que no han tingut, 

durant el temps del seu mandat el 2020, cap situació de conflicte amb l'interès de la societat, ja sigui directe o indirecte, propi o de 

les persones vinculades a ells. 

Per part seva, el Reglament Intern de Conducta en l'àmbit del mercat de valors regula les situacions de conflicte d'interès i estableix 

l'obligació d'informar l'Àrea de Compliment Normatiu sobre les situacions de conflicte d'interès, propis o de les seves persones 

vinculades. 

No hi ha cap relació familiar entre els membres del Consell d'Administració de CaixaBank i el col·lectiu de personal clau que 

compon l'Alta Direcció de CaixaBank. 

Prohibició de la competència 

De forma específica, l'article 229.1.f) de la Llei de Societats de Capital estableix que els membres del Consell d'Administració s'han 

d'abstenir de desenvolupar activitats per compte propi o aliè que comportin una competència efectiva, actual o potencial, amb la 

societat o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la societat. D'altra banda, 

l'article 230 de la Llei de Societats de Capital permet dispensar el conseller d'aquesta prohibició en cas que no es pugui esperar 

dany per a la societat o, si s'espera, que es vegi compensat pels beneficis que es preveu obtenir de la dispensa. La dispensa s'ha de 

concedir mitjançant un acord exprés i separat de la Junta General.  

En relació amb l'anterior, el conseller senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco va ser nomenat per la Junta General d'Accionistes de 

data 6 d'abril de 2017 amb la qualificació de conseller dominical, en representació de l'accionista Mutua Madrileña Automovilista, 

Sociedad de Seguros a Prima Fija («Mutua Madrileña»). El Sr. Garralda és President i Conseller Delegat de Mutua Madrileña, 

societat capçalera d'un grup empresarial que, igual que el Grup CaixaBank, està present en diferents sectors de l'activitat 

asseguradora i, així mateix, en l'àmbit de la gestió de fons de pensions, gestió de fons d'inversió i negoci immobiliari. Cal destacar 

que ambdues entitats mantenen una aliança estratègica a través de SegurCaixa Adeslas, societat participada per Mutua Madrileña 

(50 %) i el Grup CaixaBank (49,92 %) per al desenvolupament, la comercialització i la distribució en exclusiva d'assegurances 

generals a Espanya, sens perjudici que Mutua Madrileña competeix amb SegurCaixa Adeslas en tots els rams, tret del de la Salut; 

aquesta situació es preveu en el Pacte d'Accionistes subscrit per ambdues entitats.  

En consideració a l'escassa rellevància del nivell de competència entre ambdós grups en els sectors d'assegurances, gestió de fons 

de pensions i de fons d'inversió i negoci immobiliari i als avantatges que el Sr. Garralda aportaria al Consell d'Administració de 

CaixaBank derivats de la seva alta experiència i qualificació, facilitant a més un millor desenvolupament de l'actual aliança 

estratègica entre ambdós grups, la Junta General d'Accionistes de 6 d'abril de 2017 va acordar dispensar al senyor Ignacio Garralda 

Ruiz de Velasco de l'obligació de no-competència establerta a l'article 229.1 f) de la Llei de Societats de Capital i permetre-li, en el 

marc de la dispensa, l'exercici de càrrecs i funcions en les societats integrades al grup del qual és entitat dominant Mutua 

Madrileña i en societats participades directament o indirectament per Mutua Madrileña que derivin de la participació o de l'exercici 

de càrrecs i funcions a Mutua Madrileña. Així mateix, en el marc de la dispensa, el Consell d'Administració va aprovar un Protocol 

d'Actuacions específic dirigit a impedir danys per a CaixaBank com a conseqüència de l'exercici de les funcions de conseller per part 

del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, que actualment continua vigent. La societat no ha estat informada de cap 

circumstància que pugui suposar una major rellevància del nivell de competència entre el Grup CaixaBank i el Grup Mutua 

Madrileña en els sectors d'assegurances, gestió de fons de pensions i de fons d'inversió i negoci immobiliari, ni de cap altra activitat 

desenvolupada pel Grup Mutua Madrileña que pugui afectar el Grup CaixaBank. 
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Al tancament de l'exercici, els drets de vot (directes i indirectes) del «personal clau de la direcció» en el capital del Grup són els 

següents: 

 

DRETS DE VOT DELS MEMBRES DEL CONSELL  

(Percentatge*)     
 

 % DRETS DE VOT ATRIBUÏTS A LES ACCIONS   % TOTAL DE DRETS 
DE VOT  DIRECTE INDIRECTE  

Jordi Gual Solé 0,002   0,002 

Tomás Muniesa Arantegui 0,005   0,005 

Gonzalo Gortázar Rotaeche 0,019   0,019 

Fundación Caja Canarias 0,639   0,639 

TOTAL  0,665   0,665 
     

(*) % calculat sobre el capital escripturat a 31 de desembre de 2020. 

 

DRETS DE VOT D'ALTA DIRECCIÓ  

(Percentatge*)     
 

 % DRETS DE VOT ATRIBUÏTS A LES ACCIONS   % TOTAL DE DRETS 
DE VOT  DIRECTE INDIRECTE  

Juan Antonio Alcaraz García 0,001   0,001 

Iñaki Badiola Gómez 0,001   0,001 

Senyor Óscar Calderón de Oya 0,001   0,001 

Francesc Xavier Coll Escursell 0,002   0,002 

Jordi Mondéjar López 0,002   0,002 

Javier Pano Riera 0,002   0,002 

TOTAL  0,009   0,009 

     (*) % calculat sobre el capital escripturat a 31 de desembre de 2020. 

9.4. Drets de vot del «personal clau de la 

direcció» 
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10. Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'EFECTIU, SALDOS EN BANCS CENTRALS I ALTRES DIPÒSITS A LA VISTA 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Efectiu 2.339 2.700 2.468 

Saldo en efectiu en bancs centrals (Nota 3.3) 48.535 11.836 15.783 

Altres dipòsits a la vista 737 574 907 

TOTAL 51.611 15.110 19.158 

El saldo en efectiu en bancs centrals inclou els saldos mantinguts per al compliment del coeficient de reserves mínimes obligatòries 

en el banc central en funció dels passius computables. Les reserves exigides es remuneren al tipus d'interès de les operacions 

principals de finançament de l'Eurosistema. 
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11. Actius i passius financers mantinguts per negociar 

 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE DERIVATS DE NEGOCIACIÓ (PRODUCTE I CONTRAPART) 
(Milions d'euros)         
  31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Compravenda de divises no vençudes 336 341  247 251  405 407 

 Compres de divises contra euros 48 309  121 53  222 33 

 Compres de divises contra divises 17 18  47 58  138 131 

 Vendes de divises contra euros 271 14  79 140  45 243 

Compravenda d'actius financers        1 

 Compres         

 Vendes        1 

Futurs financers sobre accions i tipus d'interès i divises         

 Comprats         

 Venuts         

Opcions sobre accions 264 247  221 228  203 253 

 Comprades 264   221   203  

 Emeses  247   228   253 

Opcions sobre tipus d'interès 103 108  95 99  103 119 

 Comprades 103   95   103  

 Emeses  108   99   119 

Opcions sobre divises 57 7  48 22  131 84 

 Comprades 57   48   131  

 Emeses  7   22   84 

Altres operacions sobre accions i tipus d'interès 3.912 (5)  4.171 865  4.670 5.449 

 Permutes financeres sobre accions 157 132  49 90  120 67 

 Acords sobre tipus d'interès futurs (FRA)         

 Permutes financeres sobre tipus d'interès 3.755 (137)  4.122 775  4.550 5.382 

Derivats de crèdits        12 

 Venuts        12 

Derivats sobre mercaderies i altres riscos 629 (547)  1.412 402  3.195 2.291 

 Permutes financeres 628 (547)  1.408 397  3.190 2.283 

 Comprades 1   4 5  5 8 

TOTAL 5.301 151  6.194 1.867  8.707 8.616 
          

Del qual: contractats en mercats organitzats 35 51  27 34  32 78 

Del qual: contractats en mercats no organitzats 5.266 100  6.167 1.833  8.675 8.538 

 

Majoritàriament, el Grup cobreix de manera individualitzada el risc de mercat associat als derivats contractats amb clients 

mitjançant la contractació de derivats simètrics en mercat i procedeix al registre dels dos en la cartera de negociació. D'aquesta 

manera, el risc de mercat generat per aquesta operativa resulta poc significatiu. 

11.1. Derivats de negociació 
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El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'INSTRUMENTS DE PATRIMONI 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Accions de societats espanyoles 195 370 267 

Accions de societats estrangeres 60 87 81 

TOTAL 255 457 348 

 

 

 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

 

DETALL DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE** 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Deute públic espanyol* 442 365 605 

Deute públic estranger* 174 114 25 

Emesos per entitats de crèdit 40 97 46 

Altres emissors espanyols 92 76 37 

Altres emissors estrangers 53 67 42 

TOTAL 801 719 755 
      

(*) Vegeu Nota 3.4.1., apartat 'Concentració per risc sobirà'. 

(**) Vegeu classificació per 'ratings' a la Nota 3.4.1., apartat 'Concentració per qualitat creditícia'. 

 

 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE POSICIONS CURTES DE VALORS 

(Milions d'euros)    
  

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Per descoberts en cessions  273 471 399 

 Valors representatius de deute – Públic (*) 249 401 347 

 Valors representatius de deute – Altres emissors  24 70 52 

TOTAL 273 471 399 

     (*) Vegeu Nota 3.4.1., apartat 'Concentració per risc sobirà'. 

 

Les posicions curtes per descoberts en cessions de «Valors representatius de deute» són operacions a curt termini contractades 

amb l'objectiu de compensar les posicions no registrades en balanç que han estat venudes o cedides temporalment. 

11.2. Instruments de patrimoni 

11.3. Valors representatius de deute 

 

11.4. Posicions curtes de valors 
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12. Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'ACTIUS FINANCERS NO DESTINATS A NEGOCIACIÓ VALORATS OBLIGATÒRIAMENT A VALOR RAONABLE AMB CANVIS 
EN RESULTATS 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Instruments de patrimoni * 180 198 232 

Valors representatius de deute 52 63 145 

Préstecs i bestretes 85 166 327 

 Clientela 85 166 327 

TOTAL 317 427 704 

      
(*) el febrer de 2018, la societat dependent Banco BPI va comunicar que, conjuntament amb el Fundo de Pensões do Banc BPI, havia signat un contracte a través del qual 
s'acordava vendre a Violas SGPS, SA les seves quotes en la societat en Viacer - Sociedad Gestora de Participaciones Sociales, Lda (Viacer), societat que posseeix el 56 % del 
capital social de Super Bock Group, SGPS, SA. Banco BPI era titular del 14 % del capital social de Viacer, que va acordar vendre per un import de 130 milions d'euros, i 
Fundo de Pensões do Banco BPI era titular de l'11 % del capital social de Viacer, que va acordar vendre per 103 milions d'euros. Aquesta operació ha suposat un benefici 
de 60 milions d'euros registrats a l'apartat «Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorades obligatòriament a valor raonable amb canvis en 
resultats (net)» del compte de pèrdues i guanys de 2018. 

 

Els canvis en la valoració d'aquests actius financers com a conseqüència de les variacions del risc de crèdit no són significatius, a 

causa de la seva qualitat creditícia (Nota 3.4.1.). 
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13. Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Instruments de patrimoni 1.414 2.407 3.565 

 Accions de societats cotitzades 843 1.618 2.697 

 Accions de societats no cotitzades 571 789 868 

Valors representatius de deute* 17.895 15.964 18.323 

 Deute públic espanyol 13.966 10.173 14.194 

 Deute públic estranger 2.206 4.023 3.014 

 Emesos per entitats de crèdit 581 211 144 

 Altres emissors espanyols 42 38 36 

 Altres emissors estrangers 1.100 1.519 935 

TOTAL 19.309 18.371 21.888 

      Instruments de patrimoni    

 Del qual: plusvàlues latents brutes 109 110 75 

 Del qual: minusvàlues latents brutes (1.877) (1.155) (965) 

Valors representatius de deute    

 Del qual: plusvàlues latents brutes 596 503 368 

 Del qual: minusvàlues latents brutes  (5) (3) 
      

(*) Vegeu classificació per 'ratings' a la Nota 3.4.1. «Concentració per qualitat creditícia». 

 

El detall del moviment d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENTS D'INSTRUMENTS DE PATRIMONI - 2020 
(Milions d'euros) 

 

31-12-2019 

COMPRES I 
AMPLIACIONS 

DE CAPITAL 

VENDES I 
REDUCCIONS 

DE CAPITAL 

GUANYS (-) / 
PÈRDUES (+) 

TRANSFERIDES   
A RESERVES 

AJUSTOS A VALOR 
DE MERCAT I 
DIFERÈNCIES  

DE CANVI 
TRASPASSOS I 

ALTRES 31-12-2020 

Telefónica *  1.617    (774)  843 

Banco Fomento de 
Angola 414    (80)  334 

Altres ** 376 3 (153) (61) 72  237 

TOTAL 2.407 3 (153) (61) (782) 0 1.414 
        

(*) el març de 2020 es va cancel·lar la cobertura de valor raonable sobre l'1 % d'aquesta participació (instrumentalitzada mitjançant Equity Swap), registrant-se una 
plusvàlua de 177 milions d'euros a l'epígraf «Un altre resultat global acumulat» del patrimoni net. Des del 10 de juliol del 2020, la participació a Telefónica, SA ha passat a 
ser del 4,9 % a causa de l'efecte diluent de l'scrip dividend (5,0 % a 31 de desembre de 2019). 

(**) En data 25 de juny de 2020, el Grup CaixaBank ha venut la seva participació directa i indirecta de l'11,51 % de Caser, una vegada rebudes les autoritzacions 
administratives pertinents, per un preu de 139 milions d'euros. L'operació no ha generat un impacte patrimonial significatiu per al Grup. 

 

MOVIMENTS D'INSTRUMENTS DE PATRIMONI – 2019 
(Milions d'euros) 

 

31-12-2018 

COMPRES I 
AMPLIACIONS 

DE CAPITAL 

VENDES I 
REDUCCIONS 

DE CAPITAL 

GUANYS (-) / 
PÈRDUES (+) 

TRANSFERIDES   
A RESERVES 

AJUSTOS A VALOR 
DE MERCAT I 
DIFERÈNCIES  

DE CANVI 
TRASPASSOS I 

ALTRES 31-12-2019 

Telefónica  1.905    (288)  1.617 

Repsol (Nota 16) 786  (943) 106 51  0 

Banco Fomento de 
Angola 522    (108)  414 

Altres 352 2 (12) (7) 35 6 376 

TOTAL 3.565 2 (955) 99 (310) 6 2.407 

 

13.1. Instruments de patrimoni 
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MOVIMENTS D'INSTRUMENTS DE PATRIMONI – 2018 
(Milions d'euros)     
 

31-12-2017 

1a 
APLICACIÓ 

NIIF 9 
(NOTA 1) 01-01-2018 

COMPRES I 
AMPLIACION
S DE CAPITAL 

VENDES I 
REDUCCIONS 

DE CAPITAL 

GUANYS (-) / 
PÈRDUES (+) 

TRANSFERIDES  A 
RESERVES 

AJUSTOS A 
VALOR DE 
MERCAT I 

DIFERÈNCIES 
DE CANVI 

TRASPASSO
S I ALTRES 31-12-2018 

Telefónica 2.109  2.109    (204)  1.905 

Repsol (Nota 16)     (337) 4 (161) 1.280 786 

Banco Fomento 
de Angola (Nota 
16)        522 522 

Altres 774 (243) 531 11 (70) (30) (97) 7 352 

TOTAL 2.883 (243) 2.640 11 (407) (26) (462) 1.287 3.565 

 

L'estimació del valor raonable del Banc de Foment d'Angola (BFA) es basa en una metodologia de descompte de dividends (DDM), 

posteriorment contrastat amb metodologies de múltiples de comparables. Tot seguit es detallen les hipòtesis principals emprades 

en el model de descompte de dividends: 

 

HIPÒTESIS UTILITZADES  
(Percentatge)    
 BFA 

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Períodes de projecció 5 anys 5 anys 5 anys 

Taxa de descompte (1) 19,3 % 20,6 % 23,3 % 

Ràtio de capital objectiu 15 % 15 % 15 % 
    

(1) El 2020 es calcula amb el tipus d'interès del bo dels Estats Units més una prima de risc país i una altra de risc mercat. El 2019 i el 2018, es calculava sobre el tipus 
d'interès del bo angolès a deu anys, més una prima de risc. 

 

Per a la participació en BFA, l'exercici de determinació del valor raonable considera la sensibilitat sobre la taxa de descompte [-1,0 

%; +1,0 %] sense que es desprenguin d'això variacions significatives del valor raonable estimat en l'escenari base. 

La informació financera rellevant dels instruments de patrimoni més rellevants classificats en aquest apartat és la següent: 

 

INFORMACIÓ FINANCERA DE LES PARTICIPACIONS MÉS RELLEVANTS 
(Milions d'euros)  

DENOMINACIÓ SOCIAL ADREÇA  % PARTICIPACIÓ 
 % DRETS DE 

VOT 
PATRIMONI 

NET 
ÚLTIM RESULTAT 

PUBLICAT 

Telefónica (1) Madrid – Espanya 4,87 % 4,87 % 17.416 671 

Societat de Gestió d'Actius Procedents de 
la Reestructuració Bancària (Sareb) (2) Madrid – Espanya 12,24 % 12,24 % (7.512) (947) 

Banco de Fomento Angola (BFA) (2) Angola 48,10 % 48,10 % 855 282 

      (1) Entitat cotitzada. La informació relativa al patrimoni net i últim resultat publicat és a 30-09-2020. L'ampliació de capital feta el 30 de desembre de 2020 determina la 
participació en el 4,698 %, inscrivint-se al Registre Mercantil el 5 de gener de 2021. 

(2) Entitats no cotitzades. La informació relativa al patrimoni net i l'últim resultat publicat és a 31-12-2019. 
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El detall del moviment d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENTS DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE         

(Milions d'euros)            

  2020  2019  2018 

  
STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3:  STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3:  STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3: 

Saldo a l'inici de l'exercici 15.964 0 0  18.323    66.672   

 1a aplicació NIIF 9 (Annex 7)         (49.454)   

Saldo ajustat inici de l'exercici 15.964    18.323    17.218   

Més:          0   

 Alta per combinacions de negoci 0        0   

 Compres 8.657    10.579    9.234   

 Interessos  (116)    0    51   

 
Plusvàlues/(minusvàlues) contra 
ajustos de patrimoni net (Nota 24.2) 98    225    (194)   

Menys:         0   

 Vendes i amortitzacions  (6.735)    (12.816)    (7.938)   

 Interessos implícits meritats (10)    (184)    0   

 Reclassificacions i traspassos 0        0   

 
Imports transferits al compte de 
pèrdues i guanys (Nota 32)* 115    (163)    (48)   

 
Pèrdues per deteriorament d'actiu 
(Nota 36) 0    0    0   

 Diferències de canvi i altres (78)           

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 17.895 0 0  15.964 0 0  18.323 0 0 
             

(*) El 2020 s'han fet vendes de cartera de renda fixa per un import nominal de 4.979 milions d'euros amb un benefici de 69 milions d'euros, recollits en l'epígraf de 
«Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets». 
(*) El 2019 s'han fet vendes de cartera de renda fixa per un import de 7.036 milions d'euros d'import nominal amb un benefici de 171 milions d'euros, incloent-hi el 
benefici recollit per cancel·lació de cobertures associades. 

(*) El 2018 s'han fet vendes de cartera de renda fixa per un import de 4.540 milions d'euros d'import nominal amb un benefici de 126 milions d'euros, incloent-hi el 
benefici recollit per cancel·lació de cobertures associades. 

13.2. Valors representatius de deute 
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14. Actius financers a cost amortitzat 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT - 31-12-2020 
(Milions d'euros)       
  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 

FONS DE 
DETERIORAME

NT 
INTERESSOS 

MERITATS COMISSIONS ALTRES  
SALDO EN 

BALANÇ 

Valors representatius de deute 24.559 (11) 122   24.670 

Préstecs i bestretes 247.799 (5.609) 464 (357) 542 242.839 

     Bancs centrals 4     4 

     Entitats de crèdit 5.845  2   5.847 

     Clientela 241.950 (5.609) 462 (357) 542 236.988 

TOTAL 272.358 (5.620) 586 (357) 542 267.509 

       
DETALL D'ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT - 31-12-2019 
(Milions d'euros)       
  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 

FONS DE 
DETERIORAME

NT 
INTERESSOS 

MERITATS COMISSIONS ALTRES  
SALDO EN 

BALANÇ 

Valors representatius de deute 17.286 (6) 109   17.389 

Préstecs i bestretes 231.450 (4.700) 501 (373) 435 227.313 

     Bancs centrals 6     6 

     Entitats de crèdit 5.141 (2) 14   5.153 

     Clientela 226.303 (4.698) 487 (373) 435 222.154 

TOTAL 248.736 (4.706) 610 (373) 435 244.702 

       

       

DETALL D'ACTIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT - 31-12-2018 
(Milions d'euros)       
  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 

FONS DE 
DETERIORAME

NT 
INTERESSOS 

MERITATS COMISSIONS ALTRES  
SALDO EN 

BALANÇ 

Valors representatius de deute 16.956 (4) 108   17.060 

Préstecs i bestretes 230.864 (5.713) 490 (373) 254 225.522 

     Bancs centrals 5     5 

     Entitats de crèdit 7.546  4   7.550 

     Clientela 223.313 (5.713) 486 (373) 254 217.967 

TOTAL 247.820 (5.717) 598 (373) 254 242.582 
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El detall dels saldos nets d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE * 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 ** 31-12-2019 31-12-2018 

Deute públic espanyol 17.342 12.699 13.947 

Altres emissors espanyols 1.237 1.246 1.270 

Altres emissors estrangers 6.091 3.444 1.843 

TOTAL 24.670 17.389 17.060 
     

(*) Vegeu Nota 3.4.1., apartat 'Concentració per risc sobirà'.      
(**) Durant el 2020 s'han fet vendes de cartera de renda fixa per un import de 1.054 milions d'euros de nominal amb un benefici de 114 milions d'euros, recollits a 
l'epígraf de «Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets», sense que hagin tingut 
impacte en el model de negoci. 

 

El detall del moviment del valor en llibres brut (import en balanç sense considerar correccions de valor per deteriorament d'actius) 

de valors representatius de deute a cost amortitzat és el següent: 

 

MOVIMENTS DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE 
(Milions d'euros)               
  2020  2019  2018 

   STAGE 1:  STAGE 2: STAGE 3: TOTAL   STAGE 1:  STAGE 2: STAGE 3: TOTAL   STAGE 1:  STAGE 2: STAGE 3: TOTAL 
Saldo a l'inici de 
l'exercici 17.375 6 14 17.395  17.035 16 13 17.064  2.616  13 2.629 

1a aplicació NIIF 9           10.172 9  10.181 

Saldo ajustat inici de 
l'exercici 17.375 6 14 17.395  17.035 16 13 17.064  12.788 9 13 12.810 

Traspassos       (1) 1       

 De stage 2:       (1) 1       

Nous actius financers 13.822 103 12 13.937  1.296   1.296  6.195 8  6.203 

Baixes d'actius financers 
(diferents de fallits) (6.645) (6) (13) (6.664)  (875) (9)  (884)  (1.840) (9) (13) (1.862) 

Modificació de fluxos de 
caixa contractuals            8 13 21 

Canvis en la 
periodificació 
d'interessos 11   11  (81)   (81)  (108)   (108) 

Fallits               

Diferències de canvi i 
altres 2   2           

SALDO AL TANCAMENT 
DE L'EXERCICI 

24.565 103 13 24.681  17.375 6 14 17.395  17.035 16 13 17.064 

Fons de deteriorament* (2) (5) (4) (11)  (2)  (4) (6)  (1)  (3) (4) 

(*) No hi ha hagut moviments significatius durant el període           

14.1. Valors representatius de deute 

 

financers 
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Préstecs i bestretes – Entitats de crèdit 

El detall dels saldos bruts d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE PRÉSTECS I BESTRETES A ENTITATS DE CRÈDIT PER NATURALESA 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

A la vista 3.748 3.581 6.154 

 Altres comptes 3.748 3.581 6.154 

A termini 2.097 1.560 1.392 

 Comptes a termini 2.097 1.560 1.380 

 Adquisició temporal d'actius    

 Actius a stage 3    12 

TOTAL 5.845 5.141 7.546 

 

Préstecs i bestretes – Crèdit a la clientela 

El detall del moviment del valor en llibres brut (import en balanç sense considerar correccions de valor per deteriorament d'actius) 

de la cartera de crèdit a la clientela és el següent: 

MOVIMENTS DE CRÈDIT A LA CLIENTELA 
(Milions d'euros)               

  2020  2019  2018 

  
STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3: TOTAL  STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3: TOTAL  STAGE 1: STAGE 2: STAGE 3: TOTAL 

Saldo a l'inici de 
l'exercici 202.924 15.541 8.387 226.852  196.634 16.328 10.718 223.680  209.337 0 13.797 223.134 

1a aplicació NIIF 9           (16.113) 15.664 (16) (465) 

Saldo ajustat inici de 
l'exercici 202.924 15.541 8.387 226.852  196.634 16.328 10.718 223.680  193.224 15.664 13.781 222.669 

Traspassos (4.549) 3.461 1.088 0  (1.643) 745 898 0  (2.254) 1.794 460 0 

 De stage 1: (9.624) 9.097 527 0  (4.555) 4.044 511 0  (4.718) 4.150 568 0 

 De stage 2: 5.040 (6.045) 1.005 0  2.873 (3.855) 982 0  2.437 (3.211) 774 0 

 De stage 3: 35 409 (444) 0  39 556 (595) 0  27 855 (882) 0 

Nous actius 
financers 65.815 4.822 818 71.455  48.829 1.386 502 50.717  45.675 1.795 871 48.341 

Baixes d'actius 
financers (diferents 
de fallits)  (49.915) (3.758) (1.017) (54.690)  (40.896) (2.918) (1.627) (45.441)  (40.011) (2.925) (3.015) (45.951) 

Fallits   (1.020) (1.020)    (2.104) (2.104)    (1.379) (1.379) 

SALDO AL 
TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 214.275 20.066 8.256 242.597  202.924 15.541 8.387 226.852  196.634 16.328 10.718 223.680 

                

14.2. Préstecs i bestretes 
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El moviment de la cobertura dels «Actius financers a cost amortitzat – Préstecs i bestretes» és el següent: 

 

MOVIMENTS DEL FONS DE DETERIORAMENT DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA  
(Milions d'euros)             
  2020  2019  2018  

   STAGE 1: STAGE 2:  STAGE 3: TOTAL  STAGE 1: STAGE 2:  STAGE 3: TOTAL  STAGE 1: STAGE 2:  STAGE 3: TOTAL 

Saldo a l'inici de 
l'exercici 574 708 3.416 4.698 695 741 4.277 5.713 1.412 - 5.404 6.816 

 
1a aplicació NIIF 9 
(Nota 1)    -    - (440) 589 614 763 

Saldo ajustat inici de 
l'exercici 574 708 3.416 4.698 695 741 4.277 5.713 972 589 6.018 7.579 

Dotacions netes 328 423 942 1.693 21 (13) 400 408 (203) (204) 475 68 

 De stage 1: 216 472 238 926 (116) 32 219 135 52 23 180 255 

 De stage 2: (16) (89) 469 364 (19) (105) 142 18 (10) (60) (38) (108) 

 De stage 3: (4) (35) 61 22 (8) (21) (125) (154) (4) (27) 55 24 

Nous actius financers 165 133 328 626 183 112 344 639 134 77 415 626 

Baixes (33) (58) (154) (245) (19) (31) (180) (230) (375) (217) (137) (729) 

Utilitzacions   (670) (670)   (1.308) (1.308)   (1.777) (1.777) 

Traspassos i altres 18 (67) (63) (112) (142) (20) 47 (115) (74) 356 (439) (157) 

SALDO AL TANCAMENT 
DE L'EXERCICI 

920 1.064 3.625 5.609 574 708 3.416 4.698 695 741 4.277 5.713 

              

Del qual: Fons COVID-19 414 477 361 1.252         
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15. Derivats – Comptabilitat de cobertures (actiu i passiu) 

El detall dels saldos d'aquests epígrafs és el següent: 

DETALL DE DERIVATS DE COBERTURA (PRODUCTE I CONTRAPART) 
(Milions d'euros)         
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Tipus d'interès 312 121  2.070 351  1.752 363 

Instruments de patrimoni    58     

Divises i or  11  (6) 2  (4) 2 

Altres 1    40  95 88 

TOTAL COBERTURA DE VALOR RAONABLE 313 132  2.122 393  1.843 453 

Tipus d'interès  1  11   3  

Instruments de patrimoni       63  

Divises i or 159 4       

Altres 43 100   122  147 340 

TOTAL COBERTURA DE FLUXOS D'EFECTIU 202 105  11 122  213 340 

TOTAL 515 237  2.133 515  2.056 793 
          

Promemòria         

 Dels quals: OTC – Entitats de crèdit 515 237  499 254  897 560 

 Dels quals: OTC – Altres societats financeres    1.634 261  1.157 233 

 Dels quals: OTC – Resta       2  

 

A continuació, es detalla el calendari de l'import nominal dels instruments de cobertura sobre tipus d'interès i el seu tipus d'interès 

mitjà: 

CALENDARI DE VENCIMENT DELS ELEMENTS DE COBERTURA I TIPUS D'INTERÈS MITJÀ 
(Milions d'euros)        
 VALOR DE L'ELEMENT COBERT TIPUS 

D'INTERÈS 
MITJÀ   < 1 MES 1-3 MESOS 3-12 MESOS 1-5 ANYS > 5 ANYS TOTAL 

Cobertures de tipus d'interès d'actius 20 8 112 2.162 11.047 13.349 (0,49 %) 

Cobertures de tipus d'interès de passius 2.071 1.020 1.808 22.874 7.787 35.560 1,32 % 

TOTAL COBERTURA DE VALOR RAONABLE 2.091 1.028 1.920 25.036 18.834 48.909  

Cobertures de tipus d'interès d'actius 41 1.609 1.371 2.900 3.073 8.994 (0,34 %) 

TOTAL COBERTURA DE FLUXOS D'EFECTIU 41 1.609 1.371 2.900 3.073 8.994 (0,34 %) 
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ELEMENTS DE COBERTURA – COBERTURES DE VALOR RAONABLE 
(Milions d'euros)            
   

INSTRUMENT DE COBERTURA 
UTILITZAT 

31-12-2020  2020  31-12-2019  31-12-2018 

   

VALOR INSTRUMENT 
DE COBERTURA  

CANVI EN EL VR 
UTILITZAT PER 
CALCULAR LA 

INEFICÀCIA DE LA 
COBERTURA (NOTA 32) 

INEFICÀCIA 
RECONEGUDA EN 

RESULTATS 
(NOTA 32) 

 
VALOR INSTRUMENT 

DE COBERTURA  
VALOR INSTRUMENT 

DE COBERTURA 

 
ELEMENT COBERT RISC COBERT ACTIU PASSIU   ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Macro-
cobertures 

Emissions* 
Transformació de tipus fix a tipus 
variable 

Permutes i opcions de tipus 
d'interès 265 9  113 (6)  1.863 22  1.710 123 

Préstecs a tipus fix 
Transformació de tipus fix a tipus 
variable 

Permutes i opcions de tipus 
d'interès 47 80  (168) (1)  182 286  18 193 

Préstecs a tipus variable 
Transformació de tipus variable 
EURIBOR 12M a tipus variable EONIA Permutes de tipus d'interès          7  

Dipòsits a termini 
Transformació de tipus fix a tipus 
variable 

Permutes i opcions de tipus 
d'interès 0 42  7 (1)  19 5  13 16 

TOTAL   312 131  (48) (8)  2.064 313  1.748 332 

Micro-
cobertures 

Deute públic cartera OCI 
Transformació de tipus fix a tipus 
variable Permutes de tipus d'interès    (1)    6   3 

Deute públic cartera OCI 
Transformació deute tipus fix inflació a 
tipus variable 

Permutes de tipus d'interès, 
permutes sobre la inflació i 
opcions d'inflació 1   (6)    40  88 108 

Deute públic cartera OCI 
Transformació deute tipus fix en divisa a 
tipus variable en divisa Permutes de tipus d'interès    53    34   10 

Préstec en divisa 
Transformació tipus fix en divisa a tipus 
variable en euro Permutes de divisa  1  (1)        

Instruments de patrimoni 
cartera canvis en OCI** Valor de l'instrument Equity Swap        58     

Resta      7 5     7  

TOTAL   1 1  52 5  58 80  95 121 
            

VR: valor raonable             
(*) El 2018 es va amortitzar anticipadament una emissió d'obligacions subordinades de 2.072 milions d'euros d'import nominal i es va registrar un benefici de 110 milions d'euros a l'epígraf «Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no 
valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets» del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt, derivat de l'operativa de cobertures associades a aquesta emissió (vegeu Nota 32). 

(**) Cobertura sobre un 1 % de Telefónica contractada el 2019 i cancel·lada el març de 2020. 
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ELEMENTS COBERTS – COBERTURES DE VALOR RAONABLE    
(Milions d'euros)                 
 

ELEMENT COBERT RISC COBERT 
INSTRUMENT DE COBERTURA 
UTILITZAT` 

 31-12-2020  2020  31-12-2019  31-12-2018 

 

 INSTRUMENT COBERT  

AJUSTOS DE VALOR 
RAONABLE 

ACUMULATS EN 
L'ELEMENT COBERT  

IMPORT ACUMULAT 
DELS AJUSTOS DE 

COBERTURA DE FV 
DE LES PARTIDES 

COBERTES** 

CANVI EN EL 
VALOR UTILITZAT 
PER CALCULAR LA 
INEFICÀCIA DE LA 

COBERTURA 
(NOTA 32) 

LÍNIA DE BALANÇ 
DE L'ELEMENT 

COBERT 

 
INSTRUMENT 

COBERT  
INSTRUMENT 

COBERT 

 
 ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU   ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Macro-
cobertures 

Emissions 
Transformació de tipus 
fix a tipus variable Permutes i opcions de tipus d'interès   30.327   1.602  81 (122) 

Passius financers a 
cost amortitzat   27.726   22.179 

Préstecs a tipus fix 
Transformació de tipus 
fix a tipus variable Permutes i opcions de tipus d'interès  12.673   269   (1.017) 167 

Actius financers a 
cost amortitzat  13.681   12.211  

Préstecs a tipus 
variable 

Transformació de tipus 
variable EUR 12M a tipus 
variable EONIA Permutes de tipus d'interès          

Actius financers a 
cost amortitzat  660   3,615  

Dipòsits a termini 
Transformació de tipus 
fix a tipus variable Permutes i opcions de tipus d'interès   5.233   12   (7) 

Passius financers a 
cost amortitzat   5.206  493 5.085 

TOTAL    12.673 35.560  269 1.614  (936) 38   14.341 32.932  16.319 27.264 

Micro-
cobertures 

Deute públic cartera 
OCI 

Transformació de tipus 
fix a tipus variable Permutes de tipus d'interès  70   n/a n/a   1 

Actius financers a 
valor raonable*  69   64  

Deute públic cartera 
OCI 

Transformació deute 
tipus fix inflació a tipus 
variable 

Permutes de tipus d'interès, 
permutes sobre inflació i opcions 
sobre inflació  471   n/a n/a   6 

Actius financers a 
valor raonable*  468   434  

Deute públic cartera 
OCI 

Transformació deute a 
tipus fix en divisa a tipus 
variable en divisa Permutes de tipus d'interès     n/a n/a   (53) 

Actius financers a 
valor raonable*  1.037   880  

Préstec en divisa 

Transformació tipus fix 
en divisa a tipus variable 
en euro Permutes de divisa  131   1    1 

Actius financers a 
cost amortitzat       

Instruments de 
patrimoni cartera 
canvis en OCI Valor de l'instrument Equity Swap      n/a n/a    

Actius financers a 
valor raonable*  323     

Resta    4          3   34  

TOTAL    676   1    (45)   1.900   1.412  

           
(*) amb canvis en un altre resultat global     
(**) Vegeu Nota 20. 
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ELEMENTS DE COBERTURA – COBERTURES FLUXOS D'EFECTIU    
(Milions d'euros)           
    31-12-2020   31-12-2019  31-12-2018 

    

VALOR INSTRUMENT DE 
COBERTURA 

IMPORT 
RECLASSIFICAT 

DES DE 
PATRIMONI A 

RESULTATS 

INEFICÀCIA 
RECONEGUDA EN 

RESULTATS 

 
VALOR INSTRUMENT 

DE COBERTURA  
VALOR INSTRUMENT 

DE COBERTURA 

 

ELEMENT COBERT RISC COBERT 
INSTRUMENT DE 

COBERTURA UTILITZAT ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Macro-
cobertures 

Préstecs a tipus variable Transformació de tipus variable a tipus fix 
Permutes de tipus 

d'interès         3  

Préstecs EURIBOR hipotecari Transformació d'euríbor hipotecari a tipus fix 
Permutes de tipus 

d'interès      11     

Préstecs en divisa a tipus variable 
Transformació de tipus variable en divisa a 
tipus variable en euros Permutes de divisa 158 3 (16)        

TOTAL   158 3 (16)   11   3  

Micro-
cobertures 

Deute públic indexat a la inflació 
Transformació tipus variable indexat a la 
inflació a tipus fix 

Permutes sobre inflació i 
opcions sobre inflació  84 (20)    122  145 340 

Deute públic a cost amortitzat 
indexat a la inflació Transformació de tipus variable a tipus fix 

Permutes sobre tipus 
d'interès i inflació 44 18 (1)        

Instruments de patrimoni cartera 
associades* Valor de l'instrument Equity Swap         63  

Resta           2  

TOTAL   44 102 (21)    122  210 340 

           (*) El 2019 es va cancel·lar la cobertura sobre un 1,36 % de la participació en Erste Bank, cosa que va generar un benefici de 49 milions d'euros, registrats en l'epígraf «Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets» del compte de pèrdues i 
guanys. 



   
       
 

 
 
      
       
           
                                     

 

      15. Derivats – Comptabilitat de cobertures (actiu i passiu) 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

159 

ELEMENTS COBERTS – COBERTURES DE FLUXOS D'EFECTIU   
(Milions d'euros)         
 31-12-2020  31-12-2019 31-12-2018 

 

ELEMENT COBERT RISC COBERT 

INSTRUMENT DE 
COBERTURA 

UTILITZAT 

RESERVA DE 
COBERTURA 

DE FLUXOS 
D'EFECTIU 

IMPORT PENDENT EN LA 
RESERVA DE COBERTURES 
DE FLUXOS D'EFECTIU DE 

RELACIONS DE COBERTURA 
PER ALS QUALS LA 

COMPTABILITZACIÓ DE 
COBERTURA JA NO ÉS 

APLICABLE 

LÍNIA DE BALANÇ 
EN QUÈ S'INCLOU 

L'ELEMENT 
COBERT  

RESERVA DE 
COBERTURA 

DE FLUXOS 
D'EFECTIU 

IMPORT PENDENT EN LA 
RESERVA DE COBERTURES 
DE FLUXOS D'EFECTIU DE 

RELACIONS DE COBERTURA 
PER ALS QUALS LA 

COMPTABILITZACIÓ DE 
COBERTURA JA NO ÉS 

APLICABLE 

RESERVA DE 
COBERTURA 

DE FLUXOS 
D'EFECTIU 

IMPORT PENDENT EN LA 
RESERVA DE COBERTURES 
DE FLUXOS D'EFECTIU DE 

RELACIONS DE COBERTURA 
PER ALS QUALS LA 

COMPTABILITZACIÓ DE 
COBERTURA JA NO ÉS 

APLICABLE 

Macro-
cobertures 

Préstecs a tipus variable 
Transformació de tipus 

variable a tipus fix 
Permutes de tipus 

d'interès   
Actius financers a 

cost amortitzat    2  

Préstecs EURIBOR 
hipotecari 

Transformació d'euríbor 
hipotecari a tipus fix 

Permutes de tipus 
d'interès 93    2    

Préstecs en divisa a 
tipus variable 

Transformació del tipus 
variable en divisa a tipus 

variable en euros Permuta de divisa (3) 0 
Actius financers a 

cost amortitzat      

Imposicions a termini a 
tipus fix 

Transformació de tipus fix 
a tipus variable 

Permutes de tipus 
d'interès   

Actius financers a 
cost amortitzat   25  26 

TOTAL   90 0  0 2 25 2 26 

Micro-
cobertures 

Deute públic indexat a 
la inflació 

Transformació deute 
variable indexat a la 

inflació a tipus fix 

Permutes sobre 
inflació i opcions 

sobre inflació 15  
Actius financers a 

valor raonable*   (75)  (55)  

Deute públic a cost 
amortitzat lligat a la 
inflació 

Transformació de tipus 
variable a tipus fix 

Permutes sobre 
tipus d'interès i 

inflació (25) 0 
Actius financers a 

cost amortitzat      

Instruments de 
patrimoni cartera 
associades Valor de l'instrument Equity Swap   

Inversions en 
negocis conjunts i 

associades    61  

Resta         2 (4) 

TOTAL   15 0   (75) 0 8 (4) 

         (*) amb canvis en un altre resultat global   
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16. Inversions en negocis conjunts i associades 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENTS DE PARTICIPACIONS - 2020  
(Milions d'euros)          
 

31-12-2019 

COMPRES  VENDES 

VALORACIÓ PEL 
MÈTODE DE LA 
PARTICIPACIÓ 

DETERIO- 
RAMENT DE 

VALOR 

TRASPASS
OS I 

ALTRES 

31-12-2020 

 VALOR 
COMPTABL

E  % PART. 

VALOR 
COMPTABL

E***  % PART. 

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 3.429  0 0 (21)  (42) 3.366  

Erste Group Bank* 1.470 9,92 %   48  (4) 1.514 9,92 % 

Coral Homes ** 948 20,00 %   (41)  (105) 802 20,00 % 

SegurCaixa Adeslas  695 49,92 %   11  (21) 685 49,92 % 

Associats subgrup BPI 200    (9)  (3) 188  

Comercia Global Payments      2  49 51 20,00 % 

Resta 116    (32)  42 126  

FONS DE COMERÇ 362  0 0 0  5 367  

SegurCaixa Adeslas 300       300  

Associats subgrup BPI 43       43  

Resta 19      5 24  

FONS DE DETERIORAMENT (16)  0 0 0 (316) 0 (332)  

Erste Group Bank       (311)  (311)  

Resta (16)     (5)  (21)  

TOTAL ASSOCIATS 3.775  0 0 (21) (316) (37) 3.401  

          

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 167  0 0 11  (136) 42  

Comercia Global Payments  122 49,00 %   14  (136) 0  

Negocis conjunts subgrup BPI 37       37  

Resta 8    (3)   5  

FONS DE COMERÇ 0  0 0 0  0 0  

Resta 0       0  

FONS DE DETERIORAMENT (1)  0 0 0  1 0  

Resta (1)      1 0  

TOTAL NEGOCIS CONJUNTS 166  0 0 11 0 (135) 42  

          
(*) A 31 de desembre de 2020, el valor de mercat del 9,92 % de la participació és de 1.063 milions d'euros.  

(**) En traspassos i d'altres es recull, principalment, la distribució de reserves i dividends contra cost.  

(***) Inclou 7 milions d'euros d'actius intangibles generats en el moment de l'adquisició, que s'estan amortitzant en el termini corresponent 
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MOVIMENTS DE PARTICIPACIONS – 2019  
(Milions d'euros)          
 

31-12-2018 

COMPRES VENDES 

VALORACIÓ PEL 
MÈTODE DE LA 
PARTICIPACIÓ 

DETERIO- 
RAMENT DE 

VALOR 
TRASPASS

OS 

31-12-2019 

 VALOR 
COMPTABL

E  % PART. 

VALOR 
COMPTABL

E**  % PART. 

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 3.368  1 (2) 204  (142) 3.429  

Erste Group Bank* 1.381 9,92 %   92  (3) 1.470 9,92 % 

Coral Homes  1.082 20,00 %     (134) 948 20,00 % 

SegurCaixa Adeslas  624 49,92 %   73  (2) 695 49,92 % 

Associats subgrup BPI 168    35  (3) 200  

Resta 113  1 (2) 4   116  

FONS DE COMERÇ 362  0 0 0  0 362  

SegurCaixa Adeslas 300       300  

Associats subgrup BPI 43       43  

Resta 19       19  

FONS DE DETERIORAMENT (19)  0 2 0 1 0 (16)  

Resta (19)   2  1  (16)  

TOTAL ASSOCIATS 3.711  1 0 204 1 (142) 3.775  

          

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 167  4 (1) 1  (4) 167  

Comercia Global Payments 123 49,00 %   (1)   122 49,00 % 

Negocis conjunts subgrup BPI 35    2   37  

Resta 9  4 (1)   (4) 8  

FONS DE COMERÇ 1  0 (1) 0  0 0  

Resta 1   (1)    0  

FONS DE DETERIORAMENT 0  0 0 0 (1) 0 (1)  

Resta 0     (1)  (1)  

TOTAL NEGOCIS CONJUNTS 168  4 (2) 1 (1) (4) 166  
          

(*) A 31 de desembre de 2019, el valor de mercat del 9,92 % de la participació és de 1.431 milions d'euros.  

(**) Inclou 55 milions d'euros d'actius intangibles generats en el moment de l'adquisició, que s'estan amortitzant en el termini corresponent 
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MOVIMENTS DE PARTICIPACIONS – 2018  
(Milions d'euros)          
 

31-12-2017 

COMPRES VENDES  

VALORACIÓ PEL 
MÈTODE DE LA 
PARTICIPACIÓ 

DETERIO- 
RAMENT DE 

VALOR 

TRASPAS- 
SOS I 

ALTRES 

31-12-2018 

 VALOR 
COMPTABL

E  % PART. 

VALOR 
COMPTABL

E***  % PART. 

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 5.689  60 (1.534) 136  (983) 3.368  

Repsol 2.705 9,64 % 36 (1.416) 133  (1.458)   

Erste Group Bank* 1.353 9,92 %   28   1.381 9,92 % 

Coral Homes (Nota 1.8) 0    1  1.080 1.081 20,00 % 

SegurCaixa Adeslas** 715 49,92 %  (113) 23   625 49,92 % 

Associats subgrup BPI 748    (63)  (517) 168  

Resta 168  24 (5) 14  (88) 113  

FONS DE COMERÇ 361  0 0 0  0 361  

SegurCaixa Adeslas 300       300  

Associats subgrup BPI 42       42  

Resta 19       19  

FONS DE DETERIORAMENT (13)  0 2 0  (7) (18)  

Resta (13)   2   (7) (18)  

TOTAL ASSOCIATS 6.037  60 (1.532) 136  (990) 3.711  

          

VALOR TEÒRIC COMPTABLE 186  4 (38) 15  0 167  

Comercia Global Payments 105 49,00 %   19   123 49,00 % 

Negocis conjunts subgrup BPI 35    0  0 35  

Resta 46  4 (38) (4)   9  

FONS DE COMERÇ 1  0 0 0  0 1  

Resta 1      0 1  

FONS DE DETERIORAMENT 0  0 0 0  0 0  

Resta 0      0 0  

TOTAL NEGOCIS CONJUNTS 187  4 (38) 15  0 168  
          

(*) A 31 de desembre de 2018, el valor de mercat del 9,92 % de la participació és de 1.239 milions d'euros.  

(**) Produït per un repartiment de la prima d'emissió de la participada, sense variació del percentatge de participació. 

(***) Inclou 64 milions d'euros d'actius intangibles generats en el moment de l'adquisició, que s'estan amortitzant en el termini corresponent. 

 

Comercia Global Payments 

En data 1 d'octubre de 2020, s'ha venut un 29 % del capital social de l'empresa Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L. al 

Grup Global Payments per un preu de 493 milions d'euros (a 30 de setembre de 2020, aquest 29 % es va reclassificar a l'epígraf 

«Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda» pel fet de tenir indicis de 

venda). Com a resultat d'aquesta operació, el Grup mantindrà la seva presència i un grau d'influència significatiu en el negoci 

d'adquirència amb comerços de la companyia, alhora que ha generat una plusvàlua aproximada de 420 milions d'euros, neta 

d'impostos, que està registrada a l'epígraf «Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements 

classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats interrompudes (net)» del compte de resultats (vegeu 

Nota 39). 

 

Repsol, SA 

El 20 de setembre de 2018, el Grup va iniciar la desinversió en la participació en Repsol, en línia amb les pautes marcades en 

l'actual pla estratègic. 

L'impacte derivat de la pèrdua d'influència significativa en la participació en Repsol, després de l'execució dels contractes d'Equity 

Swap i la reclassificació de la participació residual a l'epígraf «Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat 

global» del balanç consolidat, va pujar a una pèrdua bruta de 453 milions d'euros, registrada a l'epígraf «Guanys o pèrdues en 

donar de baixa en comptes actius no financers, nets» del compte de resultats de 2018.  
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El 2019 va finalitzar la desinversió de la participació residual registrada a «Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre 

resultat global» (vegeu Nota 13). 

 

Banco de Fomento de Angola, SA (BFA)  

Pèrdua d'influència significativa 

Després de la venda del 2 % de BFA a Unitel el 2017, la participació de BPI en BFA es va situar en el 48,1 % del capital i es va 

formalitzar un contracte entre els dos accionistes de BFA en virtut del qual BPI tenia dret a designar dos vocals d'un màxim de 15 al 

Consell d'Administració, així com un vocal al Conselho Fiscal i un vocal a la Comissió de Riscos i a la Comissió de Retribucions. La 

participació BPI en el capital de BFA i la seva presència en els òrgans de govern de BFA, per bé que minoritària i no proporcional a la 

seva participació en el capital, permetia presumir l'existència d'una influència significativa en BFA d'acord amb el que preveu la NIC 

28 i, en conseqüència, després de l'esmentada venda del 2 % de BFA, BPI va passar a classificar la seva participació en BFA com a 

entitat associada. Aquesta classificació es va mantenir en els comptes consolidats del Grup després de la presa de control de BPI el 

febrer de 2017.  

Tal com detalla la Nota 1, el Grup revisa en cada tancament els judicis i les estimacions més rellevants utilitzats en la preparació de 

la informació financera. En aquest sentit, a causa de l'existència d'indicis que indicaven una possible pèrdua d'influència 

significativa en el tancament de 2018, es va revisar la classificació de BFA com a entitat associada. Entre les principals qüestions 

considerades cal destacar que l'absència de representants de BPI en l'òrgan executiu de BFA (la seva comissió executiva, que és 

l'òrgan que porta la gestió operativa del banc) va acabar determinant una falta de capacitat real de BPI per participar en les 

decisions de política financera i operativa de l'entitat en els termes previstos al paràgraf 6 de la NIC 28. La posició minoritària de BPI 

al Consell d'Administració, juntament amb la presència d'un accionista de control, tampoc no va permetre en la pràctica tenir una 

capacitat real d'influir en la gestió de BFA. En aquest context, el pes de la participació de BPI en les decisions de naturalesa 

operativa i financera de BFA ha quedat molt lluny de les expectatives inicials fonamentades en l'experiència de molts anys de 

relació accionarial en què BPI va tenir un paper clau en el desenvolupament de BFA.  

D'acord amb el marc normatiu comptable, la pèrdua d'influència significativa va suposar reclassificar el 2018 la participació en BFA 

des d'entitat associada a «Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global – Instruments de patrimoni» del 

balanç consolidat al seu valor raonable en la data de reclassificació. Això va implicar reclassificar en el compte de resultats els 

ajustos de valoració que es mantenien registrats fins ara en el patrimoni net del Grup, i va suposar el registre d'una pèrdua neta en 

el compte de resultats consolidat per un import de 154 milions d'euros (139 milions d'euros nets) registrada a l'epígraf «Guanys o 

pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets» del compte de resultats adjunt. Fins a la data de la seva 

reclassificació, la contribució neta total de BFA com a entitat associada als resultats del Grup durant l'exercici 2018 registrats en 

l'epígraf de «Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació», un cop deduïts els resultats atribuïts a minoritaris i els 

impostos associats, va pujar a 190 milions d'euros nets. La contribució total als resultats del Grup una vegada deduïda la pèrdua 

associada a la reclassificació d'aquesta participació va ser de 51 milions d'euros nets.  

Hiperinflació  

Angola va ser classificada com una economia hiperinflacionària en l'exercici 2017 per les principals firmes d'auditoria 

internacionals, considerant el fet que presentava una ràtio acumulada d'inflació pròxima al 100 % els últims tres anys, així com 

l'evolució registrada en els preus, salaris i tipus d'interès.  

Fins a la data en què la participació en BFA va ser reclassificada a l'epígraf d'«Actius financers a valor raonable amb canvis en un 

altre resultat global – Instruments de patrimoni», es van registrar en «Un altre resultat global acumulat – Elements que es poden 

reclassificar a resultats – Conversió en divises» les variacions derivades de l'aplicació dels requeriments de la NIC 29. En l'exercici 

2018, l'efecte de la IAS 29 va suposar un abonament a l'epígraf esmentat per un import de 78 milions d'euros, alhora que un 

impacte negatiu en l'epígraf de «Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació» del compte de pèrdues i guanys per 

valor de 90 milions d'euros. D'altra banda, i com a conseqüència de les successives devaluacions del kwanza, a «Un altre resultat 

global acumulat» es va registrar una disminució per un import de 293 milions d'euros nets, derivats de la conversió a euros dels 

estats financers de BFA, en aplicació dels requeriments de la NIC 21. 
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Deteriorament de la cartera de participacions 

Al tancament de l'exercici no hi ha cap acord de suport financer ni un altre tipus de compromís contractual ni de la matriu ni de les 

societats dependents a les entitats associades i negocis conjunts del Grup que no estiguin reconeguts en els estats financers. Així 

mateix, al tancament de l'exercici no hi ha cap passiu contingent relacionat amb aquestes participacions. 

A l'efecte d'analitzar el valor recuperable de la cartera de participacions associades i negocis conjunts, el Grup fa un seguiment 

periòdic d'indicadors de deteriorament sobre les seves participades. Particularment, es consideren, entre altres elements, els 

següents: i) l'evolució dels negocis; ii) la cotització durant el període i iii) els preus objectius publicats per analistes independents de 

prestigi reconegut.  

La metodologia de determinació del valor recuperable per a les participacions es basa en models de descompte de dividends 

(DDM).  

A continuació, es resumeixen els rangs d'hipòtesis utilitzats, així com els rangs de sensibilitat de contrast: 

HIPÒTESIS UTILITZADES I ESCENARIS DE SENSIBILITAT   
(Percentatge)          
 

Erste Group Bank (3)  SEGURCAIXA ADESLAS (4)  
CORAL 

HOMES (5) 

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018  31-12-2020 

Períodes de projecció 5 anys 5 anys 5 anys  5 anys 5 anys 5 anys  4 anys 

Taxa de descompte (després d'impostos) (1) 10,1 % 10,1 % 10,1 %  8,24 % 8,13 % 8,57 %  7,00 % 

Taxa de creixement (2) 2,5 % 2,5 % 2,5 %  2 % 2 % 2 %   

Ràtio objectiu de capital/solvència 13,50 % 12,36 % 12,05 %  100 % 100 % 100 %   
          

(1) Calculada partint del tipus d'interès del bo alemany (Erste Group Bank) i del bo espanyol (SegurCaixa Adeslas i Coral Homes), incorporant-hi, si escau, primes de risc. 

(2) Correspon a la taxa de creixement del flux normalitzat, utilitzat per calcular el valor residual   

(3) L'exercici de determinació del valor recuperable considera la sensibilitat sobre el marge d'interès i el cost del risc de [-0,05 %; +0,05 %], sobre la taxa de descompte de 
[-0,50 %; +0,50 %] i sobre la taxa de creixement de [-1 %; +1 %]. 

(4) L'exercici de determinació del valor recuperable considera la sensibilitat sobre la taxa de descompte i la taxa de creixement de [-0,05 %; +0,05 %]. 

(5) El resultat de l'exercici de valoració dinàmic (DDM) s'ha contrastat amb l'obtingut amb metodologia estàtica (NNAV), sense que s'hagi posat de manifest la necessitat 
de fer cap correcció valorativa. Així mateix, l'exercici de valoració realitzat per expert independent sobre els actius de Coral Homes a 31 de desembre de 2020 ha posat de 
manifest l'existència de plusvàlues tàcites rellevants en la cartera, que s'esperen poder materialitzar durant els pròxims exercicis.  

 

Com a resultat d'aquest test de deteriorament, a 31 de desembre de 2020 s'ha posat de manifest un deteriorament en la 

participació en Erste Group Bank de 311 milions d'euros, registrat en l'epígraf «Deteriorament del valor o reversió del 

deteriorament del valor d'inversions en negocis conjunts o associades» del compte de resultats. 
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Informació financera d'entitats associades 

A continuació, es presenta informació seleccionada de les participacions significatives en entitats valorades pel mètode de la 

participació, addicional a la que es presenta als Annexos 2 i 3: 

 

INFORMACIÓ SELECCIONADA D'ASSOCIADES   
 

Erste Group Bank  SEGURCAIXA ADESLAS  CORAL HOMES 

Descripció de la 
naturalesa de les 
activitats 

Capta dipòsits i ofereix productes de 
banca detallista, banca corporativa i 
serveis de banca d'inversió. 

 Aliança estratègica amb Mutua 
Madrileña per al desenvolupament, 
comercialització i distribució 
d'assegurances generals no de vida. 

 La compra, tinença, gestió, 
administració, permuta, arrendament i 
venda d'actius immobiliaris de tota 
mena, amb els seus elements 
mobiliaris associats o annexos, així 
com la promoció i execució de tot tipus 
de promocions immobiliàries. 

País de constitució i 
països on exerceix la seva 
activitat 

Àustria, República Txeca, Romania, 
Eslovàquia, Croàcia, Hongria i Sèrbia 

 Espanya  Espanya 

Restricció al pagament 
de dividends 

Restriccions o limitacions regulatòries 
en funció del nivell de capital, 
rendibilitat o les perspectives del 
creixement del negoci 

 Restriccions al repartiment de 
dividends sobre la base del nivell de 
solvència de la companyia per 
assegurar el compliment dels requisits 
regulatoris i contractuals existents. 
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17. Actius i passius del negoci assegurador 

El detall dels saldos vinculats al negoci assegurador és el següent: 

ACTIUS I PASSIUS AFECTES AL NEGOCI ASSEGURADOR    
(Milions d'euros)    
  31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU  ACTIU PASSIU 

Actius financers afectes al negoci assegurador* 77.241   72.683   61.688  

 Actius financers mantinguts per negociar 545   1.066   945  

         Valors representatius de deute 545   1.066   945  

 
Actius financers designats a valor raonable amb canvis en 
resultats** 14.705   12.150   7.990  

         Instruments de patrimoni 9.301   7.704   5.265  

         Valors representatius de deute 5.297   3.980   2.343  

         Préstecs i bestretes – Entitats de crèdit 107   466   382  

 Actius financers disponibles per a la venda 61.643   58.763   51.345  

         Valors representatius de deute 61.643   58.763   51.345  

 Préstecs i partides a cobrar 218   530   1.183  

         Valors representatius de deute 189   350   655  

         Préstecs i bestretes – Entitats de crèdit 29   180   528  

 Actius emparats per contractes d'assegurances i reassegurances 130   174   225  

Passius afectes al negoci assegurador  75.129   70.807   61.519 

 Contractes designats a valor raonable amb canvis en resultats  14.608   12.248   9.053 

 Passius emparats per contractes d'assegurances  60.521   58.559   52.466 

      Primes no consumides  2   4   4 

      Provisions matemàtiques  59.533   57.830   51.772 

      Prestacions  899   687   668 

      Participació en beneficis i extorns  87   38   22 
          

(*) Les companyies asseguradores del Grup (VidaCaixa i BPI Vida y Pensiones) han decidit acollir-se a l'exempció temporal de la NIIF 9, per la qual cosa els seus 
instruments financers es presenten d'acord amb la NIC 39 a l'epígraf «Actius afectes al negoci assegurador» del balanç adjunt (vegeu Nota 1). 
(**) Incorpora i) les inversions vinculades a l'operativa de productes d'assegurances de vida quan el risc de la inversió és assumit pel prenedor de l'assegurança, 
denominats Unit Link, així com ii) les inversions afectes al producte Renda Vitalícia Immediata Flexible, en què part dels compromisos amb els prenedors de l'assegurança 
es calculen per referència al valor raonable dels actius afectes, la naturalesa del qual és similar a l'operativa Unit Link. 
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El detall dels saldos d'aquest apartat és el següent: 

DETALL D'ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA 
(Milions d'euros) 

  

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Instruments de patrimoni 0 0 0 

Valors representatius de deute** 61.643 58.763 51.345 

 Deute públic espanyol  51.613 49.977 44.262 

 Deute públic estranger  6.708 5.732 4.043 

 Emesos per entitats de crèdit 2.917 2.629 2.411 

 Altres emissors estrangers 405 425 629 

TOTAL 61.643 58.763 51.345 
     

Valors representatius de deute    

 Del qual: plusvàlues latents brutes * 15.769 13.362 8.069 

 Del qual: minusvàlues latents brutes    
     

(*) Repreciació a valor de mercat de la cartera afecta derivada de l'aplicació de l'opció comptable prevista en la NIIF 4 denominada «comptabilitat tàcita» (vegeu Nota 
2.21). 

 

El detall del moviment de l'apartat és el següent: 

MOVIMENT DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE 
(Milions d'euros) 

  

2020 2019 2018 

Saldo a l'inici de l'exercici 58.763 51.345 49.394 

Més:    

 Alta per combinacions de negocis   17 

 Compres 5.894 15.388 16.678 

 Plusvàlues/(minusvàlues) contra ajustos de patrimoni net (Nota 24.2) 1.709 3.710 28 

Menys    

 Vendes* i amortitzacions (4.461) (11.383) (14.117) 

 Interessos implícits meritats (262) (297) (655) 

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 61.643 58.763 51.345 
     

(*) El 2019 es van fer vendes de cartera de renda fixa per un import nominal de 656 milions d'euros, amb un benefici de 56 milions d'euros. 

17.1. Actius financers disponibles per a la 

venda 
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El detall del moviment de l'apartat és el següent: 

MOVIMENTS D'ACTIUS EMPARATS PER CONTRACTES D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Saldo inicial 174 225 276 

Dotació 130 174 225 

Utilització (174) (225) (276) 

SALDO FINAL 130 174 225 

     
Aquest epígraf del balanç recull, bàsicament, les provisions matemàtiques a càrrec de la companyia Berkshire Hathaway Life 

Insurance Company of Nebraska, assumides en virtut del contracte de reassegurança subscrit el 2012 per VidaCaixa per mitigar el 

risc de longevitat associat a la seva cartera de renda vitalícia d'estalvi. 

 

 

El detall del moviment de l'apartat és el següent: 

MOVIMENTS DE PASSIUS EMPARATS PER CONTRACTES D'ASSEGURANCES 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Saldo inicial 70.807 61.519 50.998 

       1a aplicació NIIF 9 (Nota 1)   8.241 

Saldo inicial ajustat 70.807 61.519 59.239 

Alta per combinacions de negocis    

Dotació 75.129 70.807 61.519 

Utilització (70.807) (61.519) (59.239) 

SALDO FINAL 75.129 70.807 61.519 
     

Del qual: Primes no consumides i riscos en curs 2 4 4 

Del qual: Assegurances de vida-risc 487 506 525 

Del qual: Assegurances de vida-estalvi  59.047 57.324 51.247 

Del qual: Assegurances de vida-altres 14.607 12.248 9.053 

Del qual: Prestacions 899 687 668 

Del qual: Provisions per a participació en beneficis i extorns 87 38 22 

Del qual: Provisions tècniques 0 0 0 

 

Com a conseqüència de l'anàlisi sobre la suficiència de passius, els següents imports corresponents a plusvàlues tàcites dels actius 

financers afectes al negoci assegurador es troben reclassificats de «Patrimoni net – Un altre resultat global acumulat» a «Passius 

afectes al negoci assegurador»: 

    
AJUST PER COMPTABILITAT TÀCITA    
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Plusvàlues (minusvàlues) reclassificades com a «Passius afectes al negoci assegurador» 3.862 3.263 2.056 

17.2. Actius emparats per contractes 

d'assegurances i reassegurances 

 

17.3. Passius afectes al negoci 

assegurador 
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La taula següent mostra els supòsits clau al tancament de l'exercici per al càlcul de les provisions matemàtiques d'assegurances a 

Espanya i Portugal: 

 

HIPÒTESIS ACTUARIALS PER A L'ESTIMACIÓ DE LES PROVISIONS 
 

TAULES BIOMÈTRIQUES  
TIPUS D'INTERÈS 

MITJÀ TÈCNIC 

Rendes vitalícies – PVI 

En funció de les diferents modalitats s'utilitzen taules GR-80, GR-80 menys dos anys, GR-95 
i GK-95. Des del 21/12/2012, en funció de la modalitat s'utilitzen les taules PASEM 2010 
Unisex (mix sector), GR-95 Unisex (mix companyia, cartera d'estalvi), PER2000P Unisex 
(mix companyia, cartera d'estalvi) o PER2000P Dones (a partir de 70 anys).  1,97 % 

Rendes vitalícies – Pensió 2000 
En funció de les diferents modalitats s'utilitzen taules GR-70, GR-80, GK-80, GR-95 i GK-95. 
Des del 21/12/2012, s'utilitzen les taules GR-95 Unisex (mix companyia, cartera d'estalvi).  6,82 % 

PAA/PIES 

En funció de les diferents modalitats s'utilitzen taules GR-80, GR-80 menys dos, GR-70, GR-
95 i PER2000P. Des del 21/12/2012, en funció de la modalitat s'utilitzen les taules 
PER2000P Unisex o PASEM2010 Unisex  0,07 % 

Assegurances col·lectives 

Les pòlisses contractades abans de l'01/01/2009 utilitzen les taules GKM-80/GKF-80. Les 
pòlisses contractades entre l'01/01/2009 i el 20/12/2012 utilitzen les taules INE 2004-
2005. Les pòlisses contractades a partir del 21/12/2012 utilitzen les taules PASEM 2010 
Unisex (mix sector).  Variable 

PPA 
En funció de les modalitats s'utilitzen taules GR-80 menys dos anys, GR-95 i GK-95. Per a la 
nova producció des del 21/12/2012 s'utilitzen taules PASEM 2010 Unisex (mix sector).  2,49 % 

Unit Link 
En funció de les diferents modalitats s'utilitzen les taules GK-80, GK-95 i INE 2005. Des del 
21/12/2012, s'utilitzen les taules PASEM 2010 Unisex (mix sector).  - 

 

En data 17 de desembre de 2020, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions va publicar la Resolució relativa a les taules 

de mortalitat i supervivència que han d'utilitzar les entitats asseguradores i reasseguradores, en què s'aprova la guia tècnica 

relativa als criteris de supervisió en relació amb les taules biomètriques. Aquesta Resolució va entrar en vigor el 31 de desembre del 

2020. A 31 de desembre de 2020, el Grup manté provisions tècniques suficients sense necessitat d'aplicar el període transitori que 

preveu la Resolució. 

 

 

De forma addicional a aplicar l'exempció temporal de la NIIF 9 a les companyies asseguradores controlades pel Grup, els 

requeriments de desglossament de la qual es presenten a continuació, així com a les Notes 3 i 40.1, aquest ajornament també s'ha 

aplicat a SegurCaixa Adeslas (entitat associada del Grup). L'impacte valoratiu sobre els instruments financers associat a l'aplicació 

de NIIF 9 en aquesta entitat no s'estima significatiu, a causa del baix risc de crèdit de les contraparts dels seus instruments 

financers. 

En la taula següent es mostra el valor raonable al tancament de l'exercici, diferenciant aquells actius els fluxos de caixa dels quals 

representarien només pagaments de principal i interessos (SPPI), d'acord amb la NIIF 9, dels que es gestionen en funció del seu 

valor raonable (no SPPI): 

17.4. Informació seleccionada d'actius 

financers afectes al negoci assegurador 
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COMPLIMENT TEST SPPI 
(Milions d'euros)   
 

SPPI* NO SPPI** TOTAL 

Actius financers no mantinguts per negociar ni gestionats en funció del seu valor raonable 61.642  61.642 

    

IMPORT DEL CANVI DEL VALOR RAONABLE DURANT L'EXERCICI 2020 
(Milions d'euros)   
 

SPPI* NO SPPI** TOTAL 

Actius financers no mantinguts per negociar ni gestionats en funció del seu valor raonable 2.879  2.879 

 
(*) Les companyies asseguradores utilitzen una combinació d'instruments financers en les estratègies d'immunització financera per cobrir els riscos a què es troben 
exposades les seves activitats. A aquest efecte, en l'operativa inversora del negoci assegurador del Grup diferents títols de renda fixa incorporen permutes financeres 
que, d'acord amb la pràctica sectorial i els criteris de supervisió aplicables, es comptabilitzen de manera conjunta a «Actius financers disponibles per a la venda» o a la 
cartera a cost amortitzat. Al quadre superior es mostra el valor raonable. 
Aquestes permutes financeres avaluades de manera individual tenint en compte únicament la seva forma legal no compliran el test SPPI previst a la NIIF 9. En aquest 
sentit, en el marc del projecte d'implementació de la NIIF 9 que continua desenvolupant-se en les companyies asseguradores, el Grup ha analitzat les diverses alternatives 
comptables previstes en el marc normatiu (incloent-hi la comptabilitat de cobertures) de manera conjunta amb els principals canvis que introduirà la NIIF 17 «Contractes 
d'assegurança en la valoració de les provisions tècniques»; tot això, amb l'objectiu final d'evitar asimetries en el compte de resultats i patrimoni del Grup. 
 Respecte als instruments de renda fixa, les companyies asseguradores no han estimat significativa la pèrdua esperada que, en la primera aplicació de NIIF 9, es registraria 
en reserves. 
(**) L'evolució del saldo d'actius que no compleixen el test SPPI s'explica per venciments produïts a final d'any, així com per l'adequació de la cartera d'instruments 
financers als fluxos probables del passiu.  
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18. Actius tangibles 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENTS D'ACTIUS TANGIBLES 
(Milions d'euros)           
 2020  2019   2018 

 

 
TERRENYS I 

EDIFICIS 

MOBILIARI 
INSTAL·LACIONS I 

ALTRES 
DRETS 
D'ÚS*  

TERRENYS I 
EDIFICIS 

MOBILIARI 
INSTAL·LACIONS I 

ALTRES 
DRETS 
D'ÚS*  

TERRENYS I 
EDIFICIS 

MOBILIARI 
INSTAL·LACIONS I 

ALTRES 

Cost           

Saldo a l'inici de l'exercici 2.594 4.484 1.625  2.615 4.223   2.657 4.044 

 1a aplicació NIIF 16 (Nota 1)       1.409    

 Altes 65 337 123  130 384 120  83 361 

 Baixes  (5) (170) (61)  (13) (194) (31)  (35) (188) 

 Traspassos ** (141) 22 6  (138) 71 127  (90) 6 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

2.513 4.673 1.693  2.594 4.484 1.625  2.615 4.223 

Amortització acumulada           

Saldo a l'inici de l'exercici (547) (3.081) (130)  (543) (3.052)   (547) (3.046) 

 Altes (10) (191) (134)  (33) (181) (132)  (32) (163) 

 Baixes  6 134 18  12 158 1  19 137 

 Traspassos ** 28 1   17 (6) 1  17 20 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

(523) (3.137) (246)  (547) (3.081) (130)  (543) (3.052) 

Fons de deteriorament           

Saldo a l'inici de l'exercici (18) (12)   (19) (14)   (19) (13) 

 Dotacions (Nota 37)     (3)    (1)  

 Disponibilitats (Nota 37) 4 1   5 2   2 1 

 Traspassos **  2   (1)    (1) (2) 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

(14) (9)   (18) (12)   (19) (14) 

D'ÚS PROPI NET 1.976 1.527 1.447  2.029 1.391 1.495  2.053 1.157 

Cost           

Saldo a l'inici de l'exercici 3.314 104   3.857 106   4.701 105 

 Altes 13 2   4 6   60 8 

 Baixes (239) (5)   (369) (5)   (1.064) (11) 

 Traspassos ** (108)    (178) (3)   160 4 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

2.980 101   3.314 104   3.857 106 

Amortització acumulada           

Saldo a l'inici de l'exercici (192) (35)   (187) (32)   (199) (26) 

 Altes  (37) (8)   (41) (7)   (51) (11) 

 Baixes 17 2   23 1   64 5 

 Traspassos ** 3    13 3   (1)  

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

(209) (41)   (192) (35)   (187) (32) 

Fons de deteriorament           

Saldo a l'inici de l'exercici (824)    (932)    (1.177)  

 Dotacions (Nota 37) (145)    (111)    (249)  

 Disponibilitats (Nota 37) 65    66    253  

 Traspassos ** 23    53    (23)  

 Utilitzacions 57    100    264  

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

(824)    (824)    (932)  

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1.947 60   2.298 69   2.738 74 

(*) Correspon als drets d'ús de terrenys i edificis. En relació amb l'actiu per dret d'ús, a l'epígraf «Altres passius financers - Passius associats a actius per drets d'ús» (vegeu 
Nota 22.4) es presenta el valor actual dels pagaments futurs d'arrendament durant el període de compliment obligat del contracte. 

(**) Incorporen, principalment, el valor dels immobles reclassificats des d'altres epígrafs del balanç: des d'«Ús propi», quan es dona el tancament d'una oficina o des 
d'«Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda», en el moment en què són posats en règim de lloguer (vegeu 
Nota 21). 
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Immobilitzat material d'ús propi 

Els actius materials d'ús propi estan assignats a la unitat generadora d'efectiu (UGE) del Negoci Bancari que, al tancament de 

l'exercici, no presenta indicis de deteriorament (vegeu Nota 19). Així mateix, el Grup fa valoracions periòdiques individualitzades de 

determinats actius d'ús propi classificats com a «Terrenys i edificis». Al tancament de l'exercici, les valoracions disponibles no són 

indicatives d'existència de deteriorament en aquests. 

A continuació es presenta informació seleccionada amb relació a l'immobilitzat d'ús propi: 

ALTRA INFORMACIÓ D'IMMOBILITZAT MATERIAL D'ÚS PROPI 
(Milions d'euros)  

 

31-12-2020 

Actius en ús completament amortitzats 2.498 

Compromisos d'adquisició d'elements d'actiu tangible* No significatius 

Actius amb restriccions de titularitat No significatius 

Actius coberts per pòlissa d'assegurances  100 %** 

  (*) Les vendes formalitzades en exercicis anteriors amb contracte d'arrendament operatiu posterior incorporen opcions de compra que el Grup pot exercir al venciment 
final dels contractes d'arrendament pel valor de mercat de les oficines en aquesta data, i que serà determinat, si escau, per experts independents (vegeu Nota 35). 

(**) Algunes de les pòlisses d'assegurança tenen franquícia. CaixaBank és titular d'una pòlissa corporativa subscrita amb un tercer que cobreix els danys materials sobre 
l'actiu material del Grup. 
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19. Actius intangibles 

 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE FONS DE COMERÇ 
(Milions d'euros)     
 

UGE 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Adquisició de Banca Cívica  Bancària 2.020 2.020 2.020 

Adquisició de Banca Cívica Vida y Pensiones Assegurances 137 137 137 

Adquisició de Cajasol Vida y Pensiones Assegurances 50 50 50 

Adquisició de CajaCanarias Vida y Pensiones Assegurances 62 62 62 

Adquisició de Banca Cívica Gestión de Activos Bancària 9 9 9 

Adquisició del negoci a Espanya de Morgan Stanley Bancària/Assegurances* 402 402 402 

Adquisició de Bankpime Bancària 40 40 40 

Adquisició de VidaCaixa Assegurances 331 331 331 

TOTAL   3.051 3.051 3.051 

     (*) D'aquest import, 3,7 milions d'euros estan adscrits a la UGE d'Assegurances i la resta, a la UGE Bancària.  

 

 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL D'ALTRES ACTIUS INTANGIBLES 
(Milions d'euros)       
 

VIDA ÚTIL UGE 
VIDA ÚTIL 
RESTANT 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Software i altres 4 a 15 anys  1 a 15 anys 784 641 584 

Relacions amb clients (Core Deposits) de Barclays Bank 9 anys Bancària 3 anys 8 10 13 

Relacions amb clients (Core Deposits) de Banca Cívica 4 a 9,5 anys Bancària  0 0 30 

Relacions amb clients (Core Deposits) del Banco de Valencia 6,2 anys Bancària  0 0 1 

Cartera d'assegurances de Banca Cívica y Pensiones 10 anys Assegurances 2,5 anys 13 20 28 

Cartera d'assegurances de Cajasol Vida y Pensiones 10 anys Assegurances 2,5 anys 3 5 6 

Cartera d'assegurances de CajaCanarias Vida y Pensiones 10 anys Assegurances 2,5 anys 2 3 3 

Fons clients de Banco de Valencia  10 anys Assegurances 3 anys 1 1 1 

Fons clients de Barclays Bank 10 anys Assegurances 5,5 anys 12 14 16 

Contractes amb clients de Morgan Stanley  11 anys 
Bancari/Asseg

urances  0 0 1 

Contractes amb clients de Banca Cívica Gestión de Activos 10 anys  2,5 anys 2 2 3 

Contractes amb clients de Barclays Gestión de Activos 9 anys  3 anys 2 3 4 

Relacions amb Clients (Core Deposits) de BPI 5,8 anys Bancària 1,8 anys 12 19 25 

Marca BPI  Bancària Indefinida 20 20 20 

Cartera assegurances de vida de BPI Vida  5 a 10 anys Assegurances 1 a 6 anys 5 8 11 

Cartera de clients – Gestió d'actius 10 anys Bancària 6 anys 10 12 14 

Cartera de clients – Mediació d'assegurances 10 anys Bancària 6 anys 17 20 23 

Cartera dipositària 6 anys Bancària 2 anys 7 10 14 

TOTAL    898 788 797 

       

19.1. Fons de comerç 

19.2. Altres actius intangibles 
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El detall del moviment del saldo d'aquest capítol és el següent: 

MOVIMENTS D'ALTRES ACTIUS INTANGIBLES    

(Milions d'euros)         

 2020  2019  2018 

 
 SOFTWARE ALTRES ACTIUS  SOFTWARE ALTRES ACTIUS  SOFTWARE ALTRES ACTIUS 

Cost brut          

Saldo a l'inici de l'exercici 1.518 375  1.348 637  1.220 677 

 Alta per combinacions de negocis (Nota 7)         

 Altes 255 32  201 31  191 34 

 Traspassos i altres 19 (37)  (29) (33)  26 (46) 

 Baixes per sanejament (Nota 37) (327) (34)   (147)   (24) 

 Resta de baixes (1)   (2) (113)  (89) (4) 

SUBTOTAL 1.464 336  1.518 375  1.348 637 

Amortització acumulada         

Saldo a l'inici de l'exercici (891) (209)  (791) (396)  (789) (341) 

 Alta per combinacions de negocis (Nota 7) 1        

 Altes (125) (35)  (108) (44)  (87) (60) 

 Traspassos i altres 7 1  7   1 3 

 Baixes per sanejament (Nota 37) 319 33   124    

 Resta de baixes 2   1 107  84 2 

SUBTOTAL (687) (210)  (891) (209)  (791) (396) 

Fons de deteriorament         

Saldo a l'inici de l'exercici  (5)   (1)   (12) 

 Dotacions (Nota 37)     (4)   (5) 

 Recuperacions (Nota 37)     1   4 

 Traspassos i altres      (1)   12 

 Utilitzacions         

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI  (5)   (5)   (1) 

TOTAL 777 121  627 161  557 240 

 

Seguidament, es presenta informació seleccionada en relació amb l'altre actiu intangible: 

ALTRA INFORMACIÓ D'ALTRES ACTIUS INTANGIBLES 
(Milions d'euros)  
 

31-12-2020 

Actius en ús completament amortitzats 563 

Compromisos d'adquisició d'elements d'actiu intangible No significatius 

Actius amb restriccions a la titularitat No significatius 

 

Test de deteriorament de la UGE bancària 

A l'efecte d'analitzar el valor recuperable de la UGE del negoci bancari, el Grup fa un exercici periòdic d'assignació dels fons propis 

del Grup sobre la base dels models interns de capital regulatori, els quals prenen en consideració els riscos assumits per cadascun 

dels negocis. Aquest import per recuperar de la UGE es compara amb el seu import recuperable per tal de determinar la possible 

existència de deteriorament. 

El valor recuperable es determina partint del valor en ús, el qual s'ha determinat mitjançant un model de descompte dels dividends 

esperats a mitjà termini obtinguts a partir de la projecció pressupostària en un horitzó temporal de 6 anys. A més, amb caràcter 

semestral, es fa un exercici d'actualització de les projeccions per incorporar-hi les possibles desviacions al model. 

Les projeccions utilitzen hipòtesis basades en les dades macroeconòmiques aplicables a l'activitat del Grup, contrastades 

mitjançant fonts externes de prestigi reconegut i la informació interna de les mateixes entitats. A continuació, es resumeixen els 

rangs d'hipòtesis utilitzats, així com els rangs de sensibilitat de contrast: 
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HIPÒTESIS EMPRADES I ESCENARIS DE SENSIBILITAT UGE BANCÀRIA 
(Percentatge)     

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 
RANG DE 

SENSIBILITAT 

Taxa de descompte (després d'impostos)* 8,2 % 7,5 % 9,0 % [-0,5 %; + 2,5 %] 

Taxa de creixement** 1,0 % 1,0 % 2,0 % [-0,5 %; + 1,0 %] 

Marge d'interessos sobre actius totals mitjans (NIM)*** [1,15 % - 1,30 %] [1,21 % - 1,46 %] [1,29 % - 1,60 %] [-0,05 %; +0,05 %] 

Cost del risc (CoR) [0,82 % - 0,39 %] [0,26 % - 0,36 %] [0,09 % - 0,33 %] [-0,1 %; +0,1 %] 

     (*) Calculada sobre el tipus d'interès del bo alemany a 10 anys, més una prima de risc. La taxa de descompte abans d'impostos a 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018 és 
de l'11,7 %, el 10,8 % i el 12,9 %, respectivament. 

(**) Correspon a la taxa de creixement del flux normalitzat, utilitzat per calcular el valor residual.   

(***) Marge d'interessos sobre actius totals mitjans.  

 

Al tancament de l'exercici s'ha constatat que les projeccions utilitzades al test anterior i la realitat no haurien afectat les conclusions 

de l'anàlisi anterior.  

Tenint en compte l'excés de valor recuperable actual sobre el valor en llibres, el Grup no considera que cap canvi raonablement 

possible en algunes de les hipòtesis de forma aïllada pugui implicar que aquest superi el valor recuperable.  

Els judicis i les estimacions a partir dels quals s'han determinat les hipòtesis clau són els que el Grup considera més plausibles i que, 

per tant, millor reflecteixen el valor del negoci bancari. 

 

Test de deteriorament de la UGE assegurances 

La metodologia per a l'estimació del valor en ús de la UGE d'assegurances és anàloga a la utilitzada per a la UGE bancària, sense que 

dels resultats obtinguts s'hagin posat de manifest indicis de deteriorament al tancament de l'exercici.  

A continuació, es resumeixen els rangs d'hipòtesis utilitzats, així com els rangs de sensibilitat de contrast: 

HIPÒTESIS EMPRADES I ESCENARIS DE SENSIBILITAT UGE ASSEGURANCES 
(Percentatge)     

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 SENSIBILITAT 

Taxa de descompte (després d'impostos) 8,81 % 8,68 % 8,57 % [-0,5 %; +0,5 %] 

Taxa de creixement* 1,50 % 2,00 % 2,00 % [-0,5 %; +0,5 %] 

     (*) Correspon a la taxa de creixement del flux normalitzat, utilitzat per calcular el valor residual.  
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20. Altres actius i passius 

La composició del saldo d'aquests capítols dels balanços és la següent: 

DETALL D'ALTRES ACTIUS I PASSIUS 
(Milions d'euros)    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Existències 75 54 57 

Resta d'altres actius 2.144 2.928 2.119 

 Periodificacions* 1.686 1.496 710 

 Operacions en camí 284 271 435 

 Dividends de renda variable meritats no cobrats 3 7 23 

 Altres  171 1.154 951 

TOTAL ALTRES ACTIUS 2.219 2.982 2.176 

Periodificacions* 1.132 1.143 1.036 

Operacions en camí 702 446 1.027 

Altres 161 573 576 

TOTAL ALTRES PASSIUS 1995 2.162 2.639 

     
(*) Inclou l'import acumulat dels ajustos de cobertures de valor raonable de les partides cobertes que es periodifiquen fins al venciment d'aquestes (vegeu Nota 15).  

 

El detall del moviment del saldo del capítol «Existències» és el següent: 

MOVIMENTS D'EXISTÈNCIES         
(Milions d'euros)         
  2020  2019  2018 

 

 

ACTIUS 
PROCEDENTS DE 

REGULARITZACIO
NS CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS  

ACTIUS 
PROCEDENTS DE 

REGULARITZACIO
NS CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS  

ACTIUS 
PROCEDENTS DE 

REGULARITZACIO
NS CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS 

Cost brut existències         

Saldo a l'inici de l'exercici  53 35  38 43  2.357 54 

Més:         

 Adquisicions    14 125  3 215  78 245 

 Traspassos i altres  18   15    7 

Menys:         

 Vendes  (5) (129)  (3) (224)  (2.339) (256) 

 Traspassos i altres *     1  (58) (7) 

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 80 31  53 35  38 43 

Fons de deteriorament existències         

Saldo a l'inici de l'exercici  (33) (1)  (23) (1)  (1.517) (17) 

Més:         

 Dotacions netes (Nota 37) (2) 0     (6) (1) 

 Traspassos i altres   0  (11)   10 17 

Menys:         

 Utilitzacions    1   1.490  

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI (35) (1)  (33) (1)  (23) (1) 

EXISTÈNCIES 45 30  20 34  15 42 

          (*) Incorporen, principalment, el valor de les construccions/terrenys reclassificats des d'altres epígrafs del balanç: des d'«Inversions immobiliàries» o «Actius no corrents i 
grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda» (vegeu Notes 18 i 21).  
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21. Actius no corrents i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a la venda 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

 

MOVIMENT D'ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA 
(Milions d'euros)            
 2020  2019  2018 

  PROCEDENTS DE 
REGULARITZACIONS 

CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS (2) 

 

PROCEDENTS DE 
REGULARITZACIONS 

CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS (2) 

 

PROCEDENTS DE 
REGULARITZACIONS 

CREDITÍCIES 

ALTRES 
ACTIUS (2) 

  DRETS DE 
REMATADA (1) RESTA  

DRETS DE 
REMATADA (1) RESTA  

DRETS DE 
REMATADA (1) RESTA 

Cost brut            

Saldo a l'inici de l'exercici 183 1.333 314  267 1.033 301  570 9.401 671 

Alta per combinacions de 
negoci 0 0 0         

Altes 33 75 86  128 175 61  167 424 64 

Traspassos i d'altres (3) (83) 205 73  (212) 427 62  (470) 414 27 

Baixes de l'exercici 0 (262) (200)  0 (302) (110)  0 (9.206) (461) 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

133 1.351 273  183 1.333 314  267 1.033 301 

Fons de deteriorament            

Saldo a l'inici de l'exercici (41) (390) (45)  (55) (280) (27)  (97) (4.310) (166) 

Alta per combinacions de 
negoci 0 0 0  0 0 0  0  0 

Dotacions (Nota 39) 0 (159) (43)  0 (149) (37)  (3) (521) (30) 

Recuperacions (Nota 39) 0 87 8  0 45 7  0 211 8 

Traspassos i d'altres (4) 6 (70) 1  14 (73) (1)  45 (213) 148 

Utilitzacions 0 74 13  0 67 13  0 4.553 13 

SALDO AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

(35) (458) (66)  (41) (390) (45)  (55) (280) (27) 

TOTAL 98 893 207  142 943 269  212 753 274 
             

(1) Els drets de rematada es registren inicialment pel valor net pel qual es registrarà l'actiu en el moment en què es produeixi l'adjudicació definitiva. 
(2) Inclou principalment: participacions reclassificades a actiu no corrent en venda, actius procedents de la finalització de contractes d'arrendament operatiu i oficines 
tancades. 
(3) Corresponen principalment a la reclassificació del Dret de Rematada a «Altres actius procedents de regularitzacions creditícies» o a «Inversions Immobiliàries», en el 
moment en què un immoble es posa en règim de lloguer (vegeu Nota 18). 
(4) Inclouen les provisions constituïdes per a la cobertura del risc d'insolvència d'operacions creditícies de CaixaBank, cancel·lades mitjançant l'adquisició d'actius 
immobiliaris per part de BuildingCenter. 

 

A continuació, es detallen els actius procedents de regularitzacions creditícies sense considerar el seu fons de deteriorament, 

segons la seva antiguitat, determinada a partir de la data d'adjudicació: 

ANTIGUITAT ACTIUS 
ADJUDICATS 

        
(Milions d'euros)         
 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

 Nre. D'ACTIUS IMPORT BRUT  Nre. D'ACTIUS IMPORT BRUT  Nre. D'ACTIUS IMPORT BRUT 

Fins a 1 any 1.519 157  3.015 318  5.794 619 

Entre 1 i 2 anys 3.266 320  4.935 514  3.040 291 

Entre 2 i 5 anys 5.850 591  4.319 398  2.859 244 

Més de 5 anys 4.917 416  3.427 286  1.845 146 

TOTAL 15.552 1.484  15.696 1.516  13.538 1.300 
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22. Passius financers 

El detall dels saldos d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT - 31-12-2020 
(Milions d'euros)       

  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 
INTERESSOS 

MERITATS MICROCOBERTURES 
COSTOS 

TRANSACCIÓ 
PRIMES I 

DESCOMPTES 
SALDO EN 

BALANÇ 

Dipòsits 301.001 (160)    300.523 

     Bancs centrals 50.377 (287)    50.090 

     Entitats de crèdit 5.268 (2)    5.266 

     Clientela 245.356 129  (12) (306) 245.167 

Valors representatius de deute emesos 35.542 420  (8) (141) 35.813 

Altres passius financers 6.067     6.067 

TOTAL 342.610 260 0 (20) (447) 342.403 

 

DETALL DE PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT - 31-12-2019 
(Milions d'euros)       

  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 
INTERESSOS 

MERITATS MICROCOBERTURES 
COSTOS 

TRANSACCIÓ 
PRIMES I 

DESCOMPTES 
SALDO EN 

BALANÇ 

Dipòsits 242.012 115 0 (14) (378) 241.735 

     Bancs centrals 14.463 (45)    14.418 

     Entitats de crèdit 6.230 8 0 0 0 6.238 

     Clientela 221.319 152 0 (14) (378) 221.079 

Valors representatius de deute emesos 33.382 404 0 (10) (128) 33.648 

Altres passius financers 8.592     8.592 

TOTAL 283.986 519 0 (24) (506) 283.975 

 

DETALL DE PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT – 31-12-2018 
(Milions d'euros)       

  AJUSTOS PER VALORACIÓ  

 SALDO BRUT 
INTERESSOS 

MERITATS MICROCOBERTURES 
COSTOS 

TRANSACCIÓ 
PRIMES I 

DESCOMPTES 
SALDO EN 

BALANÇ 

Dipòsits 248.168 (53) 0 (15) (460) 247.640 

     Bancs centrals 29.680 (274)    29.406 

     Entitats de crèdit 8.023 11    8.034 

     Clientela 210.465 210  (15) (460) 210.200 

Valors representatius de deute emesos 28.911 418 6 (10) (81) 29.244 

Altres passius financers 5.576     5.576 

TOTAL 282.655 365 6 (25) (541) 282.460 
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El detall dels saldos bruts d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE DIPÒSITS D'ENTITATS DE CRÈDIT 

(Milions d'euros)    

   31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

A la vista 1.138 1.272 1.445 

 Comptes mútues 7 2  

 Altres comptes 1.131 1.270 1.445 

A termini o amb preavís 4.130 4.958 6.578 

 Comptes a termini 3.371 4.039 4.182 

 Passius financers híbrids 0 1 3 

 Cessió temporal d'actius 759 918 2.393 

TOTAL 5.268 6.230 8.023 

 

 

El detall dels saldos bruts d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE DIPÒSITS DE LA CLIENTELA 

(Milions d'euros)    

   31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Per naturalesa 245.356 221.319 210.465 

 Comptes corrents i altres comptes a la vista 143.020 123.410 113.062 

 Comptes d'estalvi 77.305 66.143 61.193 

 Dipòsits a termini 22.729 29.632 31.945 

 Passius financers híbrids 298 655 1.039 

 Cessions temporals 2004 1.479 3.226 

Per sectors 245.356 221.319 210.465 

 Administracions públiques 13.136 11.030 11.211 

 Sector privat  232.220 210.289 199.254 

 

 

El detall dels saldos bruts d'aquest epígraf és el següent: 

DETALL DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE EMESOS 
(Milions d'euros)   

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Cèdules hipotecàries 14.497 15.539 16.573 

Bons simples * 11.729 8.734 4.393 

Bons de titulització 1.077 1.387 1.820 

Notes estructurades 1.436 1.619 696 

Pagarés 653 703 29 

Participacions preferents 3.000 2.250 2.250 

Deute subordinat 3.150 3.150 3.150 

TOTAL 35.542 33.382 28.911 

     (*) Inclou bons simples o ordinaris i bons simples o ordinaris no preferents 

22.1. Dipòsits d'entitats de crèdit 

 

22.2. Dipòsits a la clientela 

 

22.3. Valors representatius de deute 

emesos 
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El detall del moviment dels saldos de cadascuna de les tipologies de valors emesos és el següent: 

MOVIMENTS DE VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE EMESOS  
(Milions d'euros)        
 

CÈDULES 
HIPOTECÀRIES 

CÈDULES 
TERRITORIALS 

BONS 
SIMPLES 

BONS DE 
TITULITZACIÓ 

NOTES 
ESTRUC- 

TURADES 
DEUTE 

SUBORDINAT 

PARTICIPACIO
NS 

PREFERENTS 

Saldo brut         

Saldo a l'inici de l'exercici 2018 53.920 7.400 4.023 38.871 554 5.361 1.000 

 Emissions 7.423 2.300 2.000 4.819 318 1.000 1.250 

 Amortitzacions (4.800) (3.800) (1.339) (6.095) (131) (2.902)  

 Diferències de canvi i altres        

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2018 

56.543 5.900 4.684 37.595 741 3.459 2.250 

Valors recomprats         

Saldo a l'inici de l'exercici 2018 (36.365) (7.350) (946) (36.428) (106) (363)  

 Recompres (4.858) (2.300)  (4.819) (32)   

 Amortitzacions i d'altres 1.253 3.750 655 5.472 93 54  

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2018 

(39.970) (5.900) (291) (35.775) (45) (309)  

SALDO NET AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 2018 16.573  4.393 1.820 696 3.150 2.250 

         

Saldo brut         

Saldo a l'inici de l'exercici 2019 56.543 5.900 4.684 37.595 741 3.459 2.250 

 Emissions 2.415  4.382 4.032 1.092  275 

 Amortitzacions (4.700)  (295) (9.720) (51)   

 Diferències de canvi i altres 2       

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2019 

54.260 5.900 8.771 31.907 1.782 3.459 2.525 

Valors recomprats         

Saldo a l'inici de l'exercici 2019 (39.970) (5.900) (291) (35.775) (45) (309)  

 Recompres    (3.308)   (275) 

 Amortitzacions i d'altres 1.249  254 8.563 (118)   

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2019 

(38.721) (5.900) (37) (30.520) (163) (309) (275) 

SALDO NET AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 2019 15.539  8.734 1.387 1.619 3.150 2.250 

         

Saldo brut         

Saldo a l'inici de l'exercici 2020 54.260 5.900 8.771 31.907 1.782 3.459 2.525 

 Emissions   3.000 425   750 

 Amortitzacions (1.244) (1.500) (40) (14) (193)   

 Diferències de canvi i altres        

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2020 

53.016 4.400 11.731 32.318 1.589 3.459 3.275 

Valors recomprats      

Saldo a l'inici de l'exercici 2020 (38.721) (5.900) (41) (30.520) (163) (309) (275) 

 Recompres        

 Amortitzacions i d'altres 202 1.500 39 (721) 10   

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 
2020 

(38.519) (4.400) (2) (31.241) (153) (309) (275) 

SALDO NET AL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 2020 14.497  11.729 1.077 1.436 3.150 3.000 
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El detall de les emissions de participacions preferents es presenta a continuació: 

DETALL D'EMISSIONS DE PARTICIPACIONS PREFERENTS    
(Milions d'euros)       
 

 IMPORT 
NOMINAL 

TIPUS D'INTERÈS 
NOMINAL 

IMPORT PENDENT D'AMORTITZACIÓ 

DATA D'EMISSIÓ VENCIMENT 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Juny 2017* Perpetu 1.000 6,75 % 1.000 1.000 1.000 

Març 2018* Perpetu 1.250 5,25 % 1.250 1.250 1.250 

Setembre 2019 Perpetu 275 6,50 % 275 275  

Octubre 2020 * Perpetu 750 5,88 % 750   

PARTICIPACIONS PREFERENTS 3.275 2.525 2.250 

Valors propis comprats (275) (275)  

TOTAL 3.000 2.250 2.250 

       (*) En el cas de les participacions preferents, que 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 capita l de nivell 1 ordinari (Common Equity Tier 1 
ratio o CET1), calculada d'acord amb el Reglament Europeu 575/2013, de 26 de juny, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits prudencials de les entitats de 
crèdit i les empreses d'inversió («CRR»), inferior al 5,125 %. El preu de conversió de les participacions preferents serà el més alt entre i) la mitjana dels preus mitjans 
ponderats per volum diaris 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) el Floor Price corresponent (1,209 € per a l'emissió feta l'octubre del 2020, 2,583 € per a l'emissió feta el març del 2018 i 2,803 € per a l'emissió feta el 
juny del 2017) i iii) el valor nominal de l'acció de CaixaBank en el moment de la conversió. 

 

El detall de les emissions de deute subordinat es presenta a continuació: 

 

DETALL D'EMISSIONS DE DEUTE SUBORDINAT 
(Milions d'euros)         

  

VENCIMENT IMPORT NOMINAL TIPUS D'INTERÈS NOMINAL 

 IMPORT PENDENT D'AMORTITZACIÓ 

DATA D'EMISSIÓ    31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

15-02-2017  15-02-2027 1.000 3,50 %  1.000 1.000 1.000 

07-07-2017  07-07-2042 150 4,00 %  150 150 150 

14-07-2017  14-07-2028 1.000 2,75 %  1.000 1.000 1.000 

17-04-2018  17-04-2030 1.000 2,25 %  1.000 1.000 1.000 

DEUTE SUBORDINAT  3.150 3.150 3.150 

Valors propis comprats     

TOTAL      3.150 3.150 3.150 
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La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços és la següent: 

DETALL D'ALTRES PASSIUS FINANCERS 
(Milions d'euros) 

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Obligacions per pagar 1.215 1.475 1.970 

Fiances rebudes 24 1.491 52 

Cambres de compensació 1.169 1.308 906 

Comptes de recaptació 1.271 1.195 1.262 

Comptes especials 426 683 475 

Passius associats a actius per drets d'ús (Nota 18) 1.468 1.509  

Altres conceptes 494 931 911 

TOTAL 6.067 8.592 5.576 

 

A l'epígraf «Altres passius financers – Passius associats a actius per drets d'ús» (vegeu Nota 18) es presenta el valor actual dels 

pagaments futurs d'arrendament durant el període de compliment obligat del contracte. El moviment corresponent a l'exercici és 

el següent:  

 

PAGAMENTS FUTURS DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT OPERATIU  
(Milions d'euros) 

  01-01-2019* 
ALTA 
NETA 

ACTUALITZA-
CIÓ 

FINANCERA 
PAGAME

NTS 31-12-2019 
ALTA 
NETA 

ACTUALITZA-
CIÓ 

FINANCERA 
PAGAME

NTS 31-12-2020 
Vinculats al contracte de venda i 
arrendament posterior Soinmob 
Inmobiliaria 591 29 10 (40) 590 12 11 (60) 553 

Vinculats a altres arrendaments 
operatius 818 209 10 (118) 919 66 8 (78) 915 

TOTAL 1.409 238 20 (158) 1.509 78 19 (138) 1.468 
           

Tipus de descompte aplicat (segons el termini)** 

  Espanya [0,10 % - 1,66 
%] 

   [0,10 % - 1,66 
%] 

   [0,10 % - 1,66 
%] 

  Portugal [0,20 % - 0,90 
%] 

   [0,20 % - 0,90 
%] 

   [0,20 % - 0,90 
%]            

(*) Vegeu Nota 1.4 

(**) La diferència en el tipus de descompte aplicat per als negocis d'Espanya i Portugal s'explica, fonamentalment, pel termini dels contractes d'arrendament en cadascun 
d'ells 

22.4. Altres passius financers 
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23. Provisions 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENT DE PROVISIONS  
(Milions d'euros)           
  PENSIONS I 

ALTRES 
OBLIGACIONS DE 

PRESTACIONS 
DEFINIDES 

POSTOCUPACIÓ 

ALTRES 
RETRIBUCIONS 

ALS EMPLEATS A 
LLARG TERMINI 

 QÜESTIONS PROCESSALS I 
LITIGIS PER IMPOSTOS 

PENDENTS 

 COMPROMISOS I 
GARANTIES CONCEDITS 

 

RESTA DE 
PROVISIONS 

 

 
CONTINGÈNCI

ES LEGALS 
PROVISIONS PER 

A IMPOSTOS  

RISCOS 
CONTINGE

NTS 
COMPROMISOS 

CONTINGENTS  

SALDO A 31-12-2017 598 1.223  504 299  307 50  510 

1a aplicació NIIF 9 (Nota 1.4)       6 4  (2) 

Amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys 4 80  54 29  (2) (10)  292 

 Dotació  89  174 30  70 93  325 

 Reversió  (11)  (120) (1)  (72) (103)  (33) 

 Despeses de personal 4 2         

(Guanys) / Pèrdues actuarials (108)          

Utilització de fons (23) (231)  (128) (42)     (310) 

Traspassos i altres (13)   (1) (1)     (10) 

SALDO A 31-12-2018 458 1.072  429 285  311 44  480 

Amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys 2 979  115 20  (69) 18  102 

 Dotació    148 25  76 81  207 

 Reversió    (33) (5)  (145) (63)  (105) 

 Despeses de personal 2 979         

(Guanys) / Pèrdues actuarials 109          

Utilització de fons (27) (324)  (165) (43)     (132) 

Traspassos i altres (21) (17)  15 20  (84)   47 

SALDO A 31-12-2019 521 1.710  394 282  158 62  497 

Amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys  138  81 (19)  (30) (2)  55 

 Dotació  146  117 20  2 67  115 

 Reversió  (10)  (36) (39)  (32) (69)  (60) 

 Cost/Ingrés per interessos  2         

 Despeses de personal           

(Guanys) / Pèrdues actuarials 133          

Utilització de fons (24) (423)  (145) (46)     (113) 

Traspassos i altres (50) (27)  2 7  6 (1)  29 

SALDO A 31-12-2020 580 1.398  332 224  134 59  468 
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Fons per a pensions i obligacions similars – Plans postocupació de prestació definida 

Els compromisos per retribucions postocupació de prestació definida del Grup tenen la naturalesa següent: 

◼ Part dels compromisos amb empleats i exempleats de CaixaBank estan coberts mitjançant contractes d'assegurances amb 
entitats asseguradores pertanyents o no al Grup, la majoria procedents de processos de fusió. En aquests casos, el prenedor 
de les pòlisses d'assegurances és CaixaBank i la seva gestió i l'assumpció dels seus riscos es duen a terme a través de 
cadascuna de les entitats asseguradores. 

◼ La resta dels compromisos atribuïts als negocis a Espanya estan instrumentats a través del Pla de Pensions d'Ocupació de 
CaixaBank, que preveu diferents subplans. Aquests subplans queden integrats en dos Fons de Pensions; el fons Pensiones 
Caixa 30, Fondo de Pensiones és el que té més partícips i beneficiaris. Els Fons de Pensions mantenen assegurats els seus 
compromisos de prestació definida mitjançant diferents contractes d'assegurança, el prenedor dels quals és la mateixa 
Comissió de Control del Pla de Pensions, la major part amb VidaCaixa. CaixaBank no controla els Fons de Pensions en els quals 
queden integrats aquests subplans, per bé que té representació minoritària en les Comissions de Control establertes en 
cadascun d'ells.  

◼ En trobar-se la majoria dels compromisos de prestació definida coberts a través dels Fons de Pensions o mitjançant pòlisses 
d'assegurança contractades directament per CaixaBank, amb l'objectiu que les prestacions a pagar als beneficiaris siguin 
equivalents a les prestacions assegurades en les pòlisses contractades, el Grup no s'exposa a volatilitats i moviments inusuals 
de mercat. En els diferents tancaments, el valor raonable de les pòlisses contractades directament amb VidaCaixa o altres 
entitats, i el dels actius dels Fons de Pensions (principalment cobert mitjançant pòlisses d'assegurança), es calcula amb una 
metodologia de valoració homogènia, tal com estableix la norma comptable.  

Si una pòlissa d'assegurances és un actiu afecte al Pla de Pensions d'Ocupació de CaixaBank, i els seus fluxos es corresponen 
exactament tant en l'import com en el calendari de pagaments amb les prestacions pagadores dins el pla, llavors es considera 
que el valor raonable d'aquestes pòlisses d'assegurança és igual al valor actual de les obligacions de pagament connexes. 
Només hi haurà un passiu net per prestació definida quan CaixaBank o el Fons de Pensions mantinguin no assegurats 
determinats compromisos, per exemple, cues de longevitat per a les quals les asseguradores no hagin pogut trobar 
instruments financers amb una durada suficientment llarga que repliquin els pagaments garantits. En cas contrari es produiria 
un actiu com a posició neta.  

Mentre les pòlisses d'assegurança contractades amb asseguradores fora del Grup i el valor dels actius mantinguts a través dels 
Fons de Pensions es presenten de forma neta en el balanç de situació en tractar-se d'actius elegibles afectes al pla i els quals 
serviran per liquidar les obligacions assumides, el valor raonable de la resta de pòlisses contractades directament per 
CaixaBank amb VidaCaixa s'elimina en el procés de consolidació, i queden integrades les inversions financeres de VidaCaixa 
afectes a les pòlisses en els diferents epígrafs del balanç consolidat. 

◼ Al seu torn, BPI té la totalitat dels compromisos externalitzats en el «Fundo de Pensoes Banco BPI» i presenta el valor actual 
de les obligacions netes del valor raonable dels actius del pla. 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

 

23.1. Pensions i altres obligacions 

definides postocupació 
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MOVIMENTS DE FONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS 
(Milions d'euros)                
 OBLIGACIONS PER 

PRESTACIÓ DEFINIDA 
(A)  

VALOR RAONABLE 
DELS ACTIUS 
AFECTES (B)  ALTRES ACTIUS (C)  

ACTIU/(PASSIU) NET 
PER COMPROMISOS A 

LLARG TERMINI (A+B+C) 

 2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

BALANÇ A L'INICI (3.990) (3.673) (3.759)  3.479 3.230 3.168  (10) (15) (7)  (521) (458) (598) 

(Cost) ingrés dels interessos (40) (53) (63)  40 51 59       (2) (4) 

COMPONENTS DEL COST EN LA PRESTACIÓ 
DEFINIDA RECONEGUT EN PÈRDUES I GUANYS (40) (53) (63)  40 51 59       (2) (4) 

Guanys/(Pèrdues) actuarials per hipòtesis 
demogràfiques (122) (24) 51  23 179 48      (99) 155 99 

Guanys/(Pèrdues) actuarials per hipòtesis 
financeres (114) (356) (7)  80 92 16      (34) (264) 9 

COMPONENTS DEL COST EN LA PRESTACIÓ 
DEFINIDA RECONEGUT EN EL PATRIMONI NET (236) (380) 44  103 271 64      (133) (109) 108 

Aportacions al Pla     20 21 14      20 21 14 

Pagaments del Pla 181 189 169  (157) (162) (146)      24 27 23 

Liquidacions 37 2 2  (19) (2) (2)      18   

Transaccions (64) (75) (66)  62 70 73  14 5 (8)  12  (1) 

ALTRES 154 116 105  (94) (73) (61)  14 5 (8)  74 48 36 

BALANÇ AL TANCAMENT (4.112) (3.990) (3.673)  3.528 3.479 3.230  4 (10) (15)  (580) (521) (458) 
                

Dels quals: Compromisos causats (3.387) (3.286) (3.068)             

Dels quals: Compromisos no causats (725) (704) (605)             

Dels quals: inversions en actius immobiliaris      392 390 319         

Dels quals: inversions en instruments de patrimoni      235 215 187         

Dels quals: inversions en instruments de deute      1.134 1.139 1.017         

Dels quals: instrumentalitzats mitjançant pòlisses 
d'assegurança      1.695 1.659 1.568         

Dels quals: inversions en resta d'actius     73 76 139         
 

               

El valor actual de les obligacions de prestació definida s'ha determinat aplicant els criteris següents: 

◼ S'ha utilitzat com a mètode de meritació el «mètode de la unitat de crèdit projectada», que considera cada any de servei 

com a generador d'una unitat addicional de dret a les prestacions i valora cada unitat de forma separada. 

◼ L'edat estimada de jubilació per a cada empleat és la primera edat possible a què té dret a jubilar-se o la pactada en els 

acords, si escau. 

◼ Les hipòtesis actuarials i financeres utilitzades en la valoració són inesbiaixades i compatibles entre si.  

Les hipòtesis utilitzades en els càlculs referents als negocis a Espanya són les següents: 

HIPÒTESIS ACTUARIALS I FINANCERES A ESPANYA 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Tipus de descompte prestacions postocupació (1) 0,39 % 0,98 % 1,64 % 

Tipus de descompte prestacions a llarg termini (1) -0,26 % -0,02 % 0,05 % 

Taules de mortalitat PERM-F/2000 - P PERM-F/2000 - P PERM-F/2000 - P 

Taxa anual de revisió de pensions (2) 0 % - 2 % 0 % - 2 % 0 % - 2 % 

IPC anual acumulatiu (3) 
1,81 % 

1,90 % 
1,2 % 2018;  

1,8 % 2019 i següents 

Taxa de creixement dels salaris (4) 
0 % 2021; 0,75 % 2022; 1 % 

2023; IPC+0,5 % 2024 i següents IPC + 0,5 % 
1,25 % 2018 

IPC + 0,5 % 2019 i següents 

(1) Utilització d'una corba de tipus construïda a partir de bons corporatius d'alta qualitat creditícia, de la mateixa moneda i termini que els compromisos assumits. Tipus 
informat partint de termini mitjà ponderat d'aquests compromisos. 

(2) Depenent de cada compromís. 

(3) Utilització de la corba d'inflació cupó zero espanyola. Tipus informat partint de termini mitjà ponderat dels compromisos.  

(4) A 31 de desembre de 2020, es recullen taxes pactades per al període 2020 a 2023 en el nou Conveni Col·lectiu de Caixes i Entitats d'Estalvi. 

    



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      23. Provisions 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

186 

Les hipòtesis utilitzades en els càlculs referents als negocis de BPI a Portugal són les següents: 

HIPÒTESIS ACTUARIALS I FINANCERES A PORTUGAL 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Tipus de descompte (1) 1,01 % 1,34 % 1,97 % 

Taules de mortalitat homes TV 88/90 TV 88/90 TV 88/90 

Taules de mortalitat dones TV 88/90 – 3 anys TV 88/90 – 3 anys TV 88/90 – 3 anys 

Taxa anual de revisió de pensions 0,40 % 0,40 % 0,50 % 

Taxa de creixement dels salaris [0,9 - 1,9] % [0,9 - 1,9] % [1 - 2] % 

    (1) Tipus resultant de la utilització d'una corba de tipus construïda a partir de bons corporatius d'alta qualitat creditícia , de la mateixa moneda i termini que els 
compromisos assumits. 

 

Les valoracions actuarials dels compromisos per pensions atribuïts als negocis d'Espanya i Portugal les fan actuaris qualificats i 

independents del Grup. 

A més, de cara a preservar la governança de la valoració i de la gestió dels riscos inherents a l'assumpció en aquests compromisos, 

CaixaBank té establert un marc d'actuació en què el Comitè ALCO gestiona les propostes de cobertures d'aquests riscos i el Comitè 

Global del Risc aprova qualsevol canvi en els criteris de valoració dels passius que reflecteixen aquests compromisos per als negocis 

d'Espanya. 

A continuació, es presenta una anàlisi de sensibilitat del valor de les obligacions sobre les principals hipòtesis utilitzades en la 

valoració actuarial. Per determinar aquesta sensibilitat s'ha procedit a replicar el càlcul del valor de les obligacions modificant la 

variable en qüestió i s'han mantingut constants la resta de les hipòtesis actuarials i financeres. Una limitació d'aquest mètode és 

que és improbable que el canvi d'una variable es produeixi de manera aïllada, atès que algunes de les variables podrien estar 

correlacionades: 

ANÀLISI DE SENSIBILITAT DE LES OBLIGACIONS  
(Milions d'euros)    
 

ESPANYA  PORTUGAL 

 +50 pb -50 pb  +50 pb -50 pb 

Taxa de descompte (30) 33  (158) 180 

Taxa anual de revisió de pensions 8 (7)  238 (209) 

       

L'estimació del valor raonable dels contractes d'assegurances vinculats a pensions contractades directament per CaixaBank amb 

VidaCaixa o altres entitats i del valor dels actius dels Fons de Pensions (principalment també pòlisses d'assegurança) considera el 

valor dels pagaments futurs assegurats descomptats a la mateixa corba de tipus utilitzada per a les obligacions, per la qual cosa, en 

estar casats els fluxos previstos de pagaments amb els que es derivaran de les pòlisses, els possibles canvis raonables al tancament 

de l'exercici en la taxa de descompte tindrien un efecte similar en el valor de les obligacions brutes del Grup i en el valor raonable 

dels contractes d'assegurances vinculats a pensions i el valor raonable dels actius mantinguts a través de Fons de Pensions.  

De forma consistent amb el que s'ha esmentat a la nota 2.12, el càlcul de la sensibilitat de les obligacions s'ha fet únicament quan 

CaixaBank o el fons de pensions no mantenen assegurats determinats compromisos, com ara certes cues de longevitat esmentades 

anteriorment per al negoci d'Espanya. 

Seguidament, s'indica l'estimació del pagament de les prestacions previst per als pròxims 10 anys: 

 

PAGAMENTS PREVISTOS PER COMPROMISOS 
POSTOCUPACIÓ 

      
(Milions d'euros)       
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

Espanya * 27 26 26 26 26 124 

Portugal 59 61 63 64 64 325 

(*) Excloses les prestacions assegurades que VidaCaixa ha de pagar directament als fons de pensions. 
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El Grup manté fons per a la cobertura dels compromisos dels seus programes de desvinculació, tant en matèria de salaris com 

d'altres càrregues socials, des del moment de la seva desvinculació fins a assolir l'edat establerta en els acords. També hi ha 

constituïts fons per cobrir premis d'antiguitat i altres compromisos amb el personal actiu. Seguidament, es detallen els principals 

programes sobre els quals es mantenen fons: 

PROGRAMES DE DESVINCULACIONS  
(Milions d'euros)    
 

EXERCICI DE REGISTRE 
NOMBRE DE PERSONES 

ADHERIDES DOTACIÓ INICIAL 

Acord laboral 17-07-2014 2014 434 182 

Acord laboral de reestructuració personal Barclays Bank 2015 2015 968 187 

Acord laboral 29-06-2015 (reorganització territorial de la plantilla) 2015 700 284 

Pla de desvinculacions voluntàries incentivades 16-04-2016 2016 371 160 

Acord laboral 29-07-2016 2016 401 121 

Pla de desvinculacions voluntàries incentivades 10-01-2017 2017 350 152 

Acord laboral 27-04-2017 – BPI 2017 613 107 

Acord laboral 28-04-2017 – Desvinculacions 2017 2017 630 311 

Acord laboral 28-04-2017 – Desvinculacions 2018 2018 151 67 

Acord laboral 08-05-2019  2019 2.023 978 

Acord laboral 31-01-2020 - Desvinculacions 2020 2020 226 109 
    

 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

 

CONCILIACIÓ DE SALDOS D'ALTRES RETRIBUCIONS ALS EMPLEATS A LLARG TERMINI 
(Milions d'euros)    
 (ACTIU)/PASSIU NET 

PER PRESTACIÓ DEFINIDA 

 2020 2019 2018 

BALANÇ A L'INICI 1.710 1.072 1.223 

Inclòs en pèrdues i guanys    

Cost dels serveis de l'exercici corrent 4 2 5 

Cost per serveis passats 98 978 78 

Cost (ingrés) net dels interessos 2 1 2 

Revaloracions (Guanys)/Pèrdues 34 (2) (5) 

COMPONENTS DEL COST DE LA PRESTACIÓ DEFINIDA RECONEGUT EN PÈRDUES I GUANYS 138 979 80 

Altres    

Pagaments del Pla (423) (324) (231) 

Transaccions (27) (17)  

TOTAL ALTRES (450) (341) (231) 

BALANÇ AL TANCAMENT 1.398 1.710 1.072 
    

Dels quals: Amb el personal prejubilat 299 449 633 

Dels quals: Indemnitzacions per cessament 753 962 229 

Dels quals: Garanties complementàries i convenis especials 238 181 91 

Dels quals: Premis d'antiguitat i altres compromisos 61 60 59 

Dels quals: Altres compromisos procedents de Barclays Bank 47 58 60 

23.2. Provisions per a altres  retribucions 

als empleats 
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La litigiositat en matèria de productes bancaris i financers és objecte de seguiment i control exhaustiu per identificar els riscos que 

puguin comportar una sortida de recursos de l'entitat, fer les dotacions oportunes i adoptar les mesures corresponents en termes 

d'adaptació i millora dels procediments, productes i serveis. El 2020 ha estat marcat per uns fluxos molt irregulars, condicionats per 

l'efecte que la crisi sanitària i l'estat d'alarma van ocasionar també en el funcionament normal de l'Administració de Justícia. 

El caràcter dinàmic de la litigiositat i l'elevada disparitat de criteris judicials promou sovint canvis d'escenaris, però el Grup té 

establerts mecanismes de seguiment per controlar l'evolució de les reclamacions, demandes i diferents sensibilitats judicials sobre 

les matèries litigioses que permeten identificar, definir i estimar els riscos de conformitat amb la millor informació disponible en 

cada moment.  

En matèria de litigis per condicions generals, generalment vinculades a la concessió de préstecs hipotecaris a consumidors (p. ex., 

clàusules terra, despeses hipotecàries, venciment anticipat, etc.), es mantenen les provisions necessàries i el Grup manté un diàleg 

constant amb clients per explorar acords cas per cas. Així mateix, CaixaBank lidera l'adhesió a sistemes de resolució extrajudicial de 

controvèrsies promoguts per determinats òrgans judicials que resolen aquestes matèries –a Barcelona, Palència, Valladolid o 

Pamplona– per tal de potenciar solucions amistoses que evitin mantenir litigis amb clients i ajudin a alleujar la càrrega judicial. 

S'inclou a continuació un apartat específic sobre l'IRPH. 

De la mateixa manera, CaixaBank té adaptades les seves provisions al risc de demandes en curs derivades de reclamacions de 

quantitat per pagaments a compte en la compra d'habitatge sobre plànol, productes bancaris, financers i d'inversió, preu excessiu i 

anormal dels tipus d'interès (vegeu l'apartat específic, a continuació), dret a l'honor o declaracions de responsabilitat civil 

subsidiària originada per eventuals conductes de persones amb vinculació laboral. 

Finalment, s'adopta un criteri de prudència en la constitució de provisions per eventuals procediments administratius sancionadors, 

als quals es dona cobertura de conformitat amb els criteris econòmics que plantegi l'administració concreta del procediment, sens 

perjudici d'exercir plenament el dret de defensa a les instàncies pertinents per tal de disminuir o anul·lar la potencial sanció. 

A continuació, es detalla el contingut dels apartats principals d'aquest epígraf, el calendari esperat de sortides de recursos 

econòmics del qual, en cas que es produeixi, és incert. 

Índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) 

En relació amb el tipus de referència oficial per a les hipoteques a Espanya denominat IRPH, la sentència feta pública pel Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el 3 de març de 2020 i el conjunt de sentències emeses per la Sala Primera del Tribunal 

Suprem (TS) el 6 i 12 novembre de 2020 aporten claredat a l'enjudiciament de les demandes que qüestionin la manca de 

transparència en la comercialització de préstecs hipotecaris que incloguin aquest índex. 

La conclusió jurídica principal del marc judicial actual, i sens perjudici de la seva eventual evolució, és la validesa dels préstecs 

hipotecaris que incloguin aquest índex.  

Per una banda, en aquells préstecs hipotecaris en què l'IRPH s'hi hagi inclòs en el context de convenis públics per facilitar l'accés a 

habitatges de protecció oficial (VPO), el TS entén que va haver-hi transparència en la contractació; els elements principals relatius al 

càlcul de l'interès variable fixat en el contracte resultaven fàcilment assequibles, el consumidor es va adherir a un règim de 

finançament establert i regulat en una norma reglamentària, revisada periòdicament per successius consells de ministres, la 

clàusula feia referència expressa a aquesta normativa i a aquests acords i tant aquella com aquests gaudeixen de la publicitat 

derivada de la seva publicació al BOE.  

En aquells casos no inclosos en el supòsit anterior, s'haurà d'examinar cas per cas la informació precontractual i contractual que es 

va subministrar als consumidors dels préstecs hipotecaris que incloguin aquest índex per determinar si estan afligits o no de manca 

de transparència, atès que no existeixen mitjans taxats per provar la transparència material. En qualsevol cas, el rellevant és que 

l'eventual declaració de manca de transparència requereix, per al TS, conforme a doctrina reiterada del TJUE, fer consecutivament 

un judici d'abusivitat i aquesta abusivitat -per existència de mala fe i desequilibri important- no té lloc en aquests casos. Segons el 

parer del TS, per un banda la bona fe no es vulnera quan s'ofereix un índex oficial, recomanat pel Banc d'Espanya des de finals de 

1993 com un dels tipus que es podien utilitzar per a les operacions de crèdit hipotecari i que el Govern central i diversos governs 

autonòmics, a través de diverses disposicions reglamentàries, tenien establert l'índex IRPH com a referència per al finançament 

(obtenció de préstecs) de l'adquisició d'habitatges de protecció oficial –VPO–. D'altra banda, tampoc no existeix desequilibri 

23.3. Provisions per a qüestions 

processals i litigis per impostos pendents 
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important en el moment de contractar, ja que resulta irrellevant l'evolució posterior i no es pot obviar que, hipotèticament, si se 

substitueix l'IRPH Caixes o Bancs per l'índex que el TJUE proposa com a substitutiu en cas d'abusivitat i manca de pacte, s'aplicaria 

com a índex supletori legal l'IRPH Entitats, que no mostra pràcticament diferències amb l'IRPH Caixes o IRPH Bancs. 

En conclusió, queda clara de conformitat amb l'estat de la jurisprudència actual la plena validesa de la contractació i l'absència de 

risc sobre l'eventual sortida de recursos amb motiu d'una eventual declaració de manca de transparència. 

Sens perjudici de l'anterior, el Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona ha fet una nova petició de decisions prejudicials 

davant el TJUE com a conseqüència de la seva sentència de 3 de març de 2020, en l'assumpte C-125/18, cosa que cal emmarcar en 

el caràcter dinàmic de la litigiositat al·ludit en la introducció, que serà objecte de particular seguiment. 

A 31 de desembre de 2020, l'import total de préstecs hipotecaris al corrent de pagament indexats a IRPH amb persones físiques és 

d'aproximadament 5.328 milions d'euros (la majoria dels quals, però no tots, amb consumidors). El Grup, en concordança amb 

l'actualitat i la raonabilitat jurídica del que s'ha expressat, així com amb la millor informació disponible fins al moment, no manté 

provisions per aquest concepte. 

Litigació vinculada a contractes de crèdit al consum (targetes revolving) per l'aplicació de la Llei de repressió de la usura de 1908 

arran de la sentència del Tribunal Suprem de data 04/03/2020 

El TS va dictar una sentència amb rellevància sectorial en els contractes de targetes revolving i/o amb pagament ajornat. La 

resolució determina i) que les targetes revolving són un mercat específic dins les facilitats de crèdit, ii) que el Banc d'Espanya 

publica un tipus d'interès de referència específic d'aquest producte en el seu Butlletí Estadístic, que és el que ha de servir de 

referència per determinar quin és l'«interès normal dels diners», iii) que «el tipus mitjà d'interès de les operacions de crèdit a 

través de targetes de crèdit i revolving de les estadístiques del Banc d'Espanya (...) era una mica superior al 20 %» i iv) que una TAE 

com l'analitzada en el cas concret, entre el 26,82 %/27,24 %, és un tipus «manifestament desproporcionat», la qual cosa comporta 

la nul·litat del contracte i la devolució dels interessos pagats. Aquesta sentència, a diferència de l'anterior sobre aquesta matèria on 

s'emprava la regla supra duplum per delimitar el preu desproporcionat   —és a dir, superar en el doble de l'interès mitjà ordinari —  

no proporciona en aquesta ocasió criteris específics o la precisió que permetin determinar amb seguretat jurídica quina superació o 

distància de l'«interès normal dels diners» pot arribar a comportar la nul·litat del contracte. És probable que aquesta circumstància 

segueixi propiciant una litigiositat significativa i un conjunt de criteris judicials molt diferents amb una afectació concreta que no és 

determinable avui dia i que serà objecte de seguiment i gestió específica. 

A més, CaixaBank i la seva filial emissora de targetes, CaixaBank Payments and Consumer, van rebre una acció col·lectiva formulada 

per una associació de consumidors i usuaris (ASUFIN), que ha estat desestimada parcialment pel jutjat mercantil núm. 4 de València 

el 30 de desembre de 2020. En primer lloc, el procés va quedar reduït a una acció d'eventual cessació de condicions generals; es va 

desestimar, en contra de l'associació de consumidors i a favor de CaixaBank, la possibilitat de reclamar devolució de quantitats. 

Més endavant, la sentència reafirma aquesta situació, desestima íntegrament la demanda contra CaixaBank i únicament sol·licita a 

CaixaBank Payments and Consumer la cessació de la clàusula de venciment anticipat, però desestima tota la resta de peticions 

sobre manca de transparència en el funcionament de les targetes, els mètodes de càlcul dels interessos, el dret de compensació de 

deutes o el canvi de condicions en contractes de durada indefinida. La sentència encara no ha adquirit fermesa. 

D'acord amb la millor informació de la qual disposem fins al moment, l'epígraf de «Restants Provisions» inclou l'estimació de les 

obligacions presents que puguin derivar de procediments judicials, inclosos els relatius a targetes revolving i/o amb pagaments 

ajornats, l'ocurrència dels quals s'ha considerat com a probable.  

En qualsevol cas, els desembossaments que finalment puguin ser necessaris dependran dels termes concrets de les sentències a les 

quals hagi de fer front el Grup, i/o el nombre de demandes que siguin ateses, entre d'altres. Atesa la naturalesa d'aquestes 

obligacions, el calendari esperat de sortides de recursos econòmics, si es produeix, és incert i, de conformitat amb la millor 

informació disponible actualment, s'estima que les responsabilitats que es podrien derivar d'aquests procediments no tindran, en 

conjunt, un efecte significatiu advers en els negocis, en la situació financera ni en els resultats de les seves operacions. 

Investigació en curs en el Jutjat d'Instrucció Central núm. 2 (DDPP 16/18) 

L'abril de 2018, la Fiscalia Anticorrupció va iniciar accions davant CaixaBank, l'exresponsable de Compliment Normatiu de l'Entitat i 

onze empleats per uns fets que, eventualment, poden ser considerats constitutius d'un delicte de blanqueig de capitals, 

principalment per l'activitat duta a terme a deu oficines de CaixaBank per presumptes membres de determinades organitzacions 

formades per persones de nacionalitat xinesa que, presumptament, haurien defraudat quantitats a la Hisenda Pública durant els 

anys 2011 a 2015. El procediment està en fase d'instrucció, i tant CaixaBank com els seus assessors legals no consideren probable la 

materialització del risc vinculat a aquest procediment penal. El potencial impacte que pogués sorgir, si escau, derivat dels fets 



       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      23. Provisions 
     Grup CaixaBank | Comptes anuals 2020 

 

190 

descrits no té avui la consideració de material, encara que CaixaBank està exposada a risc reputacional per la tramitació d'aquest 

procediment. 

Investigació en curs en el Jutjat d'Instrucció Central núm. 5 (DDPP 67/18) 

Un conjunt d'operacions corporatives en 2015 i 2016, juntament amb una operació d'actiu inexistent manifestada per l'acusació 

(mai concedida), estan sent investigades com a conseqüència d'una acusació particular. Sens perjudici dels danys reputacionals 

resultants d'una investigació judicial, no es considera probable l'afectació o materialització d'un risc patrimonial vinculat a aquest 

procediment penal. 

Procediments del Fons de Resolució Portuguès (FRP) 

En data 3 d'agost de 2014, el Banc de Portugal va aplicar un procediment de resolució a Banco Espírito Santo, SA (BES) mitjançant 

transferència dels seus actius nets i sota gestió a Novo Banco, SA (Novo Banco). En el marc d'aquest procediment, el FRP va fer una 

ampliació de capital en Novo Banco per un import de 4.900 milions d'euros, i va passar a ser l'únic accionista. L'ampliació es va 

finançar mitjançant préstecs al FRP per un import de 4.600 milions d'euros, dels quals 3.900 milions d'euros concedits per l'Estat 

Portuguès i 700 milions d'euros concedits de manera sindicada per les entitats financeres portugueses, entre les quals BPI, amb 116 

milions d'euros. 

Amb data 19 de desembre de 2015, el Banc de Portugal va iniciar un procediment de resolució de Banco Internacional do Funchal 

(Banif), que va culminar amb i) la venda parcial dels seus actius per 150 milions d'euros a Banco Santander Totta, SA; i ii) l'aportació 

de la resta dels seus actius nets no venuts a Oitante, SA. La resolució es va finançar mitjançant una emissió de deute de 746 milions 

d'euros amb la garantia del FRP i de l'Estat Portuguès en darrera instància. L'operació va tenir també la garantia última de l'Estat 

Portuguès de 2.255 milions d'euros per cobrir contingències futures. 

Per al reemborsament de les obligacions amb l'Estat Portuguès (en forma de préstecs i garanties) del FRP en relació amb les 

mesures de resolució adoptades, el FRP disposa dels instruments ordinaris aportats mitjançant les diferents contribucions del 

sector bancari. En aquesta línia, s'han modificat les condicions dels préstecs al FRP per alinear-les al cobrament de les contribucions 

esmentades, sense que es prevegi la necessitat de recórrer a contribucions addicionals del sector bancari. 

El 2017, el Banc de Portugal va seleccionar Lone Star per concloure l'operació de venda de Novo Banco, després de la qual el FRP 

mantindria el 25 % del capital social i s'establirien determinats mecanismes de capitalització contingent per part dels accionistes. 

Per cobrir el risc contingent, el FRP compta amb els mitjans financers que disposi l'Estat Portuguès el reemborsament del quals, si 

escau, repercutiria en l'esforç contributiu del sector bancari. 

En la data actual, no és possible estimar els possibles efectes per al Fons de Resolució derivats de: i) la venda de participació en 

Novo Banco; ii) l'aplicació del principi que cap creditor d'entitat de crèdit sota resolució pot assumir una pèrdua superior que la que 

hauria suposat si aquesta entitat hagués entrat en liquidació; iii) la garantia atorgada als bons emesos per l'Oitante i iv) altres 

passius que es conclou que han de ser assumits pel FRP. 

No obstant això, la possibilitat que preveu la legislació aplicable per a la recaptació de contribucions especials, atesa la renegociació 

dels termes dels préstecs atorgats a l'FRP, entre els quals s'inclou el BPI, i als anuncis públics fets per l'FRP i per l'Oficina del 

Ministre de Finances de Portugal, que declara que aquesta possibilitat no s'utilitzarà, els comptes anuals consolidats de l'exercici 

2020 reflecteixen l'expectativa dels Administradors que el Banc no haurà de fer contribucions especials ni cap altra mena de 

contribucions extraordinàries per finançar les mesures de resolució aplicades a BES i Banif o qualsevol altre passiu contingent o 

passiu assumit per l'FRP. 

Qualsevol canvi pel que fa al cas pot tenir implicacions rellevants per als estats financers del Grup. 
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Provisions per a impostos 

La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços és la següent: 

DETALL DE PROVISIONS PER A IMPOSTOS 

(Milions d'euros)    

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Actes de la Inspecció de Tributs dels exercicis 2004 a 2006  0 33 33 

Actes de la Inspecció de Tributs dels exercicis 2007 a 2009  11 12 12 

Actes de la Inspecció de Tributs dels exercicis 2010 a 2012 13 13 13 

Actes de la Inspecció de Tributs dels exercicis 2013 a 2015 7 0 0 

Impost sobre dipòsits 18 18 18 

Altres 175 206 209 

TOTAL 224 282 285 
    

 

Els principals procediments tributaris que, al tancament de l'exercici 2020, es troben en curs són els següents: 

◼ Durant aquest exercici han finalitzat les actuacions de comprovació dels exercicis 2013 a 2015, els impactes dels quals estaven 

degudament proveïts. Les actes de conformitat han estat satisfetes durant l'exercici i les actes de disconformitat de l'impost 

sobre societats i de l'impost sobre el valor afegit estan pendents de resolució per part de l'Inspector en cap. 

◼ Durant l'exercici 2017, les actuacions de comprovació dels exercicis 2010 a 2012 van finalitzar sense impacte rellevant. Les 

actes de disconformitat de l'impost sobre societats estan recorregudes davant l'Audiència Nacional i les actes de 

disconformitat de l'impost sobre el valor afegit han estat objecte de reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal 

Economicoadministratiu Central. 

◼ Durant l'exercici 2011, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació de ”la Caixa” en relació amb els exercicis 2007 a 2009 

per als principals impostos aplicables, i va finalitzar durant l'exercici 2013. Les actes de disconformitat estan recorregudes 

davant el Tribunal Suprem, pendents d'execució. 

◼ Durant l'exercici 2008, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació de ”la Caixa” en relació amb els exercicis 2004 a 2006 

per als principals impostos aplicables, i va finalitzar durant l'exercici 2010. Les actes de disconformitat estaven recorregudes 

davant el Tribunal Suprem i han estat executades en aquest exercici. 

El Grup té constituïdes provisions per a la cobertura dels riscos màxims que puguin derivar-se de les actes signades en 

disconformitat relatives a l'Impost sobre Societats i a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

En aquest capítol es registren les provisions per risc de crèdit de les garanties i compromisos contingents concedits (Nota 26). 

 

 

 

A continuació, es detalla el contingut dels apartats principals d'aquest epígraf, el calendari esperat de sortides de recursos 

econòmics del qual, en cas que es produeixi, és incert.  

Menyscaptes per acords no formalitzats i altres riscos  

Procediment en exercici d'acció col·lectiva interposada per ADICAE (clàusules terra)  

El procediment judicial en què l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) va exercir una acció col·lectiva de 

cessació en l'aplicació de les clàusules terra que hi ha en determinades hipoteques de l'entitat està actualment en fase de cassació i 

infracció processal davant el Tribunal Suprem.  

Segons que consta en els comptes anuals precedents, el risc associat a aquesta matèria es va gestionar amb una cobertura 

específica de 625 milions d'euros, i també es van crear un equip i procediments específics per complir les sol·licituds presentades a 

23.5. Resta de provisions 

 

23.4. Provisió per compromisos i 

garanties concedits 
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l'empara del Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules 

terra.  

Durant el 2020 no hi ha hagut desembossaments significatius vinculats a aquest procediment.  

Amb la informació disponible, el risc derivat pels desembossaments que es puguin produir per aquesta litigació està raonablement 

cobert mitjançant les provisions corresponents. 
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24. Patrimoni net 

 

 

Capital social 

A continuació, es presenta informació seleccionada sobre les magnituds i naturalesa del capital social: 

INFORMACIÓ SOBRE CAPITAL SOCIAL  
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Nombre d'accions subscrites i desembossades (unitats) (1) 5.981.438.031 5.981.438.031 5.981.438.031 

Valor nominal per acció (euros) 1 1 1 

Cotització al tancament de l'exercici (euros) 2,101 2,798 3,164 

Capitalització borsària al tancament de l'exercici, exclosa l'autocartera (2) 12.558 16.727 18.916 

    (1) Totes les accions estan representades mitjançant anotacions en compte, i totes són simètriques pel que fa a drets.  

(2) Les accions de CaixaBank estan admeses a cotització en el mercat continu i formen part de l'IBEX 35.  

 

Guanys acumulats, Reserves de revaloració i Altres reserves 

El detall dels saldos d'aquests epígrafs és el següent:  

DETALL DE RESERVES 

(Milions d'euros)    

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Reserves atribuïdes a la Societat dominant del Grup CaixaBank 12.648 11.947 11.360 

 Reserva legal (1) 1.196 1.196 1.196 

 Reserva indisponible finançament a clients per a adquisició d'accions pròpies 2 2 3 

 Altres reserves indisponibles (2) 509 509 509 

 Reserva de lliure disposició 2.620 1.088 1.165 

 Altres reserves de consolidació assignades a la Matriu 8.321 9.152 8.487 

Reserves de societats consolidades pel mètode d'integració global (5.522) (5.806) (5.789) 

Reserves de societats integrades pel mètode de la participació 584 373 224 

TOTAL 7.710 6.514 5.795 
     

(1) Al tancament de l'exercici 2020, la reserva legal assoleix els mínims requerits per la Llei de societats de capital.  

(2) Inclou, principalment, les reserves associades als fons de comerç de Morgan Stanley, Bankpime i Banca Cívica.  

 

Altres instruments de patrimoni net 

El valor de les accions no lliurades corresponents als programes de retribució variable basats en accions (vegeu Nota 34) es detalla 

a continuació: 

DETALL D'ALTRES INSTRUMENTS DE PATRIMONI NET 

(Milions d'euros)    

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Valor de les accions no lliurades 25 24 19 

     

24.1. Fons propis 
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Valors propis 

El detall del moviment del saldo d'aquest epígraf és el següent: 

MOVIMENT D'AUTOCARTERA  
(Milions d'euros)            

  2020  2019  2018 

  

NOMBRE DE  
ACCIONS 
PRÒPIES 

 % CAPITAL 
SOCIAL* 

COST / 
VENDES  

NOMBRE DE  
ACCIONS 
PRÒPIES 

 % CAPITAL 
SOCIAL* 

COST / 
VENDES  

NOMBRE DE  
ACCIONS 
PRÒPIES 

 % CAPITAL 
SOCIAL* 

COST / 
VENDES 

SALDO A L'INICI 3.121.578 0,052 % 10  2.805.039 0,047 % 10  3.565.959 0,060 % 12 

Adquisicions i altres 3.037.319 0,051 % 8  2.602.477 0,044 % 8  374.732 0,006 % 2 

Alienacions i d'altres** (2.104.903) (0,035 %) (6)  (2.285.938) (0,038 %) (8)  (1.135.652) (0,019 %) (4) 

SALDO AL TANCAMENT  4.053.994 0,068 % 12  3.121.578 0,052 % 10  2.805.039 0,047 % 10 

             (*) Percentatge calculat sobre el nombre d'accions totals de CaixaBank al tancament dels exercicis respectius. 

(**) Els resultats obtinguts per les operacions amb l'autocartera en els exercicis 2020, 2019 i 2018 no són significatius i s'han registrat en «Altres Reserves». 
(***) A 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018, no s'hi inclouen 7.515 accions de VidaCaixa, associades a Unit links, registrades a l'epígraf «Actius financers designats a 
valor raonable amb canvis en resultats». 

 

A més, el nombre d'accions pròpies acceptades en concepte de garantia de finançaments concedits pel Grup i les accions pròpies 

propietat de tercers, però gestionades per alguna societat del Grup, són les següents: 

CARTERA D'ACCIONS PRÒPIES ACCEPTADES EN CONCEPTE DE GARANTIA I EN PROPIETAT DE TERCERS GESTIONADES 
(Milions d'accions / Milions d'euros)        
 CARTERA D'ACCIONS PRÒPIES ACCEPTADES 

EN CONCEPTE DE GARANTIA  

CARTERA D'ACCIONS PRÒPIES PROPIETAT 
DE TERCERS GESTIONADES PEL GRUP 

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Nombre d'accions pròpies  12 13 12  13 12 19 

 % del capital social (*) 0,201 % 0,217 % 0,201 %  0,217 % 0,201 % 0,318 % 

Valor nominal 12 13 12  13 12 19 

         

 

El moviment de l'epígraf es recull en l'estat d'ingressos i despeses reconeguts. 

 

Tot seguit, es relacionen les empreses dependents del Grup en què algun accionista minoritari participa en una proporció igual o 

superior al 10 %: 

 

EMPRESES DEPENDENTS AMB ACCIONISTES MINORITARIS AMB PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 10 % 

(Percentatge)     

  
PARTICIPACIÓ DE L'ACCIONISTA 

MINORITARI 

SOCIETAT DEPENDENT  ACCIONISTES MINORITARIS 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Inversiones Inmobiliarias Teguise Resort Metrópolis Inmobiliarias y Restauraciones 40 % 40 % 40 % 

Grupo Riberebro Integral 

Inversiones Cuevas Villoslada Hermanos   10 % 

Hermanos Ayensa Ambrosi   10 % 

Altres persones físiques  20 % 20 % 

Coia Financiera Naval Construcciones Navales P. Freire 21 % 21 % 21 % 

El Abra Financiera Naval Astilleros Zamakona 21 % 21 % 21 % 

CaixaBank Electronic Money Erste Group Bank  10 % 10 % 

Telefónica Consumer Finance Telefónica 50 % 50 % 50 % 

24.2. Un altre resultat global acumulat 

24.3. Interessos minoritaris 
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25. Situació fiscal 

 

El grup de consolidació fiscal de l'impost sobre societats inclou CaixaBank, com a societat dominant, i com a dependents aquelles 

entitats espanyoles del grup mercantil que compleixen els requisits exigits a l'efecte per la normativa, incloses la Fundació Bancària 

”la Caixa” i CriteriaCaixa. La resta de les societats del grup mercantil presenten les seves declaracions d'acord amb la normativa 

fiscal aplicable. Així mateix, CaixaBank i algunes de les seves entitats dependents formen part del grup de consolidació fiscal de 

l'IVA des de l'exercici 2008; CaixaBank n'és l'entitat dominant. 

 

 

En data 24 de juliol de 2018 l'Administració Tributària espanyola va comunicar a CaixaBank l'inici d'un procediment inspector en 

relació amb els principals impostos que li són aplicables dels exercicis 2013 a 2015, tots dos inclosos, que ha finalitzat en aquest 

exercici, sense impacte rellevant. Les actes de disconformitat, que estan pendents de resolució per part de l'inspector en cap, estan 

degudament proveïdes per un import de 7 milions d'euros. 

D'acord amb això, CaixaBank té oberts a Inspecció els exercicis 2016 i següents dels principals impostos que li són aplicables, i BPI 

els exercicis 2017 i següents dels principals impostos que li són aplicables. 

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que puguin donar-se a la normativa fiscal aplicable a les operacions 

efectuades per entitats financeres, hi poden haver determinats passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de 

quantificació objectiva. La Direcció del Grup estima que les provisions existents a l'epígraf «Provisions – Qüestions processals i litigis 

per impostos pendents» dels balanços són suficients per a la cobertura dels passius contingents esmentats. 

25.1. Consolidació fiscal 

25.2. Exercicis subjectes a inspecció fiscal 
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La conciliació del resultat comptable i fiscal del Grup es presenta a continuació: 

CONCILIACIÓ DELS RESULTATS COMPTABLE I FISCAL 
(Milions d'euros)    
   

2020 2019 2018 

Resultat abans d'impostos (A) 1.600 2.077 2.807 

Ajustos al resultat (451) (581) (960) 

 Rendiments d'instruments de capital (1) (144) (156) (134) 

 Resultat d'entitats valorades pel mètode de la participació (1) (307) (425) (826) 

Resultat amb tributació 1.149 1.496 1.847 

Quota de l'impost (Resultat amb tributació * tipus impositiu) (345) (449) (554) 

Ajustos a la quota: 115 74 (165) 

 Variacions en la tributació de vendes i resultats de cartera 172 22 (155) 

 Variacions en les provisions de cartera sense efecte fiscal i altres despeses no deduïbles (93) 0 (55) 

 Cancel·lació actius i passius per impostos diferits  51 (1) 

 Reconeixement d'actius i passius per impostos diferits  (13) 63 

 Efecte en la despesa de l'impost de les jurisdiccions amb tipus fiscal diferent (2) 5 11 7 

 Efecte fiscal de les emissions 43 40 0 

 Retenció dividends estrangers i altres (12) (37) (24) 

Impost sobre beneficis (B) (219) (369) (712) 

 Impost sobre beneficis de l'exercici (ingrés/(despesa)) (230) (374) (719) 

 Tipus efectiu (3) 20,0 % 25,0 % 38,9 % 

 Ajustos impost sobre beneficis (2018/2017/2016) 11 5 7 

GUANYS O PÈRDUES DESPRÉS D'IMPOSTOS PROCEDENTS DE LES ACTIVITATS CONTINUADES 
(A) + (B) 1.381 1.708 2.095 
      

(1) Ingressos en la seva majoria exempts de tributació per haver tributat en origen. 

(2) Els ingressos i les despeses de CaixaBank tributen, pràcticament de manera íntegra, al tipus general del 30 % en l'Impost sobre Societats pel que fa als negocis a 
Espanya i al voltant del 27 % per als negocis a Portugal.  

(3) El tipus efectiu es calcula com la ràtio entre l'Impost sobre beneficis de l'exercici i el resultat amb tributació. 

 

 

A continuació, es presenta el moviment del saldo d'aquests epígrafs: 

25.4. Actius i passius fiscals diferits 

25.3. Conciliació del resultat comptable i 

fiscal 
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MOVIMENT D'ACTIUS FISCALS DIFERITS      
(Milions d'euros)               
 

31-12-2017 

1a 
APLICACIÓ 

NIIF 9 
REGULARITZA

CIONS  ALTES BAIXES 31-12-2018 
REGULARITZA

CIONS  ALTES BAIXES 31-12-2019 
REGULARIT-

ZACIONS  ALTES BAIXES 31-12-2020 

Aportacions a plans de pensions 583  18  (7) 594   (19) 575 32 13  620 

Provisió per a insolvències  4.245 (8) (24)  (88) 4.125   (11) 4.114 (70)  (15) 4.029 

Provisió per a insolvències (NIIF 9) 0 251   (84) 167 (62)  (52) 53   (53) 0 

Fons per a compromisos per prejubilacions 27    (9) 18   (8) 10   (6) 4 

Provisió d'immobles adjudicats 1.035  11  (102) 944   (2) 942 (96)  (3) 843 

Comissions d'inversions creditícies 8  (1)   7   (2) 5   (1) 4 

Deduccions pendents d'aplicació 1.063  (139)   924 20  (34) 910 (165)   745 

Bases imposables negatives 1.591  54   1.645 19  (16) 1.648 (18)   1.630 

Actius valorats a valor raonable amb canvis en 
patrimoni net 56   48  104   (8) 96   (9) 87 

Altres sorgits en combinacions de negoci 195  2  (54) 143   (51) 92   (32) 60 

Altres* 1.402  30 145 (207) 1.370 (17) 140 (102) 1.391 37 494 (150) 1.772 

TOTAL 10.205 243 (49) 193 (551) 10.041 (40) 140 (305) 9.836 -280 507 (269) 9.794 
               

Dels quals: monetitzables  5.890     5.681    5.641    5.496 

 

MOVIMENT DE PASSIUS FISCALS DIFERITS      
(Milions d'euros)               
 

31-12-2017 

1a 
APLICACIÓ 

NIIF 9 
REGULARITZA

CIONS ALTES BAIXES 31-12-2018 
REGULARITZA

CIONS ALTES BAIXES 31-12-2019 
REGULARITZA

CIONS ALTES BAIXES 31-12-2020 

Actualització d'immobles 1a aplicació NIIF 236  (4)  (17) 215   (13) 202 (2)  (5) 195 

Actius valorats a valor raonable amb canvis en 
patrimoni net 192    (116) 76  136  212  45  257 

Actius intangibles de combinacions de negocis 43    (10) 33   (20) 13   (3) 10 

Provisions matemàtiques 204     204    204  3  207 

Altres sorgits en combinacions de negoci 280  4  (51) 233   (32) 201   (46) 155 

Altres* 267   87  354 15 4 (147) 226  4 (45) 185 

TOTAL 1.222 0 0 87 (194) 1.115 15 140 (212) 1.058 (2) 52 (99) 1.009 
               

(*) Inclou, entre d'altres, eliminacions per operacions intragrup, els corresponents als diferents fons de provisió constituïts i altres ajustos per diferències entre la normativa comptable i fiscal. 
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El Grup no té actius fiscals diferits rellevants no reconeguts en el balanç. 

Amb caràcter semestral, el Grup fa, en col·laboració amb un expert independent, un exercici d'avaluació de la recuperabilitat dels 

actius fiscals reconeguts en balanç sobre la base d'un pressupost consistent en l'horitzó de sis anys amb les projeccions de resultats 

utilitzades per a l'estimació del valor recuperable de la UGE Bancària (vegeu Nota 17) i projectat, d’ara endavant, aplicant un marge 

d'interessos sobre actius totals mitjans (NIM) sostenible i cost del risc (CoR) normalitzat de l'1,30 % i el 0,39 %, respectivament. 

Tot seguit, es detalla la naturalesa dels actius per impostos diferits segregats per la seva jurisdicció d'origen: 

 

NATURALESA DELS ACTIUS PER IMPOSTOS DIFERITS RECONEGUTS EN BALANÇ - 31-12-2020 
(Milions d'euros)     
 

DIFERÈNCIES 
TEMPORÀNIES 

DEL QUAL: 
MONETITZABLES* 

BASES IMPOSABLES 
NEGATIVES 

DEDUCCIONS 
PENDENTS 
D'APLICAR 

Espanya 7.172 5.386 1.589 745 

Portugal 247 110 41  

TOTAL 7.419 5.496 1.630 745 
     

(*) Corresponen a diferències temporànies monetitzables amb dret a conversió en un crèdit contra la Hisenda Pública. 

 

El Grup estima que els actius per impostos diferits registrats sorgits per crèdits per bases imposables negatives, deduccions i les 

diferències temporànies no monetitzables corresponents a la jurisdicció espanyola s'hauran recuperat en un període màxim de 15 

anys. 

La Societat fa anàlisi de sensibilitat sobre les hipòtesis clau de projecció dels fluxos del model de recuperabilitat (vegeu Nota 19) 

sense que es desprenguin d'això variacions significatives en el termini estimat en l'escenari base. 

Els exercicis d'avaluació de la recuperabilitat dels actius fiscals que es van fent des de l'exercici 2014 estan reforçats pels exercicis 

de backtesting, que mostren un comportament estable. 

A la vista dels factors de risc existents (vegeu Nota 3) i la reduïda desviació respecte a les estimacions que s'han utilitzat per a 

l'elaboració dels pressupostos, els Administradors consideren que, malgrat les limitacions per a l'aplicació de diferències 

temporànies monetitzables, bases imposables negatives i deduccions pendents, la recuperació de tots els crèdits fiscals activats 

continua sent probable amb beneficis fiscals futurs.  

 

 

A l'Annex 4 es recullen les deduccions per reinversió de beneficis, d'acord amb l'article 42 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre 

Societats. 

25.5. Altres 
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26. Garanties i compromisos contingents concedits 

A continuació, es detalla la composició del capítol «Garanties i compromisos contingents concedits», inclòs a la promemòria: 

DETALL D'EXPOSICIONS I COBERTURES SOBRE GARANTIES I COMPROMISOS CONTINGENTS - 31-12-2020 
(Milions d'euros)        

 EXPOSICIÓ FORA DE BALANÇ  COBERTURA 

 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 

Garanties financeres concedides 5.902 294 164  (7) (9) (64) 

Compromisos de préstec concedits 75.400 2.772 327  (43) (11) (5) 

Altres compromisos concedits 19.486 553 168  (7) (10) (37) 

 

DETALL D'EXPOSICIONS I COBERTURES SOBRE GARANTIES I COMPROMISOS CONTINGENTS - 31-12-2019 
(Milions d'euros)        
 EXPOSICIÓ FORA DE BALANÇ  COBERTURA 

 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 

Garanties financeres concedides 5.574 190 218  (7) (4) (77) 

Compromisos de préstec concedits 68.702 2.216 214  (27) (4) (31) 

Altres compromisos concedits 20.577 473 176  (12) (8) (50) 

 

DETALL D'EXPOSICIONS I COBERTURES SOBRE GARANTIES I COMPROMISOS CONTINGENTS - 31-12-2018 
(Milions d'euros)        

 EXPOSICIÓ FORA DE BALANÇ  COBERTURA 

 STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3  STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 

Garanties financeres concedides 5.329 182 224  (38) (24) (135) 

Compromisos de préstec concedits 62.004 1.691 258  (24) (2) (18) 

Altres compromisos concedits 18.596 502 241  (7) (1) (106) 

 

El Grup només haurà de satisfer l'import dels riscos contingents si la contrapart avalada incompleix les seves obligacions. S'estima 

que la majoria d'aquests riscos arribaran al seu venciment sense ser satisfets. 

En relació amb els compromisos contingents, el Grup té el compromís de proveir de fons els clients per disponibles en línies de 

crèdit i altres compromisos, en el moment en què se li sol·liciti i subjecte al compliment de determinades condicions per part de les 

contraparts. S'estima que una part important d'aquests venceran abans de la seva disposició, bé perquè no seran sol·licitats pels 

clients o bé perquè no es compliran les condicions necessàries per a la seva disposició.  

A continuació, es detalla la composició del capítol «Compromisos de préstec concedits», inclòs a la promemòria dels balanços: 

COMPROMISOS DE PRÉSTECS CONCEDITS 

(Milions d'euros)      

  31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

  DISPONIBLE LÍMITS  DISPONIBLE LÍMITS  DISPONIBLE LÍMITS 

Disponible per tercers         

 Entitats de crèdit 103 943  213 244  93 232 

 Administracions públiques 4.390 6.890  3.729 4.711  1.960 2.608 

 Altres sectors 74.006 103.697  67.190 121.994  61.900 117.820 

TOTAL 78.499 111.530  71.132 126.949  63.953 120.660 
          

Dels quals: de disponibilitat condicionada 3.839   3.751   4.098  
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27. Altra informació significativa 

 

 

A continuació, es presenta el detall dels recursos fora de balanç a compte de tercers: 

DETALL DE RECURSOS DE CLIENTS 
(Milions d'euros)    

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Actius gestionats 106.643 102.316 93.951 

 Fons d'inversió, carteres i SICAV 71.315 68.584 64.541 

 Fons de pensions 35.328 33.732 29.410 

Altres* 5.115 4.698 5.108 

TOTAL 111.758 107.014 99.059 
     

(*) Inclou, entre d'altres, recursos transitoris associats a transferències i recaptació, així com altres recursos distribuïts per CaixaBank i Banco BPI. 

 

 

El Grup ha transformat part de la seva cartera de préstecs i crèdits homogenis en títols de renda fixa a través de la transferència 

dels actius a diferents fons de titulització creats amb aquesta finalitat. D'acord amb el que regula la normativa vigent, les 

titulitzacions en què no s'hagi produït una transferència substancial del risc no es podran donar de baixa del balanç. 

A continuació, es presenten els saldos classificats a l'epígraf d'«Actius financers a cost amortitzat» corresponent als imports 

pendents d'amortitzar dels crèdits titulitzats: 

 

DETALL D'ACTIUS TITULITZATS 
(Milions d'euros)    

  31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Actius hipotecaris titulitzats 21.929 24.054 26.738 

Altres actius titulitzats 10.151 7.687 10.753 

 Préstecs a empreses 5.372 4.648 7.772 

 Leasing 1.045 1.535 241 

 Préstecs al consum 3.733 1.503 2.738 

 Resta 1 1 2 

TOTAL 32.080 31.741 37.491 

     

27.2. Actius financers transferits 

 

27.1. Operacions a compte de tercers 
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A continuació, es detallen les diferents titulitzacions efectuades, amb els imports pendents d'amortitzar i els imports corresponents 

a millores de crèdit concedides als fons de titulització: 

 

TITULITZACIÓ D'ACTIUS – EMISSIONS SOBRE ACTIUS TITULITZATS MANTINGUTS EN BALANÇ 
(Milions d'euros)             

DATA D'EMISSIÓ  

 EXPOSICIÓ 
INICIAL 

TITULITZAD
A 

ACTIU TITULITZAT  
BONS DE TITULITZACIÓ 

RECOMPRATS  MILLORES DE CRÈDIT 

ADQUIRIT PER: 2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

Juny 2003 AyT Génova Hipotecario II, FTH 800 0 82 98  0 29 34  0 8 8 

Juliol 2003 AyT Génova Hipotecario III, FTH 800 75 91 108  29 35 42  8 8 8 

Febrer 2004 AyT Hipotecario Mixto, FTA 140 0 16 18  0 0 0  0 8 8 

Març 2004 AyT Génova Hipotecario IV, FTH 800 87 106 125  15 13 20  8 8 8 

Juny 2004 AyT Hipotecario Mixto II, FTA  160 0 0 0  0 1 1  0 2 2 

Novembre 2004 TDA 22 Mixto, FTH  120 25 28 31  12 14 17  2 2 2 

Juny 2005 AyT Hipotecario Mixto IV, FTA  200 23 28 34  11 18 15  1 1 1 

Juny 2005 AyT Génova Hipotecario VI, FTH 700 104 124 144  66 78 91  5 5 5 

Novembre 2005 AyT Génova Hipotecario VII, FTH 1.400 250 294 339  101 119 137  8 8 9 

Novembre 2005 Douro Mortgages núm. 1 1.500 0 0 257  0 0 148  0 0 0 

Desembre 2005 Valencia Hipotecario 2, FTH  940 114 135 159  35 41 31  5 5 5 

Juny 2006 AyT Génova Hipotecario VIII, FTH 2.100 365 428 493  198 232 267  9 9 9 

Juliol 2006 FonCaixa FTGENCAT 4, FTA 600 0 61 72  0 19 20  0 5 5 

Juliol 2006 AyT Hipotecario Mixto V, FTA  318 55 64 72  39 46 55  2 2 2 

Setembre 2006 Douro Mortgages núm. 2 1.500 0 0 367  0 0 283  0 0 0 

Novembre 2006 Valencia Hipotecario 3, FTA  901 176 201 230  62 70 81  5 5 5 

Novembre 2006 AyT Génova Hipotecario IX, FTH 1.000 242 279 317  93 107 121  5 6 7 

Juny 2007 AyT Génova Hipotecario X, FTH 1.050 270 314 356  272 316 357  10 10 11 

Juliol 2007 Douro Mortgages núm. 3 1.500 0 0 568  0 0 516  0 0 0 

Novembre 2007 FonCaixa FTGENCAT 5, FTA 1.000 158 181 211  38 38 38  27 27 27 

Desembre 2007 AyT Génova Hipotecario XI, FTH 1.200 330 383 429  335 388 435  34 37 39 

Juliol 2008 FonCaixa FTGENCAT 6, FTA 750 117 134 155  23 23 23  19 19 19 

Juliol 2008 AyT Génova Hipotecario XII, FTH 800 243 273 307  243 273 306  30 30 30 

Abril 2009 Bancaja BVA-VPO 1, FTA  55 0 12 16  0 16 19  0 3 3 

Desembre 2010 AyT Goya Hipotecario III, FTA 4.000 1.608 1.787 1984  1.605 1.781 1980  160 178 200 

Febrer  2011 Douro SME Series 2 3.472 0 0 3.348  0 0 3.348  0 0 0 

Abril 2011 AyT Goya Hipotecario IV, FTA 1.300 526 583 648  539 596 662  62 66 66 

Desembre 2011 AyT Goya Hipotecario V, FTA 1.400 578 649 728  599 670 748  63 72 76 

Març 2013 FonCaixa Leasings 2, FTA  1.217 0 0 241  0 0 243  0 0 112 

Febrer 2016 CaixaBank RMBS 1, FT 14.200 10.126 10.919 11.800  10.121 10.944 11.846  568 568 568 

Juny 2016 CaixaBank Consumo 2, FT 1.300 228 324 488  239 350 534  52 52 52 

Novembre 2016 CaixaBank Pymes 8, FT 2.250 656 899 1.242  700 973 1.343  71 84 93 

Març 2017 CaixaBank RMBS 2, FT 2.720 2,088 2.256 2.419  2.121 2.294 2.459  129 129 130 

Juliol 2017 CaixaBank Consumo 3, FT 2.450 609 911 1.408  613 931 1.457  27 42 99 

Novembre 2017 CaixaBank Pymes 9, FT 1.850 675 977 1.375  690 1.007 1.413  31 44 85 

Desembre 2017 CaixaBank RMBS 3, FT 2.550 1.946 2.122 2.325  1.950 2.135 2.344  80 88 115 

Maig  2018 CaixaBank Consumo 4, FT 1.700 483 835 1.347  546 944 1.494  25 43 69 

Novembre 2018 CaixaBank Pymes 10, FT 3.325 1.682 2.322 3.232  1.826 2.525 3.325  79 159 159 

Juny 2019 CaixaBank Leasings 3, FT 1.830 1.045 1.535 0  1.078 1.581 0  59 90 0 

Novembre 2019 CaixaBank Pymes 11, FT 2.450 1.793 2.388 0  1.920 2.451 0  116 116 0 

Juny 2020 CaixaBank Consumo 5, FT 3.550 2.920 0 0  3.550 0 0  178 0 0 

Novembre  2020 CaixaBank Pymes 12, FT 2.550 2.483 0 0  2.550 0 0  128 0 0 

TOTAL   74.448 32.080 31.741 37.491  32.219 31.058 36.253  2006 1.939 2.037 

 

Els imports pendents d'amortitzar de les titulitzacions donades de baixa de balanç no són significatius. 
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Els bons de titulització col·locats en mercat es registren a l'epígraf «Passius financers a cost amortitzat – Valors representatius de 

deute emesos» dels balanços adjunts i es correspon amb la diferència entre el valor en llibres dels titulitzats i el valor en llibres dels 

bons recomprats. 

D'altra banda, el Grup manté les operacions següents de titulització sintètica mitjançant la qual es transfereix parcialment el risc de 

crèdit d'un conjunt d'acreditats classificats a l'epígraf «Actius financers a cost amortitzat – Préstecs i bestretes» del balanç: 

OPERACIONS DE TITULITZACIÓ SINTÈTICA 
(Milions d'euros)      

DATA D'EMISSIÓ FONS 
EXPOSICIÓ INICIAL 

TITULITZADA 

 VALOR EN LLIBRES TITULITZAT 

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Febrer 2016 Gaudí I 2.025  65 356 920 

Agost 2018 Gaudí II 2.025  1.509 2.019 2.025 

Abril 2019 Gaudí III 1.282  1.277 1.281  

TOTAL 5.332  2.851 3.656 2.945 

         

La cessió del risc de crèdit s'articula com una garantia financera i no té la consideració de transferència substancial de riscos i 

beneficis, motiu per qual les exposicions subjacents es mantenen reconegudes en balanç. 

 

 

Tot seguit es detallen, en funció de la seva naturalesa, els valors dipositats al Grup per tercers: 

VALORS DIPOSITATS PER TERCERS 
(Milions d'euros)    

   31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Anotacions en compte 178.841 175.527 159.416 

 Valors anotats en el registre central del mercat 150.013 146.615 130.939 

  Instruments de patrimoni. Cotitzats  59.211 60.935 54.137 

  Instruments de patrimoni. No cotitzats  3.289 2.971 3.383 

  Valors representatius de deute. Cotitzats  87.468 80.535 67.657 

  Valors representatius de deute. No cotitzats  45 2.174 5.762 

 Valors registrats a l'Entitat mateixa 0 6 6 

  Valors representatius de deute. Cotitzats  0 0 0 

  Valors representatius de deute. No cotitzats   6 6 

 Valors confiats a altres entitats dipositàries 28.828 28.906 28.471 

  Instruments de patrimoni. Cotitzats  652 1.268 1.047 

  Instruments de patrimoni. No cotitzats  14.581 12.569 11.178 

  Valors representatius de deute. Cotitzats  12.306 13.791 11.643 

  Valors representatius de deute. No cotitzats  1.289 1.278 4.603 

Títols físics 3.396 3.538 3.212 

 En poder de l'Entitat 3.072 3.018 3.174 

  Instruments de patrimoni 3.055 3.001 3.174 

  Valors representatius de deute 17 17 0 

 Confiats a altres entitats 324 520 38 

  Instruments de patrimoni 324 520 38 

Altres instruments financers 69.350 72.397 77.941 

TOTAL 251.587 251.462 240.569 

27.3. Dipòsits de valors i serveis d'inversió 
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A continuació, es mostra el resum dels moviments en les partides donades de baixa del balanç per considerar-se remota la seva 

recuperació. Aquests actius financers estan registrats com a «Actius en suspens» en comptes d'ordre complementaris als balanços: 

MOVIMENT D'ACTIUS FALLITS 
(Milions d'euros)    

  
2020 2019 2018 

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 13.911 14.639 15.823 

Altes: 1.307 1.937 1.953 

Baixes: 1.749 2.665 3.137 

 Per recuperació en efectiu del principal (Nota 36) 450 784 455 

 Per recuperació en efectiu dels productes vençuts i no cobrats 0 23 36 

 Per alienació de fallits** 967 635 1.843 

 Per condonació, prescripció i altres causes 332 1.223 803 

SALDO AL FINAL DE L'EXERCICI 13.469 13.911 14.639 

     Del qual: interessos meritats sobre deute fallit* 4.222 4.112 4.463 
     

(*) Inclou, bàsicament, interessos meritats pels actius financers en el moment de la seva baixa del balanç. 

(**) Correspon a les operacions de venda d'actius dubtosos i fallits efectuades i inclou els interessos associats a aquestes carteres. 

 27.4. Actius financers donats de baixa del 

balanç a causa del seu deteriorament 
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28. Ingressos per interessos 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL D'INGRESSOS PER INTERESSOS 
(Milions d'euros)    

  2020 2019 2018 

Entitats de crèdit 35 47 31 

Valors representatius de deute 1.950 2.101 1993 

 Actius financers mantinguts per negociar 0 7 13 

 Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats 2 5 5 

 Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 1.812 1.966 1.856 

 Actius financers a cost amortitzat 136 123 119 

Préstecs i bestretes a la clientela i altres productes financers 4.534 4.808 4.762 

 Administracions públiques 65 75 97 

 Crèdits i efectes comercials 150 175 176 

 Deutors amb garantia hipotecària 1.778 1.921 2.018 

 Préstecs personals 2.109 2.089 1.910 

 Comptes de crèdit 323 434 428 

 Resta 109 114 133 

Rectificació d'ingressos per operacions de cobertura  (129) (28) 5 

Ingressos per interessos de passius 374 127 155 

TOTAL 6.764 7.055 6.946 
     

Dels quals: interessos d'exposicions en stage 3 152 196 293 

 

A continuació, es presenta el tipus d'interès efectiu mitjà de les diferents categories d'actius financers calculats sobre els saldos 

nets mitjans (excloent-ne les rectificacions): 

RENDIMENT MITJÀ DE L'ACTIU 
(Percentatge)    

  2020 2019 2018 

Dipòsits en bancs centrals 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Actius financers mantinguts per negociar – Valors representatius de deute 0,02 % 0,39 % 0,64 % 

Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats – Valors representatius de 
deute 6,23 % 4,46 % 3,61 % 

Actius financers valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global / Actius disponibles 
per a la venda – Valors representatius de deute 2,33 % 2,61 % 2,71 % 

Actius financers a cost amortitzat    

 Dipòsits en entitats de crèdit 0,78 % 1,07 % 0,64 % 

 Crèdit a la clientela 2,02 % 2,25 % 2,28 % 

 Valors representatius de deute 0,56 % 0,68 % 0,70 % 
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29. Despeses per interessos 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE DESPESES PER INTERESSOS 
(Milions d'euros)    

 2020 2019 2018 

Bancs centrals (15) (48) (39) 

Entitats de crèdit (49) (98) (70) 

Dipòsits de la clientela i altres càrregues financeres (262) (303) (350) 

Valors representatius de deute emesos (excloent-ne els passius subordinats)* (571) (616) (686) 

Rectificació de despeses per operacions de cobertura  471 511 552 

Despeses financeres de productes d'assegurances (1.280) (1.426) (1.319) 

Despeses per interessos d'actius (133) (97) (91) 

Interessos per passius per arrendaments (Nota 1.4 i 22.4) (19) (20)  

Altres (6) (7) (36) 

TOTAL (1.864) (2.104) (2.039) 

    (*) Excloent-ne els interessos de les participacions preferents computables com a Additional Tier 1 (amb càrrec en fons propis) 

 

A continuació, es presenta el tipus d'interès efectiu mitjà de les diferents categories de passius financers calculats sobre els saldos 

nets mitjans (excloent-ne les rectificacions): 

RENDIMENT MITJÀ DEL PASSIU    
(Percentatge)    

  2020 2019 2018 

Dipòsits de bancs centrals 0,04 % 0,21 % 0,13 % 

Dipòsits d'entitats de crèdit 0,37 % 0,86 % 0,54 % 

Dipòsits de la clientela 0,10 % 0,13 % 0,16 % 

Valors representatius de deute emesos (excloent-ne els passius subordinats) 1,62 % 1,93 % 2,26 % 

Passius subordinats 1,71 % 1,75 % 2,45 % 
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30. Ingressos per dividends 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

INGRESSOS PER DIVIDENDS 
(Milions d'euros)    

  2020 2019 2018 

Telefónica 100 104 104 

Resta 47 59 42 

TOTAL 147 163 146 
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31. Comissions 

El desglossament del saldo d'aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL D'INGRESSOS PER COMISSIONS    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Riscos contingents 161 162 156 

Disponibilitat de crèdits 70 51 50 

Canvi de divises i bitllets estrangers 99 94 97 

Servei de cobraments i pagaments 934 1.023 1.028 

 de les quals: targetes de crèdit i dèbit 423 506 529 

Servei de valors 102 81 96 

Comercialització de productes financers no bancaris 1.164 1.120 1.121 

Altres comissions 381 409 350 

TOTAL 2.911 2.940 2.898 

  0 0   

DETALL DE DESPESES PER COMISSIONS    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Cedides a altres entitats i corresponsals (105) (99) (104) 

 de les quals: operacions amb targetes i caixers (89) (88) (97) 

Operacions amb valors (25) (25) (24) 

Altres comissions (205) (218) (187) 

TOTAL (335) (342) (315) 
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32. Guanys o pèrdues per actius i passius financers 

El desglossament del saldo d'aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE GUANYS O PÈRDUES PER ACTIUS I PASSIUS FINANCERS 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 
Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb 
canvis en resultats (net) 187 240 126 

 Actius financers a cost amortitzat / Préstecs i partides a cobrar 114 2 (25) 

  Valors representatius de deute 114 2 1 

  Préstecs i bestretes   (26) 

 Passius financers a cost amortitzat (Nota 15)   102 

 
Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global / Actius financers disponibles per a 
la venda 73 235 48 

  Valors representatius de deute  73 235 48 

 Altres  3 1 

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar (net) 127 139 40 

 Instruments de patrimoni (79) 29 (29) 

 Valors representatius de deute 7  (1) 

 Derivats financers 199 110 70 

Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable 
amb canvis en resultats (net) (24) (74) 61 

 Instruments de patrimoni (Nota 12) (14) (7) 66 

 Valors representatius de deute (5) (54) (5) 

 Préstecs i bestretes (5) (13)  

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures (net) (3) 45 39 

 Ineficàcies cobertures de valor raonable  (3)  2 

  Valoració dels derivats de cobertura (Nota 15) 4 292 (442) 

  Valoració dels elements coberts (Nota 15) (7) (292) 444 

 Resta  45 37 

TOTAL 287 350 266 
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33. Altres Ingressos i altres despeses d'explotació i ingressos i despeses d'actius i passius afectes al negoci 

assegurador o reassegurances 

El desglossament del saldo d'aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL D'ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Ingressos de les inversions immobiliàries i altres rendes  92 119 142 

Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers 261 289 297 

Altres ingressos 296 247 189 

TOTAL 649 655 628 

     

DETALL D'ALTRES CÀRREGUES D'EXPLOTACIÓ    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits / Fons de Resolució Nacional (355) (345) (325) 

Despeses explotació inversions immobiliàries i d'altres* (114) (127) (320) 

Variació d'existències i altres despeses de l'activitat no financera (233) (249) (263) 

Despeses associades a reguladors i supervisors (14) (14) (12) 

Altres conceptes (289) (306) (232) 

TOTAL (1.005) (1.041) (1.152) 

    (*) Inclou les despeses relacionades amb les inversions immobiliàries en règim de lloguer. 

 

DETALL D'INGRESSOS I DESPESES D'ACTIUS I PASSIUS AFECTES AL NEGOCI ASSEGURADOR O REASSEGURANÇA 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Ingressos    

 Primes d'assegurances i reassegurances cobrades* 1.058 952 987 

 Ingressos per reassegurances 49 (68) (48) 

TOTAL 1.107 884 939 

Despeses    

 Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb l'activitat asseguradora* (411) (61) (107) 

 Dotacions netes a provisions tècniques* (40) (242) (261) 

 Primes d'assegurances i reassegurances pagades  (58) (25) (20) 

TOTAL (509) (328) (388) 

     (*) Deduïda la part corresponent a despesa financera. 
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34. Despeses de personal 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE DESPESES DE PERSONAL    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Sous i salaris (2.088) (2.207) (2.187) 

Seguretat Social (504) (517) (482) 

Aportacions a plans de pensions (estalvi i risc)* (156) (145) (139) 

Dotacions a plans de prestació definida 2 3 3 

Altres despeses de personal (95) (1.090) (153) 

      Dels quals: Acord laboral 8-5-2019 (Nota 23.2)  (978)  

TOTAL (2.841) (3.956) (2.958) 

    (*) Inclou primes pagades 

 

La despesa registrada a l'apartat «Dotacions a plans d'aportació definida» inclou, fonamentalment, les aportacions obligatòries 

establertes que es fan per donar cobertura als compromisos de jubilació, invalidesa i defunció dels empleats en actiu. Per a la 

cobertura de jubilació, CaixaBank fa una aportació mensual equivalent a un percentatge sobre els conceptes salarials pensionables, 

que va del 0 % al 8,5 %, en funció de l'antiguitat a l'Entitat o altres condicions pactades.  

La partida «Altres despeses de personal» inclou, entre altres, els conceptes de formació, ajuda d'estudis, indemnitzacions i altres 

beneficis a curt termini. Addicionalment, en aquest epígraf es registra el cost dels plans de remuneracions basats en instruments de 

capital, registrats amb contrapartida a l'epígraf «Fons propis – Altres elements de patrimoni net» dels balanços adjunts, net de 

l'efecte fiscal corresponent.  

A continuació, es recullen els imports meritats dels plans de remuneració basats en accions: 

 

REMUNERACIONS BASADES EN ACCIONS    
(Milions d'euros)    
 

2020*** 2019 2018 
Remuneració variable format bonus - Conseller Executiu, Alta Direcció i altres membres del col·lectiu 
identificat** 7 9 8 

Remuneració variable del Pla d'Incentius a Llarg Termini (ILT) vinculats al PE 2015-2018*   2 

Remuneració variable del Pla d'Incentius Anual Consolidable vinculats al PE 2019-2021**  3  

TOTAL 7 12 10 

    Beneficiaris afectes al Pla d'Incentius Anual Consolidable (persones): **  90  
    

(*) Pel que fa a l'Incentiu a Llarg Termini (ILP) vinculat al PE 2015-2018, el nombre màxim estimat de Beneficiaris del Pla autoritzats pujava a 80 persones.  

(**) El Conseller Delegat i els membres del Comitè de Direcció han decidit renunciar a la seva retribució variable de 2020, tant pel que fa al Bonus anual com a la seva 
participació en el segon cicle del Pla d'Incentius a Llarg Termini de 2020 (vegeu Nota 1.8). També s'ha acordat no proposar la concessió d'accions per a aquest segon cicle 
del Pla d'incentius a llarg termini per als altres 78 directius inclosos en aquest Pla.  
(***) La referència per al càlcul de les accions equivalents a la remuneració variable basada en instruments de patrimoni net  es determina tal com es descriu als 
corresponents acords aprovats a la Junta General d'Accionistes de cada any. La valoració per a la remuneració variable en format bonus per a la resta del Col·lectiu 
Identificat és el preu mitjà aritmètic arrodonit al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de CaixaBank de les sessions borsàries corresponents de l'1 al 15 de 
febrer del 2021. 
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A continuació, es presenta la composició de la plantilla, en termes mitjans, per categories professionals i gènere: 

PLANTILLA MITJANA* 
(Nombre d'empleats) 

 2020  2019  2018 

 

HOMES DONES 

DEL QUAL:  
AMB 

DISCAPACITAT ≥ 
33 %  HOMES DONES 

DEL QUAL:  
AMB 

DISCAPACITAT ≥ 
33 %  HOMES DONES 

DEL QUAL:  
AMB 

DISCAPACITAT ≥ 
33 % 

Directius 3.321 2.113 24  3.716 2.366 26  3.769 2.216 0 

Comandaments 
intermedis 

3.317 3.637 43  3.454 4.035 32  3.262 3.939 29 

Gestors 9.565 13.664 295  9.650 13.376 285  10.365 13.765 312 

TOTAL 16.203 19.414 362  16.820 19.777 343  17.396 19.920 341 

            (*) La distribució per categories professionals i gènere puntual no difereix significativament de la plantilla mitjana.  
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35. Altres despeses d'administració 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL D'ALTRES DESPESES D'ADMINISTRACIÓ    
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Tecnologia i sistemes (444) (435) (373) 

Publicitat* (168) (190) (174) 

Immobles i instal·lacions (113) (114) (115) 

Lloguers** (37) (44) (185) 

Comunicacions (72) (71) (70) 

Serveis administratius subcontractats (57) (86) (109) 

Tributs (38) (38) (40) 

Servei de vigilància i trasllat de fons (31) (34) (33) 

Despeses de representació i desplaçament del personal (24) (55) (57) 

Impresos i material d'oficina (20) (16) (12) 

Informes tècnics (58) (58) (56) 

Despeses judicials i de lletrats (15) (16) (15) 

Òrgans de Govern i Control (10) (10) (10) 

Altres despeses (111) (81) (47) 

TOTAL (1.198) (1.248) (1.296) 

    * Inclou publicitat en mitjans, patrocinis, promocions i altres despeses comercials. 

** L'import dels lloguers a curt termini en què no s'ha aplicat la NIIF 16 és immaterial. 

 

A l'apartat d'«Informes tècnics» s'inclouen els honoraris i les despeses pagats a l'auditor, sense incloure-hi l'IVA corresponent, 

segons el detall següent: 

HONORARIS DE L'AUDITOR EXTERN* 
(Milers d'euros)    

   2020 2019 2018 

Auditor del grup (PwC **) 5.865 4.974 4.862 

 Auditoria 4.745 3.817 3.762 

  Auditoria 3.581 3.285 2.817 

  Revisió limitada 671 532 945 

  Altres serveis d'auditoria 493   

 Altres serveis 1.120 1.157 1.100 

  Comfort letters emissions 277 350 179 

  Informes de procediments acordats 840 804 707 

  Altres treballs 3 3 214 

Altres auditors    40 

 Auditoria   40 

TOTAL 5.865 4.974 4.902 

      (*) Els serveis contractats als nostres auditors compleixen els requisits d'independència que recull la Llei d'Auditoria de Comptes i, en cap cas, no inclouen la realització de 
treballs incompatibles amb la funció d'auditoria. 
(**) PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., amb domicili social a Paseo de la Castellana, 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid. La Junta General Ordinària d'Accionistes del 6 
d'abril de 2017 va aprovar el nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes del Grup CaixaBank per als exercicis 2018 al 2020, 
seguint la recomanació motivada i la preferència de la Comissió d'Auditoria i Control, un cop finalitzat el procés de selecció desenvolupat conforme als criteris establerts 
en el Reglament 537/2014, de 16 d'abril, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal per a entitats d'interès públic. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. no ha 
renunciat ni ha estat apartat de les seves funcions com a auditor de CaixaBank durant els exercicis 2018, 2019 i 2020.  Amb data 22 de maig de 2021, la JGA va aprovar 
l'extensió del nomenament de l'auditor actual per a l'exercici 2021. 
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Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 

Tot seguit, es desglossa la informació requerida en relació amb els pagaments fets i pendents de pagament en la data del 

tancament del balanç: 

PAGAMENTS EFECTUATS I PENDENTS EN LA DATA DE TANCAMENT DEL BALANÇ 
(Milions d'euros)  
 

2020 

Total pagaments fets 2.775 

Total pagaments pendents 44 

TOTAL PAGAMENTS DE L'EXERCICI 2.819 

  
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I RÀTIOS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
(Dies)  
 

2020 

Període mitjà de pagament a proveïdors 21,69 

Ràtio d'operacions pagades 19,27 

Ràtio d'operacions pendents de pagament 21,65 

 

D'acord amb la Disposició transitòria segona de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que recull les mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, amb caràcter general el termini màxim legal per a pagaments ens empreses és de 60 dies. 
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36. Deteriorament del valor o reversió del deteriorament d'actius financers no valorats a valor raonable amb canvi 

en resultats 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE DETERIORAMENT DEL VALOR O REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT D'ACTIUS FINANCERS NO VALORATS A VALOR 
RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Actius financers a cost amortitzat / préstecs i partides a cobrar (1.942) (425) (124) 

 Préstecs i bestretes (1.942) (425) (125) 

        Dotacions netes (Nota 14) (1.694) (410) (68) 

       Dels quals Entitats de Crèdit (1) (2)  

       Dels quals Clientela (1.693) (408) (68) 

        Sanejaments (Nota 27.4) (698) (799) (512) 

        Actius fallits recuperats (Nota 27.4) 450 784 455 

 Valors representatius de deute (Nota 14)   1 

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global / Actius financers 
disponibles per a la venda (1)  (2) 

 Sanejaments (1)  (2) 

  Instruments de patrimoni    

  Valors representatius de deute (1)  (2) 

TOTAL  (1.943) (425) (126) 
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37. Deteriorament del valor o reversió del deteriorament del valor d'actius no financers 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE DETERIORAMENT DEL VALOR O REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT DEL VALOR D'ACTIUS NO FINANCERS 
(Milions d'euros)    
 

2020 2019 2018 

Actius tangibles (Nota 18) (110) (80) (17) 

 Actiu material d'ús propi  (30) (35) (21) 

      Dotacions  (3) (1) 

      Disponibilitats  5 7 3 

      Sanejaments (35) (39) (23) 

 Inversions immobiliàries  (80) (45) 4 

      Dotacions (145) (111) (249) 

      Disponibilitats 65 66 253 

Actius intangibles (Nota 19) (14) (25) (25) 

 Dotacions  (4) (5) 

 Disponibilitats  1 4 

 Sanejaments (14) (22) (24) 

Altres (Nota 20) 12 (1) (7) 

 Existències (2)  (7) 

      Dotacions (4) (2) (18) 

      Disponibilitats 2 2 11 

 Resta 14 (1)  

TOTAL (112) (106) (49) 
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38. Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers  

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE GUANYS O PÈRDUES EN DONAR DE BAIXA EN COMPTES ACTIUS NO FINANCERS  
(Milions d'euros)      

 2020  2019  2018 

 GUANY PÈRDUA 
RESULTAT 

NET  GUANY PÈRDUA 
RESULTAT 

NET  GUANY PÈRDUA 
RESULTAT 

NET 

Per venda d'actiu material  44 (26) 18  85 (36) 49  95 (66) 29 

Per venda de participacions 
(Nota 16) 7 (1) 6  1 4 5  9 (608) (599) 

Per venda d'altres actius* 3 0 3  1 0 1  99 (5) 94 

TOTAL 54 (27) 27  87 (32) 55  203 (679) (476) 

             (*) Correspon a resultats per venda d'actius immobiliaris classificats com a Existències (vegeu Nota 20). 
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39. Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements classificats com a mantinguts 

per a la venda no admissibles com a operacions interrompudes 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

DETALL DE GUANYS/(PÈRDUES) D'ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 
(Milions d'euros)    

  2020 2019 2018 

Pèrdues per deteriorament d'actius no corrents en venda (Nota 21)  (107) (134) (335) 

Benefici per venda de participacions (Nota 16) 428   

Benefici net per venda d'actius no corrents en venda* 13 18 186 

TOTAL 334 (116) (149) 
     

(*) La totalitat dels imports de guanys i pèrdues per la venda d'actius no corrents correspon a immobles procedents de la regularització de crèdits , l'import dels quals no 
és significatiu a escala individual. 
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40. Informació sobre el valor raonable 

 

 

 

Tots els instruments financers es classifiquen en un dels nivells següents en funció de la metodologia utilitzada en l'obtenció del 

valor raonable: 

◼ Nivell 1: s'utilitza el preu que se'n pagaria en un mercat organitzat, transparent i profund («el preu de cotització» o «el preu de 

mercat»). S'inclouen en aquest nivell, de manera general, els valors representatius de deute amb mercat líquid, els 

instruments de capital cotitzat i els derivats negociats en mercats organitzats, així com els fons d'inversió. 

◼ Nivell 2: s'utilitzen tècniques de valoració en les quals les hipòtesis considerades corresponen a dades de mercat observables 

directament o indirectament o preus cotitzats en mercats actius. 

Pel que fa a als instruments classificats en el Nivell 2 per als quals no hi ha un preu de mercat, el seu valor raonable s'estima 

recorrent a preus cotitzats recents d'instruments anàlegs i a models de valoració suficientment contrastats i reconeguts per la 

comunitat financera internacional, considerant les peculiaritats específiques de l'instrument que s'ha de valorar i, molt 

especialment, els diferents tipus de riscos associats a aquest.  

◼ Nivell 3: s'utilitzen tècniques de valoració en les quals algunes de les hipòtesis significatives no estan basades en dades 

directament observables en el mercat. 

Per a l'obtenció del valor raonable de la resta d'instruments financers classificats en el Nivell 3, per a la valoració dels quals no 

hi ha dades observables directament en el mercat, s'utilitzen tècniques alternatives, entre les quals hi ha la sol·licitud de preu 

a l'entitat comercialitzadora o la utilització de paràmetres de mercat corresponents a instruments amb un perfil de risc 

assimilable a l'instrument objecte de valoració, ajustats amb l'objectiu de recollir els diferents riscos intrínsecs. 

El procés de determinació del valor raonable assegura que els actius i passius es valoren adequadament. S'ha establert una 

estructura de comitès en què es basa el procés de proposta i aprovació per a la contractació d'instruments financers en el mercat: 

◼ Els inputs de mercat i altres paràmetres i metodologies de valoració i quantificació de riscos, així com els condicionants del 

registre de les operacions i possibles impactes de caràcter comptable, jurídic o fiscal, són objecte d'anàlisi per part de les àrees 

responsables i de manera prèvia a l'autorització.  

◼ Els aspectes associats a la valoració d'instruments derivats i instruments de renda fixa són responsabilitat d'una unitat 

independent, organitzativament situada a l'Àrea de Riscos, que comunica les decisions adoptades a l'entorn de gestió en què 

el nou producte hagi de ser objecte de contractació. 

Sense cap menyscabament de l'autonomia i independència en la seva presa de decisions respecte a l'exercici de la funció de 

valoració i quantificació de riscos, aquesta anàlisi comporta un procés de contrast, conciliació i, en la mesura que es pugui, de 

consens amb les àrees de negoci. 

Tot seguit, es presenta el valor raonable dels instruments financers registrats en balanç, exclòs el negoci assegurador, juntament 

amb el seu desglossament per nivells i el valor en llibres associat: 

40.1. Valor raonable dels actius i passius 

financers 
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VALOR RAONABLE D'ACTIUS FINANCERS (AF)       
(Milions d'euros)                  

    31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

    
VALOR EN 

LLIBRES 

VALOR RAONABLE  
VALOR EN 

LLIBRES 

VALOR RAONABLE  
VALOR EN 

LLIBRES 

VALOR RAONABLE 

    TOTAL NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3  TOTAL  NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3  TOTAL  NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

AF mantinguts per negociar (Nota 11) 6.357 6.357 1.084 5.233 40  7.370 7.370 1.189 6.169 12  9.810 9.810 1.119 8.682 9 

 Derivats 5.301 5.301 35 5.231 35  6.194 6.194 27 6.167   8.707 8.707 32 8.675  

 Instruments de patrimoni 255 255 255    457 457 457    348 348 348   

 Valors representatius de deute 801 801 794 2 5  719 719 705 2 12  755 755 739 7 9 

AF no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor 
raonable amb canvis en resultats (Nota 12) 317 317 50 3 264  427 427 54 59 314  704 704 223  480 

 Instruments de patrimoni 180 180 50 3 127  198 198 54 2 142  232 232 223  8 
 Valors representatius de deute 52 52   52  63 63  57 6  145 145   145 

 Préstecs i bestretes 85 85   85  166 166   166  327 327   327 

AF designats a valor raonable amb canvis en resultats        1 1 1         

 Valors representatius de deute       1 1 1         

AF a valor raonable amb canvis en un altre resultat global (Nota 
13) 19.309 19.309 18.693 44 572  18.371 18.371 17.414 245 712  21.888 21.888 20.871 145 873 

 Instruments de patrimoni 1.414 1.415 843  572  2.407 2.407 1.617 78 712  3.565 3.565 2.686 11 868 
 Valors representatius de deute 17.895 17.894 17.850 44   15.964 15.964 15.797 167   18.323 18.323 18.185 134 5 

AF a cost amortitzat (Nota 14) 267.509 289.064 17.490 3.224 268.350  244.702 264.355 11.593 1.968 250.794  242.582 259.358 11.653 638 247.067 

 Valors representatius de deute 24.670 25.334 17.278 1.545 6.511  17.389 17.878 11.593 1.968 4.317  17.060 17.295 11.653 638 5.004 

 Préstecs i bestretes 242.839 263.730 212 1.679 261.839  227.313 246.477   246.477  225.522 242.063   242.063 

Derivats – Comptabilitat de cobertures (Nota 15) 515 515  515   2.133 2.133  2.133   2.056 2.056  2.056  

Actius afectes al negoci assegurador (Nota 17) 77.110 77.111 76.716 145 250  72.509 72.509 71.926  583  61.463 61.463 60.277 1 1.185 

      Actius financers mantinguts per negociar 545 545 545    1.066 1.066 1.066    945 945 943  2 
   Valors representatius de deute 545 545 545    1.066 1.066 1.066    945 945 943  2 

      Actius financers designats a valor raonable amb canvis en 
resultats 14.705 14.705 14.575 130   12.150 12.150 12.150    7.990 7.990 7.990   

   Instruments de patrimoni 9.301 9.301 9.301    7.704 7.704 7.704    5.265 5.265 5.265   

   Valors representatius de deute 5.297 5.297 5.167 130   3.980 3.980 3.980    2.343 2.343 2.343   

   Préstecs i bestretes – Entitats de crèdit 107 107 107    466 466 466    382 382 382   

      Actius financers disponibles per a la venda 61.643 61.643 61.595  48  58.763 58.763 58.710  53  51.345 51.345 51.344 1  

   Valors representatius de deute 61.643 61.643 61.595  48  58.763 58.763 58.710  53  51.345 51.345 51.344 1  

      Préstecs i partides a cobrar 218 218 1 15 202  530 530   530  1.183 1.183   1.183 

   Valors representatius de deute 189 189 1 15 173  350 350   350  655 655   655 

   Préstecs i bestretes – Entitats de crèdit 29 29   29  180 180   180  528 528   528 

AF: Actius financers 
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VALOR RAONABLE DE PASSIUS FINANCERS       
(Milions d'euros)                  

 

31-12-2020  31-12-2019  31-12-2018 

VALOR EN 
LLIBRES 

VALOR RAONABLE  
VALOR EN 

LLIBRES 

VALOR RAONABLE  
VALOR EN 

LLIBRES 

VALOR RAONABLE 

TOTAL NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3  TOTAL NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3  TOTAL NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

Passius financers mantinguts per negociar 
(Nota 11) 424 424 324 69 30  2.338 2.338 505 1.833   9.015 9.015 477 8.538  

 Derivats 151 151 51 70 30  1.867 1.867 34 1.833   8.616 8.616 78 8.538  

 Posicions curtes 273 273 273    471 471 471    399 399 399   

Passius financers designats a valor raonable 
amb canvis en resultats       1 1 1         

Passius financers a cost amortitzat (Nota 22) 342.403 346.835 37.210 4.291 305.334  283.975 286.577 31.589  254.988  282.460 283.017 26.941  256.076 

 Dipòsits 300.523 303.431 857 4.291 298.283  241.735 242.664   242.664  247.640 247.458   247.458 

 Valors representatius de deute emesos 35.813 37.554 36.321  1.233  33.648 35.321 31.589  3.732  29.244 29.982 26.941  3.041 

 Altres passius financers 6.067 5.850 32  5.818  8.592 8.592   8.592  5.576 5.577   5.577 

Derivats – Comptabilitat de cobertures (Nota 
15) 237 238 1 237   515 515  515   793 793  793  

Passius afectes al negoci assegurador 14.607 14.607 14.607    12.248 12.248 12.248    9.053 9.053 9.053   

 
Contractes designats a valor raonable amb 
canvis en resultats 14.608 14.608 14.608    12.248 12.248 12.248    9.053 9.053 9.053   
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Les valoracions obtingudes pels models interns podrien ser diferents si s'haguessin aplicat altres mètodes o altres assumpcions en 

el risc de tipus d'interès, en els diferencials de risc de crèdit, de risc de mercat, de risc de canvi, o en les seves corresponents 

correlacions i volatilitats. No obstant això, els Administradors del Grup consideren que els models i les tècniques aplicades 

reflecteixen adequadament el valor raonable dels actius i passius financers registrats en el balanç, així com dels resultats generats 

per aquests instruments financers. 

Tot seguit, es presenten els principals mètodes de valoració, hipòtesis i inputs utilitzats en l'estimació del valor raonable per als 

nivells 2 i 3 segons el tipus d'instrument financer de què es tracti: 
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(1) Mètode del valor present (valor actual net): aquest model utilitza els fluxos de caixa de cada instrument, establerts en els diferents contractes, i els descompta per 

calcular-ne el valor actual.  

(2) Comparables de mercat (preus d'actius similars): s'utilitzen preus d'instruments comparables, índexs de referència o benchmark de mercat per calcular el rendiment 

des del preu d'entrada o la seva valoració actual fent ajustos posteriors per tenir en compte les diferències que hi pot haver entre l'actiu valorat i el que es pren com a 

referència. També es pot assumir que el preu d'un instrument equival al d'un altre. 

(3) Model de Black & Scholes: aquest model postula una distribució log-normal dels preus dels valors de manera que, sota la mesura risc neutral, el seu retorn esperat és 

el tipus d'interès lliure de risc. Segons aquesta assumpció, el preu de les opcions vanilla es pot calcular analíticament, de manera que invertint la fórmula BS per a una 

prima cotitzada en mercat es pot obtenir la volatilitat del procés de preu. 

(4) Model de Black: model de Black-Scholes estès a tipus d'interès, preus de futurs, tipus de canvi... 

(5) Model de volatilitat local: model en el qual la volatilitat queda determinada en el temps segons la probabilitat que l'opció tingui un valor positiu en la seva data de 

venciment (moneyness), reproduint els denominats «somriures de volatilitat» (volatility smiles) que s'observen al mercat. El somriure de volatilitat d'una opció és la 

relació empírica que s'observa entre la seva volatilitat implícita i el preu d'exercici d'aquesta. Aquests models són apropiats per a les opcions exòtiques, que util itzen 

simulació de Monte Carlo o resolució d'equacions diferencials per a la seva valoració.  

(6) Model de volatilitat local estocàstica: model en el qual la volatilitat segueix un procés estocàstic en el temps segons el nivell de moneyness, reproduint els denominats 

«somriures de volatilitat» (volatility smiles) que s'observen al mercat. Aquests models són apropiats per a les opcions exòtiques a llarg termini, que utilitzen simulació de 

Monte Carlo o resolució d'equacions diferencials per a la seva valoració. 

(7) Model Vanna-volga: model basat en la construcció de la cartera de rèplica local que té uns costos de cobertura de les segones derivades, vanna (derivada de la prima 

respecte a la volatilitat i el subjacent) i volga (derivada segona de la prima respecte a la volatilitat), que s'afegeixen als corresponents preus de Black-Scholes per 

reproduir els denominats «somriures de volatilitat». 

(8) Ràtios de cancel·lació anticipada: ràtios de cancel·lació anticipada calibrades a dades històriques internes  

(9) Ràtios per pèrdua de crèdit: ràtios basades en estimacions de pèrdua esperada mitjançant metodologia NIIF per a Stage 2, basades en models interns. 

(10) Projecció de dipòsits sense venciment: model per a la projecció dels comptes a la vista i l'estimació del seu venciment a partir de dades històriques, tenint en 

compte la sensibilitat de la remuneració dels comptes a la vista als tipus d'interès de mercat i el grau de permanència dels saldos en balanç. 

 

 

Ajustos a la valoració per risc de crèdit i cost de finançament 

Els ajustos per valoració de crèdit (Credit Valuation Adjustment, «CVA») i els ajustos per valoració de dèbit (Debit Valuation 

Adjustment, «DVA») s'incorporen en la valoració dels derivats OTC (Over The Counter), conseqüència del risc associat a l'exposició 

creditícia de la contrapart i propi, respectivament. A més, es considera que un ajust del cost de finançament (Funding Value 

Adjustment, «FVA») és un ajust a la valoració dels derivats de l'operativa de clients no perfectament col·lateralitzats que recull els 

costos de finançament associats a la liquiditat necessària per a la seva realització. 

El càlcul del CVA es fa tenint en compte l'exposició esperada amb cada contrapartida en cada termini futur. El CVA per a una 

determinada contrapartida és igual a la suma del CVA per a la totalitat dels terminis. Els ajustos a fer es calculen mitjançant 

l'estimació de l'exposició (EAD), la probabilitat d'incompliment (PD) i la severitat (LGD), per a tots els productes derivats sobre 

qualsevol subjacent, en l'àmbit d'entitat legal amb què el Grup mantingui exposició. Anàlogament, el DVA es calcula com el 

producte de l'exposició esperada negativa per les probabilitats d'incompliment i multiplicant el resultat per l'LGD del Grup. 

Les dades necessàries per al càlcul de la PD, així com de l'LGD, provenen dels mercats de crèdit (Credit Default Swaps), i s'hi aplica 

el de la contrapartida per als casos en què aquest existeixi. Per a aquells casos en què aquesta informació no està disponible, es 

desenvolupa un exercici que considera, entre d'altres, el sector i el rating de la contrapart que permet assignar la probabilitat i 

també la severitat, calibrades directament a mercat o amb factors d'ajust a mercat, de la probabilitat de fallida i pèrdues esperades 

històriques. 

En el cas de l'FVA, aquest ajust comparteix parcialment metodologies amb el del CVA/DVA, atès que també es basa en l'exposició 

creditícia futura dels derivats, per bé que en aquest cas les exposicions no es compensen per contrapartida sinó a nivell agregat a 

l'efecte de reconèixer la gestió conjunta de la liquiditat. Les dades necessàries per al càlcul del cost de registre es basen també en 

cotitzacions preses de mercat de les seves emissions i derivats de crèdit. 

Les variacions dels ajustos de CVA/FVA i DVA/FVA es reconeixen al capítol «Guanys o pèrdues d'actius i passius financers 

mantinguts per negociar (net)» del compte de pèrdues i guanys. A continuació, es detallen els moviments d'aquests ajustos: 
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MOVIMENT DE CVA/FVA I DVA/FVA 
(Milions d'euros)         
 2020  2019  2018 

 CVA/FVA DVA/FVA  CVA/FVA DVA/FVA  CVA/FVA DVA/FVA 

SALDO INICIAL (86) 19  (136) 31  (98) 27 

Altes/variacions dels derivats (17) 3  50 (12)  (36) 4 

Cancel·lació o venciment dels derivats  (1)   (0)   (2)  

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI (104) 22  (86) 19  (136) 31 

 

Traspassos entre nivells 

Els traspassos entre nivells dels instruments registrats a valor raonable, excloent-ne el negoci assegurador, es detallen a 

continuació: 

TRASPASSOS ENTRE NIVELLS - 2020 

(Milions d'euros)          
 DE:  NIVELL 1  NIVELL 2  NIVELL 3 

  A:  NIVELL 2 NIVELL 3  NIVELL 1 NIVELL 3  NIVELL 1 NIVELL 2 

ACTIUS          

Actius financers mantinguts per negociar     1     

 Valors representatius de dubte     1     

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global 

    66     

 Valors representatius de dubte     66     

Actius financers a cost amortitzat  6 4  150 50   2 

 Valors representatius de dubte  6 4  150 50   2 

TOTAL  6 4  217 50   2 
           

 

En els exercicis 2019 i 2018 no s'han produït traspassos entre nivells significatius. 

Atès el perfil de risc del Grup en relació amb la seva cartera de valors representatius del deute valorada a valor raonable (vegeu 

Nota 3.4.1), no es considera que la variació de valor raonable atribuïble al risc de crèdit sigui significativa. 

 

Moviment i traspassos d'instruments financers en Nivell 3 

El moviment que s'ha produït en el saldo del Nivell 3, sobre els instruments registrats a valor raonable, es detalla a continuació: 
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MOVIMENTS D'INSTRUMENTS FINANCERS A VALOR RAONABLE DE NIVELL 3 - 31-12-2020 **   
(Milions d'euros)       
 

AF NO DESTINADES A 
NEGOCIACIÓ* - VRD 

 
  AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS 

EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL  
ACTIUS AFECTES AL 

NEGOCI ASSEGURADOR 

 
 VRD 

INSTRUMENTS DE 
PATRIMONI  

AF DISPONIBLES PER A 
LA VENDA - VRD 

SALDO INICIAL 6   712  53 

Reclassificacions a altres nivells 52   78   

Utilitats o pèrdues totals (6)   (77)  (1) 

 A pèrdues i guanys (6)     (1) 

 A reserves    (69)   

 A ajustos de valoració del patrimoni net    (8)   

Compres    3   

Liquidacions i altres    (144)  (4) 

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 52   572  48 
         

Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments 
mantinguts al final del període 6   77  1 
         

AF: actius financers; VRD: valors representatius de deute   

(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats   

(**) No s'han posat de manifest impactes significatius com a resultat de les anàlisis de sensibilitat fetes sobre els instruments financers de nivell 3.  

 

MOVIMENTS D'INSTRUMENTS FINANCERS A VALOR RAONABLE DE NIVELL 3 - 31-12-2019 **   
(Milions d'euros)       
 

AF NO DESTINADES A 
NEGOCIACIÓ* - VRD 

 
  AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS 

EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL  
ACTIUS AFECTES AL 

NEGOCI ASSEGURADOR 

 
 VRD 

INSTRUMENTS DE 
PATRIMONI  

AF DISPONIBLES PER A 
LA VENDA - VRD 

SALDO INICIAL 145  5 868  0 

Reclassificacions a altres nivells   (5)    

Utilitats o pèrdues totals (85)  0 (110)  1 

 A pèrdues i guanys (85)      

 A reserves    (27)  1 

 A ajustos de valoració del patrimoni net    (83)   

Compres    1  52 

Liquidacions i altres (54)   (47)   

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 6  0 712  53 
         

Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments 
mantinguts al final del període 85  0 110  (1) 

AF: actius financers; VRD: valors representatius de deute   

(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats   

(**) No s'han posat de manifest impactes significatius com a resultat de les anàlisis de sensibilitat fetes sobre els instruments financers de nivell 3.  
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MOVIMENTS D'INSTRUMENTS FINANCERS A VALOR RAONABLE DE NIVELL 3 - 31-12-2018   
(Milions d'euros)       
 

AF NO DESTINADES A 
NEGOCIACIÓ* - VRD 

 
  AF A VALOR RAONABLE AMB CANVIS 

EN UN ALTRE RESULTAT GLOBAL  
ACTIUS AFECTES AL 

NEGOCI ASSEGURADOR 

 
 VRD 

INSTRUMENTS DE 
PATRIMONI  

AF DISPONIBLES PER A 
LA VENDA - VRD 

SALDO INICIAL   86 449  31 

Primera aplicació NIIF 9 (Nota 1) 148  (86) 52   

SALDO INICIAL AJUSTAT 148  0 501  31 

Reclassificacions a altres nivells   5    

Utilitats o pèrdues totals (4)  0 (122)  (1) 

 A pèrdues i guanys (3)   (21)   

 A ajustos de valoració del patrimoni net (1)   (101)  (1) 

Compres 7     (30) 

Liquidacions i altres (6)   489   

SALDO AL TANCAMENT DE L'EXERCICI 145  5 868  0 
         

Total d'utilitats o pèrdues del període per als instruments 
mantinguts al final del període 4  0 122  1 

AF: actius financers; VRD: Valors representatius de deute   

(*) Valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats   

 

 

 

En el cas particular dels actius immobiliaris, el seu valor raonable correspon al valor de taxació de mercat de l'actiu en el seu estat 

actual feta per experts independents: 

◼ Per als immobles amb un valor raonable inferior a 300 milers d'euros s'utilitzen taxacions estadístiques. 

◼ Per als immobles procedents de regularitzacions creditícies amb un valor raonable superior o igual a 300 milers d'euros s'han 

sol·licitat taxacions d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre ECO/805/2003: 

◆ Per a inversions immobiliàries s'utilitzen taxacions amb menys de 2 anys d'antiguitat 

◆ Per a existències i actius no corrents en venda i grups alienables d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a 

la venda, s'utilitzen taxacions amb menys d'un any d'antiguitat. 

El valor raonable dels actius immobiliaris es classifica, partint de la jerarquia de valor raonable, com a Nivell 2. 

A continuació, es recull el valor raonable dels actius immobiliaris en funció de la seva classificació comptable. 

 

VALOR RAONABLE D'ACTIUS IMMOBILIARIS  
(Milions d'euros)         
   2020  2019  2018 

 VALOR  
EN LLIBRES 

VALOR  
RAONABLE  

VALOR  
EN LLIBRES 

VALOR  
RAONABLE  

VALOR  
EN LLIBRES 

VALOR  
RAONABLE 

Actius tangibles – Inversions immobiliàries 1.947 2.464  2.298 2.930  2.738 3.468 

Altres actius – Existències 45 45  20 20  15 15 

Actius no corrents en venda i grups alienables 
d'elements que s'han classificat com a mantinguts per a 
la venda 991 1.146  1.085 1.253  965 1.114 

TOTAL 2.983 3.655  3.403 4.203  3.718 4.597 

 

El Grup té una política corporativa que garanteix la competència professional i la independència i objectivitat de les agències de 

valoració externes, d'acord amb el que estableix la normativa, que requereix que les agències de valoració compleixin amb els 

requisits de neutralitat i credibilitat per tal que l'ús de les seves estimacions no menyscabi la fiabilitat de les seves valoracions. 

Aquesta política estableix que la totalitat de societats i agències de valoració i taxació amb què el Grup treballi a Espanya estiguin 

40.2. Valor raonable dels actius 

immobiliaris 
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inscrites en el Registre Oficial del Banc d'Espanya i que les seves valoracions es facin seguint la metodologia que estableix l'Ordre 

ECO/805/2003, de 27 de març.  

Tot seguit, es detallen les societats i agències principals amb què ha treballat el Grup a Espanya durant l'exercici: 

TAXADORES D'ACTIUS IMMOBILIARIS  - 31/12/2020 
(Percentatge)    
 

ACTIUS TANGIBLES – 
INVERSIONS 

IMMOBILIÀRIES 
ALTRES ACTIUS – 

EXISTÈNCIES 
ACTIUS NO CORRENTS 

EN VENDA 

Krata, SA 6 % 4 % 10 % 

Tasaciones Inmobiliarias, SA 21 % 15 % 18 % 

Sociedad de Tasación, SA 16 % 2 % 10 % 

Gesvalt, SA 11 % 10 % 8 % 

JLL Valoraciones, SA 6 % 12 % 6 % 

CBRE Valuation Advisory, SA 14 % 27 % 8 % 

Gloval Valuation, SA 14 % 20 % 31 % 

Tecnitasa, SA 2 % 1 % 2 % 

UVE Valoraciones, SA 10 % 9 % 6 % 

Altres   1 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 
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41. Transaccions amb parts vinculades 

El «personal clau de la direcció» de CaixaBank, entès com les persones que tenen autoritat i responsabilitat per planificar, dirigir i 

controlar les activitats de l'Entitat, directament o indirectament, està integrat per tots els membres del Consell d'Administració i 

l'Alta Direcció (equivalent als membres del Comitè de Direcció) de la Societat. Pels seus càrrecs, cadascuna de les persones que 

integren aquest col·lectiu es considera «part vinculada».  

També es consideren parts vinculades els familiars pròxims al «personal clau de la direcció», entesos aquests com els membres de 

l'entorn familiar que podrien exercir influència en aquesta persona, o ser influïts per aquesta persona en els seus assumptes amb 

l'Entitat, així com aquelles societats en què el personal clau o els seus familiars pròxims exerceixen control, control conjunt o 

influència significativa, o bé tenen, directament o indirectament, un poder de vot important. 

D'acord amb el que disposa el Reglament del Consell d'Administració, les operacions amb els consellers i les seves parts vinculades 

hauran de ser autoritzades pel Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, llevat que 

simultàniament es compleixin les tres condicions següents: i) que es facin en virtut de contractes amb unes condicions 

estandarditzades i que s'apliquin en massa a molts clients; ii) que es facin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui 

actuï com a subministrador del bé o servei del qual es tracti; i iii) que la quantia de l'operació no superi l'u per cent (1 %) dels 

ingressos anuals de la societat. Així mateix, i sens perjudici de l'anterior, la concessió de crèdits, avals o garanties al «personal clau 

de la direcció» requereix l'autorització expressa del Banc d'Espanya. 

En el cas dels crèdits als membres del Consell d'Administració que són empleats de CaixaBank i a l'Alta Direcció, la política seguida 

en la concessió es regeix pel que disposen el conveni del sector de caixes i entitats financeres d'estalvi i la normativa laboral interna 

que l'ha desplegat. A continuació, es presenten detalls del finançament concedit al «personal clau de l'administració i direcció:» 

FINANÇAMENT VIU AL PERSONAL CLAU – ADMINISTRADORS I ALTA DIRECCIÓ 
(Milers d'euros)    
 2020 2019 2018 

Finançament viu 6.854 6.964 8.109 

Venciment mitjà (anys) 20 21 21 

Tipus d'interès mitjà ( %) 0,31 0,34 0,29 

Finançament concedit durant l'exercici 1.764 32 8 

Venciment mitjà (anys) 23 5 0 

Tipus d'interès mitjà ( %) 0,79 0,65 5,78 

 

La resta de les operacions actives, passives o de prestació de serveis financers, concertades per CaixaBank amb «personal clau de la 

direcció», així com a les seves parts vinculades, s'han concedit en condicions de mercat. D'altra banda, cap d'aquestes transaccions 

és d'un import significatiu. Així mateix, no hi ha evidència de deteriorament ni en el valor dels actius financers ni dels avals i 

compromisos contingents mantinguts amb «personal clau de direcció». 

Tot seguit, es detallen els saldos més significatius entre el Grup CaixaBank i les seves parts vinculades que complementen la resta 

dels saldos de les notes d'aquesta memòria. A més, també es detallen els imports registrats en el compte de pèrdues i guanys com 

a conseqüència de les operacions efectuades.  
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SALDOS I OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
(Milions d'euros)                    
 

ACCIONISTA SIGNIFICATIU (1)  
ENTITATS ASSOCIADES I 

MULTIGRUP  
ADMINISTRADORS I ALTA DIRECCIÓ 

(2)  ALTRES PARTS VINCULADES (3)  PLA DE PENSIONS D'EMPLEATS 

  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

ACTIU                    

Crèdits sobre entitats de crèdit      28              

Préstecs i bestretes 22 26 32  426 462 603  7 7 8  20 20 11  0 0 0 

 Préstecs hipotecaris 21 25 31    2  7 7 8  9 10 6     

 Resta 1 1 1  426 462 601      11 10 5     

 Dels quals: correcció de valor     (1) (2)              

Valors representatius de deute 12 8                  

TOTAL 34 34 32  426 490 603  7 7 8  20 20 11  0 0 0 

PASSIU                    

Dipòsits de clients 210 165 339  659 720 431  26 29 39  48 58 97  66 36 36 

Valors representatius de deute emesos                    

TOTAL 210 165 339  659 720 431  26 29 39  48 58 97  66 36 36 

PÈRDUES I GUANYS                    

Ingressos per interessos 1 1 2  11 7 2             

Despeses per interessos                     

Ingressos per comissions  1   239 205 211             

Despeses per comissions     (13) (13)              

TOTAL 1 2 2  237 199 213  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

ALTRES                    

Riscos contingents  1 2  26 56 25             

Compromisos contingents   0  475 443 308  3 2 1  3 4 12     
Actius gestionats (AUM) i actius custodiats 
(4) 12.842 14.879 14.552  1.648 1.571 1.700  192 224 210  336 430 458     

TOTAL 12.842 14.880 14.554  2.149 2.070 2.033  195 226 211  339 434 470  0 0 0 
                     

(1) «Accionista significatiu» són aquells accionistes que tinguin la condició d'entitat dominant o que exerceixin un control conjunt o una influència significativa sobre el Grup, aquesta última en els termes definits a la NIC 28, independentment dels  seus drets 
econòmics. En aquest sentit, fan referència únicament a aquells saldos i operacions efectuades amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, CriteriaCaixa i les seves entitats dependents. A 31 de desembre de 2019, 2018 i 2017, la participació de CriteriaCaixa en CaixaBank és 
del 40 %. 

(2) S'informa sobre els Administradors i l'Alta Direcció de CaixaBank.   

(3) Familiars i entitats vinculades a membres del Consell d'Administració i l'Alta Direcció de CaixaBank.   

(4) Inclou institucions d'inversió col·lectiva, contractes d'assegurances, fons de pensions i dipositaria de valors.  
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A continuació, es detallen les principals empreses dependents, negocis conjunts i associades, així com la naturalesa de la seva 

vinculació. 
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Les operacions entre empreses del grup formen part del tràfic ordinari i s'efectuen en condicions de mercat.  

Les operacions més significatives fetes en els exercicis 2020, 2019 i 2018 entre les empreses del grup, addicionals o 

complementàries a les esmentades en les notes anteriors d'aquesta memòria, són les següents: 

◼ CaixaBank Payments & Consumer: 

El 31 de gener de 2019, el Consell d'Administració de CaixaBank, accionista únic tant de CaixaBank Consumer Finance com de 

CaixaBank Payments, va acordar per unanimitat fer una reorganització societària amb la finalitat de centralitzar l'activitat 

d'emissió i gestió de targetes, prestació de serveis de pagament i crèdit al consum del Grup CaixaBank. 

La reorganització ha implicat la fusió per absorció de CaixaBank Payments (com a entitat absorbida) per part de CaixaBank 

Consumer (com a entitat absorbent), mitjançant la transmissió en bloc del patrimoni de la primera en benefici de la segona, 

que va adquirir en conseqüència, per successió universal, tots els drets i obligacions de la Societat Absorbida i l'extinció sense 

liquidació de la Societat Absorbida. 

La societat resultat d'aquesta fusió passa a denominar-se CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A. (d’ara endavant, 

CaixaBank Payments & Consumer). L'escriptura de fusió es va inscriure en el Registre Mercantil de Madrid el 25 de juliol de 

2019. 

Com a conseqüència d'aquesta fusió, s'ha fet la següent reordenació del perímetre societari, sense tenir cap impacte en el 

balanç ni en el compte de pèrdues i guanys del Grup: 

◆ Promo Caixa, CaixaBank Payments & Consumer va subscriure un contracte de compravenda del 100 % del capital social 

de Promo Caixa, titularitat de CaixaBank, per un preu total de 212 milions d'euros. 

◆ Comercia Global Payments, CaixaBank Payments & Consumer va subscriure un contracte de compravenda del 49 % del 

capital social de Comercia Global Payments, titularitat de CaixaBank per un preu total de 585 milions d'euros. 

◼ L'agost de 2018 es va fer el tancament de l'operació, signada el desembre de 2017, de la venda del negoci d'adquirència 

(Terminal Punt de Venda) de Banco BPI a Comercia Global Payments. Es va registrar un benefici de 58 milions d'euros a 

l'epígraf «Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius no financers, nets» del compte de resultats consolidat 

adjunt. 

Les operacions més rellevants de 2020, 2019 i 2018 amb l'accionista significatiu complementàries a les esmentades en les anteriors 

notes d'aquesta memòria són les següents: 

◼ A 31 de desembre de 2020, 2019 i 2018, CriteriaCaixa manté derivats amb CaixaBank per cobrir els tipus d'interès de préstecs 

bancaris bilaterals per un valor nominal de 202, 846 i 1.100 milions d'euros, respectivament. A 31 de desembre de 2020, 2019 

i 2018, el valor raonable d'aquest derivat puja a 2, 10 i 13 milions d'euros, respectivament. 

◼ En data 7 d'octubre de 2019 s'ha formalitzat la venda a la Fundació Bancària ”la Caixa” de dues parcel·les residencials i una 

parcel·la d'equipaments propietat de CaixaBank. El preu de venda ha estat de 12,1 milions d'euros, i s'ha generat un benefici 

en la venda de 5,8 milions d'euros.  

 

Descripció de les relacions amb CriteriaCaixa i la Fundació Bancària ”la Caixa” 

La Fundació Bancària ”la Caixa”, CriteriaCaixa i CaixaBank mantenen un Protocol Intern de Relacions disponible a la pàgina web de 

CaixaBank, l'última modificació del qual va ser subscrita el 2018, i que regula els mecanismes i criteris de relació entre CaixaBank i la 

Fundació Bancària ”la Caixa” i CriteriaCaixa, particularment en els àmbits següents: i) gestió de les operacions vinculades, tot 

establint mecanismes per evitar conflictes d'interès; i ii) regulació dels fluxos d'informació necessaris per al compliment de les 

obligacions d'informació en matèria mercantil i de supervisió.  

 L'última modificació del Protocol Intern de Relacions va ser conseqüència de la decisió del Consell de Govern del Banc Central 

Europeu, de 26 de setembre de 2017, de cessar la supervisió de CriteriaCaixa; el grup obligat és l'encapçalat per CaixaBank. En 

conseqüència, CriteriaCaixa va deixar de ser considerada una societat financera mixta de cartera en haver complert les condicions 

establertes pel BCE per a la desconsolidació a efectes prudencials de CriteriaCaixa a CaixaBank. 
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42. Altres requeriments d'informació 

 

No hi ha risc de naturalesa ambiental significatiu a causa de l'activitat del Grup, i per tant, no és necessari incloure cap 

desglossament específic en el document d'informació mediambiental (Ordre del Ministeri de Justícia JUS/471/2017). A més, no hi 

ha imports significatius a l'immobilitzat material al Grup que estiguin afectats per algun aspecte mediambiental. 

El Grup integra el compromís amb el respecte i la protecció de l'entorn en la gestió del negoci, els seus projectes, productes i 

serveis (vegeu l'apartat corresponent a l'Informe de Gestió adjunt). 

El 2020, el Grup no ha estat objecte de multes ni sancions rellevants relacionades amb el compliment de la normativa ambiental. 

 

CaixaBank disposa d'un Servei d'Atenció al Client (SAC) encarregat d'atendre i resoldre queixes i reclamacions de clients. És un 

servei separat dels serveis comercials i actua independentment de criteri i sobre la base de la normativa de protecció de la clientela 

de serveis financers.  

De l'anàlisi detallat de les reclamacions i, en particular, dels informes emesos pels serveis de reclamacions dels supervisors durant 

el 2020, s'han detectat punts de millora en les polítiques, procediments i documents destinats a la comercialització de productes i 

serveis de CaixaBank i el seu Grup, que han donat lloc a l'elaboració de 16 propostes de millora per part del Servei d'Atenció al 

Client. 

El temps mitjà de resolució el 2020 se situa en 23 dies naturals, quan el del 2019 va ser de 24 dies naturals. 

 

RECLAMACIONS REBUDES 

(Nombre de reclamacions)    

 2020 2019 2018 

ATESES PEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT I CONTACT CENTER CLIENTS (CCC) 119.361 75.766 83.124 

Servei d'Atenció al Client (SAC) i Contact Center Clients (CCC) 119.361 75.722 83.093 

Defensor del Client (DC) (*)   44 31 

QUEIXES I RECLAMACIONS FORMULADES PER TELÈFON 13.533 10.993 11.415 

Contact Center Clients (CCC) 13.533 10.993 11.415 

PRESENTADES DAVANT ELS SERVEIS DE RECLAMACIONS DELS SUPERVISORS 1.598 1.322 2.151 

Banc d'Espanya 1.350 1.116 1.900 

Comissió Nacional del Mercat de Valors 82 85 81 

Direcció General d'Assegurances i Plans de Pensions 166 121 170 

 

42.1. Medi ambient 

42.2. Serveis d'atenció al client 
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El nombre d'informes o resolucions emesos pels serveis d'atenció al client i els serveis de reclamacions dels supervisors és el 

següent: 

INFORMES EMESOS PER SERVEIS D'ATENCIÓ AL CLIENT I SERVEIS DE RECLAMACIÓ DE SUPERVISORS  

TIPUS DE RESOLUCIÓ 

SAC I AC  BANC D'ESPANYA  CNMV  DGS 

2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

Favorables al reclamant 54.791 34.811 24.032  179 193 318  22 18 23  15  4 

Favorables a l'entitat 35.085 25.592 45.502  160 163 187  19 17 20  13 34 22 

Assentiments     232 223 356  6 13 14  - 2 1 

Altres (no admesa/sense 
pronunciament) 19.963 12.107 9.919             

TOTAL 109.839 72.510 79.453  571 579 861  47 48 57  28 36 27 

 

 

Tot seguit es detallen les oficines del Grup: 

OFICINES DEL GRUP 

(Nombre d'oficines)    

 2020 2019 2018 

Espanya 3.786 4.118 4.608 

Estranger 429 484 502 

TOTAL 4.215 4.602 5.110 

42.3. Oficines 
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43. Estats de fluxos d'efectiu 

A continuació es detallen les principals variacions de fluxos d'efectiu, corresponents a l'exercici, segregats segons la seva 

naturalesa: 

◼ Activitats d'explotació (37.562 milions d'euros): Principalment s'explica per l'increment dels dipòsits agafats del BCE i 

l'augment de l'estalvi a la vista en l'epígraf de passius financers a cost amortitzat, compensat parcialment pel flux generat per 

l'increment del crèdit a la clientela en l'epígraf d'actius financers a cost amortitzat. 

◼ Activitats d'inversió (484 milions d'euros): Inclou l'efectiu cobrat en la venda del 29 % en el capital social de l'empresa 

Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L. al Grup Global Payments per un preu de 493 milions d'euros, així com 

l'efecte dels cobraments i pagaments per venda i adquisició d'actius fixos 

◼ Activitats de finançament (-1.540 milions d'euros): procedeix dels fluxos d'efectiu derivats de les emissions (3.731 milions 

d'euros) i amortitzacions d'instruments de deute o de capital propis (4.736 milions d'euros), així com dels dividends pagats 

(418 milions d'euros) durant l'exercici. 
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Annex 1 – Participacions de CaixaBank en societats dependents del Grup CaixaBank  

(Milers d'euros)        (1/2) 

    % PARTICIPACIÓ  CAPITAL 
SOCIAL 

  COST DE LA PARTICIPACIÓ 
DIRECTA (NET) DENOMINACIÓ SOCIAL  ACTIVITAT ADREÇA DIRECTA TOTAL RESERVES RESULTATS 

Abside Capital SICAV S.A. (*) SICAV Madrid-Espanya 90,96 90,96 1.546 - - 1.200 

Alicante Capital SICAV S.A. (*) SICAV Madrid-Espanya 99,99 99,99 2.555 (786) (16) 1.278 

Aris Rosen, S.A.U.   Serveis Barcelona-Espanya 100,00 100,00 15 405 (24) 401 

Arquitrabe Activos, S.L.   Holding de participacions Barcelona-Espanya 100,00 100,00 98.431 463 4.402 98.823 

Banco BPI, S.A. Banca Portugal 100,00 100,00 1.293.063 2.195.773 87.822 2.060.366 

BPI (Suisse), S.A. (2) Gestió d'actius Suïssa - 100,00 3.000 9.382 2.181 - 

BPI Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva Portugal - 100,00 2.500 14.509 4.363 - 

BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. Assegurances de vida i gestió de fons de pensions Portugal - 100,00 76.000 61.142 3.568 - 

BPI, Incorporated (3) Banca EUA - 100,00 5 854 (5) - 

BuildingCenter, S.A.U. Tenidora d'actius immobiliaris Madrid-Espanya 100,00 100,00 2.000.060 (42.352) (209.600) 2.192.195 

Caixa Capital Biomed, SCR S.A. Societat de capital de risc Barcelona-Espanya 90,91 90,91 1.200 2.188 (61) 2.933 

Caixa Capital Fondos Sociedad de Capital Riesgo S.A. Societat de capital de risc Madrid-Espanya 100,00 100,00 1.200 14.912 1.832 14.934 

Caixa Capital Micro SCR, S.A. Societat de capital de risc Madrid-Espanya 100,00 100,00 1.200 345 379 1.254 

Caixa Capital Tic, SCR S.A. Societat de capital de risc Barcelona-Espanya 80,65 80,65 1.209 4.058 1.199 4.988 

Caixa Corp, S.A.   Tenidora d'accions Barcelona-Espanya 100,00 100,00 361 351 (0) 585 

Caixa Emprendedor XXI, S.A.U. Foment d'activitats financeres i emprenedores Barcelona-Espanya 100,00 100,00 1.007 17.654 (72) 17.954 

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva Luxemburg - 100,00 150 3.738 199 - 

CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U. (4) Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva Madrid-Espanya 100,00 100,00 86.310 (48.945) 92.907 111.351 

CaixaBank Brasil Escritório de Representaçao Ltda. (1) Oficina de representació Brasil 100,00 100,00 1.200 2.338 285 345 

CaixaBank Business Intelligence, S.A.U. Desenvolupament de projectes digitals Barcelona-Espanya 100,00 100,00 100 1.199 318 1.200 

CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.   Arrendament de vehicles i béns d'equipament Madrid-Espanya - 100,00 10.518 38.927 2.245 - 

CaixaBank Facilities Management, S.A.  Gestió d'obres, manteniment, logística i compres Barcelona-Espanya 100,00 100,00 1.803 1.871 849 2.053 

Caixabank NEX, S.A.U. Gestió de canals electrònics València-Espanya 100,00 100,00 13.670 9.911 4.089 21.144 

CaixaBank Notas Minoristas, S.A.U. Financera Madrid-Espanya 100,00 100,00 60 1.607 48 4.478 

Caixabank Operational Services, S.A. Serveis especialitzats de backoffice d'administració Barcelona-Espanya 100,00 100,00 1.803 19.517 2.055 9.579 

Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. Finançament al consum Madrid-Espanya 100,00 100,00 135.156 1.072.559 385.590 1.571.634 

Caixabank Titulizacion S.G.F.T., S.A. Gestora de fons de titulització Madrid-Espanya 100,00 100,00 1.503 459 3.342 6.423 

CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A. Banca Luxemburg 100,00 100,00 11.826 24.953 (6.733) 30.725 

Cestainmob, S.L.   Explotació de béns mobles i immobles Barcelona-Espanya - 100,00 120 510 (1) - 

Coia Financiera Naval, S.L. 
Prestació de serveis financers i d'intermediació en el sector 
naval Madrid-Espanya 76,00 76,00 3 7 52 2 
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PARTICIPACIONS DE CAIXABANK EN SOCIETATS DEPENDENTS DEL GRUP CAIXABANK       
(Milers d'euros)        (2/2) 

    % PARTICIPACIÓ  CAPITAL 
SOCIAL 

  COST DE LA PARTICIPACIÓ 
DIRECTA (NET) DENOMINACIÓ SOCIAL  ACTIVITAT ADREÇA DIRECTA TOTAL RESERVES RESULTATS 

Corporación Hipotecaria Mutual, E.F.C., S.A.   Crèdit hipotecari Madrid-Espanya 100,00 100,00 3.005 73.645 (2.389) 71.987 

El Abra Financiera Naval, S.L. 
Prestació de serveis financers i d'intermediació en el sector 
naval Madrid-Espanya 76,00 76,00 3 34 (10) 2 

Estugest, S.A.   Activitats de gestoria i serveis Barcelona-Espanya 100,00 100,00 661 163 (1) 781 

Grupo Aluminios de Precisión, S.L.U. (*) Fosa d'alumini en motllos de sorra Burgos-Espanya 100,00 100,00 7.500 19.601 213 3.360 

HipoteCaixa 2, S.L.   Societat gestora de crèdits hipotecaris Barcelona-Espanya 100,00 100,00 3 61.769 50 61.797 

Hiscan Patrimonio, S.A. Holding de participacions Barcelona-Espanya 100,00 100,00 46.867 115.994 13.907 176.797 

ImaginTech, S.A. Negoci digital Barcelona-Espanya 99,99 100,00 60 1.805 225 1.858 

Inter Caixa, S.A. Serveis Barcelona-Espanya 99,99 100,00 16 24 (4) 47 

Inversiones Coridith SICAV S.A. (*) SICAV Madrid-Espanya 99,95 99,95 2.515 (742) (18) 1.257 

Inversiones Corporativas Digitales, S.L.   Holding de participacions Barcelona-Espanya - 100,00 3 (3.065) 6 - 

Inversiones Inmobiliarias Teguise Resort, S.L.   Hotels i allotjaments similars 
Las Palmas-
Espanya 60,00 60,00 7.898 11.335 (1.065) 8.618 

Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L. Seguretat privada de béns i persones Barcelona-Espanya 100,00 100,00 378 812 311 753 

Negocio de Finanzas e Inversiones II, S.L.   Financera Barcelona-Espanya 100,00 100,00 6 442 (2) 448 

Nuevo Micro Bank, S.A.U. Finançament de microcrèdits Madrid-Espanya 100,00 100,00 90.186 257.912 5.405 90.186 

PremiaT Comunidad Online, S.L. Comercialització de plataforma cashless Barcelona-Espanya - 100,00 100 1.012 (181) - 

PromoCaixa, S.A.  Comercialització de productes Barcelona-Espanya - 100,00 60 (9.104) 17.956 - 

Puerto Triana, S.A.U. Promoció immobiliària especialitzada en centres comercials Sevilla-Espanya 100,00 100,00 124.290 4.694 (9.509) 119.475 

Sercapgu, S.L.   Holding de participacions Barcelona-Espanya 100,00 100,00 4.230 (203) (19) 632 

Silc Immobles, S.A.   Explotació, gestió i administració d'immobles Madrid-Espanya - 100,00 40.070 107.260 182 - 

Silk Aplicaciones, S.L.U.  Prestació de serveis informàtics Barcelona-Espanya 100,00 100,00 15.003 100.710 915 176.211 

Sociedad de Gestión Hotelera de Barcelona, S.L. Operacions amb béns immobles Barcelona-Espanya - 100,00 8.144 10.815 (1.740) - 

Telefónica Consumer Finance E.F.C., S.A. Finançament al consum Madrid-Espanya - 50,00 5.000 28.781 677 - 

Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e 
Inmobiliaria, E.F.C., S.A.U. Préstecs hipotecaris Madrid-Espanya 100,00 100,00 53.383 3.553 2.831 51.501 

VidaCaixa Mediació, Sociedad de Agencia de Seguros 
Vinculada, S.A.U.   Agència d'assegurances Madrid-Espanya - 100,00 60 3.220 258 - 

VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros Sociedad 
Unipersonal   

Assegurances directes de vida, reassegurances i gestió de fons 
de pensions Madrid-Espanya 100,00 100,00 1.347.462 (39.445) 844.484 2.251.712 

(*) Societats considerades com a actius no corrents en venda. 
(1) Totes les dades llevat del cost estan expressades en moneda local: Real brasiler (milers). 
(2) Totes les dades llevat del cost estan expressades en moneda local: Franc suís (milers). 
(3) Totes les dades, llevat del cost, estan expressades en moneda local: Dòlar EUA (milers). 
(4) La xifra de reserves d'aquesta societat inclou dividend a compte. 
Nota: La informació de les societats que no cotitzen en Borsa correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de redactar aquesta Memòria.  
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Annex 2 – Participacions de CaixaBank en acords i negocis conjunts del Grup CaixaBank 

(Milers d'euros)        (1 / 1) 

DENOMINACIÓ SOCIAL ACTIVITAT ADREÇA 

 % PARTICIPACIÓ 

ACTIU PASSIU 
INGRESSOS 
ORDINARIS 

CAPITAL 
SOCIAL  RESERVES RESULTATS 

RESULTAT 
INTEGRAL 

TOTAL 

COST DE LA 
PARTICIPACIÓ 
DIRECTA (NET)  

DIVIDENDS MERITATS 
PER LA PARTICIPACIÓ 

TOTAL DIRECTA  TOTAL 

Cosec - Companhia de Seguros de Crédito, S.A. 
Assegurances de 
crèdit Portugal - 50,00 137.877 85.840 22.062 7.500 38.939 2.336 2.336 - - 

Global Payments South America, Brasil – Serviços 
de Pagamentos, S.A.  (1) 

Sistemes de 
pagament Brasil 33,33 33,33 1.142.315 1.144.935 (52.207) 181.564 (167.250) (16.934) (16.934) - - 

Inversiones Alaris, S.L. En liquidació (L) Tinença de valors Navarra-Espanya 33,33 66,67 14.545 8.758 - 11.879 (5.355) (737) (737) - - 

Payment Innovation HUB, S.A. Mitjans de pagament 
Barcelona-
Espanya - 50,00 1.018 91 1.720 60 531 336 336 - - 

Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, S.A. 
Promoció 
immobiliària Sevilla-Espanya - 50,00 4.392 7.126 98 60 (2.715) (79) (79) - - 

(L) Societats en liquidació              

(1) Totes les dades, llevat del cost i el dividend, estan expressades en moneda local: Real brasiler (milers). 

Nota: La informació de les societats correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de redactar aquesta Memòria.   
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Annex 3 – Participacions en societats associades de CaixaBank 

(Milers d'euros)             (1/2) 

DENOMINACIÓ SOCIAL ACTIVITAT ADREÇA 

 % PARTICIPACIÓ  

ACTIU PASSIU 

INGRESSO
S 

ORDINARI
S 

CAPITAL 
SOCIAL RESERVES RESULTATS 

RESULTAT 
INTEGRAL 

TOTAL 

COST DE LA 
PARTICIPACIÓ 
DIRECTA (NET)  

DIVIDENDS MERITATS 
PER LA PARTICIPACIÓ 

TOTAL DIRECTA TOTAL 
Abaco Iniciativas Inmobiliarias, S.L. En liquidació 
(L) Promoció immobiliària Sevilla-Espanya - 40,00 11.515 46.318 - 13.222 (47.155) (870) (870) - - 

Ape Software Components, S.L. Activitats de programació 
informàtica 

Barcelona-
Espanya - 25,22 3.381 3.119 2.258 12 449 (198) (198) - - 

Banco Comercial de Investimento, S.A.R.L. (2) Banca Moçambic - 35,67 191.918.469 171.286.113 1.929.531 10.000.000 8.205.185 2.671.692 2.671.692 - 3.375 

BIP & Drive, S.A. Mitjans de telepeatge Madrid-Espanya - 25,00 20.723 9.503 181.731 4.613 4.977 1.631 1.631 - - 

Brilliance-Bea Auto Finance Co., LTD (3) Finançament d'automòbils Xina - 22,50 6.084.455 4.372.429 584.636 1.600.000 45.243 66.783 66.783 - - 

Comercia Global Payments, Entidad de Pago, 
S.L.   Entitat de pagament Madrid-Espanya - 20,00 428.333 223.771 159.940 4.425 170.602 29.535 29.535 - 1.767 

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Assegurances Portugal - 35,00 1.464.966 1.242.756 514.943 39.545 35.192 36.571 36.571 - 9.135 

Coral Homes, S.L.U. Serveis immobiliaris Madrid-Espanya - 20,00 4.168.107 131.986 548.660 270.774 3.825.757 (60.410) (60.410) - - 

Drembul, S.L. Promoció immobiliària Logronyo-Espanya - 25,00 43.389 5.889 34.337 30 8.085 11.263 11.263 - 1.876 

Ensanche Urbano, S.A. Promoció immobiliària Castelló-Espanya - 49,30 37.323 68.299 179 9.225 (39.624) (576) (576) - - 

Erste Group Bank AG (C) Banca Àustria 9,92 9,92 271.983.163 252.148.865 5.864.530 859.600 19.941.617 637.081 398.843 1.171.405 - 

Girona, S.A. Holding de participacions Girona-Espanya 34,22 34,22 5.538 301 842 1.200 4.123 (86) (86) 1.642 - 

Global Payments – Caixa Acquisition 
Corporation, S.A.R.L. Sistemes de pagament Luxemburg - 49,00 30.147 24 - 13 30.159 (48) (48) - - 

Global Payments Moneytopay, EDE, S.L. Entitat de pagament Madrid-Espanya - 49,00 130.928 121.308 9.840 1.350 5.855 2.415 2.415 - - 

Guadapelayo, S.L. En liquidació (L) Promoció immobiliària Madrid-Espanya - 40,00 312 4.998 - 1981 (6.617) (50) (50) - - 

Inter-Risco – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Capital de risc Portugal - 49,00 1.067 322 1.098 400 458 (112) (112) - - 

Ircio Inversiones, S.L. En liquidació (L) Promoció immobiliària Burgos-Espanya 35,00 35,00 2.128 7.359 - 675 (5.907) (0) (0) - - 

IT Now, S.A. Serveis relatius a projectes 
tecnològics-informàtics 

Barcelona-
Espanya 39,00 49,00 142.363 137.033 258.083 3.382 1.009 939 939 1.323 - 

Justinmind, S.L. Desenvolupament de sistemes 
informàtics 

Barcelona-
Espanya - 16,98 1.499 919 700 5 47 (304) (304) - - 

Nlife Therapeutics, S.L. Recerca i desenvolupament en 
biotecnologia Granada-Espanya - 37,18 13.245 10.096 1.928 6.930 (3.974) (1.003) (1.003) - - 

Numat Medtech, S.L. Altres tipus de recerca i 
desenvolupament en ciències 
naturals i tècniques Palma-Espanya - 17,86 845 506 5 7 651 (414) (414) - - 
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PARTICIPACIÓ DE CAIXABANK EN SOCIETATS ASSOCIADES DEL GRUP CAIXABANK      
(Milers d'euros)             (2/2) 

DENOMINACIÓ SOCIAL ACTIVITAT ADREÇA 

 % PARTICIPACIÓ  

ACTIU PASSIU 

INGRESSO
S 

ORDINARI
S 

CAPITAL 
SOCIAL RESERVES RESULTATS 

RESULTAT 
INTEGRAL 

TOTAL 

COST DE LA 
PARTICIPACIÓ 
DIRECTA (NET)  

DIVIDENDS MERITATS 
PER LA PARTICIPACIÓ 

TOTAL DIRECTA TOTAL 

Parque Científico y Tecnológico de Córdoba, S.L. Explotació i gestió parc científic Còrdova-Espanya 15,58 35,69 29.901 19.733 239 23.422 (17.643) (232) (232) - - 

Peñíscola Green, S.L.  Promoció immobiliària Castelló-Espanya - 33,33 11.740 4.856 - 12.000 (5.116) (0) (0) - - 

Portic Barcelona, S.A. 

Altres serveis relacionats amb 
les tecnologies de la informació i 
la telecomunicació 

Barcelona-
Espanya - 25,81 2.306 260 2.202 291 1.733 23 23 - - 

Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.   Mitjans de pagament Madrid-Espanya - 20,00 99.642 29.359 144.577 5.815 62.929 1.540 1.540 - - 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y 
Reaseguros Assegurances no de vida Madrid-Espanya - 49,92 5.304.867 3.904.521 3.730.019 469.670 436.700 435.000 446.828 - 213.058 

Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, 
S.A. Mitjans de pagament Madrid-Espanya - 22,01 44.886 18.535 2.488 16.372 7.956 (1.374) (1.374) - 429 

Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. Mitjans de pagament Madrid-Espanya - 18,11 400.526 395.847 7.912 240 4.011 428 428 - - 

Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L.   Entitat de pagament Madrid-Espanya - 22,92 7.809 5.784 12.822 2.346 (305) (17) (17) - - 

Societat Catalana per a la Mobilitat S.A. 
Desenvolupament i implantació 
del projecte T-mobilitat 

Barcelona-
Espanya 23,50 23,50 111.184 103.231 8.557 9.874 (850) (238) (238) 1.846 - 

Telefonica Factoring do Brasil, Ltda. (1) Factoring Brasil 20,00 20,00 207.682 173.936 46.813 5.000 80 28.665 28.665 2.029 1.180 

Telefonica Factoring España, S.A. Factoring Madrid-Espanya 20,00 20,00 84.183 70.196 8.971 5.109 1.740 7.138 7.138 2.525 1.527 

Unicre - Institução Financeira de Crédito, S.A. Emissió de targetes Portugal - 21,01 368.375 258.239 141.460 10.000 67.995 23.919 23.919 - - 

Zone2Boost, S.L. 
Holding per a adquisició de 
negocis 

Barcelona-
Espanya - 40,00 2.054 31 165 3 2.332 (312) (312) - - 

 

(L) Societats en liquidació 

(C) Societats que cotitzen en borsa: Últimes dades públiques disponibles en el moment de redactar aquesta memòria.  

(1) Totes les dades, llevat del cost i el dividend, estan expressades en moneda local: Real brasiler 

(2) Totes les dades, llevat del cost i el dividend, estan expressades en moneda local: Metical de Moçambic (milers)  

(3) Totes les dades, llevat del cost, estan expressades en moneda local: Renminbi (milers) 

Nota: La informació de les societats que no cotitzen en Borsa correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de redactar aquesta Memòria.  
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Annex 4 – Altres desglossaments fiscals 

Rendes acollides a la deducció que preveu l'article 42 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 4/2004, de 5 de març (Disposició transitòria vint-i-quatrena de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats): 

DEDUCCIONS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS PER REINVERSIÓ DE BENEFICIS 
(Milers d'euros)     
 GRUP CAIXABANK 

EXERCICI 
RENDA 

ACOLLIDA BASE DEDUCCIÓ 
DEDUCCIÓ 

ACREDITADA (1) 
ANY 

REINVERSIÓ 

2013 68 68 8 2013 

2014 298 298 36 2014 

2015 18 18 2 2015 

2016 13 13 2 2015 

 (1) Hi ha deduccions pendents d'aplicar per manca de quota en la declaració consolidada. 

 

Les reinversions s'efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior al 5 %, i en immobilitzat material, 

intangible i inversions immobiliàries afectes a l'activitat. 
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Annex 5 – Notificacions sobre adquisició i venda de participacions en el capital en l'exercici 2020 

(Article 155 de la Llei de Societats de Capital i article 125 del Text Refós de la Llei del Mercat de Valors). 

En data 12 de març de 2020, CaixaBank va fer un comunicat de vincles estrets per la contractació, aquell mateix dia, d'un Equity 

Swap sobre 1.366.983 accions de Telefónica, S.A. Mitjançant aquest instrument financer, Caixabank, S.A. efectua una cobertura de 

valor raonable de les accions subjacents al preu unitari pactat. 

El dia 19 de març de 2020, Caixabank, S.A. va fer un comunicat de vincles estrets per la cancel·lació amb liquidació per diferències 

d'un Equity Swap sobre 51.921.316 accions de Telefónica, S.A., del qual es va comunicar la contractació el 15 de juliol de 2019.  

Addicionalment, el 19 de març de 2020, Caixabank, S.A. va fer un comunicat de vincles estrets per la cancel·lació amb liquidació per 

diferències de l'Equity Swap sobre 1.366.983 accions de Telefónica, S.A., del qual es va comunicar la contractació el 12 de març de 

2020.  

El dia 25 de juny de 2020 es va registrar a la CNMV una comunicació de Caixabank, S.A. en què s'informava del descens del llindar 

del 3 % com a conseqüència del procés de reestructuració de Deoleo, S.A., la reducció del seu anterior capital social a zero i una 

posterior ampliació de capital. CaixaBank, com a titular en aquell moment d'una participació directa i indirecta (a través de la seva 

societat controlada Hiscan Patrimonio, S.A.) del 4,1014 % de l'anterior capital social de Deoleo, va rebre 57.618.350 drets de 

subscripció preferent que van ser venuts en la seva totalitat i, com a conseqüència, no van acudir a la subscripció de l'ampliació de 

capital ni Caixabank, S.A. ni Hiscan Patrimonio, S.A., que van deixar de ser partícips significatius de la societat. 

En data de 14 de juliol de 2020 es va registrar a la CNMV una comunicació de Caixabank, S.A. en què s'informava del descens de 

llindar del 5 % en Telefónica, S.A. En el marc de l'operació d'augment de capital mitjançant scrip dividend d'aquesta societat, 

Caixabank, S.A. va rebre 259.611.788 drets, que es van vendre en la seva totalitat, diluint-se la seva participació a Telefónica fins a 

assolir el 4,879 %. 
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Annex 6 – Informe bancari anual 

En compliment del que disposa l'article 87 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, 

les entitats de crèdit tenen l'obligació de publicar, especificant per països on estiguin establertes, determinada informació en base 

consolidada corresponent a l'últim exercici tancat. En virtut del que s'ha exposat, a continuació es detalla la informació requerida: 

 Denominació, naturalesa i ubicació geogràfica de l'activitat 

A la Nota 1.1 dels Comptes Anuals consolidats del Grup CaixaBank es detallen la denominació, la naturalesa i la ubicació 

geogràfica de l'activitat”. 

En els Annexos 1, 2 i 3 dels Comptes Anuals consolidats del Grup CaixaBank es detallen les entitats dependents, negocis 

conjunts i associades, respectivament, que configuren el Grup CaixaBank. 

A l'Annex 5 s'informa de les notificacions sobre adquisició i venda de participacions en el capital durant l'exercici 2020, d'acord 

amb l'article 155 de la Llei de societats de capital i l'article 125 del text refós de la Llei del mercat de valors. 

 Volum de negoci 

Caixabank, S.A. està establerta a Espanya i disposa de sis sucursals a l'estranger, concretament a Polònia, el Marroc, el Regne 

Unit, Alemanya, França i Portugal. 

A més, CaixaBank disposa de 18 oficines de representació a través de les quals no fa activitat bancària, sinó que informa dels 

serveis de l'Entitat a les 16 jurisdiccions següents: Algèria, Austràlia, el Brasil, la Xina (3), Xile, Colòmbia, Egipte, Unió dels 

Emirats Àrabs, els Estats Units d'Amèrica, l'Índia, Itàlia, Turquia, el Perú, Singapur, Sud-àfrica i el Canadà. 

El Banco BPI disposa de 421 oficines a Portugal. 

A continuació es mostra el volum de negocis de l'activitat per països, en base consolidada: 

INFORMACIÓ GEOGRÀFICA: DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS ORDINARIS PROCEDENTS DE CLIENTS* 
(Milions d'euros) 

 NEGOCI BANCARI I 
D'ASSEGURANCES  PARTICIPACIONS  BPI  TOTAL GRUP CAIXABANK 

 2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018  2020 2019 2018 

Espanya 11.039 11.170 10.981  62 106 347    (24)  11.101 11.276 11.304 

Portugal 112 106 60      742 749 836  854 855 896 

Polònia 20 21 15          20 21 15 

el Marroc 9 7 5          9 7 5 

Regne Unit 30 24 9          30 24 9 

Alemanya 17 8           17 8  

França 18 9           18 9  

Angola     31 31       31 31  

Resultats posada en 
equivalència**     84 233 411      84 233 411 

Resta   1      8 8 8  8 8 9 

TOTAL INGRESSOS 
ORDINARIS 

11.245 11.345 11.071  177 370 758  750 757 820  12.172 12.472 12.649 

                (*) Corresponen als següents epígrafs del Compte de Pèrdues i Guanys Públic del Grup CaixaBank, determinats partint de la Circular 5/2014 del Banc d'Espanya: 

  1. Ingressos per interessos 

  2. Ingressos per dividends 

  3. Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació 

  4. Ingressos per comissions 

  5. Guanys o (-) pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  6. Guanys o (-) pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets 

  7. Guanys o (-) pèrdues per actius no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  8. Guanys o (-) pèrdues per actius i passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, nets 

  9. Guanys/pèrdues de la comptabilitat de cobertures, nets 

10. Altres ingressos d'explotació 

11. Ingressos d'actius emparats per contractes d'assegurances i reassegurances 

(**) de participacions associades internacionals i d'altres. Correspon, principalment, als resultats de la posada en equivalència de les participacions en entitats associades 
internacionals, principalment Erste Group Bank (Àustria), Banco Comercial e de Investimento (Moçambic) i Banco de Fomento Angola (en l'exercici 2018). 
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 Plantilla a temps complet per països 

La plantilla a temps complet a 31 de desembre de 2020, distribuïda per països, és la següent: 

PLANTILLA A TEMPS COMPLET PER PAÏSOS    
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 

Espanya 30.421 30.615 32.364 

Portugal 4.783 4.956 4.934 

Polònia 20 18 18 

el Marroc 27 24 22 

Regne Unit 16 16 14 

Alemanya 12 12 10 

França 11 11 7 

Suïssa 19 21 22 

Resta de països – Oficines representació 77 63 49 

TOTAL PLANTILLA A TEMPS COMPLET 35.386 35.736 37.440 

 

 Resultat brut abans d'impostos 

El resultat brut abans d'impostos en base consolidada de l'exercici 2020 puja a 1.600 milions d'euros (2.077 i 2.807 milions 

d'euros en els exercicis 2019 i 2018, respectivament), que inclou els ingressos ordinaris procedents de les sucursals detallades 

en el punt b) anterior. 

 Impostos sobre el resultat 

La despesa neta per impost sobre el resultat en base consolidada de l'exercici 2020 puja a 219 milions d'euros (369 i 712 

milions d'euros en els exercicis 2019 i 2018, respectivament), tal com es presenta en el compte de pèrdues i guanys consolidat 

dels comptes anuals.  

Els pagaments per impostos sobre resultats realitzats en l'exercici 2020 han pujat a 169 milions d'euros, dels quals 150 milions 

d'euros s'han pagat a Espanya, 5 milions d'euros a Portugal, 1 milió d'euros a Polònia, 2 milions d'euros a Suïssa, 1 milió 

d'euros al Marroc i 1 milió d'euros a Alemanya. 

Els impostos sobre beneficis efectivament pagats en l'exercici en cada jurisdicció inclouen les liquidacions definitives derivades 

dels pagaments a compte i retencions ingressades, minorades al seu torn en les devolucions cobrades per l'impost sobre 

beneficis en l'exercici corrent. A més, s'integra el resultat de les liquidacions per actes d'inspecció que hagin estat efectives en 

aquest exercici.  

Tots els ingressos ordinaris obtinguts pel Grup CaixaBank són objecte de tributació. 

L'import dels pagaments de caixa de l'impost de societats no correspon a l'import de la despesa per impost sobre beneficis 

registrat en el compte de pèrdues i guanys consolidat. La causa principal d'aquesta divergència radica en la diferent imputació 

temporal de les partides que conformen el criteri de meritació i el de caixa en relació amb l'impost sobre beneficis.   

 Subvencions i ajudes públiques rebudes 

Durant l'any 2020, el Grup ha rebut les subvencions o ajudes públiques següents: 

◼ Subvenció del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la gerència del sector naval, en concepte d'ajudes per a 

la construcció naval per un import de 9 milió d'euros. 

◼ Subvenció de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació per complir determinades condicions requerides en els 

cursos de formació a empleats, per un import de 4 milions d'euros. 

 Indicadors i ràtios 

Els indicadors i ràtios rellevants s'indiquen a l'apartat «Evolució resultats i activitat» de l'Informe de gestió de l'exercici 2020. El 

rendiment sobre actius de l'exercici 2020, calculat com el quocient entre el resultat net (ajustat per l'import del cupó de 

l'Additional Tier 1, després d'impostos, registrat en fons propis) i els actius totals mitjans dels últims dotze mesos, ha estat del 

0,3 % (0,4 % en l'exercici 2019 i 0,5 % el 2018). 
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Annex 7 – Conciliació d'impactes de 1a aplicació de la NIIF 9 

Tal com s'indica en aquesta mateixa nota, a l'apartat «Bases de presentació» el Grup ha aplicat la NIIF 9 a partir de l'1 de gener de 

2018. Aquesta situació ha suposat canvis en la classificació i modificacions valoratives sobre determinades partides del balanç a 31 

de desembre de 2019 amb els impactes indicats a continuació: 

 

ACTIU - CONCILIACIÓ D'IMPACTES DE 1a APLICACIÓ DE LA NIIF 9 
(Milions d'euros) 

 
BALANÇ A  

31-12-2017 

MODIFICACIÓ 
DENOMINACIÓ 

D'EPÍGRAFS  

ALTRES 
RECLASSIFI

CACIONS  
CANVI DE 

VALORACIÓ  

DEFERRAL EN 
APLICACIÓ NIIF 9 PER 

A ACTIVITATS 
D'ASSEGURANCES (a) 

BALANÇ A 
01-01-2018 

Actius financers mantinguts per 
negociar  

10.597        (956) 9.641  

Actius financers designats a valor 
raonable amb canvis en resultats 

6.500    (6)    (6.494)  

Actius financers no destinats a 
negociació valorats obligatòriament a 
valor raonable amb canvi en resultats 

-   846   (25)   821  

 Instruments de patrimoni -   249  (d) 35    284  

 Valors representatius de deute -   147  (b) (d)    147  

 Préstecs i bestretes -   450  (b) (60)   390  

Actius financers disponibles per a la 
venda  

69.555  (69.555) (d)       

 Instruments de patrimoni 2.883  (2.883)        

 Valors representatius de deute 66.672  (66.672)        

Actius financers a valor raonable amb 
canvis en un altre resultat global 

- 69.555  (d) (303) (d)   (49.394) 19.858  

 Instruments de patrimoni - 2.883   (243)     2.640  

 Valors representatius de deute - 66.672   (60)    (49.394) 17.218  

Préstecs i partides a cobrar  226.273  (226.273) (b)       

 Valors representatius de deute 2.576  (2.576)        

 Préstecs i bestretes 223.697  (223.697)        

      Bancs centrals 5  (5)        

      Entitats de crèdit 7.374  (7.374)        

      Clientela 216.318  (216.318)        

Inversions mantingudes fins al 
venciment 

11.085  (11.085) (c)       

Actius financers a cost amortitzat - 237.358  (b) (537) (b) (768)  (1.075) 234.978  

 Valors representatius de deute - 13.661  (c) (87)  10   (787) 12.797  

 Préstecs i bestretes  - 223.697   (450)  (778)  (288) 222.181  

      Bancs centrals - 5        5  

      Entitats de crèdit - 7.374       (288) 7.086  

      Clientela - 216.318   (450)  (778) (f)  215.090  

Actius afectes al negoci assegurador 
(Nota 17) 

275        57.919  58.194  

Actius per impostos  11.005      243  (g)  11.248  

Altres actius  2.505      2    2.507  

TOTAL ACTIU 383.136  -  - (e) (548)  - 382.588  
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PASSIU - CONCILIACIÓ D'IMPACTES DE 1a APLICACIÓ DE LA NIIF 9 

(Milions d'euros) 

  
BALANÇ A 

31-12-2017 

MODIFICACIÓ 
DENOMINACIÓ 

D'EPÍGRAFS  

ALTRES 
RECLASSIFICA

CIONS  
CANVI DE 

VALORACIÓ  

DEFERRAL EN 
APLICACIÓ NIIF 9 PER 

A ACTIVITATS 
D'ASSEGURANCES (a) 

BALANÇ A 
01-01-2018 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

8.605         8.605  

Passius financers designats a valor 
raonable amb canvis en resultats 

8.241        (8.241) - 

 Dipòsits 8.241        (8.241) - 

     Clientela 8.241        (8.241) - 

 Altres passius financers -        - 

Passius financers a cost amortitzat  280.898         280.898  

Derivats – Comptabilitat de cobertures 793         793  

Canvis del valor raonable dels elements 
coberts d'una cartera amb cobertura 
del risc de tipus d'interès 

1.410         1.410  

Passius afectes al negoci assegurador 50.998        8.241  59.239  

Provisions 3.491      8    3.499  

 
Pensions i altres obligacions de 
prestacions definides postocupació 

598         598  

 
Altres retribucions als empleats a llarg 
termini 

1.223         1.223  

 
Qüestions processals i litigis per 
impostos pendents 

803         803  

 Compromisos i garanties concedits 357      10  (f)  367  

 Resta de provisions 510      (2)   508  

Passius per impostos  1.417         1.417  

Altres passius 2.335         2.335  

Passius inclosos en grups alienables 
d'elements que s'han classificat com a 
mantinguts per a la venda 

82         82  

TOTAL PASSIU 358.270      8    358.278  
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PATRIMONI NET - CONCILIACIÓ D'IMPACTES DE 1a APLICACIÓ DE LA NIIF 9 

(Milions d'euros)      

  
BALANÇ A 

31-12-2017 

MODIFICACIÓ 
DENOMINACIÓ 

D'EPÍGRAFS  

ALTRES 
RECLASSIFICA

CIONS  
CANVI DE 

VALORACIÓ 

DEFERRAL EN 
APLICACIÓ NIIF 9 PER 

A ACTIVITATS 
D'ASSEGURANCES (a)  

BALANÇ A 
01-01-2018 

FONS PROPIS 24.722    23   (561)   24.184  

Capital 5.981         5.981  

Prima d'emissió 12.033         12.033  

Altres elements de patrimoni net 10         10  

Guanys acumulats 6.038         6.038  

Altres reserves (594)   23  (h) (561)   (1.132) 

Menys: Accions pròpies (12)        (12) 

Resultat de l'exercici atribuït als 
propietaris de la dominant 

1.684         1.684  

Menys: Dividends a compte  (418)        (418) 

UN ALTRE RESULTAT GLOBAL 
ACUMULAT 

(290)   (23) (h)    (313) 

Elements que no es reclassificaran en 
resultats 

(402)   (447)     (849) 

Elements que es poden reclassificar en 
resultats 

112    424      536  

INTERESSOS MINORITARIS 
(participacions no dominants) 

434      5    439  

Un altre resultat global acumulat 26    (4)     22  

Altres elements 408    4   5    417  

TOTAL PATRIMONI NET 24.866  -  -  (556)   24.310  

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 383.136  -  -  (548)   382.588  

 

a) D'acord amb el que estableix la Nota 1, en aplicació de la modificació de la NIIF 4 «Aplicació de la NIIF 9 Instruments financers», els detalls de 
la informació que segueix no consideren el canvi de política comptable amb relació a les inversions de les companyies asseguradores del Grup, 
les quals queden agrupades a l'epígraf «Actius afectes al negoci assegurador» de l'actiu del balanç i segueixen comptabilitzades i valorades 
d'acord amb la NIC 39. 

A l'efecte de facilitar la comparació de la informació, també s'han reclassificat els saldos de les provisions tècniques corresponents a Unit Link i 
Renda Vitalícia Inversió flexible (part gestionada), de tal manera que queden incloses a l'epígraf «Passius afectes al negoci assegurador». 

b) Els saldos classificats al capítol «Préstecs i partides a cobrar» es reclassifiquen a l'epígraf «Actius financers a cost amortitzat», exceptuant 
determinades exposicions que, per les seves característiques, no compleixen per ser classificats a cost amortitzat i que es reclassifiquen a 
«Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats».  

c) Els saldos classificats a l'epígraf «Inversions mantingudes fins al venciment» es reclassifiquen, en la seva totalitat, a l'epígraf «Actius financers a 
cost amortitzat». 

d) Els saldos classificats al capítol «Actius financers disponibles per a la venda» es reclassifiquen a l'epígraf «Actius financers a valor raonable amb 
canvis en un altre resultat global», exceptuant determinats títols, principalment participacions en fons d'inversió i de capital de risc, els quals 
es reclassifiquen a l'epígraf «Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats». 

e) Com a conseqüència de la 1a aplicació de la NIIF 9, no s'han produït reclassificacions de les categories de valor raonable a cost amortitzat.  

f) Es correspon amb l'impacte incremental sobre les correccions de valor de les exposicions a cost amortitzat derivat del canvi de política 
comptable (vegeu Nota 14). 

g) Efecte fiscal dels ajustos per canvi de valor indicats. 

h) Com a conseqüència de la reclassificació de determinats instruments de patrimoni d'«Actius financers disponibles per a la venda» a «Actius 
financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats», els ajustos de valoració existents a 31 
de desembre de 2017, associats a aquestes posicions, es reclassifiquen de l'epígraf «Un altre resultat global acumulat» a l'apartat «Altres 
reserves» dels fons propis. 

 

Atesa la impracticabilitat de fer l'estimació retroactiva de l'impacte del canvi de política comptable de la NIIF 9, el Grup s'ha acollit 

al que disposa el marc normatiu comptable per tal de no reexpressar el balanç d'obertura a l'1 de gener de 2017 i el compte de 

resultats de l'exercici 2017. Així mateix, els desglossaments a 31 de desembre de 2017 de determinades partides de balanç 

referides a instruments financers en aquesta memòria no s'han reexpressat, motiu pel qual no és comparativa amb la informació 
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referida a 31 de desembre de 2018. A continuació es presenta la classificació comptable sota Circular 4/2016 (determinada sobre la 

base de la NIC 39) de l'activitat de crèdit i les seves cobertures juntament amb la correspondència sota la classificació de la NIIF 9: 

CONCILIACIÓ D'IMPORT BRUT SEGONS CLASSIFICACIÓ NIC 39 / NIIF 9  
(Milions d'euros)   

 PRÉSTECS I PARTIDES PER COBRAR – CLIENTELA (COST AMORTITZAT) 

  NORMAL/STAGE 1 STAGE 2 DUBTÓS/STAGE 3 TOTAL 

Saldo a 31-12-2017 209.337   13.797  223.134  

Reclassificació de cartera:     

 
A «Actius financers no destinats a negociació valorats 
obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats» (*) (450)  (15) (465) 

Traspassos:     

 De «normal» a (15.663) 15.663    

 De «dubtós» a     

SALDO A 01-01-2018 193.224  15.663  13.782  222.669  

            
CONCILIACIÓ DE LES COBERTURES SEGONS CLASSIFICACIÓ NIC 39 / NIIF 9  
(Milions d'euros)   

 PRÉSTECS I PARTIDES PER COBRAR – CLIENTELA (COST AMORTITZAT) 

  NORMAL/STAGE 1 STAGE 2 DUBTÓS/STAGE 3 TOTAL 

Saldo a 31-12-2017 (1.412)  (5.404) (6.816) 

Reclassificació de cartera:     

 
A «Actius financers no destinats a negociació valorats 
obligatòriament a valor raonable amb canvi en resultats» (*) 

  15  15  

Traspassos:     

 De «normal» a     

Ajust de la correcció de valor 163  (312) (629) (778) 

SALDO A 01-01-2018 (972) (589) (6.018) (7.579) 
     

 
(*) Exposicions en procés de venda que, pel seu model de negoci, no compleixen els criteris normatius per ser classificades a cost amortitzat.   
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TXH�V
KD�HODERUDW�IRQDPHQWDOPHQW�SDUWLQW�G
HVWLPDFLRQV�HIHFWXDGHV�SHU�OD�FRPSDQ\LD��$TXHVWHV�
SUHYLVLRQV�L�HVWLPDFLRQV�UHSUHVHQWHQ�HOV�MXGLFLV�DFWXDOV�GH�OD�FRPSDQ\LD�VREUH�H[SHFWDWLYHV�IXWXUHV�
GH�QHJRFLV��SHUz�GHWHUPLQDWV�ULVFRV��LQFHUWHVHV�L�DOWUHV�IDFWRUV�UHOOHYDQWV�SRGULHQ�IHU�TXH�HOV�UHVXO-
WDWV�IRVVLQ�PDWHULDOPHQW�GLIHUHQWV�GH�O
HVSHUDW��$TXHVWV�IDFWRUV��HQWUH�G
DOWUHV��IDQ�UHIHUqQFLD�D�OD�
VLWXDFLy�GHO�PHUFDW��IDFWRUV�PDFURHFRQzPLFV��GLUHFWULXV�UHJXODGRUHV�L�JRYHUQDPHQWDOV��PRYLPHQWV�
HQ�HOV�PHUFDWV�ERUVDULV�QDFLRQDOV�L�LQWHUQDFLRQDOV��WLSXV�GH�FDQYL�L�WLSXV�G
LQWHUqV��FDQYLV�HQ�OD�SR-
VLFLy�ÀQDQFHUD�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV��GHXWRUV�R�FRQWUDSDUWV��HWF��$TXHVWV�HOHPHQWV��MXQWDPHQW�DPE�
HOV�IDFWRUV�GH�ULVF�LQGLFDWV�HQ�LQIRUPHV�SDVVDWV�R�IXWXUV��SRGULHQ�DIHFWDU�DGYHUVDPHQW�HO�QRVWUH�
QHJRFL�L�HO�FRPSRUWDPHQW�L�HOV�UHVXOWDWV�GHVFULWV��$OWUHV�YDULDEOHV�GHVFRQHJXGHV�R�LPSUHYLVLEOHV�
SRGHQ�IHU�TXH�HOV�UHVXOWDWV�GLIHUHL[LQ�PDWHULDOPHQW�G
DTXHOOV�GHVFULWV�D�OHV�SUHYLVLRQV�L�HVWLPDFLRQV�

$L[t�PDWHL[��DTXHVWD�SUHVHQWDFLy�FRQWp�LQIRUPDFLy�UHODWLYD�DO�SURMHFWH�FRP~�GH�IXVLy�SHU�O
DEVRUFLy�
GH�%DQNLD��6�$���VRFLHWDW�DEVRUELGD��SHU�SDUW�GH�&DL[D%DQN��VRFLHWDW�DEVRUEHQW���DQXQFLDW�HO����GH�
VHWHPEUH�GH�������/D�IRUPDOLW]DFLy�GH�OD�IXVLy�QR�HVWj�JDUDQWLGD��MD�TXH��WRW�L�TXH�OD�YDQ�DSURYDU��
HO�GHVHPEUH�GH�������OHV�MXQWHV�JHQHUDOV�G
DFFLRQLVWHV�G
DPEGXHV�HQWLWDWV��WDPEp�FDO�TXH�REWLQ-
JXL�OHV�DXWRULW]DFLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV�SUHFHSWLYHV��&DL[D%DQN�QR�SRW�DVVHJXUDU�TXH�HOV�EHQHÀFLV�
LGHQWLÀFDWV�HQ�IRUPXODU�HO�SURMHFWH�FRP~�GH�IXVLy�L�SXEOLFDWV�HV�PDWHULDOLW]DUDQ�R�TXH�HO�*UXS�QR�
V
H[SRVDUj�D�GLÀFXOWDWV�RSHUDFLRQDOV��GHVSHVHV�L�ULVFRV�DVVRFLDWV�D�OD�LQWHJUDFLy�

(OV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�SDVVDWV�L�OHV�WD[HV�GH�FUHL[HPHQW�DQWHULRUV�QR�V
KDQ�G
HQWHQGUH�FRP�XQD�JD-
UDQWLD�GH�O
HYROXFLy��HOV�UHVXOWDWV�IXWXUV�R�HO�FRPSRUWDPHQW�L�HO�SUHX�GH�O
DFFLy��LQFOzV�HO�EHQHÀFL�
SHU�DFFLy���&DS�FRQWLQJXW�G
DTXHVW�GRFXPHQW�QR�KD�GH�VHU�SUHV�FRP�XQD�SUHYLVLy�GH�UHVXOWDWV�R�
EHQHÀFLV�IXWXUV��$�PpV��FDO�WHQLU�HQ�FRPSWH�TXH�DTXHVW�LQIRUPH�V
KD�SUHSDUDW�D�SDUWLU�GHOV�UHJLVWUHV�
GH�FRPSWDELOLWDW�PDQWLQJXWV�SHU�&DL[D%DQN�L�SHU� OD�UHVWD�G
HQWLWDWV� LQWHJUDGHV�DO�*UXS�� L� LQFORX�
GHWHUPLQDWV�DMXVWRV�L�UHFODVVLÀFDFLRQV�TXH�SUHWHQHQ�KRPRJHQHwW]DU�HOV�SULQFLSLV�L�HOV�FULWHULV�VH-
JXLWV�SHU�OHV�VRFLHWDWV�LQWHJUDGHV�DPE�HOV�GH�&DL[D%DQN��3HU�DL[z��L�HQ�FRQFUHW�HQ�UHODFLy�DPE�%3,��
OHV�GDGHV�TXH�FRQWp�DTXHVW�GRFXPHQW�SRGHQ�QR�FRLQFLGLU�HQ�DOJXQV�DVSHFWHV�DPE�OD�LQIRUPDFLy�
SXEOLFDGD�SHU�DTXHVWD�HQWLWDW�

(O�FRPSWH�GH�SqUGXHV�L�JXDQ\V��HO�EDODQo�FRQVROLGDW�L�HOV�GLIHUHQWV�GHVJORVVDPHQWV�G
DTXHVWV�TXH�
HV�PRVWUHQ�HQ�DTXHVW�LQIRUPH�HV�SUHVHQWHQ�DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy��SHUz�V
KDQ�HODERUDW�G
DFRUG�
DPE� OHV�1RUPHV� LQWHUQDFLRQDOV�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD� �G
DUD�HQGDYDQW��1,,)��DGRSWDGHV�SHU� OD�
8QLy� (XURSHD� D� WUDYpV� GH� UHJODPHQWV� FRPXQLWDULV�� G
DFRUG� DPE� HO� 5HJODPHQW� ���������� GHO�
3DUODPHQW�(XURSHX�L�GHO�&RQVHOO��GH����GH�MXOLRO�GHO�������L�PRGLÀFDFLRQV�SRVWHULRUV��(Q�OD�VHYD�
SUHSDUDFLy�V
KDQ�SUHV�HQ�FRQVLGHUDFLy�OD�&LUFXODU��������GHO�%DQF�G
(VSDQ\D��GH���GH�GHVHPEUH��
TXH�FRQVWLWXHL[�O
DGDSWDFLy�GH�OHV�1,,)�DGRSWDGHV�SHU�OD�8QLy�(XURSHD�DO�VHFWRU�GH�OHV�HQWLWDWV�GH�
FUqGLW�HVSDQ\ROHV��L�OHV�VHYHV�PRGLÀFDFLRQV�VXFFHVVLYHV�

(V�ID�QRWDU�H[SUHVVDPHQW�TXH�DTXHVW�GRFXPHQW�FRQWp�GDGHV�VXEPLQLVWUDGHV�SHU�WHUFHUV�FRQVLGH-
UDGHV�IRQWV�G
LQIRUPDFLy�ÀDEOHV�JHQHUDOPHQW��WRW�L�TXH�QR�VH�Q
KD�FRPSURYDW�O
H[DFWLWXG��&DS�GHOV�
VHXV�DGPLQLVWUDGRUV��GLUHFWRUV�R�HPSOHDWV�QR�HVWDQ�REOLJDWV��QL� LPSOtFLWDPHQW�QL�H[SUHVVDPHQW��
D�JDUDQWLU�TXH�DTXHVWV�FRQWLQJXWV�VLJXLQ�H[DFWHV��SUHFLVRV�� tQWHJUHV�R�FRPSOHWV��D�PDQWHQLU�ORV�
DFWXDOLW]DWV�R�D�FRUUHJLU�ORV�HQ�FDV�GH�GHWHFWDU�KL�TXDOVHYRO�PDQFDQoD��HUURU�R�RPLVVLy�

'
DFRUG�DPE�OHV�PHVXUHV�DOWHUQDWLYHV�GHO�UHQGLPHQW��0$5��WDPEp�FRQHJXGHV�SHU�OHV�VHYHV�VL-
JOHV�HQ�DQJOqV��$30��DOWHUQDWLYH�SHUIRUPDQFH�PHDVXUHV��GHÀQLGHV�D�OHV�'LUHFWULXV�VREUH�PHVXUHV�
DOWHUQDWLYHV�GHO�UHQGLPHQW�SXEOLFDGHV�SHU�O
(XURSHDQ�6HFXULWLHV�DQG�0DUNHWV�$XWKRULW\�HO����GH�
MXQ\�GHO�������(60$��������������OHV�'LUHFWULXV�(60$����DTXHVW� LQIRUPH�ID�VHUYLU�GHWHUPLQDGHV�
0$5��TXH�QR�KDQ�HVWDW�DXGLWDGHV��DPE�O
REMHFWLX�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�XQD�PLOORU�FRPSUHQVLy�GH�
O
HYROXFLy�ÀQDQFHUD�GH�OD�FRPSDQ\LD��$TXHVWHV�PHVXUHV�V
KDQ�GH�FRQVLGHUDU�FRP�D�LQIRUPDFLy�DG-
GLFLRQDO�L�HQ�FDS�FDV�QR�VXEVWLWXHL[HQ�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�HODERUDGD�G
DFRUG�DPE�OHV�1RUPHV�
LQWHUQDFLRQDOV�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��ª1,,)«��� WDPEp�FRQHJXGHV�SHU� OHV�VHYHV�VLJOHV�HQ�DQJOqV�
FRP�D�ª,)56«��,QWHUQDWLRQDO�)LQDQFLDO�5HSRUWLQJ�6WDQGDUGV���$L[t�PDWHL[��OD�PDQHUD�HQ�TXq�HO�*UXS�
GHÀQHL[�L�FDOFXOD�DTXHVWHV�PHVXUHV�SRW�GLIHULU�G
DOWUHV�PHVXUHV�VLPLODUV�FDOFXODGHV�SHU�DOWUHV�FRP-
SDQ\LHV�L��SHU�WDQW��SRGULHQ�QR�VHU�FRPSDUDEOHV��6
KD�GH�FRQVXOWDU�O
LQIRUPH�SHU�DO�GHWDOO�GH�OHV�
0$5�XWLOLW]DGHV�L�OD�FRQFLOLDFLy�GH�GHWHUPLQDWV�LQGLFDGRUV�GH�JHVWLy�DPE�HOV�LQGLFDGRUV�SUHVHQWDWV�
DOV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�FRQVROLGDWV�HODERUDWV�GH�FRQIRUPLWDW�DPE�OHV�1,,)�

6HQV�SHUMXGLFL�GHO�UqJLP�OHJDO�R�GH�OD�UHVWD�GH�OLPLWDFLRQV�LPSRVDGHV�SHU�*UXS�&DL[D%DQN�TXH�UH-
VXOWLQ�DSOLFDEOHV��HV�SURKLEHL[�H[SUHVVDPHQW�TXDOVHYRO�PRGDOLWDW�G
H[SORWDFLy�G
DTXHVW�GRFXPHQW�
L�GH�OHV�FUHDFLRQV�L�HOV�VLJQHV�GLVWLQWLXV�TXH�LQFRUSRUD�� LQFORVD�TXDOVHYRO�FODVVH�GH�UHSURGXFFLy��
GLVWULEXFLy��FHVVLy�D�WHUFHUV��FRPXQLFDFLy�S~EOLFD�L�WUDQVIRUPDFLy��PLWMDQoDQW�TXDOVHYRO�PHQD�GH�
VXSRUW� L�PLWMj��DPE�ÀQDOLWDWV�FRPHUFLDOV��VHQVH� O
DXWRULW]DFLy�SUqYLD� L�H[SUHVVD�GHOV�VHXV� WLWXODUV�
UHVSHFWLXV��/
LQFRPSOLPHQW�G
DTXHVWD�SURKLELFLy�SRW�FRQVWLWXLU�XQD�LQIUDFFLy�TXH�OD�OHJLVODFLy�YLJHQW�
pot sancionar.

/HV�[LIUHV�HV�SUHVHQWHQ�HQ�PLOLRQV�G
HXURV��OOHYDW�TXH�V
LQGLTXL�H[SOtFLWDPHQW�OD�XWLOLW]DFLy�G
XQD�DOWUD�
XQLWDW�PRQHWjULD��L�SRGHQ�WHQLU�GRV�IRUPDWV��PLOLRQV�G
HXURV�R�0½��LQGLVWLQWDPHQW�
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No Financera

Glossari i
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Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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La Nostra 
Identitat

(Q�XQ�HQWRUQ�GH�Pj[LPD�FRPSOH[LWDW�

&DL[D%DQN�DIHUPD�HO�VHX�SRVLFLRQDPHQW�FRPHUFLDO��DPE�FUHL[HPHQWV�HQ�OHV�TXRWHV�GH�PHUFDW�SULQFLSDOV�L�HQ�YROXPV

Quotes de mercat a Espanya

Mostra una gran resiliència dels ingressos core i con-
WLQXD�DPE�HVWDOYLV�GH�FRVWRV�VLJQLÀFDWLXV

$L[z�FRQWULEXHL[�D�UHIRUoDU�HQFDUD�PpV�OD�VzOLGD�SRVLFLy�ÀQDQFHUD

���� M  
de clients 451.520 0½  

G
DFWLXV�WRWDOV
415.408 0½�
GH�UHFXUVRV�GH�FOLHQWV��������

243.924 0½�
GH�FUqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��EUXW���������

�����������S��E��

Fons d'inversió 

�������������S�E��

$VVHJXUDQFHV�GH�YLGD�
estalvi

�����������S��E��

Plans de pensions

�����������S��E���

Estalvi a llarg termini 

�����������S��E��

'LSzVLWV�

�����������S��E��

Crèdit al sector privat 

0j[LPV a les principals 
PqWULTXHV�GH�FDSLWDO

����� 
CET1 ������S���

����� 
MREL ������S���

Ingressos core estables

8.310 0½ 
�������UHVSHFWH�D������

���� 
ROTE 12 mesos

Millorant�O
HÀFLqQFLD

����� 
les despeses 
d'administració 
i d'amortització 
UHFXUUHQWV

����� 
UjWLR�G
HÀFLqQFLD�
����PHVRV�

&RQWtQXD�reducció de ris-
cos�L�UHIRUo�GH�FREHUWXUHV

���� 
ràtio de morositat 
������S���

����� 
HOV�VDOGRV�GXEWRVRV

67� 
FREHUWXUD�GH�OD�
morositat �����S���

Liquiditat folgada

114.451 0½ 
DFWLXV�OtTXLGV�WRWDOV

248� 
/LTXLGLW\�&RYHUDJH�
5DWLR�����PHVRV�

145� 
1HW�6WDEOH�)XQGLQJ�
5DWLR��16)5�

 5

����� 
Capital Total ������S���

Variacions en comparació al tanca-
ment de 2019.

CaixaBank 2020: indicadors fonamentals i impacte a la 
societat
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&DL[D%DQN��SHU�OD�VHYD�DFWLYLWDW��GLPHQVLy�L�YDORUV�Wp�XQ�URO�FODX�HQ�OD�FRQWULEXFLy�D�XQ�FUHL[HPHQW�HFRQzPLF�VRVWHQLEOH�

$SRUWDFLy�DO�3,%

9DORU�$IHJLW�%UXW�GH�
CaixaBank sobre el sector 
ÀQDQFHU�L�G
DVVHJXUDQFHV

�����

d'aportació directa i 
indirecta al PIB espanyol

9.611 0½

�����

9DORU�$IHJLW�%UXW�GHO�%3,�
VREUH�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�L�
G
DVVHJXUDQFHV

����

d'aportació directa i 
LQGLUHFWD�DO�3,%�SRUWXJXqV

832 0½

�����

7ULEXWV�SDJDWV��UHFDSWDFLy�GH�WULEXWV�GH�
tercers i altres aportacions

641
Retencions d'IRPF 
sobre la plantilla

462 
6HJXUHWDW�6RFLDO�D�
càrrec de l'empresa

291 
Impostos directes

781 
Resta d'impostos 
recaptats

479
Impostos indirectes

Compromís amb l'ocupació i impuls 
GH�O
DFWLYLWDW�HFRQzPLFD

4XRWD�GH�PHUFDW�GH�FUqGLW�D�HPSUHVHV�������
S��HO������

�����

1RX�ÀQDQoDPHQW�D�QHJRFLV�L�HPSUHQHGRUV�
������UHVSHFWH�D������

8.223 0½

1RXV�QHJRFLV�FUHDWV�DPE�HO�VXSRUW�GH�
microcrèdits

5.416

Bons ODS2��������0½�%R�6RFLDO�&29,'����L�������
0½�%R�YHUG�LQDXJXUDO�

2.000 0½
DO�'RZ�-RQHV�6XVWDLQDELOLW\�,QGH[
�q�EDQF

2SHUDFLRQV�QRYHV�GH�0LFURFUqGLWV�L�DOWUHV�ÀQDQFHV�
DPE�LPSDFWH�VRFLDO�SHU�XQ�LPSRUW�GH�900 M€

en inversió sostenible segons les 
1DFLRQV�8QLGHV��$���HQ�*RYHUQDQoD�L�
Estratègia

105.378 0j[LPD�TXDOLÀFDFLy

Inversions gestionades amb criteris ASG HQ�LJXDOWDW�GH�JqQHUH�VHJRQV�HO�
%ORRPEHUJ�*HQGHU�(TXDOLW\�,QGH[�����

~140.000 0½ #1 del món

Amb DPSOL�UHFRQHL[HPHQWModel de�EDQFD�GLIHUHQFLDO

2.654 
0½

111
&RQWULEXFLy�DO�)RQV�
ÓQLF�GH�5HVROXFLy

16 
&RQWULEXFLy�
extraordinària al sector 
EDQFDUL��3RUWXJDO�

371 
0½

Llocs de treball generats a través de l'efecte 
PXOWLSOLFDGRU�GH�FRPSUHV�D�SURYHwGRUV1 i 
6.273 JHQHUDWV�SHO�%3,

49.110

3HUVRQHV�WUHEDOOHQ�DO�*UXS�&DL[D%DQN
35.434

1 CaixaBank Research, a 
partir del valor afegit de 
l'activitat de CaixaBank, el 
3,%� HVSDQ\RO�� O
RFXSDFLy�
segons la Comptabilitat 
Nacional i les xifres de 
SURGXFWLYLWDW� SHU� WUHEDOOD-
GRU�� L� HQ� IXQFLy� GH� WDXOHV�
LQSXW�RXWSXW� GH� O
,QVWLWXW�
Nacional d'Estadística 
�,1(��DPE�GDGHV�GHO�TXDUW�
trimestre.

2� 2EMHFWLXV� GH� 'HVHQYR-
OXSDPHQW� 6RVWHQLEOH�� $O�
febrer de 2021, s'ha emès 
HO� VHJRQ� ER� YHUG� SHU� XQ�
LPSRUW�GH�������0½��

244
&RQWULEXFLy�DO�)RQV�GH�
*DUDQWLD�GH�'LSzVLWV

CaixaBank 2020: 
Indicadors 
fonamentals 
i impacte a la 
societat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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(OV� YDORUV�GLIHUHQFLDOV�GH�EDQFD� VRFLDOPHQW� UHVSRQVDEOH�GH�&DL[D%DQN�HV� IDQ�
SDOHVRV�DPE�O
jPSOLD�UHVSRVWD�D�OHV�GLÀFXOWDWV�GHULYDGHV�GH�OD�FULVL�VDQLWjULD�L�
HFRQzPLFD��

>17.000 0½ 
HQ�PRUDWzULHV�GH�FUqGLW�
concedides el 2020

>4.700
FRQGRQDFLRQV�GH�OORJXHU�
d’immobles propis

>13.000 0½ 
en crèdits concedits amb 
JDUDQWLD�S~EOLFD

,�WRW�SOHJDW��DSRVWDQW�FRQWtQXDPHQW�SHU�OD�LQQRYDFLy�L�OD�TXDOLWDW

TXRWD�GH�SHQHWUDFLy�
de clients digitals a 
Espanya1

�����

de clients digitals
!����M

FHUWLÀFDFLy�%&RUS
Nou imagin

D�3RUWXJDO
(O�%3,��0LOORU�*UDQ�%DQF

D�(VSDQ\D������L�0LOORU�%DQF�D�(XURSD�
Occidental 2020 segons *OREDO�)LQDQFH

0LOORU�EDQF
D�3RUWXJDO�VHJRQV�7KH�%DQNHU
(O�%3,��%DQF�GH�O
DQ\

>90� 
GH�OHV�RÀFLQHV�REHUWHV�GXUDQW�HO�
període d'estat d'alarma 
�!����D�3RUWXJDO�

~��� M 
FOLHQWV�DOV�TXDOV�V
KD�DYDQoDW�
la pensió o la prestació de 
GHVRFXSDFLy

1 Font ComScore.

CaixaBank 2020: 
Indicadors 
fonamentals 
i impacte a la 
societat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
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2020

2021

CaixaBank col·loca 1.000 M€ 
en deute sènior preferent, 
DPE�XQD�GHPDQGD�VXSHULRU�DOV�
������0�½

&DL[D%DQN�VLJQD�XQ�QRX�3OD�G
,JXDOWDW per 
fomentar la diversitat, potenciar la presència 
GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�GLUHFWLYHV�L�UHIRUoDU�
la conciliació

&DL[D%DQN�V
DGKHUHL[�DO�PDQLIHVW�
per promoure una recuperació 
YHUGD�L�VRVWHQLEOH�SHU�VRUWLU�GH�
la crisi

CaixaBank, Millor Banc a 
Espanya 2020 i Millor Banc a 
Europa Occidental 2020 per 
la revista Global Finance

&DL[D%DQN�V
DGKHUHL[�DO�SURJUDPD�
internacional SHU�IRPHQWDU�OD�LJXDOWDW�GH�
gènere Target Gender Equality TXH�SURPRX�
HO�3DFWH�0XQGLDO�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV

CaixaBank, escollida Millor entitat de 
Banca Privada a Europa per la seva 
FXOWXUD�L�YLVLy�GLJLWDO�SHU�OD�UHYLVWD�3:0�
�*UXS�)LQDQFLDO�7LPHV�

&DL[D%DQN�HPHW�
XQ�%R�6RFLDO�
COVID-19 de 
1.000 M€ per 

ÀQDQoDU�SLPHV�L�
microempreses 

de les zones més 
desafavorides 

d'Espanya

CaixaBank, UHFRQHJXGD�FRP�D�EDQF�
OtGHU�HQ�VROXFLRQV�GH�ÀQDQoDPHQW�
GH�FRPHUo�H[WHULRU�SHU�OD�,)&��*UXS�
%DQF�0XQGLDO�

&DL[D%DQN�UHS�HO�SUHPL�(XURPRQH\�
Excel·lència en Lideratge a Europa 
Occidental 2020 SHO�VHX�FRPSURPtV�VRFLDO�
en la seva resposta a la crisi de la COVID-19

Acord de YHQGD�G
XQ�����GH�OD�SDUWLFLSDFLy�D�&RPHUFLD�*OREDO�
Payments. &DL[D%DQN�PDQWLQGUj�OD�VHYD�SUHVqQFLD�L�XQ�JUDX�
G
LQÁXqQFLD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HO�QHJRFL�G
DGTXLUHQFLD�DPE�FRPHUoRV�
DPE�XQD�SDUWLFLSDFLy�GHO����2 

VidaCaixa i CaixaBank Asset 
Management revaliden la seva 

TXDOLÀFDFLy�$��GHO�35,�SHU�OD�VHYD�
JHVWLy�GHVWDFDGD�HQ�(VWUDWqJLD�L�%RQ�

Govern 

CaixaBank, premiada com 
a Millor Entitat del món 
en banca de particulars 

el 2020 per Global 
Finance

El Consell 
d'Administració 
DSURYD�L�VXEVFULX�HO�
SURMHFWH�FRP~�GH�
IXVLy�SHU�D�O
DEVRUFLy�
GH�%DQNLD��6�$�

$SURYDFLy�G
XQD�emissió de participacions 
SUHIHUHQWV�HYHQWXDOPHQW�FRQYHUWLEOHV�HQ�

accions GH�QRYD�HPLVVLy�GH�&DL[D%DQN��$GGLWLRQDO�
7LHU����per un import de 750 M€, dirigida 

~QLFDPHQW�D�LQYHUVRUV�SURIHVVLRQDOV

&DL[D%DQN�OODQoD�);�1RZ��XQD�
plataforma en línia per gestionar el 
mercat de divises en temps real

CaixaBank, reescollida Millor entitat 
de Banca Privada a Espanya per The 

%DQNHU�3:0��*UXS�)LQDQFLDO�7LPHV�

&DL[D%DQN�HPHW�HO�VHX�SULPHU�%R�9HUG�
per un import de 1.000 M€�SHU�ÀQDQoDU�
SURMHFWHV�G
HQHUJLD�UHQRYDEOH�L�HGLÀFLV�
HQHUJqWLFDPHQW�HÀFLHQWV

CaixaBank, 
FRQVLGHUDW�XQ�GHOV�

millors bancs del 
món en matèria 
de sostenibilitat 

segons el 
'RZ�-RQHV�

6XVWDLQDELOLW\�
,QGH[

CaixaBank 
Research posa 

en marxa el 
primer monitor 

del món per 
mesurar la 

desigualtat en 
temps real

LPDJLQ�REWp�OD�FHUWLÀFDFLy�%�
Corp�SHO�VHX�LPSDFWH�SRVLWLX�DO�
medi ambient i a la societat

CDP (Carbon Disclosure Project) UHFRQHL[�
&DL[D%DQN�FRP�XQD�GH�OHV�HPSUHVHV�
OtGHUV�FRQWUD�HO�FDQYL�FOLPjWLF� i la manté 
D�OD�FDWHJRULD�OtGHU�DPE�XQD�YDORUDFLy�G
$�

/D�-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�G
$FFLRQLVWHV�GH�
&DL[DEDQN��6�$��DSURYD�OD�WRWDOLWDW�GH�OHV�SURSRVWHV�
GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�UHODWLYHV�D�OD�IXVLy�DPE�
%DQNLD�L�DO�QRPHQDPHQW�GH�FRQVHOOHUV�SHU�D�GHVSUpV�
de la fusió

CaixaBank, primer 
al món en igualtat 
de gènere segons el 
Bloomberg Gender 
(TXDOLW\�,QGH[�����

CaixaBank emet el 
VHX�VHJRQ�%R�9HUG�
per un import de 
1.000 M€ 

&DL[D%DQN��UHFRQHJXGD�
pel seu lideratge en la seva 
resposta a la crisi de la 
COVID-19 per Global Finance

(Q�XQ�FRQWH[W�
excepcional, CaixaBank 
KD�FRQWLQXDW�WUHEDOODQW�
SHU�FRQWULEXLU�DO�
EHQHVWDU�GHOV�VHXV�
clients i al progrés de 
tota la societat

'HV�GH�O
��GH�JHQHU�GH������ÀQV�D�OD�
GDWD�GH�IRUPXODFLy�G
DTXHVW�LQIRUPH�
QR�KL�KD�KDJXW�HVGHYHQLPHQWV�
VLJQLÀFDWLXV�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�
GHO�*UXS�TXH�QR�V
KDJLQ�HVPHQWDW�HQ�
DTXHVW�GRFXPHQW�

$IHJLU���SHXV�GH�SjJLQD��

���KWWSV���ZZZ�SRUXQDUHFXSHUDFLRQVRVWHQLEOH�QHW�PDQLÀHVWR��

���/
DFWXDO�DFRUG�FRPHUFLDO�HQWUH�*OREDO�3D\PHQWV�L�&DL[D%DQN�HV�PDQWLQGUj�L�V
HVWHQGUj�ÀQV�DO�������FRVD�TXH�IDFLOLWDUj�OD�LQQRYDFLy�GH�
SURGXFWHV��XQD�HVWUDWqJLD�GH�FUHL[HPHQW�HQ�DTXHVW�QHJRFL�L�XQ�PLOORU�VHUYHL�D�OD�[DU[D�GH�FOLHQWV�

���KWWS���ZZZ�LQHTXDOLW\�WUDFNHU�FDL[DEDQNUHVHDUFK�FRP�

5(48$'5(�9(50(//�(1�(/6�48(�3257(1�$/�3(8�'(�3*,1$

1 KWWSV���ZZZ�SRUXQDUHFXSHUD-
cionsostenible.net/ca/manifest/

2 /
DFWXDO�DFRUG�FRPHUFLDO�HQWUH�
Global Payments i CaixaBank 
HV� PDQWLQGUj� L� V
HVWHQGUj� ÀQV�
DO� ������ FRVD� TXH� IDFLOLWDUj� OD�
LQQRYDFLy� GH� SURGXFWHV�� XQD�
estratègia de creixement en 
DTXHVW�QHJRFL�L�XQ�PLOORU�VHUYHL�
a la xarxa de clients.

3KWWSV���LQHTXDOLW\�WUDFNHU�FDL[D-
bankresearch.com/ca/

1

3

(VIRUo�GH�WRWD�
la plantilla per 
FRQWLQXDU�RIHULQW�
XQ�VHUYHL�HVVHQFLDO

*(1(5 )(%5(5 0$5d

$%5,/

MAIG-81<

-8/,2/

$*267 6(7(0%5(

2&78%5(

'(6(0%5( *(1(5

129(0%5(

Fets rellevants i 
VLJQLÀFDWLXV� 
de l’exercici

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

https://www.porunarecuperacionsostenible.net/ca/manifest/
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/
http://www.porunarecuperacionsostenible.net/manifiesto/
http://www.inequality-tracker.caixabankresearch.com/
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)XVLy�SHU�DEVRUFLy�GH�%DQNLD��6�$�
(O�VHWHPEUH�������&DL[D%DQN�YD�DQXQFLDU�OD�IXVLy�DPE�%DQNLD��/
RSHUDFLy��D�PpV�G
DSRUWDU�XQD�JUDQ�EDVH�GH�FOLHQWV��
SHUPHWUj�PDQWHQLU�XQD�SUHVqQFLD�JHRJUjÀFD�HTXLOLEUDGD�L�GLYHUVLÀFDGD��$L[t�PDWHL[��%DQNLD�pV�XQD�HQWLWDW�DPE�XQD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD�HOHYDGD�TXH�FRPSDUWHL[�DPE�&DL[D%DQN�XQHV�DUUHOV�L�XQV�YDORUV�IXQGDFLRQDOV�VLPLODUV�TXH�SURYH-
QHQ�GHO�VHX�RULJHQ�FRP�D�FDL[HV�G
HVWDOYLV��/D�IXVLy��D�PpV�G
DSRUWDU�HVWDOYLV�GH�FRVWRV�LPSRUWDQWV��DO�YROWDQW�GH�����
PLOLRQV�G
HXURV�O
DQ\���RIHUHL[�XQ�HQRUPH�SRWHQFLDO�GH�VLQHUJLHV�G
LQJUHVVRV��GH�SURS�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�O
DQ\��SHU�
OD�SRVVLELOLWDW�G
RIHULU�DOV�FOLHQWV�DFWXDOV�GH�%DQNLD�HOV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�GHO�JUXS�&DL[D%DQN��(Q�GHÀQLWLYD��
O
RSHUDFLy�RULJLQDUj�XQD�HQWLWDW�PpV�VzOLGD��PpV�HÀFLHQW�L�PpV�UHQGLEOH��(Q�FRQVHT�qQFLD��JHQHUDUj�PpV�YDORU�SHU�D�
FOLHQWV��DFFLRQLVWHV��HPSOHDWV�L�SHU�DO�FRQMXQW�GH�OD�VRFLHWDW�

'HVSUpV�GH�O
DSURYDFLy�GH�O
RSHUDFLy�SHU�SDUW�GHOV�DFFLRQLVWHV��-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�FHOHEUDGD�HO���GH�GHV-
HPEUH�GH��������HV�SUHYHX�TXH�OD�IXVLy�HV�PDWHULDOLW]L�GXUDQW�HO�SULPHU�WULPHVWUH�GH�������VHPSUH�TXH�V
REWLQJXLQ�OHV�
DXWRULW]DFLRQV�UHJXODWzULHV�L�DGPLQLVWUDWLYHV�FRUUHVSRQHQWV���$L[t�PDWHL[��HV�SUHYHX�TXH�OD�LQWHJUDFLy�RSHUDWLYD�HQWUH�
OHV�GXHV�HQWLWDWV�V
H[HFXWL�DEDQV�GH�ÀQDOV�GH������

Cultura corporativa 

7UHEDOODQW�DPE�XQD�FXOWXUD�FRPXQD�SHU�FUHDU�YDORU�SHU�DOV�QRVWUHV�stakeholders� L�GRQDU� VXSRUW�D� OD� UHFXSHUDFLy�
HFRQzPLFD�GHO�QRVWUH�SDtV�

Els nostres clients 
FRQWLQXHQ�VHQW�HO�
SXQW�FHQWUDO�GH�OD�
nostra estratègia

Clients
1RYHV�RSRUWXQLWDWV�
de creixement 
professional 
basades en la 
meritocràcia

Creació de valor 
i increment de la 
rendibilitat del Banc

2SRUWXQLWDW�GH�
maximitzar el 
valor de la nostra 
aportació a la 
societat

Empleats Accionistes 6RFLHWDW

Fets rellevants i 
VLJQLÀFDWLXV� 
de l’exercici

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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La nova Entitat

Estructura accionarial de l'entitat combinada i generació de valor 

',0(16,21$0(17�CRÍTIC 52%867(6$�FINANCERA 5(1',%,/,7$7�SOSTENIBLE
2EWHQFLy�G
HFRQRPLHV�G
HVFDOD�SHU�PLOORUDU�O
HÀFLqQFLD�L�
LQYHUWLU�GH�PDQHUD�VRVWLQJXGD�HQ�WHFQRORJLD�L�LQQRYDFLy�
(O�QRX�JUXS�GRQDUj�OORF�DO�OtGHU�GHO�PHUFDW�GRPqVWLF�

%DODQo�EHQSURYLVLRQDW�L�FDSLWDOLW]DW� $PE�XQ�PL[�GH�FDUWHUD�HTXLOLEUDGD�L�IRUWD�FDSDFLWDW�
de generar ingressos.

de clients
¨���M

ràtio de 
morositat 
proforma, la 
menor entre els 
grans bancs a 
Espanya

¨���% 
4XRWD�GH�
GLSzVLWV�
proforma 

¨��%
CET1 proforma, 
incloent-
KL�DMXVWRV�
de l'IFRS9 
transitori 

¨����%
4XRWD�
de crèdit 
proforma 

¨��%
elevada 
ràtio de 
FREHUWXUD�
proforma

¨��%
ROTE el 2022 
�EDVDGD�HQ�FRQVHQV�
G
DQDOLVWHV�

>8% 
UjWLR�G
HÀFLqQFLD�
proforma en nivells 
PROW�FRPSHWLWLXV

¨����%

% DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL
�������;
Equació de canvi acordada   
# accions CaixaBank / 1 acció Bankia

20% | 28%
Prima 
VREUH�SUHXV�QR�DIHFWDWV1 | sobre mitjana de 3 mesos2

~28% | ~69%
LQFUHPHQW�GHO�%3$� 
2022E3 per a CaixaBank | Bankia

1�(TXDFLy�GH�FDQYL�DFRUGDGD�GH�������[�VREUH�O
HTXDFLy�GH�FDQYL�QR�DIHFWDW�DO�WDQFDPHQW�GHO���GH�VHWHPEUH�GH������
GH�������[��SUHYL�D�OD�,QIRUPDFLy�3ULYLOHJLDGD�SXEOLFDGD�D�OD�&109���
2�3DUWLQW�GH�O
HTXDFLy�GH�EHVFDQYL�PLWMDQD�GHOV���PHVRV�DQWHULRUV�DO�WDQFDPHQW�GHO���GH�VHWHPEUH�GH������
3�3URMHFFLRQV�GH�EHQHÀFL�QHW�SHU�DO�������FDOFXODW�SDUWLQW�GHO�FRQVHQV�SXEOLFDW�SHU�&DL[D%DQN�L�%DQNLD�
4 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�FD�DFFLRQLVWHV�LQYHUVRUV�LQIRUPDFLR�JHQHUDO�IXVLRQV�KWPO

9HJHX�OD�,QIRUPDFLy�
detallada sobre  
OD�IXVLy

~37% ,QVWLWXFLRQDO

����% Accionistes 
de &DL[D%DQN

����% Accionistes 
de %DQNLD

~30% CRITERIA

~17% Minoristes

~16% FROB

4

Fets rellevants i 
VLJQLÀFDWLXV� 
de l’exercici

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/informacio-general/fusions.html
http://www.caixabank.com/es/accionistas-inversores/informacion-general/fusiones.html
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-RUGL�*XDO�6ROp
President

Estem orgullosos de la feina 
feta, així com dels resultats 
que hem assolit en un entorn tan 
exigent.

Carta del 
President

/
H[HUFLFL� ����� TXHGDUj� DVVRFLDW� MD� SHU� D� VHPSUH� D� OD�
&29,'����� /
HPHUJqQFLD� VDQLWjULD�KD�H[LJLW�PHVXUHV�H[-
WUDRUGLQjULHV��TXH�KDQ�SURYRFDW�XQD�DWXUDGD�GH�O
DFWLYLWDW�
SURGXFWLYD�L�KDQ�DIHFWDW�GH�IRUPD�VHYHUD�HO�FXUV�HFRQzPLF�
TXH�KDYtHP�SUHYLVW��(O�VHFWRU�EDQFDUL��HQPLJ�G
DTXHVWD�VL-
WXDFLy�G
LQFHUWHVD��L�HQ�XQ�H[HUFLFL�GH�UHVSRQVDELOLWDW��KD�
UHDFFLRQDW� GH� PDQHUD� GHFLGLGD� SHU� DMXGDU� D� SDOÃOLDU� HOV�
efectes de la pandèmia a la nostra societat. 

$�&DL[D%DQN�KHP�DFWXDW�DPE�XQ�FRPSURPtV�DEVROXW�HQ-
YHUV� HOV� QRVWUHV� FOLHQWV�� *UjFLHV� D� O
H[WUDRUGLQDUL� HVIRUo� L�
a la dedicació de tots els nostres professionals, hem es-
WDW�FDSDoRV�GH�PDQWHQLU�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�REHUWD�HQ�WRW�
PRPHQW��KHP�SRJXW�DSURYDU�SURS�GH���������VROÃOLFLWXGV�
GH�PRUDWzULD�KLSRWHFjULD� L�GH�SUpVWHFV�SHUVRQDOV�� L�KHP�
FRQFHGLW�ÀQDQoDPHQW�D�OHV�HPSUHVHV�SHU�YDORU�GH�PpV�GH�
�������PLOLRQV�G
HXURV��)LGHOV�D�O
HVSHULW�GH�OD�QRVWUD�HQWL-
WDW�L�DOV�QRVWUHV�RUtJHQV�IXQGDFLRQDOV��KHP�HVWDW�DO�FRVWDW�
GHOV�TXH�PpV�KR�QHFHVVLWDYHQ�HQ�XQ�PRPHQW�HVSHFLDO-
PHQW�GXU�

(VWHP�RUJXOORVRV�GH�OD�IHLQD�IHWD��DL[t�FRP�GHOV�UHVXOWDWV�
TXH�KHP�DVVROLW�HQ�XQ�HQWRUQ�WDQ�H[LJHQW��7DQTXHP�O
DQ\�
�����DPE�XQ�EHQHÀFL�GH�������PLOLRQV�G
HXURV��GHVSUpV�
GH� SURYLVLRQDU� HO� SRWHQFLDO� LPSDFWH� QHJDWLX� GH� OD� FUL-
si sanitària a mitjà i llarg termini. La fortalesa del model 
FRPHUFLDO�GH�&DL[D%DQN�HQV�KD�SHUPqV�DFRQVHJXLU�XQD�
UHQGLELOLWDW�GHO�������VREUH�HO�FDSLWDO�WDQJLEOH�L�PLOORUDU�OD�
QRVWUD�SRVLFLy�GH�VROYqQFLD�ÀQV�L�WRW�VHJXLQW�XQD�HVWUDWqJLD�
PROW�SUXGHQW�HQ�HO�UHJLVWUH�GH�GRWDFLRQV��+HP�DFRQVHJXLW�
XQV�ERQV�UHVXOWDWV�L�XQD�ERQD�SRVLFLy�GH�FDSLWDO�HQ�XQ�DQ\�
extraordinàriament difícil. 

(O� WDQFDPHQW�G
DTXHVW�H[HUFLFL�VXSRVD�WDPEp�HO�ÀQDO�GH�
OD�PHYD�HWDSD�FRP�D�SUHVLGHQW��(Q�DTXHVW�PDQGDW��MXQWD-
ment amb la resta del Consell i la Direcció de l'entitat, hem 
WUHEDOODW�DPE�XQ�REMHFWLX�SULQFLSDO��TXH�&DL[D%DQN�FRQWL-
QXw�VHQW�XQ�JUXS� OtGHU� L� LQQRYDGRU��TXH�RIHUHL[L�HO�PLOORU�
VHUYHL�DO�FOLHQW�L�TXH�VLJXL�UHIHUHQW�HQ�EDQFD�UHVSRQVDEOH��

'XUDQW�DTXHVWV�PpV�GH�TXDWUH�DQ\V��HQ�XQ�HQWRUQ�VXP-
PDPHQW� H[LJHQW�� KHP� DFRQVHJXLW� PLOORUDU� OHV� QRVWUHV�
TXRWHV�GH�PHUFDW�GH�PDQHUD�JHQHUDOLW]DGD��HOV�LQJUHVVRV�
FRUH�KDQ�FUHVFXW�JDLUHEp�XQ������� OHV�UjWLRV�G
HÀFLqQFLD�
L� UHQGLELOLWDW�KDQ�PLOORUDW� L� OD�QRVWUD�SRVLFLy�GH� OLTXLGLWDW�
i solvència és encara més forta. Alhora, també s'ha re-

IRUoDW� HO�PRGHO�GH�JRYHUQ� FRUSRUDWLX�GH� O
HQWLWDW�� HQ�HO�
TXDO�V
KDQ�LQWURGXwW�DYHQoRV�LPSRUWDQWV��FRP�OD�UHGXFFLy�
de la dimensió del Consell, l'increment de la diversitat o 
l'establiment del rol del Conseller Coordinador. 

'XUDQW�DTXHVW�SHUtRGH��HQV�KHP�PDQWLQJXW�VHPSUH�ÀGHOV�
D�OD�QRVWUD�FHQWHQjULD�ÀORVRÀD�GH�JHVWLy��(QWUH�HOV�DWULEXWV�
TXH�OD�FRPSRQHQ��GHVWDTXHQ�OD�YRFDFLy�GH�VHUYHL��OD�YLVLy�
a llarg termini i l'anticipació al canvi. I ha estat precisament 
OD�YROXQWDW�L�OD�FDSDFLWDW�G
DQWLFLSDU�QRV�HO�TXH�HQV�KD�GXW�
a aprovar l'acord d'integració amb Bankia.

/D� FULVL� KD� LQWHQVLÀFDW� DOJXQHV� WHQGqQFLHV� SUqYLHV� HQ� HO�
VHFWRU�EDQFDUL��TXH�H[LJHL[HQ�XQD� UHVSRVWD�GHFLGLGD�� /D�
IXVLy�DPE�%DQNLD�pV�OD�PLOORU�TXH�SRGtHP�DVVROLU�HQ�DTXHVW�
PRPHQW�FODX��HQ�TXq�V
HVWj�GHÀQLQW�OD�EDQFD�GHO�IXWXU��eV�
XQD�HQWLWDW�EHQ�FDSLWDOLW]DGD��TXH�SHUPHWUj�REWHQLU�PRO-
WHV�VLQHUJLHV��L�pV�WDPEp�XQD�HQWLWDW�SURFHGHQW�GHO�PRGHO�
de caixes d'estalvis i, per tant, comparteix amb nosaltres la 
YROXQWDW�GH�FRQWULEXLU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�G
XQD�VRFLHWDW�
PpV�MXVWD�L�HTXLOLEUDGD�SDUWLQW�G
XQV�YDORUV�³TXDOLWDW��FRQ-
ÀDQoD�L�FRPSURPtV�VRFLDO³�TXH�HVWDQ�IRUWDPHQW�DUUHODWV�
HQ�WRWV�QRVDOWUHV��(VWLF�FRQYHQoXW�TXH�O
RSHUDFLy�GRQDUj�
OORF�D�XQD�HQWLWDW�PpV�VzOLGD��HÀFLHQW�L�UHQGLEOH��TXH�JH-
nerarà valor per a clients, accionistes i empleats i per al 
FRQMXQW�GH�OD�VRFLHWDW��

Finalment, m'agradaria donar les gràcies a tots els clients, 
DFFLRQLVWHV�L�SURIHVVLRQDOV�GHO�EDQF�SHU�OD�VHYD�FRQÀDQoD�
L�HO�VHX�FRPSURPtV�DPE�O
HQWLWDW��7RWV�YRVWqV�IDQ�SRVVLEOH�
&DL[D%DQN��+D�HVWDW�XQ�KRQRU�KDYHU�WUHEDOODW�DO�VHX�VHU-
YHL�GXUDQW�DTXHVWV�DQ\V��HQFDSoDODQW�XQD�HQWLWDW�TXH��GHV�
GH�ID�PpV�G
XQ�VHJOH��V
HVIRUoD�GLD�D�GLD�SHU�FRQWULEXLU�DO�
EHQHVWDU�ÀQDQFHU�GHOV�VHXV�FOLHQWV�L�DO�SURJUpV�GH�WRWD�OD�
VRFLHWDW�DPE�XQ�PRGHO�~QLF�GH�IHU�EDQFD��
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*RQ]DOR�*RUWi]DU�5RWDHFKH
Conseller Delegat

El propòsit de CaixaBank és continuar 
donant suport a l'economia, a les 
famílies i a la societat.

Carta del 
Conseller 
Delegat

(O�������XQ�H[HUFLFL�SDUWLFXODUPHQW�FRPSOH[�FRQGLFLRQDW�SHU�
OD�FULVL�VDQLWjULD�L�HFRQzPLFD�GHULYDGD�GH�OD�&29,'�����V
KDQ�
SRVDW�HQ�UHOOHX�GH�PDQHUD�PROW�HVSHFLDO�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�
TXH�GHÀQHL[HQ�HO�*UXS�&DL[D%DQN��OD�FDSDFLWDW�G
H[HFXFLy��
OD�TXDOLWDW�GH�O
HTXLS�KXPj�L�HO�VHX�FRPSURPtV�DPE�OD�VR-
cietat.

*UjFLHV�D�OD�GHGLFDFLy�GH�PLOHUV�GH�SURIHVVLRQDOV�L�D�XQ�LQ-
WHQV�WUHEDOO�HQ�HTXLS��OD�QRVWUD�H[WHQVD�[DU[D�G
RÀFLQHV�KD�
FRQWLQXDW�SOHQDPHQW�RSHUDWLYD�SHU�GRQDU� VHUYHL� L� VXSRUW�
DOV� FOLHQWV� ÀQV� L� WRW�HQ�HOV�SLWMRUV�PRPHQWV�GH� OD�SDQGq-
mia. També s'han potenciat els canals digitals i remots, i 
s'ha adaptat l'operativa per donar resposta als problemes i 
necessitats de milions de clients: a més d'atendre l'activitat 
UHJXODU��KHP�JHVWLRQDW�SURS�GH�FLQF�FHQWHV�PLO�PRUDWzULHV�
GH�FUqGLW��DYDQoDW�UHQGHV�L�SUHVWDFLRQV�D�JDLUHEp�TXDWUH�PL-
OLRQV�GH�SHUVRQHV�L�IDFLOLWDW�O
DFFpV�D�OD�OLTXLGLWDW�L�DO�FUqGLW�DOV�
VHFWRUV�TXH�PpV�KR�QHFHVVLWDYHQ�

&RP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�O
LQWHQV�WUHEDOO�DPE�OD�FOLHQWHOD��WDQW�
HO�FUqGLW�FRP�HOV�UHFXUVRV�GH�FOLHQWV�YDQ�FUpL[HU�GH�PDQHUD�
PROW�QRWDEOH��XQ������� L�XQ�������� UHVSHFWLYDPHQW�� (O� À-
QDQoDPHQW�D�HPSUHVHV��HO�VHJPHQW�GH�O
HFRQRPLD�TXH�PpV�
FUqGLW�YD�GHPDQDU�GXUDQW�HO�������YD�DXJPHQWDU�XQ������
���ÀQV�DOV���������PLOLRQV�� L� OD�TXRWD�HQ�DTXHVW�VHJPHQW�
HV� YD� LQFUHPHQWDU� ÀQV� DO� �������� (Q� OD�JHVWLy�GH� O
HVWDOYL�
D� OODUJ�WHUPLQL�� O
HStJUDI�HQ�TXq�MD�JDXGtHP�G
XQD�SRVLFLy�
GHVWDFDGD�L�TXH�LQFORX�OD�JHVWLy�GH�SODQV�GH�SHQVLRQV��IRQV�
G
LQYHUVLy�L�DVVHJXUDQFHV�G
HVWDOYL��HO�FUHL[HPHQW�YD�VHU�GHO�
�������ÀQV�DOV���������PLOLRQV�G
HXURV��L�OD�TXRWD�YD�FUpL[HU�
ÀQV�DO���������

$TXHVWD� LPSRUWDQW� DFWLYLWDW� FRPHUFLDO� KD� SHUPqV� TXH��
PDOJUDW�OD�GXUHVD�GH�O
HQWRUQ�HFRQzPLF�L�GH�OD�VLWXDFLy�GH�
PtQLPV�KLVWzULFV�GHOV�WLSXV�G
LQWHUqV��HOV�LQJUHVVRV�FRUH�GH�
&DL[D%DQN� GLVPLQXwVVLQ� QRPpV� XQ� ���� ��� /D� FRPELQDFLy�
G
XQV�LQJUHVVRV�FRUH�HVWDEOHV�L�XQD�UHGXFFLy�FRQVLGHUDEOH�
GH�OHV�GHVSHVHV��GHO������KD�SHUPqV�PLOORUDU�OD�UHQGLELOLWDW�
RSHUDWLYD�L�O
HÀFLqQFLD�FRUH�HQ�����SXQWV�EjVLFV��(O�UHVXOWDW�
DWULEXwW�GH�O
DQ\�VH�VLWXD�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV��GHVSUpV�GH�
IHU�XQ�SUXGHQW�H[HUFLFL�G
DSURYLVLRQDPHQW�L�VLWXDQW�HO�FRVW�
GHO�ULVF�HQ�HO��������

(O�EDODQo��TXH�VHPSUH�KD�PRVWUDW�XQD�JUDQ�IRUWDOHVD��V
KD�
FRQWLQXDW�UHIRUoDQW�HQ�OHV�VHYHV�OtQLHV�PpV�UHOOHYDQWV��OD�UjWLR�
GH�FDSLWDO�&(7��KD�PLOORUDW�VLJQLÀFDWLYDPHQW��GHO������DO������

���OD�UjWLR�G
DFWLXV�GXEWRVRV�V
KD�UHGXwW�ÀQV�DO�������L�OD�VHYD�
UjWLR�GH�FREHUWXUD�V
KD�LQFUHPHQWDW�ÀQV�DO�������SHU�OD�VHYD�
EDQGD��OD�OLTXLGLWDW�V
KD�PDQWLQJXW�HQ�QLYHOOV�PROW�HOHYDWV��GH�
��������PLOLRQV�G
HXURV�D�WDQFDPHQW�GH�O
H[HUFLFL�

(O������WDPEp�KD�HVWDW�XQ�DQ\�G
DYHQoRV�PROW�GHVWDFDEOHV�
SHO�TXH�ID�D�OD�VRVWHQLELOLWDW��7DQW�OD�QRVWUD�JHVWRUD�G
DFWLXV��
&DL[D%DQN�$VVHW�0DQDJHPHQW��FRP�OD�QRVWUD�DVVHJXUDGR-
UD��9LGD&DL[D��KDQ�UHYDOLGDW�OD�VHYD�TXDOLÀFDFLy�Pj[LPD��$���
HQ� HOV� 3ULQFLSLV� G
,QYHUVLy� 5HVSRQVDEOH� �35,�� GH� 1DFLRQV�
8QLGHV�HQ�O
DSDUWDW�G
HVWUDWqJLD�L�JRYHUQDQoD��$L[t�PDWHL[��
KHP�HPqV�XQ�ER�YHUG�L�XQ�VHJRQ�ER�VRFLDO��/HV�GXHV�HPLV-
VLRQV�KDQ�WLQJXW�XQD�DFFHSWDFLy�H[FHOÃOHQW�DO�PHUFDW�L�HVWDQ�
OOLJDGHV�D�OD�FRQWULEXFLy�DOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�
6RVWHQLEOH��2'6��GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV��

&RQVLGHUHP�HVVHQFLDO�IDFLOLWDU�OD�WUDQVLFLy�HFRQzPLFD�FDS�D�
XQ�PRGHO�VRVWHQLEOH��SHU�OD�TXDO�FRVD�HVWHP�LQWHJUDQW�SROt-
WLTXHV�PHGLDPELHQWDOV�DPELFLRVHV�HQ�HOV�QRVWUHV�SURFHVVRV�
FUHGLWLFLV��&RQWLQXHP�IHUPDPHQW�FRPSURPHVRV�D�DYDQoDU�
HQ�O
DOLQHDPHQW�GH�OHV�QRVWUHV�FDUWHUHV�DPE�HOV�REMHFWLXV�GH�
O
$FRUG�GH�3DUtV��G
DFRUG�DPE�HO�FRPSURPtV�FROÃOHFWLX�SHU�D�
l'Acció Climàtica de les Nacions Unides. La nostra especial 
YLQFXODFLy�DPE�OD�)XQGDFLy�´OD�&DL[Dµ�HQV�SHUPHW�UHIRUoDU�
HQFDUD�PpV�OD�QRVWUD�FRQWULEXFLy�DOV�GLIHUHQWV�2'6��

0DQWHQLP�HO�QRVWUH�IHUP�FRPSURPtV�DPE�HO�3DFWH�0XQGLDO�
de les Nacions Unides i estem adherits als Principis de Ban-
FD�5HVSRQVDEOH�G
DTXHVWD�PDWHL[D�RUJDQLW]DFLy��&DL[D%DQN�
forma part dels principals índexs de sostenibilitat interna-
cionals.

(O�������OHV�FLUFXPVWjQFLHV�FRQWLQXDUDQ�VHQW�PROW�FRPSOH-
[HV��(O�SURSzVLW�GH�&DL[D%DQN�pV�FRQWLQXDU�GRQDQW�VXSRUW�
a l'economia, a les famílies i a la societat. Per poder-ho fer, 
HVWHP�FRQYHQoXWV�TXH�GLVSRVHP�GHOV�HOHPHQWV�IRQDPHQ-
WDOV��XQ�PRGHO�FRPHUFLDO�HIHFWLX��XQD�SRVLFLy�ÀQDQFHUD�IRU-
WD�L�XQ�HTXLS�DOWDPHQW�SUHSDUDW�L�FRPSURPqV��$�DTXHVWHV�
IRUWDOHVHV� VH
OV� XQHL[� DTXHVW� DQ\� HO� SURMHFWH� G
LQWHJUDFLy�
DPE�%DQNLD��TXH�VXSRVDUj�DFDEDU�O
H[HUFLFL�DPE�XQ�*UXS�
&DL[D%DQN�PpV�SRWHQW�L�DPE�PpV�FDSDFLWDW�SHU�FRQWLQXDU�
GHVHQYROXSDQW�OD�QRVWUD�IXQFLy�HVVHQFLDO�

Carta del 
Conseller 
Delegat

Línies 
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d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat



 13

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

&DL[D%DQN��G·DUD�HQGDYDQW��&DL[D%DQN��
HO�*UXS�&DL[D%DQN�R�O
(QWLWDW��ID�GH�
IRUPD�DQXDO�XQ�HVWXGL�GH�PDWHULDOLWDW�
DPE�O
REMHFWLX�G
LGHQWLÀFDU�HOV�DVVXPSWHV�
ÀQDQFHUV��HFRQzPLFV��VRFLDOV�L�DPELHQWDOV�
SULRULWDULV�SHU�DOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�
SHU�DO�VHX�QHJRFL��/HV�FRQFOXVLRQV�TXH�
VH·Q�GHULYHQ�V
XWLOLW]HQ�FRP�D�JXLD�GH�OD�
gestió de la responsabilitat corporativa i 
determinen el correcte dimensionament 
VREUH�OD�LQIRUPDFLy�TXH�FDO�UHSRUWDU�

(Q�DTXHVW�LQIRUPH��O
(QWLWDW�UHSRUWD�L�UHW�
FRPSWHV�DOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�VREUH�
HOV�WHPHV�PDWHULDOV�LGHQWLÀFDWV�HO�������(V�
FRQVLGHUHQ�UHOOHYDQWV�DTXHOOV�DVVXPSWHV�TXH�
WHQHQ�XQD�DOWD�SUREDELOLWDW�GH�JHQHUDU�XQ�
LPSDFWH�VLJQLÀFDWLX�WDQW�HQ�HO�QHJRFL�FRP�
HQ�OHV�YDORUDFLRQV�L�GHFLVLRQV�GHOV�JUXSV�
d'interès.

L'Estudi de Materialitat�UHFXOO�HOV�WHPHV�UHOOHYDQWV�LGHQWLÀFDWV�HO������L�Q
HVWDEOHL[�XQD�SULR-
ULW]DFLy��G
DFRUG�DPE�OD�VHYD�LPSRUWjQFLD�SHU�D�O
(QWLWDW�L�SHU�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV��(OV�WHPHV�HV�
FODVVLÀTXHQ�VHJRQV��Rellevància alta, Rellevància mitjana i Rellevància baixa��HOV�WHPHV�TXH�HV�
FODVVLÀTXHQ�FRP�D�Rellevància Alta�HV�FRQVLGHUHQ�HOV�TXH�VyQ�HVWUDWqJLFV�SHU�GHVHQYROXSDU�HO�
QHJRFL�GH�&DL[D%DQN�L�HOV�TXH�FUHHQ�PpV�YDORU�SHU�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV�

/D�QRYHWDW�SULQFLSDO�GH�O
HVWXGL�HODERUDW�HO������pV�TXH�V
KL�KD�LQFRUSRUDW�XQ�DSDUWDW�HVSHFtÀF�
VREUH�OD�LGHQWLÀFDFLy�GH�WHPHV�FODX�SHU�UHVSRQGUH�D�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GH�OD�SDQGqPLD�GH�
COVID-19. 

Materialitat
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Metodologia

/
HODERUDFLy�GH�O
(VWXGL�GH�0DWHULDOLWDW�OD�ID�XQ�H[SHUW�LQGHSHQGHQW�SDUWLQW�G
XQ�SURFpV�H[KDXVWLX�L�SDUWLFLSDWLX�GHO�TXDO�IRUPHQ�SDUW�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�SULQFLSDOV�GH�O
(QWLWDW�
�FOLHQWV��HPSOHDWV�L�DFFLRQLVWHV���DL[t�FRP�UHSUHVHQWDQWV�GH�&DL[D%DQN�L�H[SHUWV�H[WHUQV�

 > Financer
 > 5LVFRV�L�UHJXODFLy
 > Innovació
 > Ètica
 > Gestió d'intangibles
 > Responsabilitat Social Corporativa

CONSULTES EFECTIVES EFECTUADES 
PER PRIORITZAR ELS TEMES 
MATERIALS

DEU ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
A EXPERTS EXTERNS EN ELS ÀMBITS 
SEGÜENTS:

4.657
&RQVXOWHV�
efectives

/D�SULPHUD� LGHQWLÀFDFLy�GH� WHPHV� UHOOHYDQWV� HV� ID�PLWMDQoDQW� XQD� DQjOLVL� GRFXPHQWDO� H[KDXVWLYD�TXH�
LQFORX�GDGHV�HVWUDWqJLTXHV�GH�OD�FRPSDQ\LD��DL[t�FRP�LQIRUPDFLy�VREUH�WHQGqQFLHV�L�LQIRUPHV�GHO�VHFWRU��
PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�L�DOWUHV�HPSUHVHV�GHO�VHFWRU��HQWUH�DOWUHV�IRQWV�

IDENTIFICACIÓ  
DE TEMES RELLEVANTS

$QjOLVL�GRFXPHQWDO�H[KDXVWLYD�GH�
fonts internes i externes

Llista preliminar 
extensa amb 31 temes 
rellevants

01.

'XUDQW�OD�VHVVLy�HV�YD�WUHEDOODU�HQ�O
DJUXSDFLy��OD�VHOHFFLy�L�OD�UHYLVLy�VHPjQWLFD�GHOV�WHPHV�GHV�GH�O
HQIR-
FDPHQW�GH�QHJRFL�UHVSRQVDEOH��SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�L�jPELWV�G
DFWXDFLy�GH�O
(QWLWDW�

6
HVWDEOHL[� OD�SULRULW]DFLy�GHOV�WHPHV�HQ�IXQFLy�GH� OD�VHYD�YDORUDFLy�HQ�HOV�GRV�HL[RV�SHU�DOV�JUXSV�
d'interès i per al negoci.

REVISIÓ I VALIDACIÓ DE LA LLISTA FINAL 
DE TEMES RELLEVANTS

MATRIU  
DE MATERIALITAT

PRIORITZACIÓ  
DELS TEMES RELLEVANTS

Sessió de treball amb àrees 
internes de CaixaBank

&RQVROLGDFLy�GHOV�UHVXOWDWV�
globals de priorització per al 
QHJRFL�L�SHU�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV�
de CaixaBank i el BPI

&RQVXOWHV�LQWHUQHV�L�H[WHUQHV�ad 
hoc�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV��HQ�XQD�
PRVWUD�UHSUHVHQWDWLYD�L�DOHDWzULD��
i entrevistes a experts externs

/OLVWD�GHÀQLWLYD�GH����
temes rellevants

0DWULX�GH�PDWHULDOLWDW�
SHU�DO������GHO�*UXS�
CaixaBank

Priorització dels temes 
rellevants el 2020

02.

04.

03.

1.820 Accionistes

1.657 Clients

893 Empleats

287 Experts  
i analistes

������UHVSHFWH�D������
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Matriu de Materialitat de Grup CaixaBank 2020
(O������V
KD�XWLOLW]DW�XQD�OOLVWD�PpV�H[WHQVD�GH�WHPHV�UHOOHYDQWV�DPE�O
REMHFWLX�G
REWHQLU�XQD�SULRULW]DFLy�PpV�
H[KDXVWLYD�GHOV�DVVXPSWHV��FRP�D�FRQVHT�qQFLD��HOV�UHVXOWDWV�QR�VyQ�GLUHFWDPHQW�FRPSDUDEOHV�DOV�GH�������
(Q�WHUPHV�JHQHUDOV��V
REVHUYD�XQ�DXJPHQW�GH�OD�UHOOHYjQFLD�GHOV�WHPHV�UHODFLRQDWV�DPE�OD�UHQGLELOLWDW�L�OD�
gestió de riscos.

Corporatius 6RFLHWDW 0HGL�DPELHQW

RELLEVÀNCIA PER AL NEGOCI 
�EXPERTS I ANALISTES I RESPONSABLES DE CAIXABANK�

R
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À
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RELLEVÀNCIA 
MITJANA 77%-86%

RELLEVÀNCIA BAIXA 
60%-76%

RELLEVÀNCIA ALTA 
87%-100%
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+60%
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&LEHUVHJXUHWDW�L�SURWHFFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy

6ROLGHVD�GHO�EDODQo�L�UHQGLELOLWDW

Visió a llarg termini i anticipació al canvi

&RQGXFWD�tQWHJUD��UHVSRQVDEOH�L�VRVWHQLEOH

*HVWLy�DFWLYD�GHOV�ULVFRV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV

&RPSOLPHQW�L�DGDSWDFLy�DO�PDUF�UHJXODWRUL

$VVHJXUDU�O
HIHFWLYLWDW�RSHUDFLRQDO�L�OD�FRQWLQXwWDW�GHO�QHJRFL

'LIXVLy�G
LQIRUPDFLy�FRPSUHQVLEOH�L�WUDQVSDUHQW

%RQHV�SUjFWLTXHV�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX

Comercialització responsable i adaptada a les necessitats dels 
clients
6HUYHL�SUz[LP�L�DVVHVVRUDPHQW�HVSHFLDOLW]DW

6HJXUHWDW��VDOXW�L�EHQHVWDU�GHOV�HPSOHDWV

*HVWLy�GHO�WDOHQW�L�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO

'HVHQYROXSDPHQW�WHFQROzJLF�UHVSRQVDEOH�L�WUDFWDPHQW�qWLF�GH�
la informació
6ROXFLRQV�SHU�D�FOLHQWV�DPE�GLÀFXOWDWV�HFRQzPLTXHV

'LYHUVLWDW��LJXDOWDW�L�FRQFLOLDFLy

Col·laboració amb l'Obra Social Descentralitzada i promoció de 
OHV�DFWLYLWDWV�GH�OD�)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ
,QQRYDFLy�WHFQROzJLFD�L�GHVHQYROXSDPHQW�UHVSRQVDEOH�GH�
QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV

Gestió de riscos derivats del canvi climàtic i mediambientals

'HVHQYROXSDPHQW�GH�FDQDOV�G
DWHQFLy�GLJLWDOV�L�UHPRWV

,QYHUVLy�DPE�LPSDFWH�VRFLDO�L�PLFURÀQDQFHV

Gestió responsable i contractació transparent de proveïdors

(GXFDFLy�ÀQDQFHUD

Proximitat i accessibilitat dels canals comercials

&RPHUFLDOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�G
LQYHUVLy�L�ÀQDQoDPHQW�
sostenibles
Minimitzar la petjada de carboni i l'impacte ambiental

&XOWXUD�GH�WUHEDOO�jJLO�L�FROÃODERUDWLYD

9ROXQWDULDW�FRUSRUDWLX

Materialitat
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Matriu de Materialitat per clúster temàtic

5(1',%,/,7$7�
,�62/,'(6$�
),1$1&(5$*29(51�

&25325$7,8

INNOVACIÓ I 
75$16)250$&,Ð�

DIGITAL

$&&,216�
&2175$�
EL CANVI 
CLIMÀTIC

&8/785$�
&(175$'$�

(1�/(6�
3(5621(6

,1&/86,Ð�
),1$1&(5$

&203520Ì6�
62&,$/

IMPACTE 
$0%,(17$/�'(�

&$,;$%$1.

6$7,6)$&&,Ð�
DEL CLIENT

*(67,Ð�'(�
5,6&26

RELLEVÀNCIA 
MITJANA 77%-86%

RELLEVÀNCIA BAIXA 
60%-76%

+60%

RELLEVÀNCIA 
ALTA 87%-100%

RELLEVÀNCIA PER AL NEGOCI
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IA
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R
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TE
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Corporatius 6RFLHWDW 0HGL�DPELHQW

Materialitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat



 17

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3HU�D�OD�FRQVXOWD�HVSHFtÀFD�VREUH�HOV�WHPHV�UHOOHYDQWV�HO������SHU�DIURQWDU�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GH�OD�SDQGqPLD�GH�&29,'�����HOV�UHVXOWDWV�REWLQJXWV�KDQ�HVWDW�HOV�VHJ�HQWV�

Solucions per a clients amb 
dificultats econòmiques Inclusió financera

Rendibilitat i 
solidesa financera

29%

28%

19%

26%

13%

11%

Rendibilitat i solidesa 
del balanç

Inclusió financera

Innovació i 
transformació digital

Cultura centrada en 
les persones

32%

5%

5%

10%

3%

39%

27%

12%

4%

1%

29%

18%

16%

3%

9%

Servei pròxim i 
assessorament especialitzat

Col·laboració amb l'Obra 
Social Descentralitzada i 
promoció de les activitats

Desenvolupament de canals 
d'atenció digitals i remots

Solidesa del balanç i 
rendibilitat

SEGONS ELS GRUPS D'INTERÈS SEGONS ELS EXPERTS EXTERNS

SEGONS ELS EXPERTS INTERNS 
DE CAIXABANK

Empleats Clients Accionistes

Prioritats per afrontar les conseqüències de la COVID-19

Materialitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Materialitat i Estratègia

PRIORITATS DEL PLA ESTRATÈGIC 2019-2021 TEMES RELLEVANTS (ORDENACIÓ SEGONS LA PRIORITZACIÓ)

2IHULU�OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�DO�FOLHQW�

&RPHUFLDOLW]DFLy�UHVSRQVDEOH�L�DGDSWDGD�D�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�FOLHQWV

6HUYHL�SURSHU�L�DVVHVVRUDPHQW�HVSHFLDOLW]DW

'HVHQYROXSDPHQW�WHFQROzJLF�UHVSRQVDEOH�L�WUDFWDPHQW�qWLF�GH�OD�LQIRUPDFLy

6ROXFLRQV�SHU�D�FOLHQWV�DPE�GLÀFXOWDWV�HFRQzPLTXHV

,QQRYDFLy�WHFQROzJLFD�L�GHVHQYROXSDPHQW�UHVSRQVDEOH�GH�QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV

Desenvolupament de canals d'atenció digitals i remots

TEMES TRANSVERSALS

Visió a llarg termini i anticipació al canvi
*HVWLy�DFWLYD�GHOV�ULVFRV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV
Compliment i adaptació al marc regulatori

Accelerar la transformació digital per ser  
PpV�HÀFLHQWV�L�ÁH[LEOHV

&LEHUVHJXUHWDW�L�SURWHFFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�

Assegurar l'efectivitat operacional i la continuïtat del negoci

3RWHQFLDU�XQD�FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�OHV�SHUVRQHV�� 
jJLO�L�FROÃODERUDWLYD

6HJXUHWDW��VDOXW�L�EHQHVWDU�GHOV�HPSOHDWV

Gestió del talent i desenvolupament professional

'LYHUVLWDW��LJXDOWDW�L�FRQFLOLDFLy

&XOWXUD�GH�WUHEDOO�jJLO�L�FROÃODERUDWLYD

$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�VHQVH�GHL[DU�GH�
PDQWHQLU�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD 6ROLGHVD�GHO�EDODQo�L�UHQGLELOLWDW

6HU�UHIHUHQWV�HQ�JHVWLy�UHVSRQVDEOH� 
L�FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDW

&RQGXFWD�tQWHJUD��UHVSRQVDEOH�L�VRVWHQLEOH

'LIXVLy�G
LQIRUPDFLy�FRPSUHQVLEOH�L�WUDQVSDUHQW

%RQHV�SUjFWLTXHV�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX

&ROÃODERUDFLy�DPE�O
2EUD�6RFLDO�'HVFHQWUDOLW]DGD�L�SURPRFLy�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GH�OD�
)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ

*HVWLy�GH�ULVFRV�GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF�L�PHGLDPELHQWDOV

,QYHUVLy�DPE�LPSDFWH�VRFLDO�L�PLFURÀQDQFHV

*HVWLy�UHVSRQVDEOH�L�FRQWUDFWDFLy�WUDQVSDUHQW�GH�SURYHwGRUV

(GXFDFLy�ÀQDQFHUD

3UR[LPLWDW�L�DFFHVVLELOLWDW�GHOV�FDQDOV�FRPHUFLDOV

&RPHUFLDOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�G
LQYHUVLy�L�ÀQDQoDPHQW�VRVWHQLEOHV

0LQLPLQL]DU�OD�SHWMDGD�GH�FDUERQL�L�LPSDFWH�DPELHQWDO

Voluntariat corporatiu

1

14

10

11

15

18

20

12

13

16

27

2

17

19

21

22

23

24

25

26

28

/
HVWUDWqJLD�GH�O
(QWLWDW�HVWj�SUHVHQW�D�OD�EDVH�GH�O
(VWXGL�
GH�PDWHULDOLWDW��FRP�D�IRQW�GH�WHPHV��L�DOKRUD�UHFXOO�HOV�
UHVXOWDWV�G
DTXHVW�SHU�DVVHJXUDU�TXH�O
HVWUDWqJLD�UHÁHF-

3

4
5
6

7

8

9

Corporatius 6RFLHWDW 0HGL�DPELHQW

WHL[L�OHV�VHQVLELOLWDWV�L�OHV�SUHRFXSDFLRQV�GHOV�JUXSV�G
LQ-
terès i de la societat, així com les tendències de l'entorn 
HQ�TXq�RSHUD�&DL[D%DQN�

/D�WDXOD�VHJ�HQW�PRVWUD�OD�UHODFLy�GHOV�WHPHV�UHOOHYDQWV�
amb el Pla Estratègic 2019-2021.

Materialitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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La Nostra 
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9HJHX�O
DSDUWDW�Estat 
d'Informació No Financera

&ULWHULV�L�DEDVW de l'informe
(O�FRQWLQJXW�G
DTXHVW�LQIRUPH�UHVSRQ�DOV�DVVXPSWHV�PDWH-
ULDOV�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN�L�HOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�VHJRQV�
O
(VWXGL�GH�PDWHULDOLWDW�GH�������DL[t�FRP�DOV�UHTXHULPHQWV�
GH� OD� /OHL� ��������� G
LQIRUPDFLy� QR� ÀQDQFHUD� L� GLYHUVLWDW�� L�
LQFORX�OD�LQIRUPDFLy�QHFHVVjULD�SHU�HQWHQGUH�O
HYROXFLy��HOV�
UHVXOWDWV�L�OD�VLWXDFLy�GHO�*UXS�L�O
LPSDFWH�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�
VREUH�T�HVWLRQV�PHGLDPELHQWDOV��VRFLDOV�L�UHODWLYHV�DO�SHUVR-
QDO�UHVSHFWH�DOV�GUHWV�KXPDQV�L�D�OD�OOXLWD�FRQWUD�OD�FRUUXSFLy�
L�HO�VXERUQ�

3HU�D�OD�VHYD�HODERUDFLy�V
KDQ�VHJXLW�HOV�SULQFLSLV�VHJ�HQWV��
TXH�SHUPHWHQ�DVVHJXUDU�OD�WUDQVSDUqQFLD��OD�ÀDELOLWDW�L�O
H[-
KDXVWLYLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�UHSRUWDGD�

 > *OREDO�5HSRUWLQJ�,QLWLDWLYH��*5,�, en la versió GRI Standards��RSFLy�H[KDXVWLYD��6
KDQ�DSOLFDW�HOV�FULWHULV�L�
SULQFLSLV�SHU�D�OD�GHÀQLFLy�GHO�FRQWLQJXW�L�TXDOLWDW�GH�O
LQIRUPH�GHÀQLWV�SHU�DTXHVWD�JXLD�

 > 0DUF�GH� O
,QWHUQDWLRQDO� ,QWHJUDWHG�5HSRUWLQJ�&RXQFLO� �,,5&�, amb la integració de l'enfocament 
HVWUDWqJLF�L�O
RULHQWDFLy�IXWXUD��OD�FRQQHFWLYLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy��OD�FDSDFLWDW�GH�UHVSRVWD�FDS�DOV�JUXSV�
G
LQWHUqV��OD�PDWHULDOLWDW��OD�FRQFLVLy��OD�ÀDELOLWDW��O
H[KDXVWLYLWDW��OD�FRQVLVWqQFLD�L�OD�FRPSDUDELOLWDW��

 > 3ULQFLSLV�HVWDEOHUWV�D�O
HVWjQGDUG�G
$FFRXQWDELOLW\�$$����$36���������LQFOXVLYLWDW��VHJRQV�HOV�LQGL-
FDGRUV�*5,��������L�*5,���������UHOOHYjQFLD��VHJRQV�O
(VWXGL�GH�0DWHULDOLWDW�GHVFULW�HQ�DTXHVW�DSDUWDW��L�
FDSDFLWDW�GH�UHVSRVWD�FDS�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�LPSDFWH��LQFORHQW�HQ�DTXHVW�,QIRUPH�HOV�SULQFLSDOV�FRGLV��
SROtWLTXHV�L�LQGLFDGRUV�G
DFRPSOLPHQW�

 > 3ULQFLSLV�GHO�3DFWH�0XQGLDO�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�L�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�
�2'6��TXH�PDUFD�O
$JHQGD������

 > *XLD�G
HODERUDFLy�GH�O
LQIRUPH�GH�JHVWLy�G
HQWLWDWV�FRWLW]DGHV�GH�OD�&109�

 > $OLQHDFLy�DPE�OD�PDWHULDOLWDW�GH�6$6%��6XVWDLQDELOLW\�$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�%RDUG���HQ�O
HVWjQGDUG�
sectorial per a bancs comercials.

$TXHVW�LQIRUPH�LQFORX�OHV�GDGHV�GH�O
DFRPSOLPHQW�GH�&DL[D%DQN�L�GH�OHV�VHYHV�VRFLHWDWV�GHSHQGHQWV�TXH�LQWHJUHQ�
HO�*UXS�&DL[D%DQN��4XDQ�HOV�LQGLFDGRUV�HVPHQWDWV�HV�UHIHUHL[LQ�QR�DO�*UXS��VLQy�D�XQD�SDUW�G
DTXHVW��V
HVSHFLÀFDUj�
H[SOtFLWDPHQW��/D�LQIRUPDFLy�TXH�UHVSRQ�D�*5,�L�D�OD�/OHL����������G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD�L�GLYHUVLWDW��KD�HVWDW�
YHULÀFDGD�VHJRQV�O
HVWjQGDUG�,6$(������SHU�XQ�H[SHUW�LQGHSHQGHQW��(V�FRQVLGHUHQ�WHPHV�PDWHULDOV�D�O
HIHFWH�GH�
OD�/OHL���������L�OD�*5,�HOV�TXH�HV�FODVVLÀTXHQ�D�OHV�FDWHJRULHV�GH�5HOOHYjQFLD�$OWD�L�5HOOHYjQFLD�0LWMDQD�

PRINCIPIS PER A LA DEFINICIÓ  
DEL CONTINGUT DE L'INFORME

PRINCIPIS PER A LA QUALITAT  
DE L'INFORME

 > ,QFOXVLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV
 > Context
 > Materialitat
 > ([KDXVWLYLWDW

 > Precisió
 > (TXLOLEUL
 > Claredat

 > Comparabilitat
 > Fiabilitat

Materialitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
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Comportament qWLF�L�UHVSRQVDEOH
&DL[D%DQN�pV�XQ�JUXS�ÀQDQFHU�DPE�XQ�PRGHO�GH�EDQ-
FD�XQLYHUVDO�VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH�amb visió a llarg 
termini, basat en la TXDOLWDW��OD�SUR[LPLWDW�L�O
HVSHFLD-
OLW]DFLy��TXH�RIHUHL[�XQD�SURSRVWD�GH�YDORU�GH�SURGXFWHV�
L�VHUYHLV�DGDSWDGD�SHU�D�FDGD�VHJPHQW��TXH�DVVXPHL[�OD�
LQQRYDFLy�FRP�XQ�UHSWH�HVWUDWqJLF�L�XQ�WUHW�GLIHUHQFLDO�GH�
OD�VHYD�FXOWXUD�L�TXH�Wp�XQ�SRVLFLRQDPHQW�OtGHU�D�OD�EDQ-
FD�GHWDOOLVWD�D�(VSDQ\D�L�3RUWXJDO�TXH�OL�SHUPHW�WHQLU�XQ�
SDSHU�FODX�D�O
KRUD�GH�FRQWULEXLU�DO�FUHL[HPHQW�HFRQzPLF�
sostenible.

&DL[D%DQN��6�$��pV� O
HQWLWDW�PDWULX�G
XQ�JUXS�GH�VHUYHLV�
ÀQDQFHUV�O
DFFLy�GHO�TXDO�HVWj�DGPHVD�D�QHJRFLDFLy�D�OHV�
borses de Barcelona, Madrid, València i Bilbao i al mercat 
FRQWLQX��L�IRUPD�SDUW�GH�O
,%(;����GHV�GH�������DL[t�FRP�
GH� O
(XUR�6WR[[�%DQN�3ULFH�(85�� O
06&,�(XURSH� L� O
06&,�
3DQ�(XUR�

La nostra missió
ª&RQWULEXLU�DO�EHQHVWDU�ÀQDQFHU�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV 
 i al SURJUpV�GH�WRWD�OD�VRFLHWDW«

&DL[D%DQN� SRVD� D� GLVSRVLFLy� GHOV� VHXV� FOLHQWV� OHV�
millors eines i l'assessorament expert per prendre 
GHFLVLRQV� L� GHVHQYROXSDU� KjELWV� TXH� VyQ� IRQW� GH�
EHQHVWDU�ÀQDQFHU� L�TXH�SHUPHWHQ��SHU�H[HPSOH��
SODQLÀFDU� DGHTXDGDPHQW�SHU�SRGHU� DWHQGUH�GHV-
SHVHV� UHFXUUHQWV�� FREULU�VH� GDYDQW� G
LPSUHYLVWRV��
PDQWHQLU�HO�SRGHU�DGTXLVLWLX�GXUDQW� OD� MXELODFLy�R�
IHU�UHDOLWDW�LOÃOXVLRQV�L�SURMHFWHV�

$�PpV�GH�FRQWULEXLU�DO�EHQHVWDU�ÀQDQFHU�GHOV�QRV-
WUHV� FOLHQWV�� HO� QRVWUH�SURSzVLW� pV�donar suport 
DO�SURJUpV�GH�WRWD�OD�VRFLHWDW��6RP�XQD�HQWLWDW�
GHWDOOLVWD�DUUHODGD�DOOj�RQ�WUHEDOOHP�L��SHU�DL[z��HQV�
VHQWLP�SDUWtFLSV�GHO�SURJUpV�GH�OHV�FRPXQLWDWV�RQ�
GHVHQYROXSHP�HO�QRVWUH�QHJRFL��

HO FEM AMB: CONTRIBUÏM AL PROGRÉS 
DE LA SOCIETAT:

 > Assessorament especialitzat.

 > (LQHV� GH� VLPXODFLy� L� VHJXLPHQW� GH� OHV�
ÀQDQFHV�SHUVRQDOV�

 > 0LWMDQV�GH�SDJDPHQW�FzPRGHV�L�VHJXUV�

 > 8Q�YHQWDOO�FRPSOHW�GH�SURGXFWHV�G
HV-
WDOYL��SUHYLVLy�L�DVVHJXUDQFHV�

 > Crèdit concedit de manera responsable.

 > /D�FXUD�GH�OD�VHJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�
personal dels nostres clients.

 > &DQDOLW]DQW�GH�IRUPD�HÀFDo�L�SUXGHQW�O
HV-
WDOYL�L�HO�ÀQDQoDPHQW�L�JDUDQWLQW�XQ�VLVWH-
PD�GH�SDJDPHQWV�HÀFLHQW�L�VHJXU�

 > 0LWMDQoDQW� OD� LQFOXVLy� L� O
HGXFDFLy� ÀQDQ-
cera, la sostenibilitat mediambiental, 
HO� VXSRUW� D� OD� GLYHUVLWDW�� HOV� SURJUDPHV�
G
DMXGHV�D�O
KDELWDWJH�R�SURPRYHQW�HO�YR-
OXQWDULDW�FRUSRUDWLX�

 > I, per descomptat, a través de la nostra 
FROÃODERUDFLy�DPE�O
2EUD�6RFLDO�GH�OD�)XQ-
GDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ��HO�SUHVVXSRVW�GH�
OD�TXDO�V
DOLPHQWD�HQ�SDUW�GHOV�GLYLGHQGV�
TXH�&ULWHULD&DL[D�FREUD�SHU�OD�VHYD�SDUWL-
FLSDFLy�D�&DL[D%DQN��8QD�SDUW�VLJQLÀFDWLYD�
G
DTXHVW�SUHVVXSRVW�HV�FDQDOLW]D�D�QHFHV-
VLWDWV� ORFDOV� LGHQWLÀFDWV� GHV� GH� OD� [DU[D�
G
RÀFLQHV� GH� &DL[D%DQN� D� (VSDQ\D� L� GH�
%3,�D�3RUWXJDO�

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV
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d'informació  
No Financera
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ELS NOSTRES 9$/256

4XDOLWDW Compromís 
social

&RQÀDQoD

LA NOSTRA 0,66,Ð

&RQWULEXLU�DO�EHQHVWDU�ÀQDQFHU�
dels nostres clients i al SURJUpV�
de tota la societat

LA NOSTRA &8/785$

Les persones,  
el primer

L'agilitat,  
la nostra 
DFWLWXG

La col·laboració, 
OD�QRVWUD�IRUoD

CLIENTS

 > Ser referent
 > 5HODFLy�EDVDGD�HQ�OD�SUR[LPLWDW�L�OD�FRQÀDQoD
 > Excel·lència en el servei
 > Proposta de valor per a cada segment
 > Aposta per la innovació

SOCIETAT

 > Maximitzar l'aportació a l'economia
 > (VWDEOLU�UHODFLRQV�HVWDEOHV�L�GH�FRQÀDQoD�DPE�

l'entorn
 > &RQWULEXLU�D�UHVROGUH�HOV�UHSWHV�VRFLDOV�PpV�

XUJHQWV
 > 7UDQVLFLy�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL

ACCIONISTES

 > Generació de valor a llarg termini
 > 2IHULU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD
 > Relació propera i transparent

EMPLEATS

 > Garantir-ne el benestar
 > &RQWULEXLU�DO�VHX�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO
 > )RPHQWDU�OD�GLYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�L�

la conciliació
 > Preponderància de criteris meritocràtics

Model de Banca 
8QLYHUVDO

6RFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH��TXH�FREUHL[�WRWHV�
OHV�QHFHVVLWDWV�ÀQDQFHUHV�L�DVVHJXUDGRUHV

LA NOSTRA (675$7Ë*,$

*UXS�ÀQDQFHU�líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en 
EDQFD�VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
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1

/D�QRVWUD�UHVSRQVDELOLWDW�DPE�HOV�SURYHwGRUV

&DL[D%DQN�H[LJHL[�DOV�VHXV�SURYHwGRUV�TXH�UHVSHF-
WLQ�HOV�GUHWV�KXPDQV�L� ODERUDOV�L�IRPHQWD�TXH�HOV�
LQFORJXLQ�HQ�OD�VHYD�SUzSLD�FDGHQD�GH�YDORU�

3HU�IHU�KR��&DL[D%DQN�IRPHQWD�L�LQFORX�HQ�OHV�VH-
YHV�SUjFWLTXHV��HO� FRQHL[HPHQW� L� HO� UHVSHFWH�SHU�
SDUW�GHOV� VHXV�SURYHwGRUV�GHO�&RGL�GH�FRQGXFWD�
per a proveïdors, el coneixement i el respecte dels 
3ULQFLSLV� GHO� 3DFWH� 0XQGLDO� GH� OHV� 1DFLRQV� 8QL-
GHV�� OD� UHDOLW]DFLy� GH� FRQWUROV� DGGLFLRQDOV�� TXDQ�
HV�FRQVLGHUL�FRQYHQLHQW��G
DTXHOOV�SURYHwGRUV�TXH�
es consideren internament com de risc potencial 
mitjà-alt i l'adopció de les accions correctives 
QHFHVVjULHV�TXH�SDOÃOLwQ� O
LQFRPSOLPHQW�GHOV� VHXV�
estàndards.

/D�QRVWUD�UHVSRQVDELOLWDW�DPE�OD�FRPXQLWDW

&DL[D%DQN�Wp�HO�FRPSURPtV�GH�IHU�XQD�FRQWULEX-
FLy� SRVLWLYD� DOV� GUHWV� KXPDQV� HQ� OHV� FRPXQLWDWV�
on opera complint les lleis aplicables, col·laborant 
DPE�OHV�LQVWLWXFLRQV�S~EOLTXHV�L�OD�MXVWtFLD�L�UHVSHF-
WDQW�HOV�GUHWV�KXPDQV�LQWHUQDFLRQDOPHQW�UHFRQH-
JXWV�D�WRW�DUUHX�RQ�RSHUL�

$L[t�PDWHL[��&DL[D%DQN�LPSXOVD�OD�GLIXVLy�GHOV�SULQ-
FLSLV� LQWHUQDFLRQDOV�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�KXPDQV��
DL[t�FRP�G
LQLFLDWLYHV�L�SURJUDPHV�TXH�VXSRVLQ�XQD�
FRQWULEXFLy�SRVLWLYD�D�DTXHVWV� L� DOV�2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�GH�OHV�1DFLRQV�8QL-
GHV��2'6��

ËWLFD�L�LQWHJULWDW
(O�UHVSHFWH�DOV�'UHWV�+XPDQV�pV�SDUW�
LQWHJUDO�GHOV�YDORUV�FRUSRUDWLXV�GH�
&DL[D%DQN�L�O
HVWjQGDUG�G
DFWXDFLy�PtQLP�
SHU�GHVHQYROXSDU�O
DFWLYLWDW�HPSUHVDULDO�
GH�PDQHUD�OHJtWLPD��$�DTXHVW�HIHFWH��
&DL[D%DQN�Wp�XQD�Política Corporativa 
GH�'UHWV�+XPDQV�L�XQ�&RGL�ËWLF�L�
de Principis d'Actuació, normes de 
Pj[LP�QLYHOO�D�O
HVFDOD�MHUjUTXLFD�GH�OD�
QRUPDWLYD�LQWHUQD�GH�O
(QWLWDW��TXH�KD�
aprovat el Consell d'Administració, i 
TXH�HVWDQ�LQVSLUDWV�HQ�HOV�SULQFLSLV�GH�
OD�&DUWD�,QWHUQDFLRQDO�GH�'UHWV�+XPDQV�
de les Nacions Unides i la Declaració de 
O
2UJDQLW]DFLy�,QWHUQDFLRQDO�GH�FRQGXFWD�

Política Corporativa GH�'UHWV�+XPDQV�

/D�QRVWUD�UHVSRQVDELOLWDW�HQYHUV�HOV�HPSOHDWV

&DL[D%DQN�FRQVLGHUD�OD�UHODFLy�DPE�HOV�VHXV�HP-
SOHDWV�FRP�XQD�GH�OHV�VHYHV�UHVSRQVDELOLWDWV�SULQ-
FLSDOV�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�KXPDQV�

&DL[D%DQN�YLQFXOD�OHV�VHYHV�SROtWLTXHV�GH�VHOHFFLy��
JHVWLy�� SURPRFLy�� UHPXQHUDFLy� L� GHVHQYROXSD-
ment de les persones al respecte a la diversitat, 
OD� LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�� OD�PHULWRFUjFLD� L� OD�QR�
GLVFULPLQDFLy�SHU�UDRQV�GH�JqQHUH��UDoD��HGDW��GLV-
FDSDFLWDW�R�DOWUHV�FLUFXPVWjQFLHV�

/D�QRVWUD�UHVSRQVDELOLWDW�HQYHUV�HOV�FOLHQWV

&DL[D%DQN�H[LJHL[�DOV�VHXV�HPSOHDWV�TXH�UHVSHFWLQ�
OHV�SHUVRQHV��OD�VHYD�GLJQLWDW�L�HOV�VHXV�YDORUV�IRQD-
mentals. De la mateixa manera, aspira a treballar 
DPE�FOLHQWV�TXH�FRPSDUWHL[LQ�HOV�VHXV�YDORUV�UHV-
SHFWH�DOV�GUHWV�KXPDQV�

6yQ�FODX�HQ�DTXHVW�jPELW��HQWUH�DOWUHV�DVSHFWHV��
HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�
ÀQDQFHUV�GH�IRUPD�FRKHUHQW�DPE�OHV�DVSLUDFLRQV�
GH�&DL[D%DQN�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�KXPDQV��OD�LQ-
tegració de riscos socials i ambientals en la presa 
GH�GHFLVLRQV�� OD�SURPRFLy�GH�OD� LQFOXVLy�ÀQDQFH-
UD�L�HO�IHW�G
HYLWDU�HO�ÀQDQoDPHQW�R�OD�LQYHUVLy�HQ�
DTXHOOHV�FRPSDQ\LHV�R�SURMHFWHV�UHODFLRQDWV�DPE�
LQIUDFFLRQV�JUHXV�GHOV�GUHWV�KXPDQV��DL[t�FRP�HO�
UHVSHFWH�SHU� OD� FRQÀGHQFLDOLWDW�� HO� GUHW� D� OD� LQWL-
mitat i la privacitat de les dades dels clients i de 
la plantilla.

/D�SURWHFFLy�GHOV�GUHWV�KXPDQV�HV�PDWHULDOLW]D�HQ�OHV�DFWXDFLRQV�VHJ�HQWV��HQ�IXQFLy�GHO�JUXS�G
LQWHUqV�

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQN�(VWDWLFRV�3')V�UHVSRQVDELOLGDGBFRUSRUDWLYD�3RO,WLFDB''++B����B&$�SGI
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https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/PolItica_DDHH_2019_CA.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/PolItica_DDHH_2019_CA.pdf
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1

&DL[D%DQN�WUHEDOOD�SHU�HQWHQGUH�HOV�LPSDFWHV�HQ�HOV�'UHWV�+XPDQV�GHULYDWV�GH�OD�
seva activitat. 3HU�IHU�KR��Wp�LPSODQWDWV�SURFHVVRV�SHULzGLFV�GH�GLOLJqQFLD�GHJXGD�SHU�YD-
ORUDU�HO�ULVF�G
LQFRPSOLPHQW��D�SDUWLU�GHOV�TXDOV�SURSRVD�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�R�UHPHL�GHOV�
LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�PHVXUHV�SHU�PD[LPLW]DU�HOV�LPSDFWHV�SRVLWLXV��'XUDQW�HO�SULPHU�VHPHV-
WUH�GH�������YD�FRQFORXUH�HO�SURFpV�GH�GHJXGD�GLOLJqQFLD�L�assessment en matèria de drets 
KXPDQV�TXH�&DL[D%DQN�GXX�D�WHUPH�DPE�XQ�WHUFHU�LQGHSHQGHQW�GH�PDQHUD�SHULzGLFD��

/D�YDORUDFLy�REWLQJXGD�pV�VDWLVIDFWzULD�L�GHPRVWUD�XQ�HQWRUQ�GH�FRQWURO�DGHTXDW���

 > &DL[D%DQN�Wp�XQ�JUDX�GH�FREHUWXUD�DGHTXDW�SHU�D�FDGDVFXQ�GHOV�HVGHYHQLPHQWV�GH�
ULVF�HQ�PDWqULD�GH�'UHWV�+XPDQV�

 > &DL[D%DQN�Wp�XQD�HOHYDGD�PDGXUHVD�HQ�OD�SURWHFFLy�L�UHVSHFWH�GHOV�GUHWV�KXPDQV�L�
UHVSRQ�DOV�FRPSURPLVRV�GHÀQLWV�HQ�OD�VHYD�3ROtWLFD�FRUSRUDWLYD�GH�'UHWV�+XPDQV�

(OV�UHVXOWDWV�REWLQJXWV�HQ�HO�SURFpV�GH�GHJXGD�
diligència i assessment en matèria de Drets 
+XPDQV�KDQ�WLQJXW�XQD�UHSHUFXVVLy�LPSRUWDQW�D�OD�
SXQWXDFLy�REWLQJXGD�DO�'-6,�HO�����

 > ,GHQWLÀFDFLy�GHOV�HVGHYHQLPHQWV�GH�ULVF�WHQLQW�HQ�FRPSWH�HOV�FRPSURPLVRV�L�SULQFLSLV�
G
DFWXDFLy�DGTXLULWV� D� OD�3ROtWLFD� FRUSRUDWLYD�GH�'UHWV�+XPDQV�GH�&DL[D%DQN� L� OHV�
YXOQHUDFLRQV�SRWHQFLDOV�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�KXPDQV�HQ�UHVSRVWD�D�OD�UHVSRQVDELOLWDW�
de CaixaBank amb els empleats i els proveïdors, com ara proveïdors de serveis 
ÀQDQFHUV��L�FRP�D�SDUW�GH�OD�FRPXQLWDW��

 > Partint de la llista de 35 drets humans que recull la Guia d'Avaluació i Gestió 
d'Impactes en els Drets Humans de l'IFC (International Finance Corporation del 
World Bank Group)��HV�YDQ�LGHQWLÀFDU�HOV�TXH�HV�SRGHQ�DSOLFDU�D�O
DFWLYLWDW�
GH�&DL[D%DQN���

 > 'HÀQLFLy�GHOV�SRVVLEOHV�HVGHYHQLPHQWV�GH�ULVF�L�DYDOXDFLy�GH�OD�VHYD�VHYHULWDW��(V�
YDQ�DQDOLW]DU����HVGHYHQLPHQWV�GH�ULVF�

 > (V�YDQ� LGHQWLÀFDU�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�TXH�FDGDVFXQ�GHOV�HVGHYHQLPHQWV�GH� ULVF�
podia afectar.

 > 'HÀQLFLy�GHOV�FULWHULV�TXH�FDO�FRQVLGHUDU�SHU�DYDOXDU�ORV��SULRULW]DU�ORV�L�JHVWLRQDU�ORV��

 > (VWDEOLPHQW�GHOV�HOHPHQWV�GH�GHJXGD�GLOLJqQFLD�SHU�SUHYHQLU��PLWLJDU�L�H[SOLFDU�FRP�
DERUGDU�HOV�LPSDFWHV�LGHQWLÀFDWV�SUqYLDPHQW�D�O
DFWLYLWDW�SUzSLD��D�OD�FDGHQD�GH�VXE-
ministrament o a través d'altres relacions comercials. 

3URFpV�GH�GHJXGD�GLOLJqQFLD

3URFpV�G
assessment

 > (O�SXQW�GH�SDUWLGD�pV�HO�SURFHGLPHQW�G
DYDOXDFLy�GH�ULVFRV�L�GHJXGD�GLOLJqQFLD�
HQ�GUHWV�KXPDQV��

 > &RQVWUXFFLy�GH�PDSHV�GH�ULVFRV�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�KXPDQV�SHU�D�FDGD�EORF�
segons probabilitat, impacte i severitat del risc. 

 > &RPSURYDFLRQV�GHOV�SURFHVVRV�L�HOHPHQWV�GH�GHJXGD�GLOLJqQFLD�TXH�&DL[D-
Bank ha establert per prevenir i mitigar els riscos potencials.

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�
caixabank/Estaticos/PDFs/responsabili-
GDGBFRUSRUDWLYD�5HVXPHQB3URFHVRB'H-
ELGDB'LOLJHQFLDB$VVHVVPHQWB''++B-X-
nio_2020_VF_ca.pdf

Deguda diligència i assessment HQ�'UHWV�+XPDQV
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https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Resumen_Proceso_Debida_Diligencia_Assessment_DDHH_Junio_2020_VF_ca.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Resumen_Proceso_Debida_Diligencia_Assessment_DDHH_Junio_2020_VF_ca.pdf


 24

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

ELEMENTS DE DEGUDA DILIGÈNCIA DISTRIBUÏTS EN QUATRE BLOCS I PRINCIPALS INDICADORS AL TANCAMENT DE 2020

Gestió de recursos humans 

)LQDQoDPHQW�L�LQYHUVLy

Compres de gestió i proveïdors

Comercialització

Igualtat de tracte en la gestió de persones

Adequació del deute hipotecari

3URFpV�GH�FRPSUHV

$FFHVVLELOLWDW�GHOV�FOLHQWV

(QWRUQ�L�OORF�GH�WUHEDOO��DFFHVVLELOLWDW��VHJXUHWDW�L�VDOXW�

����� 
dones en posicions directi-
YHV�D�SDUWLU�GH�VXEGLUHFFLy�
G
RÀFLQD�JUDQ1

642 0½ 
YROXP�GH�FRPSUHV�QHJR-
ciat a través de negociació 
HOHFWUzQLFD

100��/ 83� 
poblacions >10.000 habitants 
DPE�SUHVqQFLD��(VSDQ\D�L�3RUWX-
JDO��UHVSHFWLYDPHQW�

���� 
tQGH[�GH�IUHT�qQFLD�
d'accidents

����� 
dones al Consell d'Admi-
nistració

14.455 
habitatges del programa 
GH�OORJXHU�VRFLDO

����0½
YROXP�GH�FRPSUHV�DGMX-
dicat a Centres Especials 
G
2FXSDFLy

���� 
índex d'absentisme 
JHVWLRQDEOH��PDODOWLD�L�
DFFLGHQW�

&RQGLFLRQV�ODERUDOV�MXVWHV

6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�SURWHFFLy�GH�GDGHV��SULYDFLWDW�GH�O
HPSOHDW�

)LQDQoDPHQW�GH�SURMHFWHV�L�FRUSRUDWLYD

&RPHUFLDOLW]DFLy� �GLVVHQ\� GH� SURGXFWHV�� PjUTXH-
WLQJ�L�SXEOLFLWDW��YHQGD�

/OLEHUWDW�D�O
HQWRUQ�ODERUDO

Naturalesa de les inversions

6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�SURWHFFLy�GH�GDGHV��SUL-
YDFLWDW�GHO�FOLHQW�

2.344 
empleats acollits a permi-
VRV�UHWULEXwWV2

630
VROÃOLFLWXGV�GH�ÀQDQoDPHQW�
DYDOXDGHV�HQ�WHUPHV�GH�
risc mediambiental

18.710
SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�D�
la MiFID II

~140.000 0½
de les inversions tenen en 
consideració criteris ASG3

98�
SURIHVVLRQDOV�TXH�KDQ�
IHW�HO�FXUV�GH�VHJXUHWDW�
el 2020

+50 0½
,QYHUWLWV�HQ�VHJXUHWDW�GH�OD�
informació 

70� 
SDUWLFLSDFLy�HQ�O
(VWXGL�GH�
Compromís

2.997 0½ 
préstecs concedits 
referenciats a variables de 
sostenibilitat

1�2ÀFLQHV�$�L�%��&DL[D%DQN��6�$�

2 CaixaBank, S.A.

3 VidaCaixa i CaixaBank Asset 
Management.
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Compliment de les lleis i normativa 
vigent

El respecte a les lleis i altres normes vigents 
HQ�FDGD�PRPHQW�KD�GH�VHU�XQ�SULQFLSL�UHFWRU�
GH�WRWV�HOV�TXH�LQWHJUHQ�&DL[D%DQN��

5HVSHFWH

Respectem les persones, la seva dignitat i els 
YDORUV� IRQDPHQWDOV�� 5HVSHFWHP� OHV� FXOWXUHV�
G
DTXHOOV�WHUULWRULV�L�SDwVRV�RQ�&DL[D%DQN�RSH-
ra. Respectem el medi ambient. 

Integritat i Transparència

Sent íntegres i transparents, generem con-
ÀDQoD��XQ�YDORU�IRQDPHQWDO�SHU�D�&DL[D%DQN�

([FHOÃOqQFLD�L�3URIHVVLRQDOLWDW

7UHEDOOHP�DPE� ULJRU� L� HÀFjFLD�� /
H[FHOÃOqQFLD�
FRQVWLWXHL[� XQ� GHOV� YDORUV� IRQDPHQWDOV� GH�
&DL[D%DQN��3HU�DL[z��VLWXHP�OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�
nostres clients i accionistes al centre de la 
QRVWUD�DFWXDFLy�SURIHVVLRQDO�

&RQÀGHQFLDOLWDW

3UHVHUYHP� OD�FRQÀGHQFLDOLWDW�GH� OD� LQIRUPD-
FLy�TXH�HQV�FRQÀHQ�HOV�QRVWUHV�DFFLRQLVWHV� L�
clients. 

5HVSRQVDELOLWDW�VRFLDO

Estem compromesos amb la societat i el medi am-
ELHQW�L�WHQLP�HQ�FRPSWH�DTXHVWV�REMHFWLXV�HQ�GHV-
HQYROXSDU�OD�QRVWUD�DFWLYLWDW�

&DL[D%DQN�� D� WUDYpV� GH� OD� 3ROtWLFD� $QWLFRUUXSFLy��
TXH�FRPSOHPHQWD�HO�&RGL�ËWLF�L�3ULQFLSLV�G
$FWXD-
FLy��UHEXWMD�WRWD�PHQD�GH�FRUUXSFLy�L�EDVD�OD�VHYD�
DFWXDFLy�HQ�HOV�HVWjQGDUGV�GH�UHVSRQVDELOLWDW�PpV�
HOHYDWV��&RP�D�VLJQDQW�GHO�3DFWH�0XQGLDO�GH�1D-
cions Unides, CaixaBank es compromet a complir 
HOV�GHX�SULQFLSLV�TXH�HVWDEOHL[�� HQWUH�HOV�TXDOV�KL�
KD�HO�GH�WUHEDOODU�FRQWUD�OD�FRUUXSFLy�HQ�WRWHV�OHV�
VHYHV�IRUPHV��LQFORVHV�O
H[WRUVLy�L�HO�VXERUQ��SULQFLSL�
Q~P������

$L[t� PDWHL[�� OD� 3ROtWLFD� H[SRVD� OHV� FRQGXFWHV�� OHV�
SUjFWLTXHV� L� OHV�DFWLYLWDWV�SURKLELGHV�SHU�HYLWDU�VL-
WXDFLRQV�TXH�HV�SXJXLQ�FRQÀJXUDU�FRP�D�H[WRUVLy��
VXERUQV��SDJDPHQWV�GH�IDFLOLWDFLy�R�WUjÀF�G
LQÁXqQ-
cies.

/D�SROtWLFD�LQFORX�L�HVWDEOHL[��HQWUH�G
DOWUHV�

1RUPHV�VREUH�O
DFFHSWDFLy�L�FRQFHVVLy�GH�
regals

3URKLELFLy� G
DFFHSWDFLy� GH� UHJDOV� GH� TXDOVHYRO�
LPSRUW�VL� OD�ÀQDOLWDW�pV� LQÁXLU�HQ� O
HPSOHDW��(Q� OD�
resta de casos, no es poden acceptar regals amb 
XQ�YDORU�GH�PHUFDW�VXSHULRU�D�����HXURV��

Política Anticorrupció

(V�SURKLEHL[�OD�FRQFHVVLy�GH�UHJDOV�D�IXQFLRQDULV�S~-
EOLFV�L�DXWRULWDWV��

Despeses de viatge i hospitalitat

+DXUDQ� GH� VHU� UDRQDEOHV� L� HVWDU� UHODFLRQDGHV� DPE�
l'activitat de l'Entitat, seran sempre a càrrec de Caixa-
Bank i s'abonaran directament al prestador del servei.

5HODFLRQV�DPE�LQVWLWXFLRQV�SROtWLTXHV�L�RÀFLDOV

Es prohibeixen les donacions a partits polítics i a les 
IXQGDFLRQV�TXH�KL�HVWLJXLQ�YLQFXODGHV��1RPpV�HV�SR-
GUDQ�DVVROLU�DFRUGV�GH�FRQGRQDFLy�GH�GHXWH�DPE�HOV�
SDUWLWV�SROtWLFV�L�OHV�VHYHV�IXQGDFLRQV�YLQFXODGHV�TXDQ�
DL[t�KR�SHUPHWL�OD�OHJLVODFLy�QDFLRQDO�GH�ÀQDQoDPHQW�
de partits. 

CaixaBank no contractarà serveis directes de lobby o 
representació d'interessos per posicionar-se davant 
OHV� DXWRULWDWV�� VLQy� TXH�� HQ� JHQHUDO�� FRPSDUWLUj� OHV�
seves opinions a través de diferents associacions per 
LQWHQWDU�FRQVHQVXDU�OD�SRVLFLy�GHO�VHFWRU�

A més, la Política cobreix els àmbits de: �L� Patrocinis, 
�LL��'RQDFLRQV�L�DSRUWDFLRQV�D�IXQGDFLRQV�L�21*�L��LLL� 
Proveïdors de risc. 

Codi ètic i Principis G
DFWXDFLy�GH�&DL[D%DQN

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQN�(VWDWLFRV�3')V�UHVSRQVDELOLGDGB
FRUSRUDWLYD�&RGLB(WLFBLB3ULQFLSLVBG$FWXDFLRBJHQ�����SGI

2�KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQN�(VWDWLFRV�3')V�UHVSRQVDELOL-
GDGBFRUSRUDWLYD�3ROLWLFDB$QWLFRUUXSFLRBJHQ�����SGI

1

2
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https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Codi_Etic_i_Principis_dActuacio_gen2019.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Politica_Anticorrupcio_gen2019.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Codi_Etic_i_Principis_dActuacio_gen2019.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/responsabilidad_corporativa/Politica_Anticorrupcio_gen2019.pdf
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$�FRQWLQXDFLy�HV�PRVWUD�XQ�GHWDOO�GH� OHV�SROtWLTXHV�SULQFLSDOV�HQ�PDWqULD�G
ètica i integritat��TXH�KD�DSURYDW�HO�
Consell d'Administració:

CaixaBank està plenament compromesa amb la preven-
FLy�GHO�EODQTXHLJ�GH�FDSLWDOV� L�GHO�ÀQDQoDPHQW�GHO�
terrorisme��HV�FRQVLGHUD� IRQDPHQWDO�HVWDEOLU� OHV�PHVX-
UHV� QHFHVVjULHV� L� UHYLVDU�OHV� SHULzGLFDPHQW� SHU� SUHYHQLU�
L�HYLWDU�DO�Pj[LP�SRVVLEOH�TXH�HOV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�GH�
&DL[D%DQN�HV�SXJXLQ�XWLOLW]DU�DPE�FRQGXFWHV�LOÃOtFLWHV��(Q�
DTXHVW�VHQWLW��pV�FODX�FROÃODERUDU�DFWLYDPHQW�DPE�HOV�UH-
JXODGRUV�L�OHV�IRUFHV�GH�VHJXUHWDW�L�FRPXQLFDU�WRWHV�OHV�DF-
WLYLWDWV�VRVSLWRVHV�TXH�HV�GHWHFWLQ��3HU�IHU�KR��&DL[D%DQN�
GLVSRVD�G
XQ�PRGHO�GH�JHVWLy�GHO� ULVF�GH�EODQTXHLJ�GH�
FDSLWDOV�L�ÀQDQoDPHQW�GHO�WHUURULVPH��TXH�DSOLFD�HQ�O
H[HU-

cici de les seves activitats, negocis i relacions, tant nacio-
QDOPHQW�FRP�LQWHUQDFLRQDOPHQW��SHU�SUHYHQLU�DTXHVW�ULVF�
D�TXq�HV� WURED� VXEMHFWH�� 7DO� FRP�HVWDEOHL[� OD� UHJXODFLy�
HVSDQ\ROD��OD�JHVWLy�GHO�ULVF�GH�EODQTXHLJ�GH�FDSLWDOV�HVWj�
VRWPqV�D�XQD�UHYLVLy�DQXDO�SHU�SDUW�G
XQ�H[SHUW�H[WHUQ�
LQGHSHQGHQW��(Q�OD�UHYLVLy�TXH�V
KD�IHW�HO�������QR�V
KL�KDQ�
LGHQWLÀFDW�GHÀFLqQFLHV�VLJQLÀFDWLYHV��

El respecte del dret fonamental a la protecció de dades 
L�OD�SULYDFLWDW�HV�UHFXOO�HQ�HO�QRVWUH�&RGL�qWLF�L�pV�HO�SLODU�
VREUH�HO�TXDO�HV�EDVD�XQ�GHOV�QRVWUHV�YDORUV�FRUSRUDWLXV��

OD�FRQÀDQoD��(Q�DTXHVW�VHQWLW��KL�KD�XQD�Política Corpo-
rativa de Privacitat� TXH�� MXQWDPHQW�DPE� OD�QRUPDWLYD�
LQWHUQD��GHVHQYROXSD�OD�FRQÀGHQFLDOLWDW�L�HO�WUDFWDPHQW�GH�
GDGHV�GH�FDUjFWHU�SHUVRQDO��$PE�O
REMHFWLX�GH�JDUDQWLU�XQD�
DYDOXDFLy�UHFXUUHQW�GHOV�ULVFRV�HQ�O
jPELW�GH�JHVWLy�L�HO�WUDFWD-
PHQW�GH�GDGHV�SHUVRQDOV��KL�KD�XQ�&RPLWq�GH�3ULYDFLWDW�L�XQ�
Comitè PIA (Privacy Impact Assessment)��TXH�V
HQFDUUHJXHQ�
G
DQDOLW]DU�L�DSURYDU�TXDOVHYRO�QRX�WUDFWDPHQW�L�IHU�HO�VHJXL-
PHQW�GH�OD�LPSODQWDFLy�GH�OHV�PHVXUHV�DFRUGDGHV�

Política 2EMHFWLX
Última  
actualització

3~EOLFD�DO�ZHE�
corporatiu de 
&DL[D%DQN

&RGL�qWLF�L�SULQFLSLV�G
$FWXDFLy� 0DQLIHVW�VREUH�HOV�YDORUV�L�SULQFLSLV�qWLFV�TXH�LQVSLUHQ�O
DFWXDFLy�L�KDQ�GH�UHJLU�O
DFWLYLWDW�GH�
CaixaBank. Gener 2019

3ROtWLFD�FRUSRUDWLYD�GH�GUHWV�KXPDQV (VWjQGDUG�G
DFWXDFLy�PtQLP�SHU�GHVHQYROXSDU�O
DFWLYLWDW�GH�IRUPD�OHJtWLPD� 2FWXEUH�����

3ROtWLFD�DQWLFRUUXSFLy
,PSHGLU�TXH�WDQW�O
(QWLWDW�FRP�HOV�VHXV�FROÃODERUDGRUV�H[WHUQV��GLUHFWDPHQW�R�D�WUDYpV�GH�
SHUVRQHV�LQWHUSRVDGHV��LQFRUULQ�HQ�FRQGXFWHV�TXH�SXJXLQ�VHU�FRQWUjULHV�D�OD�OOHL�R�DOV�SULQFLSLV�
EjVLFV�G
DFWXDFLy�GH�&DL[D%DQN��

Gener 2019

Política Corporativa de Compliance Penal Prevenir i evitar la comissió de delictes al si de l'organització. Abril de 2020

3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�3UHYHQFLy�GHO�%ODQTXHLJ�GH�&DSLWDOV�L�GHO�
)LQDQoDPHQW�GHO�7HUURULVPH��3%&)7��L�GH�JHVWLy�GH�OHV�6DQFLRQV�L�
&RQWUDPHVXUHV�)LQDQFHUHV�,QWHUQDFLRQDOV�GHO�*UXS�&DL[D%DQN

3URPRXUH�DFWLYDPHQW�O
DSOLFDFLy�GHOV�HVWjQGDUGV�LQWHUQDFLRQDOV�PpV�DOWV�HQ�DTXHVWD�PDWqULD�HQ�
WRWHV�DTXHOOHV�MXULVGLFFLRQV�RQ�HO�*UXS�&DL[D%DQN�Wp�SUHVqQFLD�L�RSHUD� -XOLRO�GH�����

Política corporativa de relació amb el sector de defensa 5HJXOD�OHV�FRQGLFLRQV�HQ�TXq�HV�SRGUj�FRQVLGHUDU�OD�SRVVLELOLWDW�GH�PDQWHQLU�UHODFLRQV�
FRPHUFLDOV�DPE�HPSUHVHV�G
DTXHVW�VHFWRU�L�HVWDEOHL[�UHVWULFFLRQV�L�FULWHULV�G
H[FOXVLy� Desembre de 2019

5HJODPHQW�LQWHUQ�GH�FRQGXFWD�HQ�O
jPELW�GHO�PHUFDW�GH�YDORUV��5,&�
Fomentar la transparència en els mercats i preservar, en tot moment, l'interès legítim dels 
LQYHUVRUV�G
DFRUG�DPE�HO�5HJODPHQW����������GHO�3DUODPHQW�(XURSHX�L�OD�/OHL�GHO�PHUFDW�GH�
valors.

-XOLRO�����

3ROtWLFD�JHQHUDO�FRUSRUDWLYD�GH�FRQÁLFWHV�G
LQWHUqV 3HUPHW�SUHYHQLU�L�JHVWLRQDU�HOV�SRVVLEOHV�FRQÁLFWHV�G
LQWHUqV�TXH�SXJXLQ�VRUJLU�HQ�HOV�GLYHUVRV�jPELWV�
i escenaris. Febrer de 2020

Política corporativa de privacitat 5HFXOO�HO�GUHW�IRQDPHQWDO�D�OD�SURWHFFLy�GH�GDGHV�L�OD�SULYDFLWDW� Gener de 2020

1

1

1�6yQ�S~EOLFV�XQV�3ULQFLSLV��H[WUDFWH�GH�OD�3ROtWLFD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

,�OD�YLQFXODFLy�GH�OD�UHWULEXFLy�YDULDEOH�GHOV�HPSOHDWV�DO�FRQMXQW�G
DVSHFWHV�
UHODFLRQDWV�DPE�HOV�ULVFRV�GH�FRQGXFWD�

(OV� UHSWHV�FRUSRUDWLXV� LQFRUSRUHQ�HO�FRPSOLPHQW�G
XQ� LQGLFDGRU�TXH�UHFXOO�YD-
ULDEOHV�UHODFLRQDGHV�DPE�FRQGXFWD��GLOLJqQFLD�GHJXGD�GH�FOLHQWV�L�IRUPDOLW]DFLy�
FRUUHFWD�G
RSHUDFLRQV��L�TXH�SHQDOLW]D�OD�UHWULEXFLy�YDULDEOH�GHOV�HPSOHDWV�HQ�FDV�
TXH�QR�V
DVVROHL[LQ�HOV�REMHFWLXV�GHÀQLWV�

CURSOS DE FORMACIÓ PRINCIPALS FETS PER EMPLEATS EN 
L'ÀMBIT DE PRÀCTIQUES RESPONSABLES

8Q�HOHPHQW�FODX�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�L�OD�LPSODQWDFLy�FRUUHFWHV�GHOV�FRGLV�L�
SROtWLTXHV�pV�IRPHQWDU� L�GHVHQYROXSDU�XQD�FXOWXUD�HIHFWLYD�GH�FRQGXFWD�D�WRWD�
O
(QWLWDW��3HU�SRWHQFLDU�L�JDUDQWLU�HO�UHIRUo�GH�OD�FXOWXUD��HV�PDQWp�XQD�HVWUDWqJLD�GH�
FRPXQLFDFLy�L�VHQVLELOLW]DFLy�D�WRWD�O
RUJDQLW]DFLy��/HV�SDODQTXHV�SULQFLSDOV�TXH�
V
XWLOLW]HQ�HQ�DTXHVWD�HVWUDWqJLD�VyQ� Formació el 2020

9LQFXODGD�D� 
UHPXQHUDFLy

7RWDO�HPSOHDWV�TXH�KDQ�
VXSHUDW�OD�IRUPDFLy1

1RX�&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV �������HPSOHDWV

Transparència en la comercialització 
GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�GH�&DL[D%DQN �������HPSOHDWV

$FWXDOLW]DFLy�GH�OD�3%&)7�L�6DQFLRQV 33.499 empleats

Protecció de Dades a CaixaBank �������HPSOHDWV

6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�3UHYHQFLy�
GHO�IUDX�SHU�D�FOLHQWV 28.269 empleats

Mesures per fer efectiu HO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�SROtWLTXHV

La formació:

El 2020, tots els empleats de CaixaBank, 
6�$�� WHQHQ� YLQFXODGD� OD� SHUFHSFLy� GH� OD�
UHWULEXFLy� YDULDEOH� D� OD� UHDOLW]DFLy� L� VXSH-
UDFLy� GH� GHWHUPLQDWV� FXUVRV� GH� IRUPDFLy�
REOLJDWzULD�VREUH�jPELWV�UHJXODWRULV�R�DPE�
VHQVLELOLWDW�HVSHFLDO�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�GH�
FRQGXFWD��(O�������DTXHVW�FULWHUL�V
KD�HVWqV�
D�OD�UHVWD�GH�*UXS�

La comunicació:

'XUDQW�HO������V
KDQ�IHW��GH�PDQHUD�FRP-
SOHPHQWjULD� DOV� FXUVRV� GH� IRUPDFLy�� VHV-
VLRQV� HVSHFtÀTXHV� GH� VHQVLELOLW]DFLy� D� OD�
[DU[D�G
RÀFLQHV�L�D�OHV�jUHHV�HVSHFLDOLW]DGHV�
L�V
KDQ�SXEOLFDW�QRWtFLHV��GHVWDFDWV�L�FLUFXODUV�
a la intranet.

EMPLEATS AMB 
BONUS VINCULAT A 
LA FORMACIÓ
�������(/�����������

34.605

ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ
313 EL 2019 

260
1�3ULRULW]DFLy�G
XQD�GHWHUPLQDGD�IRUPDFLy�HQ�IXQFLy�GHO�ULVF�GH�OHV�GLIHUHQWV�VRFLHWDWV�
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Informe de Gestió 
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&DQDO�GH�FRQVXOWHV�L�GHQ~QFLHV

(O� &DQDO� GH� &RQVXOWHV� L� 'HQ~QFLHV� pV� XQ� HOHPHQW� FODX� DO� *UXS�
HQ� OD�JHVWLy�GH� OD�FRQGXFWD�� �$� WUDYpV�GHO�&DQDO�GH�&RQVXOWHV� L�
'HQ~QFLHV��HV�SRGHQ�HQYLDU�FRPXQLFDFLRQV�VREUH�OD�LQWHUSUHWDFLy�
R�DSOLFDFLy�SUjFWLFD�GHOV�FRGLV�GH�FRQGXFWD�L�SROtWLTXHV��L�GHQXQFLDU�
QH� SRVVLEOHV� YXOQHUDFLRQV�� (Q� HO� FDV� GH� GHQ~QFLHV� VXVFLWDGHV�
SHU� FOLHQWV�� HV� WUDPLWDUDQ� SHOV� FDQDOV� G
DWHQFLy� D� DTXHVWV� TXH�
CaixaBank té establerts.

/HV� GHQ~QFLHV� HV� UHVROHQ� XWLOLW]DQW� XQ� SURFHGLPHQW� ULJRUyV��
WUDQVSDUHQW� L� REMHFWLX� L� DSOLFDQW� HVWULFWDPHQW� JDUDQWLHV� GH�
FRQÀGHQFLDOLWDW��UHVHUYD�G
LGHQWLWDW�L�SURKLELFLy�GH�UHSUHVjOLHV�

(Q�HOV� FDVRV�HQ�TXq�HPSOHDWV�GHO�*UXS��GXUDQW� OD�SUHVWDFLy�GH�
VHUYHLV�� LQFRUULQ� HQ� FRQGXFWHV� TXH� HV� SXJXLQ� WLWOODU� GH� IUDX�
FRUUXSFLy�� OD� FRQGXFWD� HV� FRQVLGHUDUj� IDOWD� PROW� JUHX� GH�
FRQIRUPLWDW�DPE�HO�FRQYHQL�FROÃOHFWLX�YLJHQW��FRVD�TXH�LPSOLFDUj�
l'aplicació de les sancions previstes en el conveni esmentat per a 
DTXHVWD�PHQD�GH�IDOWHV��

/HV�SULQFLSDOV�ÀWHV�GHO�QRX�&DQDO�VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

 > Nou entorn: LPSODQWDFLy�G
XQD�QRYD�SODWDIRUPD�DFFHVVLEOH�
WDQW� LQWHUQDPHQW� FRP� GHV� G
,QWHUQHW�� FRVD� TXH� SHUPHW�
accedir-hi les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any des de 
TXDOVHYRO�ORFDOLW]DFLy�L�GLVSRVLWLX�

 > Col·lectius: a més dels empleats, també poden accedir a 
DTXHVW�&DQDO�HOV�&RQVHOOHUV�GH�&DL[D%DQN��HO�SHUVRQDO�G
(77��
els agents i els proveïdors. 

 > 3RVVLELOLWDW�GH�GHQ~QFLHV�DQzQLPHV�

'XUDQW�HO������V
KD�OODQoDW�XQ�QRX�
&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV�DOLQHDW�
DPE�OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV�QDFLRQDOV�
L�LQWHUQDFLRQDOV�TXH�SHUPHW�OD�JHVWLy�
LQWHJUDGD�GH�OHV�GHQ~QFLHV�DPE�YLVLy�GH�
*UXS�

DETALLS DEL CANAL DE CONSULTES O DENÚNCIES EL 2020

DENÚNCIES 
PER 

TIPOLOGIA

CONSULTES 
PER 

TIPOLOGIA

3 88&RQÁLFWHV�G
LQWHUqV

0 288Incompliment del Reglament Intern de 
&RQGXFWD��5,&�

13 65Altres

6 103URWHFFLy�GH�GDGHV�L�FRQÀGHQFLDOLWDW�GH�OD�
informació

1 223ROtWLFD�DQWLFRUUXSFLy

15 16&RPHUFLDOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV��WUDQVSDUqQFLD�L�
protecció al client

'H� OHV����GHQ~QFLHV� UHEXGHV�HO������� VH�Q
KDQ�DGPqV�D�
WUjPLW����������L����QR�V
KDQ�DGPqV�������

'H�OHV�GHQ~QFLHV�DGPHVHV��XQ�����FRQWLQXHQ�HQ�FXUV��HQ�
XQ�����GHOV�FDVRV�QR�V
KD�GHWHFWDW�LQFRPSOLPHQW�L��GHOV�FD-
VRV�HQ�TXq�V
KD�GHWHFWDW�LQFRPSOLPHQW��������D�OD�PDMRULD�
V
KL�KDQ�DSOLFDW�PHVXUHV�GLVFLSOLQjULHV�������

(Q� UHIHUqQFLD� D� OD� WLSRORJLD� GH� OHV� GHQ~QFLHV� UHEXGHV��
GHVWDTXHQ� OHV� UHODWLYHV� D� FRPHUFLDOLW]DFLy� GH� SURGXFWHV��
WUDQVSDUqQFLD� L�SURWHFFLy�GHO�FOLHQW� ������� L�SURWHFFLy�GH�
GDGHV��������

)LQDOPHQW�� L� HQ� UHODFLy� DPE� OD� ]RQD�JHRJUjÀFD�� HQ�GHV-
WDTXHQ�OHV�UHEXGHV�GH�&DWDOXQ\D��������$QGDOXVLD��������
3RUWXJDO�������L�0DGULG�������

38�'HQ~QFLHV ����HO������

489 Consultes �����HO������

'(1Ó1&,(6

&2168/7(6
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&DL[D%DQN� SRVD� D� GLVSRVLFLy� GHOV� HPSOHDWV� XQ� FDQDO� GH� GHQ~QFLHV� HVSHFtÀF� SHU� D� FDVRV�
G
DVVHWMDPHQW��DFFHVVLEOH�D�WUDYpV�GH� OD� LQWUDQHW�FRUSRUDWLYD��'XUDQW� O
DQ\�������V
KDQ�UHEXW���
GHQ~QFLHV�IRUPDOV�UHIHULGHV�D�SRVVLEOHV�FRPSRUWDPHQWV�G
DVVHWMDPHQW�ODERUDO�L�VH[XDO��(OV�JHVWRUV�
H[WHUQV�YDQ�GHWHUPLQDU�TXH�KL�KDYLD���FDVRV�DPE�SRVVLEOHV�LQGLFLV�G
DVVHWMDPHQW��GHOV�TXDOV�QRPpV�
��ÀQDOPHQW�HV�YD�UHVROGUH�DPE�H[LVWqQFLD�G
DVVHWMDPHQW��(O������HV�YDQ�UHEUH���GHQ~QFLHV�IRUPDOV��
L�HV�YD�GHWHUPLQDU�TXH�QR�KL�YD�KDYHU�FDS�FDV�G
DVVHWMDPHQW��

7DO�FRP�HVWDEOHL[�HO�3URWRFRO��HOV�JHVWRUV�H[WHUQV�KDQ�IHW�LQIRUPHV�GH�OHV�WUHV�GHQ~QFLHV�IRUPDOV��
DPE�HO�UHVXOWDW�VHJ�HQW����UHVROXFLRQV�G
H[LVWqQFLD�GH�SRVVLEOHV�LQGLFLV�G
DVVHWMDPHQW��L���UHVROXFLy�
GH�QR�H[LVWqQFLD�G
DVVHWMDPHQW�DPE�UHFRPDQDFLy�GH�PHVXUHV�WHQGHQWV�D�PHGLDU�HQWUH�OHV�SDUWV�

(Q�O
jPELW�GH�OD� LQWUDQHW�FRUSRUDWLYD��GXUDQW� O
DQ\������� L�GLQV�GH�O
HVSDL�:HQJDJH�'LYHUVLW\��HV�
destaca l'apartat de Prevenció de l'Assetjament.

Així mateix, s'han fet accions de formació per difondre el protocol de prevenció d'assetjaments. 
(Q�HO�FXUV�GH�IRUPDFLy�GHO�&RGL�qWLF��V
KD�GHVWDFDW�HO�FDQDO�HVSHFtÀF�GHO�SURWRFRO�G
DVVHWMDPHQW�

&HUWLÀFDFLy� 81(� ������� 6LVWHPD� GH� *HVWLy� GH�
Compliance Penal  

(O�������&DL[D%DQN�KD�REWLQJXW�OD�FHUWLÀFDFLy�
UNE 19601, de Sistemes de Gestió de Compliance 
Penal��IUXLW�GHO�VHX�FRPSURPtV��G
DFRUG�DPE�
OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV��GH�IRPHQWDU�XQD�FXOWXUD�
responsable orientada a prevenir delictes al si de 
l'organització.
La norma UNE 19601 és l'estàndard nacional 
de Compliance Penal, elaborat per l'Associació 
(VSDQ\ROD�GH�1RUPDOLW]DFLy��81(���L�HVWDEOHL[�
O
HVWUXFWXUD�L�PHWRGRORJLD�QHFHVVjULHV�SHU�
implementar models d'organització i gestió per 
prevenir delictes. 
AENOR, tercer independent i expert en la 
FHUWLÀFDFLy�G
DTXHVW�WLSXV�GH�QRUPHV��YD�GXU�
D�WHUPH�O
DXGLWRULD�H[WHUQD�GH�FHUWLÀFDFLy�GHO�
model de prevenció de delictes de CaixaBank.
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(O�GLVVHQ\�DGHTXDW�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�ÀQDQFHUV��TXH�
LQFORX� LQVWUXPHQWV� ÀQDQFHUV� L� SURGXFWHV� L� VHUYHLV� EDQ-
FDULV�L�G
DVVHJXUDQFHV��DL[t�FRP�OD�VHYD�FRPHUFLDOLW]DFLy�
FRUUHFWD��VyQ�XQD�SULRULWDW��/
DSOLFDFLy�GH�OHV�QRUPDWLYHV�
TXH�UHJXOHQ�HOV�GLIHUHQWV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV���L�� LQVWUX-
PHQWV�ÀQDQFHUV��0DUNHWV�LQ�)LQDQFLDO�,QVWUXPHQWV�'LUHF-
WLYH��0L),'�����LL��SURGXFWHV�L�VHUYHLV�EDQFDULV��'LUHFWULXV�
GH�O
$XWRULWDW�%DQFjULD�(XURSHD�VREUH�SURFHGLPHQWV�GH�
JRYHUQDQoD�L�YLJLOjQFLD�GH�SURGXFWHV�GH�EDQFD�GHWDOOLV-
WD���L��LLL��SURGXFWHV�G
DVVHJXUDQoD��'LUHFWLYD�GH�'LVWULEX-
FLy�G
$VVHJXUDQFHV��,''����DVVHJXUHQ�TXH�&DL[D%DQN�Wp�
HOV�SURFHVVRV�DGHTXDWV�GH�FRQHL[HPHQW�GHOV�FOLHQWV�L�GH�
FRPXQLFDFLy�FODUD� L� YHUDo�VREUH�HOV� ULVFRV�GH� OHV� VHYHV�
inversions.

La Política de Govern de Producte�� TXH� YD� DSURYDU�
HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�L�TXH�HV�YD�DF-
WXDOLW]DU�HO�MXOLRO�GH�������Wp�FRP�D�REMHFWLX�HVWDEOLU�HOV�
principis per aprovar el disseny i la comercialització de 
QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV��DL[t�FRP�SHU�D�OHV�WDVTXHV�GH�
VHJXLPHQW�GHO�FLFOH�GH�YLGD�GHO�SURGXFWH��VREUH�OD�EDVH�
GH�OHV�SUHPLVVHV�VHJ�HQWV�

 > Atendre les necessitats dels clients o clients poten-
FLDOV�G
XQD�PDQHUD�jJLO�

 > 5HIRUoDU�OD�SURWHFFLy�GHOV�FOLHQWV�

 > 0LQLPLW]DU�HOV� ULVFRV� OHJDOV� L� UHSXWDFLRQDOV�GHULYDWV�
del disseny i la comercialització incorrectes de pro-
GXFWHV�L�VHUYHLV�

 > $VVHJXUDU�XQD�SDUWLFLSDFLy�SOXUDO�GH�WRWHV�OHV�jUHHV�
UHOOHYDQWV� HQ� HO� SURFHGLPHQW�G
DSURYDFLy� L� VHJXL-
PHQW�GHOV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV��DL[t�FRP�OD�LQYROXFUD-
FLy�GH�O
$OWD�'LUHFFLy�HQ�OD�GHÀQLFLy�L�OD�VXSHUYLVLy�
de la Política.

La Política és aplicable a totes les societats controlades del 
*UXS�TXH�DFWXHQ�FRP�D�IDEULFDQWV�R�GLVWULEXwGRUHV�GH�SUR-
GXFWHV�EDQFDULV��ÀQDQFHUV�R�G
DVVHJXUDQFHV�

Integren el &RPLWq�GH�3URGXFWH�GH�&DL[D%DQN��6�$� 
IXQFLRQV�GH�FRQWURO��VXSRUW�L�QHJRFL��GH�WDO�PDQHUD�TXH�
V
DVVHJXUD� OD�VXÀFLqQFLD�GH�FRQHL[HPHQWV�HVSHFLDOLW]DWV�

&DL[D%DQN��6�$�

&DL[D%DQN��6�$� &DL[D%DQN��6�$�

Altres societats  
del grup

Consell d'Administració  
GH�&DL[D%DQN�6$

Responsable de la Política

Comitè de Transparència  
GH�&DL[D%DQN�6$

Responsable dels procediments
Assignació de responsables

Comitè de Producte  
GH�&DL[D%DQN�6$

$SURYDFLy�GHO�SURGXFWH���VHUYHL

5HVSRQVDEOH� 
de producte

&RRUGLQDFLy�UHVSRQVDEOH�GH�
SURGXFWH�GH�&DL[D%DQN�L�GH�

la societat 

Òrgan o departament 
equivalent al Comitè de 

3URGXFWH�GH�&DL[D%DQN�6$

Altres societats  
del grup

Altres societats  
del grup

CORRESPON A:

DISSENY DEL PRODUCTE

COMERCIALITZACIÓ  
DEL PRODUCTE

&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV

NOMBRE DE SESSIONS 
DEL COMITÈ DE 
PRODUCTE1 

52
PRODUCTES I SERVEIS 
ANALITZATS 
218 EL 2019 

246
PRODUCTES I SERVEIS 
DENEGATS EN PRIMERA 
INSTÀNCIA 
12 EL 2019 

4

Disseny de producte

SHU� HQWHQGUH� L� FRQWURODU� HOV� SURGXFWHV�� HOV� VHXV� ULVFRV�
associats i la normativa de transparència i protecció al 
client. 

$�PpV��HOV�&RPLWqV�GH�3URGXFWH�GH�&DL[D%DQN�3D\PHQWV�	�&RQVXPHU�L�%3,�KDQ�DQDOLW]DW���L����SURGXFWHV��UHVSHF-
WLYDPHQW��

1 24 sessions presencials i 28 
acords per escrit

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Comercialització

(O�FRQHL[HPHQW�VREUH�HOV�SURGXFWHV�L�HOV�VHUYHLV�SHU�SDUW�G
HPSOHDWV�pV�FODX�SHU�JDUDQWLU�TXH�OD�LQIRUPDFLy�TXH�HV�
WUDQVPHW�DOV�FOLHQWV�pV�FODUD�L�FRPSOHWD��3HU�JDUDQWLU�TXH�HOV�HPSOHDWV�WLQJXLQ�XQ�FRQHL[HPHQW�DGHTXDW�GHOV�SURGXFWHV�
i serveis.

La 3ROtWLFD�GH�&RPXQLFDFLy�&RPHUFLDO�GH�&DL[D%DQN, 
DFWXDOLW]DGD�O
RFWXEUH�GH�������UHFXOO�XQD�GHVFULSFLy�GH-
WDOODGD�GHO�PHFDQLVPH�L�FRQWUROV�LQWHUQV�DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�
PLQLPLW]DU�HOV�ULVFRV�UHODFLRQDWV�DPE�O
DFWLYLWDW�SXEOLFLWjULD��
L�GHVHQYROXSD�WRWD�OD�FDVXtVWLFD�L�UHTXLVLWV�IRUPDOV�TXH�KD�
GH�FRPSOLU�OD�SXEOLFLWDW�GHO�*UXS�&DL[D%DQN��(O�������OD�3R-
OtWLFD�KD�SDVVDW�D�WHQLU�FDUjFWHU�FRUSRUDWLX��DL[t��GRQFV��HOV�
SULQFLSLV�G
DFWXDFLy�TXH�V
KL�GHÀQHL[HQ�VyQ�DSOLFDEOHV�D�WR-
WHV�OHV�VRFLHWDWV�GHO�*UXS�TXH�IDFLQ�R�KDJLQ�GH�IHU�DFWLYLWDW�
SXEOLFLWjULD�HQ� OD�FRPHUFLDOLW]DFLy�GH�SURGXFWHV� L�VHUYHLV�
D�FOLHQWV��Ep�VLJXL�GLUHFWDPHQW�R�D�WUDYpV�G
,QWHUPHGLDULV��

/
DFWLYLWDW�SXEOLFLWjULD�Wp�XQ�JUDQ�LPSDFWH�HQ�OHV�H[SHFWD-
tives de la clientela i en el procés de presa de decisions 
FRQVHJ�HQW�� SHU� DL[z� O
DFWLYLWDW� SXEOLFLWjULD� TXH� GXJXL� D�
WHUPH�HO�*UXS�KDXUj�GH�UHVSHFWDU�HQ�WRW�PRPHQW�HOV�SULQ-
FLSLV�VHJ�HQWV��

PROFESSIONALS ESTAN 
CERTIFICATS A LA 
MIFID II 
�������(/������

18.710
PROFESSIONALS AMB UNA 
CERTIFICACIÓ PER SOBRE 
DE LA MIFID II 
6.548 EL 2019 

6.557
EMPLEATS ESTAN 
CERTIFICATS EN LLEI 
CRÈDIT IMMOBILIARI
9.863 EL 2019 

18.066
EMPLEATS ESTAN CERTIFICATS 
EN INSURANCE DISTRIBUTION 
DIRECTIVE (IDD)
�������&(57,),&$76�(1�,''�&217Ì18$

250

PROFESSIONALS CERTIFICATS

 > Licitud: UHVSHFWDQW�OHV�FRQGLFLRQV�GH�OLFLWXG�TXH�HV-
tableixen la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general 
GH�SXEOLFLWDW��OD�/OHL���������GH����GH�JHQHU��GH�FRP-
petència deslleial, i altres normes d'aplicació general 
D�O
DFWLYLWDW�SXEOLFLWjULD�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV��

 > Claredat: IDFLOLWDQW�QH�OD�FRPSUHQVLy�GHO�S~EOLF�RE-
MHFWLX�D�OD�TXDO�YDJL�GLULJLGD��VHQVH�TXH�JHQHUL�GXEWHV�
R�FRQIXVLRQV��

 > (TXLOLEUL� FRQÀJXUDQW�HO�PLVVDWJH�SXEOLFLWDUL�HQ�FRQ-
VLGHUDFLy� D� OD� FRPSOH[LWDW� GHO� SURGXFWH� R� VHUYHL� L�
PLWMj�XWLOLW]DWV��

 > 2EMHFWLYLWDW� L� LPSDUFLDOLWDW� responent a criteris 
REMHFWLXV�TXH�QR�FRQWLQJXLQ�YDORUDFLRQV�VXEMHFWLYHV��

 > Transparència: QR�LQGXLQW�D�O
HQJDQ\��

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$L[t�PDWHL[��O
DFWLYLWDW�SXEOLFLWjULD�KDXUj�GH�UHVSHFWDU�HQ�
tot cas la dignitat de les persones, els drets d'imatge i 
SURSLHWDW�LQWHOÃOHFWXDO�GH�WHUFHUV�L� OD�LPDWJH�FRUSRUDWLYD�
GH�FDGDVFXQD�GH�OHV�VRFLHWDWV�GHO�*UXS��

/
(QWLWDW�HVWj�DGKHULGD��GH�PDQHUD�YROXQWjULD��D�Auto-
control��O
$VVRFLDFLy�SHU�D�O
$XWRUHJXODFLy�&RPHUFLDO��D�
IDYRU�GH�OHV�ERQHV�SUjFWLTXHV�SXEOLFLWjULHV��

'HV�GH� O
DQ\�������&DL[D%DQN�GHVHQYROXSD�HO�3URMHFWH�
de contractes transparents, enfocat a garantir els ob-
MHFWLXV�GH�FRPHUFLDOLW]DFLy� L�FRPXQLFDFLy�WUDQVSDUHQWV� L�
UHVSRQVDEOHV��(O�SURMHFWH�VH�FHQWUD�D�VLPSOLÀFDU�HO� OOHQ-
JXDWJH� GHOV� GRFXPHQWV� FRQWUDFWXDOV� L� SUHFRQWUDFWXDOV�
GHOV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�TXH�FRPHUFLDOLW]D��(O������HV�YDQ�
UHYLVDU�� HQWUH�G
DOWUHV�� HOV� FRQWUDFWHV� VHJ�HQWV��&RPSWH�
&RUUHQW�&DL[D%DQN��&DL[D%DQN�1RZ�L�3UpVWHF�&RQVXP��(O�
�����V
KD�FRQWLQXDW�DPE���QRXV�FRQWUDFWHV�

 > MyBox llar

 > Préstec hipotecari

 > 0\%R[�DXWR

 > $VVHJXUDQoD�GH�YLDWJHV

OBJECTIUS PROJECTE DE CONTRACTES 
TRANSPARENTS

0LOORUDU�OD�WUDQVSDUqQFLD�HQ�OD�VLJQDWXUD�GHOV� 
GRFXPHQWV�FRQWUDFWXDOV�SHU�SDUW�GHOV�FOLHQWV

Transparència

4XH�PLOORUL�O
H[SHULqQFLD�GHO�FOLHQW�L�OD�VHYD�
FRQÀDQoD�HQ�HO�PRPHQW�GH�OD�VLJQDWXUD

&RQÀDQoD

$PE�XQ�OOHQJXDWJH�FODU�L�FRPSUHQVLEOH
Claredat

,� OD� VHJXUHWDW� MXUtGLFD� GHO� FOLHQW� L� GH� 
l'Entitat

6HJXUHWDW

POSITIUS: 
NO S'APRECIEN 
INCONVENIENTS EN EL 
CONTINGUT
2.196 EL 2019 

AMB MODIFICACIONS:
S'HA RECOMANAT 
INTRODUIR CANVIS A 
L'ANUNCI
1.080 EL 2019 

2.161
NEGATIUS: 

S'HA DESACONSELLAT 
DIFONDRE L'ANUNCI
3 EL 2019 

1
EL 2020
������(/������

4.764

SOL·LICITUD DE REVISIÓ D'ANUNCIS O PROJECTES D'ANUNCI A AUTOCONTROL 

2.602

 > Targeta de prepaga-
ment 

 > Renda vitalícia  
LQYHUVLy�ÁH[LEOH

 > Contracte marc  
assessorament

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

1�(V�UHYLVD�SHULzGLFDPHQW��ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��JHQHU�GH�������

(O�FRPSURPtV�VRFLDO�TXH�FDUDFWHULW]D�O
DFWLYLWDW�GH�&DL[D%DQN�HV�SODVPD�HQ�XQD�ges-
WLy�ÀVFDOPHQW� UHVSRQVDEOH� TXH� FRQWULEXHL[� D� VRVWHQLU� OHV� ÀQDQFHV�S~EOLTXHV��TXH�
SRVVLELOLWHQ�OHV�LQIUDHVWUXFWXUHV�L�HOV�VHUYHLV�S~EOLFV�LPSUHVFLQGLEOHV�SHU�DO�SURJUpV�L�HO�
GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�VRFLHWDW�

/
HVWUDWqJLD�ÀVFDO�GH�&DL[D%DQN�HVWj�DOLQHDGD�DPE�HOV�YDORUV�TXH�FRQIRUPHQ�OD�FXOWXUD�
corporativa de l'Entitat i el SHUÀO�GH�ULVF�ÀVFDO�EDL[ en la gestió del compliment de les 
VHYHV�REOLJDFLRQV�WULEXWjULHV��(O�SHUÀO�GH�ULVF�ÀVFDO�EDL[�HV�SODVPD�HQ�OD�SRFD�PDWHULDOLWDW�
GH�OHV�UHJXODULW]DFLRQV�ÀVFDOV�

&DL[D%DQN�LGHQWLÀFD�HO�ULVF�ÀVFDO�FRP�HO�ULVF�G
HIHFWHV�QHJDWLXV�SHU�DOV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�
R�OD�UHSXWDFLy�GHO�*UXS�GHULYDWV�GH�GHFLVLRQV�G
tQGROH�WULEXWjULD�DGRSWDGHV�SHU�O
(QWLWDW�
PDWHL[D�R�Ep�SHU�OHV�DXWRULWDWV�WULEXWjULHV�L�MXGLFLDOV��(O�ULVF�OHJDO�UHJXODWRUL�GHO�FDWjOHJ�
GH�ULVFRV�FRUSRUDWLX�GRQD�FREHUWXUD�D�DTXHVW�ULVF�

&DL[D%DQN�JHVWLRQD�GLOLJHQWPHQW��HQ�WRWHV�OHV�MXULVGLFFLRQV�RQ�RSHUD��HO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�
REOLJDFLRQV�WULEXWjULHV�GHULYDGHV�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�HFRQzPLFD��(O�FRPSOLPHQW�WULEXWDUL�HV�
refereix principalment a: 

i. 3DJDPHQW�GHOV�WULEXWV�SURSLV�TXH�JHQHUD�GLUHFWDPHQW�OD�VHYD�DFWLYLWDW�HPSUHVDULDO��

ii. 5HFDSWDFLy� GH� WULEXWV� GH� WHUFHUV� GHULYDWV� GH� OD� VHYD� UHODFLy� HFRQzPLFD� DPE�
CaixaBank, i

iii. 5HVSRVWD�DOV�UHTXHULPHQWV�G
LQIRUPDFLy�L�FROÃODERUDFLy�WULEXWjULD�DPE�O
$GPLQLVWUDFLy�

7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO

(VWUDWqJLD�ÀVFDO�GH�&DL[D%DQN

Política de Control i Gestió del 
Risc Fiscal de CaixaBank1

2

3

2  KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQNBFRP�(VWDWLFRV�3')V�6RVWHQLELOLGDG������B(VWUDWHJLDB)LVFDOB����B&$7�SGI

3 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQNBFRP�(VWDWLFRV�3')V�6RVWHQLELOLGDG������B3ROLWLFDB5LHVJRB)LVFDOB����B&$7�SGI

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Sostenibilidad/66413_Estrategia_Fiscal_2020_CAT.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Sostenibilidad/66413_Politica_Riesgo_Fiscal_2020_CAT.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Sostenibilidad/66413_Estrategia_Fiscal_2020_CAT.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/Sostenibilidad/66413_Politica_Riesgo_Fiscal_2020_CAT.pdf
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(O�SDJDPHQW�G
LPSRVWRV�HV�GHULYD�GHO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�REOLJDFLRQV�WULEXWjULHV�H[LJL-
GHV�SHU�OHV�QRUPHV�ÀVFDOV�

 > CaixaBank pren en consideració:

 > La YROXQWDW�GHO�OHJLVODGRU�

 > /D�UDRQDELOLWDW�HFRQzPLFD�VXEMDFHQW��HQ�FRQVRQjQFLD�DPE�HOV�SULQFLSLV�ÀVFDOV�
GH�O
2&'(��2UJDQLW]DFLy�SHU�D�OD�&RRSHUDFLy�L�HO�'HVHQYROXSDPHQW�(FRQz-
PLF��PDWHULDOLW]DWV�HQ�HO�SURMHFWH�%(36��%DVH�(URVLRQ�DQG�3URÀW�6KLIWLQJ��

 > /D�LQWHUSUHWDFLy�GH�OHV�QRUPHV�ÀVFDOV�WDPEp�HV�FRQWUDVWD�DPE�DVVHVVRUV�ÀVFDOV�GH�
SUHVWLJL�HQ�OD�PDWqULD�TXDQ�OD�FRPSOH[LWDW�R�OD�WUDQVFHQGqQFLD�GH�OHV�T�HVWLRQV�
KR�UHTXHUHL[�� L�ÀQV� L�WRW�VH�VROÃOLFLWHQ�DFODULPHQWV�D� OHV�DXWRULWDWV�ÀVFDOV�TXDQ�HV�
considera necessari.

 > /HV�GHFLVLRQV�ÀVFDOV�TXH�UHVXOWHQ�G
DTXHVWHV�LQWHUSUHWDFLRQV�VyQ�REMHFWH�GH�UHYLVLy�
SRVWHULRU�SHOV�DXGLWRUV�H[WHUQV�GH�&DL[D%DQN� $PE�HO�SURSzVLW�GH�VDOYDJXDUGDU�OD�
LQGHSHQGqQFLD�GH�O
DXGLWRULD�GH�&DL[D%DQN��O
(QWLWDW�QR�FRQWUDFWD�FRP�D�DVVHVVRUV�
ÀVFDOV�HOV�SURIHVVLRQDOV�TXH�DXGLWHQ�HOV�VHXV�FRPSWHV�

 > &RP�D�FRUROÃODUL�GH�OD�UDRQDELOLWDW�GH�OD�LQWHUSUHWDFLy�GH�OHV�QRUPHV�ÀVFDOV��OD�LQVSHFFLy�
GHOV�WULEXWV�YHULÀFD�TXH�HV�FRPSOHL[HQ�OHV�REOLJDFLRQV�WULEXWjULHV�

&RGL�GH�%RQHV�3UjFWLTXHV�7ULEXWjULHV�D�(VSDQ\D

&DL[D%DQN�pV�PHPEUH�YROXQWDUL�L�FROÃODERUD�DFWLYDPHQW�HQ�HO�)zUXP�GH�*UDQV�(PSUH-
VHV��$O�)zUXP�KL�KD�O
$JqQFLD�(VWDWDO�GH�O
$GPLQLVWUDFLy�7ULEXWjULD��$($7��L�HOV�SULQFLSDOV�
JUDQV�FRQWULEXHQWV�DPE�HO�SURSzVLW�G
HVWHQGUH�HO�PRGHO�GH�UHODFLy�FRRSHUDWLYD�L�DSUR-
IXQGLU�KL�D�WUDYpV�G
XQ�HVSDL�HQ�TXq�HV�SXJXLQ�DQDOLW]DU�GH�IRUPD�FRQMXQWD�L�VHFWRULDO�
OHV�SULQFLSDOV�T�HVWLRQV�WULEXWjULHV�

 > $SURYDW�SHO�)zUXP�GH�*UDQV�(PSUHVHV�

 > &RQWp�XQD� VqULH�GH� UHFRPDQDFLRQV�� DVVXPLGHV� YROXQWjULDPHQW� WDQW�SHU� O
$($7�
FRP�SHU�OHV�HPSUHVHV��SHU�PLOORUDU�HO�VLVWHPD�WULEXWDUL�D�WUDYpV�GH�

 > /
LQFUHPHQW�GH�OD�VHJXUHWDW�MXUtGLFD�

 > La cooperació recíproca basada en la bona fe.

 > /D�FRQÀDQoD�OHJtWLPD�

 > /
DSOLFDFLy�GH�SROtWLTXHV�ÀVFDOV�UHVSRQVDEOHV�D�OHV�HPSUHVHV�DPE�FRQHL[HPHQW�
GHOV�zUJDQV�GH�JRYHUQ�

&RGL�GH�3UjFWLTXHV�7ULEXWjULHV�SHU�D�%DQFV�GHO�5HJQH�8QLW

&DL[D%DQN��D�WUDYpV�GH�OD�VHYD�VXFXUVDO�D�/RQGUHV�

 > (VWj�DFROOLGD�YROXQWjULDPHQW�D�DTXHVW�&RGL�LPSXOVDW�SHU�OHV�DXWRULWDWV�ÀVFDOV�GHO�5HJ-
ne Unit.

 > (O�VHX�FRPSURPtV�pV�PDQWHQLU�ERQV�HVWjQGDUGV�GH�JRYHUQDQoD�L�FRPSRUWDPHQW�HQ�
HO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�REOLJDFLRQV�ÀVFDOV�

CODIS VOLUNTARIS DE BONES PRÀCTIQUES TRIBUTÀRIES

/D�LQWHUSUHWDFLy�GH�OHV�QRUPHV�ÀVFDOV�IHWD�SHU�&DL[D%DQN�UHGXQGD�HQ�XQD�
JHVWLy�ÀVFDO�MXVWD�L�UDRQDEOH�GH�FRQIRUPLWDW�DPE�O
RUGHQDPHQW�MXUtGLF�
WULEXWDUL�DSOLFDEOH�

Conclusió

INTERPRETACIÓ DE LES NORMES FISCALS
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ètic i responsable 
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7ULEXWV�JHVWLRQDWV�SHO�*UXS�&DL[D%DQN�L�LPSRUW

TRIBUTS PROPIS TRIBUTS DE TERCERS RECAPTACIÓ I COOPERACIÓ

CaixaBank té el compromís de pagar impostos on opera 
L�JHQHUD�YDORU��HO�SHUFHQWDWJH�PpV�JUDQ�GHOV�WULEXWV�TXH�
SDJD�V
XELFD�D�(VSDQ\D��7DPEp�SDJD�LPSRVWRV�DOV�SDwVRV�
RQ�Wp�VXFXUVDOV�LQWHUQDFLRQDOV��3HO�TXH�ID�D�OHV�RÀFLQHV�GH�
UHSUHVHQWDFLy��EjVLFDPHQW�HV�WUDFWD�G
LPSRVWRV�UHODWLXV�DOV�
HPSOHDWV�FRQWUDFWDWV�HQ�DTXHVWV�SDwVRV�

3DJDPHQW�GHOV�WULEXWV�GH�&DL[D%DQN
&RQWULEXFLy�D�OD�UHFDSWDFLy�SHU�D�OD�KLVHQGD�S~EOLFD�GHOV�WULEXWV�FRUUHVSR-

QHQWV�D�WHUFHUV�GHULYDWV�GH�OD�VHYD�UHODFLy�HFRQzPLFD�DPE�&DL[D%DQN
&RQWULEXFLy�FRP�D�HQWLWDW�FROÃODERUDGRUD�HQ�OD�UHFDSWDFLy�GHOV�
WULEXWV�SHU�SDUW�GH�O
(VWDW�L�OHV�KLVHQGHV�DXWRQzPLTXHV�L�ORFDOV

Impostos directes

 > Impostos sobre societats
 > ,PSRVW�VREUH�O
DFWLYLWDW�HFRQzPLFD�L�VREUH�OD�SURSLHWDW

Impostos indirectes

 > 4XRWHV�GH�O
,9$�QR�GHGXwEOHV
 > ,PSRVW�VREUH�WUDQVPLVVLRQV�SDWULPRQLDOV�L�DFWHV�MXUtGLFV�GRFX-

PHQWDWV��,73�$-'�
 > &RQWULEXFLRQV�D�OD�6HJXUHWDW�6RFLDO��TXRWD�HPSUHVD�

 > 5HWHQFLRQV�GH�O
,53)�D�OD�QzPLQD�L�D�O
DERQDPHQW�G
LQWHUHVVRV�L�GLYLGHQGV
 > &RQWULEXFLRQV�GH�OD�6HJXUHWDW�6RFLDO��TXRWD�HPSOHDW�
 > ,9$�LQJUHVVDW�D�O
$JqQFLD�7ULEXWjULD

 > $�WUDYpV�GH�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�L�GH�FDL[HUV�L�PLWMDQV�HQ�OtQLD
 > Coopera de manera transparent i proactiva amb les administra-

FLRQV�S~EOLTXHV�HQ�OD�OOXLWD�FRQWUD�O
HYDVLy�L�HO�IUDX�ÀVFDO

Comportament 
ètic i responsable 
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No Financera

Glossari i
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TRIBUTS PROPIS I RECAPTATS DE TERCERS EL 2019 I 2020, SEGUINT EL CRITERI DE FLUXOS DE CAIXA

Espanya

Espanya

3RUWXJDO

3RUWXJDO

6XFXUVDOV�L�ÀOLDOV

6XFXUVDOV�L�ÀOLDOV

2.255 M€

2.301 M€

7 M€

25 M€

1.172 M€

1.232 M€

1.461 M€

1.422 M€

1.089 M€

1.132 M€

78 M€

81 M€

1.166 M€

1.169 M€

293 M€

247 M€

371 M€

328 M€

Corresponen a 
WULEXWV�SURSLV�
pagats en la 

seva condició 
GH�FRQWULEXHQWV

Corresponen a 
WULEXWV�SURSLV�
pagats en la 

seva condició 
GH�FRQWULEXHQWV

7ULEXWV�GH�WHUFHUV�
recaptats per 
CaixaBank a favor 
de les diferents 
administracions 
WLWXODUV�GHULYDWV�
directament 
de l'activitat 
HFRQzPLFD�GH�
CaixaBank

7ULEXWV�GH�WHUFHUV�
recaptats per 
CaixaBank a favor 
de les diferents 
administracions 
WLWXODUV�GHULYDWV�
directament 
de l'activitat 
HFRQzPLFD�GH�
CaixaBank

7ULEXWV�GH�WHUFHUV�
recaptats per 
BPI a favor de 
les diferents 
administracions 
WLWXODUV�GHULYDWV�
directament 
de l'activitat 
HFRQzPLFD�
de BPI

7ULEXWV�GH�WHUFHUV�
recaptats per 
BPI a favor de 
les diferents 
administracions 
WLWXODUV�GHULYDWV�
directament 
de l'activitat 
HFRQzPLFD�
de BPI

Corresponen a 
WULEXWV�SURSLV�
pagats en la 

seva condició 
GH�FRQWULEXHQWV

Corresponen a 
WULEXWV�SURSLV�
pagats en la 

seva condició 
GH�FRQWULEXHQWV

7ULEXWV�SURSLV�
pagats

7ULEXWV�SURSLV�SDJDWV

7ULEXWV�UHFDSWDWV�GH�
tercers

7ULEXWV�UHFDSWDWV�GH�
tercers

231 M€
7ULEXWV�GLUHFWHV

291 M€
7ULEXWV�GLUHFWHV

475 M€
7ULEXWV�LQGLUHFWHV

479 M€
7ULEXWV�LQGLUHFWHV

466 M€
6HJXUHWDW�6RFLDO�D�

càrrec de l'empresa

462 M€
6HJXUHWDW�6RFLDO�D�

càrrec de l'empresa

2.077 M€ 
GH�UHVXOWDW�
consolidat abans 
d'impostos

1.601 M€ 
GH�UHVXOWDW�
consolidat abans 
d'impostos

36% 
7LSXV�LPSRVLWLX�WRWDO� 
�WRWDO�WD[�UDWH�1

43% 
7LSXV�LPSRVLWLX�WRWDO� 
�WRWDO�WD[�UDWH�1

20
19

20
20

2.633 M€

2.654 M€

89 M€
,PSRVW�VREUH�EHQHÀFLV

170 M€
,PSRVW�VREUH�EHQHÀFLV

59 M€
,PSRVW�VREUH�GLSzVLWV� 
EDQFDULV��,'(&�

62 M€
,PSRVW�VREUH�GLSzVLWV� 
EDQFDULV��,'(&�

83 M€
Altres2

59 M€
Altres2

83 Espanya

150 Espanya

2 Portugal

5 Portugal

4 Altres3

14 Altres3

PER GEOGRAFIA

PER GEOGRAFIA

PER TIPOLOGIA

PER TIPOLOGIA

1�(O�WLSXV�LPSRVLWLX�WRWDO�HV�PHVXUD�FRP�HO�SHUFHQWDWJH�TXH�UHSUHVHQWHQ�HOV�LPSRVWRV�WRWDOV�SDJDWV�VREUH�HO�EHQHÀFL�DEDQV�G
LPSRVWRV��������������������������� ����
2�,QFORX��SULQFLSDOPHQW�O
,PSRVW�VREUH�O
DFWLYLWDW�HFRQzPLFD�����0½��L�O
,PSRVW�VREUH�OD�SURSLHWDW�����0½��
3�$OWUHV����0½�5HJQH�8QLW����0½�)UDQoD����0½�6XwVVD����0½�3ROzQLD����0½�$OHPDQ\D�L���0½�0DUURF�

2 M€

5 M€

3ROzQLD

Regne Unit

2 M€

4 M€

Marroc

)UDQoD

����0½

3 M€

Regne Unit

3ROzQLD

1 M€

4 M€

Alemanya

Alemanya

����0½

3 M€

)UDQoD

Marroc

1 M€

3 M€

6XwVVD

6XwVVD

3 M€
Resta

Comportament 
ètic i responsable 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV
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DETALL DELS RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS I IMPOST SOBRE SOCIETATS MERITAT 
DEL GRUP CAIXABANK, DISTRIBUÏTS PER GEOGRAFIA EN MILIONS D'EUROS 

(OV�LPSRUWV�LQIRUPDWV�VHJXLQW�HO�FULWHUL�GH�FDL[D�GH�O
LPSRVW�VREUH�VRFLHWDWV��,6��QR�HV�
FRUUHVSRQHQ�DPE�OD�GHVSHVD�SHU�DTXHVW�LPSRVW�UHJLVWUDW�HQ�HO�FRPSWH�GH�SqUGXHV�L�
JXDQ\V�FRQVROLGDW��/HV�FDXVHV�G
DTXHVWD�GLYHUJqQFLD�HV�SRGHQ�VLQWHWLW]DU��EjVLFDPHQW��
HQ�WUHV�T�HVWLRQV�

 > Diferència temporal: HO� FULWHUL�GH� FDL[D� LQFORX�HOV� LQJUHVVRV� �GHYROXFLRQV��SHU�
O
,PSRVW�VREUH�6RFLHWDWV�GHO�JUXS�ÀVFDO�D�(VSDQ\D�L�OHV�VRFLHWDWV�D�3RUWXJDO��TXH�
HV�FRUUHVSRQHQ�DPE�O
LQJUpV��GHYROXFLy��SHU�O
,PSRVW�VREUH�6RFLHWDWV�GH�O
H[HUFLFL�
DQWHULRU�L�HOV�SDJDPHQWV�D�FRPSWH�GH�O
,PSRVW�VREUH�6RFLHWDWV�GH�O
H[HUFLFL�HQ�FXUV��
/D�GHVSHVD�SHU�LPSRVW�UHJLVWUDGD�HQ�HO�FRPSWH�GH�SqUGXHV�L�JXDQ\V�FRQVROLGDW�HV�
FRUUHVSRQ�DPE�O
LPSRUW�PHULWDW�HQ�O
H[HUFLFL�HQ�FXUV�

 > Diferència de perímetre: HO�UqJLP�GH�FRQVROLGDFLy�ÀVFDO�D�(VSDQ\D�SHUPHW�TXH�
WDQW�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ�FRP�&ULWHULD&DL[D�IRUPLQ�SDUW�GHO�JUXS�ÀVFDO�
SHUz�QR�IRUPLQ�SDUW�GHO�JUXS�PHUFDQWLO�

400

200

0

-200

-200

-200

-400

-400

-400

Espanya Portugal Altres

�����
�����

��������

173 $OWUHV�LQFORX��HO������������
��)UDQoD����5HJQH�8QLW��
��0DUURF����3ROzQLD�L���
Alemanya.

DESPESA PER IMPOST DE SOCIETATS
2019 2020

CAIXABANK COM A ENTITAT COL·LABORADORA EN LA GESTIÓ DE TRIBUTS I 
COTITZACIONS SOCIALS 

,PSRUW�GHOV�FREUDPHQWV�L�SDJDPHQWV�GH�OHV�DGPLQLVWUD-
FLRQV�S~EOLTXHV�JHVWLRQDWV

&ROÃODERUDFLy�HQ�OD�OOXLWD�FRQWUD�O
HYDVLy�L�HO�IUDX�ÀVFDOV

&DL[D%DQN�Wp�XQD�IXQFLy�VRFLDO�LPSRUWDQW�FRP�D�HQWLWDW�FROÃODERUDGRUD�GH�OHV�DGPLQLV-
WUDFLRQV�WULEXWjULHV�HVWDWDO��DXWRQzPLFD�L�ORFDO��DL[t�FRP�GH�OD�7UHVRUHULD�*HQHUDO�GH�OD�
6HJXUHWDW�6RFLDO��

 > 5HFDSWD�WULEXWV�L�FRWLW]DFLRQV�VRFLDOV�GH�WHUFHUV�

 > $ERQD�D�DTXHVWV�WHUFHUV�OHV�GHYROXFLRQV�GH�WULEXWV�TXH�RUGHQHQ�OHV�DGPLQLVWUD-
cions.

7DPEp�FRRSHUD�GH�PDQHUD�WUDQVSDUHQW�L�SURDFWLYD�DPE�OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV�
HQ�OD�OOXLWD�FRQWUD�O
HYDVLy�L�HO�IUDX�ÀVFDO��(O������V
KDQ�GHVWLQDW�UHFXUVRV�L�PLWMDQV�SURSLV�
D�OD�LQYHVWLJDFLy�GHO�IUDX�

COBRAMENTS
�������0½�(/�����

PAGAMENTS
�������0½�(/�����

INDIVIDUALITZADES 
D'INFORMACIÓ DE LES 
AUTORITATS ESPANYOLES 
ATESES
3.200 EL 2019 

TRAMITATS PER 
SOL·LICITUD DE 
LES AUTORITATS 
ESPANYOLES
13.900 EL 2019 

75.350 M€ 33.974 M€

3.914 sol·licituds 11.123 HPEDUJDPHQWV

 > &UqGLWV�ÀVFDOV�SUHYLV� ÀQDOPHQW��FDO�WHQLU�SUHVHQW�TXH�O
~OWLPD�FULVL�ÀQDQFHUD�D�
QLYHOO�JOREDO�YD�VXSRVDU�SqUGXHV�SHU�D�OHV�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV��TXH�SRVWHULRUPHQW�
HV�YDQ�DEVRUELU�L�YDQ�JHQHUDU��HQ�FRQVHT�qQFLD��FUqGLWV�ÀVFDOV�SHU�D�OHV�HQWLWDWV�
DEVRUEHQWV��IHW�TXH�VXSRVD�XQD�GLIHUqQFLD�DGGLFLRQDO�HQWUH�O
LPSRUW�PHULWDW�L�O
LQ-
JUpV�HIHFWXDW�

1200

1300
1400

1000

800

600

400

200

0
Espanya Portugal Altres

1.531

1.252

533
279

13 69

$OWUHV�LQFORX��HO������������
���5HJQH�8QLW�����)UDQoD��
���$OHPDQ\D�����3ROzQLD����
0DUURF�L���6XwVVD�

 

RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS
2019 2020
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$FWLYLWDW�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�D�/X[HPEXUJ

/X[HPEXUJ�V
KD�FRQYHUWLW�HQ�XQD�MXULVGLFFLy�GH�UHIHUqQFLD�HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�SHU�GLYHUVHV�FLUFXPVWjQFLHV�

 > L'HÀFLqQFLD�TXH�KD�DFRQVHJXLW�HQ�PDWqULD�ÀQDQFHUD�DUUDQ�GH�O
HVSHFLDOLW]DFLy�HQ�SURGXFWHV�G
LQYHUVLy�TXH�OL�
permet oferir rendibilitats atractives.

 > La seva seguretat�MXUtGLFD�HOHYDGD��IRQDPHQWDGD�HQ�OD�UjSLGD�LPSOHPHQWDFLy�GH�OD�QRUPDWLYD�L�O
HVWDELOLWDW�GH�
O
RUGHQDPHQW�MXUtGLF�

(O�*UXS�&DL[D%DQN�HVWj�SUHVHQW�HQ�XQ�PHUFDW�GH�UHIHUqQFLD�PXQGLDO�HQ�OD�JHVWLy�G
LQYHUVLRQV��L�DL[z�OL�SHUPHW�WHQLU�PpV�
abast de potencials clients internacionals i nacionals.

 > /
DFWLYLWDW�GHO�*UXS�D�/X[HPEXUJ��LJXDO�TXH�WRWHV�OHV�TXH�ID��HV�GHVHQYROXSD�DPE�WRWDO�WUDQVSDUqQFLD�L�VXEMHFFLy�
DO�FRQWURO�LQKHUHQW�G
XQD�DFWLYLWDW�TXH�UHJXOHQ�L�VXSHUYLVHQ�zUJDQV�VRWPHVRV�D�QRUPDWLYD�HXURSHD�L�LQWHUQDFLRQDO�
FRPXQD�

 > &DL[D%DQN�V
DMXVWD�DOV�SULQFLSLV� ÀVFDOV�GH� O
2&'(�PDWHULDOLW]DWV�HQ�HO�SURMHFWH�%(36� (%DVH�(URVLRQ�DQG�3URÀW�
6KLIWLQJ)�L�DFWXD�VHQVH�XWLOLW]DU�HVWUXFWXUHV�VRFLHWjULHV�DUWLÀFLRVHV�SHU�WUDVOODGDU�EHQHÀFLV�D�MXULVGLFFLRQV�GH�EDL[D�
WULEXWDFLy��GH�PDQHUD�TXH�O
H[SDQVLy�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�UHVSRQ�VHPSUH�D�XQD�VXEVWjQFLD�HFRQzPLFD�UHDO�

 > 6
LQIRUPD�OHV�DXWRULWDWV�ÀVFDOV�VREUH�HOV�LQYHUVRUV�D�/X[HPEXUJ�SHUTXq�DTXHVWV�FRPSOHL[LQ�OHV�VHYHV�REOLJDFLRQV�
WULEXWjULHV�FRUUHVSRQHQWV�HQ�XQ�PDUF�GH�WUDQVSDUqQFLD�WRWDO�

Codi ètic

(VWUDWqJLD�ÀVFDO

Política de control  
i gestió del risc legal
GLQV�HO�TXDO�KL�KD�LQFOzV�HO�ULVF�ÀVFDO

PRINCIPIS DE L'ACTIVITAT DEL GRUP CAIXABANK A LUXEMBURG

$FWXDOPHQW��&DL[D%DQN�QR�SDUWLFLSD�
GLUHFWDPHQW�HQ�VRFLHWDWV�HVWDEOHUWHV�
en territoris considerats paradisos 
ÀVFDOV�

3RVLFLy�GH�&DL[D%DQN�GDYDQW�GH�SDUDGLVRV�ÀVFDOV� L�
WHUULWRULV�QR�FRRSHUDQWV�HQ�PDWqULD�ÀVFDO�GH�OD�8QLy�
Europea 

&RP� D� QRUPD� JHQHUDO�� &DL[D%DQN� HYLWD� GHVHQYROXSDU�
OD�VHYD�DFWLYLWDW�HQ�MXULVGLFFLRQV�TXH�WLQJXLQ�OD�TXDOLÀFD-
FLy�GH�SDUDGtV�ÀVFDO��DL[t�FRP�XWLOLW]DU�HVWUXFWXUHV�ÀVFDOV�
TXH�LPSOLTXLQ�DTXHVWV�WHUULWRULV�R�Ep�WHUULWRULV�GH�EDL[D�
R�QXOÃOD�WULEXWDFLy�TXH�QR�UHVSRQJXLQ�D�XQD�VXEVWjQFLD�
HFRQzPLFD� UHDO�� 6
H[LJHL[� XQD� DQjOLVL� SUqYLD�GH� OD�PR-
WLYDFLy�HFRQzPLFD� L� O
DGGLFLRQDO�GHFLVLy�GHOV�zUJDQV�GH�
JRYHUQ�GH�&DL[D%DQN�TXDQ�O
HQWLWDW�SUHQ�SDUWLFLSDFLy�HQ�
HQWLWDWV� GRPLFLOLDGHV� HQ� WHUULWRULV� TXDOLÀFDWV� GH�SDUDGtV�
ÀVFDO�

La posició de CaixaBank en relació amb els paradisos 
ÀVFDOV�UHVSRQ�DOV�SULQFLSLV�GHOV�GRFXPHQWV�QRUPDWLXV�VH-
J�HQWV�GHO�*UXS�
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&RQWULEXFLy�GH�&DL[D%DQN�D�O
$JHQGD����� 
²�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH
(OV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH� VyQ�XQD�
LQLFLDWLYD�TXH�LPSXOVHQ�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�DPE����RE-
MHFWLXV�L�����PHWHV�TXH�LQFORXHQ�HVIHUHV�QRYHV�FRP�HO�
FDQYL�FOLPjWLF��OD�GHVLJXDOWDW�HFRQzPLFD��OD�LQQRYDFLy��HO�
FRQVXP�VRVWHQLEOH�L�OD�SDX�L�OD�MXVWtFLD��HQWUH�DOWUHV�SULR-
ULWDWV��'HVSUpV�G
XQ�SURFpV�GH�QHJRFLDFLy�VREUH�HOV�2'6�

Compromís amb les
PERSONES

Compromís amb la
SOCIETAT

Compromís amb el
PLANETA

/D�SXEOLFDFLy�Impacte 
6RFLRHFRQzPLF�L�&RQWULEXFLy�
DOV�2'6����� de CaixaBank 
H[SRVD�O
HVWUDWqJLD�GHO�*UXS�HQ�
relació amb l'Agenda 2030 i en 
PHVXUD�OD�FRQWULEXFLy�DOV�2'6

TXH�YD�LQYROXFUDU�����HVWDWV�PHPEUHV�GH�O
218��HO����GH�
VHWHPEUH�GH������HV�YD�DSURYDU��HQ�UHXQLy�SOHQjULD�G
DOW�
QLYHOO�GH�O
$VVHPEOHD�*HQHUDO��XQD�DJHQGD�TXH�SRUWD�SHU�
títol Transformar el nostre món:l'Agenda 2030 per al 
'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�L�TXH�YD�HQWUDU�HQ�YLJRU�
l'1 de gener de 2016.

/
(QWLWDW� LQWHJUD� HOV� ��� 2'6� DO� VHX� 3OD� (VWUDWqJLF� L�
DO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��a més de 
FRQWULEXLU�GH�PDQHUD�WUDQVYHUVDO�D�WRWV��(O�VHX�SHUtPH-
WUH�G
DFFLy�VH�FHQWUD�DPE�PpV�LQWHQVLWDW�HQ�TXDWUH�2'6�
SULRULWDULV�TXH�SHUPHWHQ�GXU�D�WHUPH�OD�PLVVLy�GH�O
(QWL-
WDW��(OV�TXDWUH�2'6�SULRULWDULV�HVWDQ�LQWHUUHODFLRQDWV�DPE�
HOV�UHVWDQWV�2'6�L�&DL[D%DQN�FRQWULEXHL[�D�WRWV�HOOV�JUj-
FLHV�DO�VHX�FDUjFWHU�WUDQVYHUVDO�

CaixaBank, per la seva dimensió i 
FRPSURPtV�VRFLDO��FRQWULEXHL[�D�WRWV�
els ODS a través de la seva activitat, 
DFFLy�VRFLDO�L�DOLDQFHV�HVWUDWqJLTXHV

PRIORITARIS

1

1 https://www.caixabank.com/ca/
VREUH�QRVDOWUHV�SXEOLFDFLRQV�KWPO

2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�
Sostenible
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 > Microcrèdits i altres 
ÀQDQFHV�DPE�LPSDFWH�
social

 > Comptes socials

 > Capil·laritat

 > Accions socials

 > AgroBank

 > Política Activa 
G
+DELWDWJHV

 > )LQDQoDPHQW�D�
HPSUHVHV�L�DXWzQRPV

 > Microcrèdits negocis

 > ,QYHUVLy�HQ�5�'

 > Creació de llocs de 
treball

 > )LQDQoDPHQW�DPE�FULWHULV�
ESG

 > 3ROtWLTXHV�G
qWLFD�L�
integritat

 > 'LOLJqQFLD�GHJXGD�L�
assessment en Drets 
+XPDQV�

 > Marc de govern de la 
RSC

 > Adhesió als Principis 
de Banca Responsable 
d'UNEP FI

 > Adhesió de VidaCaixa 
i CaixaBank Asset 
Management a PRI

 > 5HSRUWLQJ�YHULÀFDW

 > &HUWLÀFDFLy�%&RUS�LPDJLQ

 > Microcrèdits familiars
 > Ecopréstecs sector agrari
 > Obra Social Descentralitzada
 > Cap llar sense aliments

 > 3UpVWHFV�VDOXW�L�EHQHVWDU
 > (PSUHVD�VDOXGDEOH
 > )RUPDFLy�VDOXW�L�EHQHVWDU�9LUWDXOD
 > Col·laboració amb GAVI, the Vaccine Alliance

 > 3OD�GH�&XOWXUD�)LQDQFHUD
 > 3URJUDPD�$XOD
 > Càtedres*
 > CaixaBank Research
 > CaixaBank Talks

 > 0LFURFUqGLWV�L�DOWUHV�ÀQDQFHV�DPE�LPSDFWH�VRFLDO
 > Comptes socials
 > Obra Social Descentralitzada
 > Política activa d'habitatge
 > 3OD�GH�&XOWXUD�)LQDQFHUD

 > AgroBank
 > Marc d'emissió de bons sostenibles, verds i 

socials

 > AgroBank

 > Marc d'emissió de bons sostenibles, verds  
i socials

 > 3ROtWLTXHV�G
qWLFD�L�LQWHJULWDW
 > 'HJXGD�GLOLJqQFLD�L�assessment HQ�'+
 > 6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy
 > $GKHVLy�D�$XWRFRQWURO

 > )LQDQoDPHQW�HQHUJLHV�UHQRYDEOHV
 > Adhesió RE100
 > 5HGXFFLy�FRQVXP�HQHUJLD
 > &RQVXP�G
HQHUJLD�G
RULJHQ�UHQRYDEOH
 > Bons verds

 > 0HPEUHV�GHO�*(&9��*UXS�(VSDQ\RO�GH�
&UHL[HPHQW�9HUG�

 > 6LJQDQWV�GH�3ULQFLSLV�GH�O
(TXDGRU
 > &RQVXP�G
HQHUJLD�UHQRYDEOH
 > Compensació emissions CO2 generades
 > )LQDQoDPHQW�HQHUJLHV�UHQRYDEOHV 

 > 3OD�G
,JXDOWDW
 > 3URJUDPD�:HQJDJH
 > $GKHVLy�DOV�:RPHQ�(PSRZHUPHQW�3ULQFLSOHV�GH�

l'ONU
 > 3UHPLV�,:(&
 > $OLDQoD�0LFURVRIW�FDUUHUHV�67(0
 > 6XSRUW�D�OHV�SULQFLSDOV�DVVRFLDFLRQV�GH�GRQHV

 > 6XSRUW�D�6WDUW�XSV��'D\�2QH�
 > )LQDQoDPHQW�D�HPSUHVHV�DPE�LPSDFWH�VRFLDO
 > ,QYHUVLy�HQ�5�'
 > 6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy
 > Pla de digitalització
 > Bons verds

 > Capil·laritat
 > Política activa d'habitatges
 > $GKHVLy�D�81:72
 > 5HDO�(VWDWH�	�+RPHV
 > +RWHOV�	�7RXULVP

�,JXDOWDW�D�O
HPSUHVD��;jUWHU�GH�'LYHUVLWDW��0pV�GRQHV��PLOORUV�HPSUHVHV��(MH	&RQ

�8QLWHG�1DWLRQV�:RUOG�7RXULVP�2UJDQLVDWLRQ

* Càtedra CaixaBank d'RSC de IESE, Càtedra AgroBank

3ULPHUD�2EUD�6RFLDO�G
(VSDQ\D� L�XQD�GH� OHV� IXQGD-
FLRQV�PpV�JUDQV�GHO�PyQ��$OLDQoD�HVWUDWqJLFD�SHU�D�
OD�GLIXVLy�GHOV�VHXV�SURMHFWHV�L�SDUWLFLSDFLy�DFWLYD�HQ�
SURJUDPHV� FODX�� FRP� ,QFRUSRUD��*$9,�$OOLDQFH�R�HO�
SURJUDPD�GH�YROXQWDULDW

,QLFLDWLYD�GH�OD�&jWHGUD�/LGHUDWJHV�L�*RYHUQDQoD�'H-
PRFUjWLFD� G
(6$'(� DPE� OD� FROÃODERUDFLy� GH� OD� µOD�
&DL[Dµ�

 > Aliances relacionades 
directament amb els 
ODS

2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�
Sostenible

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Per a més 
GHWDOOV��YHJHX la 
LQIRUPDFLy�VREUH�
%216�2'6

1

&DL[D%DQN��HQWLWDW�FRQHL[HGRUD�GHO�SDSHU�TXH�WHQHQ�OHV�LQVWLWXFLRQV�ÀQDQFHUHV�HQ�LPSXOVDU�OD�PRELOLW]DFLy�
GH�FDSLWDOV�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�LQFOXVLYD�L�EDL[D�HQ�FDUERQL��KD�HPqV��GLQV�GHO�VHX�0DUF�G
HPLVVLy�GH�ERQV�
OOLJDWV�DOV�2'6��DJRVW�GH��������GRV�ERQV�VRFLDOV�L�XQ�GH�YHUG��$�WUDYpV�GH�OHV�HPLVVLRQV�GH�UHQGD�VHJ�HQWV��
&DL[D%DQN�FDQDOLW]D�IRQV�FDS�D�DFFLRQV�FRQFUHWHV�L�DL[t�FRQWULEXHL[�GH�PDQHUD�GLUHFWD�DOV�2'6�

$O�IHEUHU�GH�������&DL[D%DQN�KD�HPqV�HO�VHX�VHJRQ�ER�YHUG��GH�������0½�

BO SOCIAL

Setembre 2019

0½
1.000 Senior non 

preferred

&XSy�GHO�

������
(V�ÀQDQFHQ�SUpVWHFV�SHU�OOXLWDU�FRQWUD�OD�SREUHVD, pel treball digne i la creació de llocs de treball a les 
]RQHV�PpV�GHVDIDYRULGHV�G
(VSDQ\D��(OV�IRQV�HV�GHVWLQDUDQ�D�DFWLXV�FRQFHGLWV�GXUDQW�HOV�WUHV�~OWLPV�DQ\V�
SUHYLV�D�O
HPLVVLy�L�XQ������D�ÀQDQoDPHQW�QRX��FRQFHGLW�O
DQ\�GH�O
HPLVVLy�R�SRVWHULRUPHQW��

0HQFLy�GH�ER�VRFLDO�GH�O
DQ\��EDQFV��D�Enviromental Finance. 

)LQDQoDU� SUpVWHFV� FRQFHGLWV�
SHU�0LFUR%DQN�D�LQGLYLGXV�R�
famílies que viuen a Espanya 
L� DPE� XQD� VXPD� G
LQJUHVVRV�

GLVSRQLEOHV�LJXDO�R�LQIHULRU�D��������HX-
URV�� DPE� O
REMHFWLX� GH� ÀQDQoDU� QHFHVVL-
WDWV� GLjULHV� FRP� DUD� GHVSHVHV� HQ� VDOXW��
HGXFDFLy� R� UHSDUDFLRQV� D� OHV� OODUV� L� HQ�
vehicles, i sense garanties ni col·laterals.

2�,PSDFWHV�FDOFXODWV�D�WUDYpV�G
HQTXHVWHV�XWLOLW]DQW�HO�PRGHO�LQSXW�RXWSXW��DPE�OD�FROÃODERUDFLy�G
XQ�FRQVXOWRU�H[WHUQ�LQGHSHQGHQW�

1�KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�FD�DFFLRQLVWHV�LQYHUVRUV�LQYHUVRUV�UHQGD�À[D�KWPO

Del 3ULPHU�,QIRUPH�GH�6HJXLPHQW2 SXEOLFDW�D�O
RFWXEUH�GHO�������HV�GHVSUHQHQ�HOV�LQGLFDGRUV�
G
LPSDFWH�VHJ�HQWV�

crèdits  
concedits

160.945 
GHOV�EHQHÀFLDULV�
DÀUPHQ�TXH�HO�
ÀQDQoDPHQW�KD�
WLQJXW�XQ�LPSDFWH�
SRVLWLX�HQ�HO�VHX�
benestar i els ha 
DMXGDW�D�DFRQVHJXLU�
HOV�VHXV�REMHFWLXV

87%  

GH�FRQWULEXFLy�DO�
PIB espanyol 

1.480 M€ 
llocs de treball 
creats

8.207    

)LQDQoDU� FUqGLWV� DWRU-
JDWV� D� DXWzQRPV�� PL-
croempreses i petites 
empreses que operin a 

les províncies espanyoles de les 
regions amb menor PIB per càpita 
R�DPE�PpV�WD[D�GH�GHVRFXSDFLy�

a famílies 
147.868

D�DXWzQRPV�L�
petites empreses 

13.077   

anys
5

%RQV�2'6
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2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�
Sostenible

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/inversors-renda-fixa.html
http://www.caixabank.com/es/accionistas-inversores/inversores-renta-fija.html
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$OLQHDFLy�DPE�HOV�*UHHQ�%RQG�3ULQFLSOHV���������HOV�6RFLDO�%RQG�
3ULQFLSOHV��������L�OHV�6XVWDLQDELOLW\�%RQG�*XLGHOLQHV�������

BO SOCIAL COVID-19

anys
6

0½
1.000 Senior 

preferred

&XSy�GHO�

�����

(O������GHOV�IRQV�V
DVVLJQDUDQ�DO�ÀQDQoDPHQW�DWRUJDW�HO�������
RULJLQDW�DO�5HLDO�'HFUHW�/OHL���������GH���G
DEULO��GH�PHVXUHV�
DQWL�&29,'�����DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�PLWLJDU�HOV�LPSDFWHV�HFRQzPLFV�
L�VRFLDOV�GHULYDWV�GH�OD�SDQGqPLD��(V�ÀQDQoDUDQ�SUpVWHFV�D�HPSUH-

nedors, microempreses i pimes a les regions més desafavorides d'Espanya. 

BO VERD

anys
6

0½
1.000 Senior non 

preferred

&XSy�GHO�

������
(V�FDQDOLW]DUDQ�IRQV�SHU�ÀQDQoDU�SURMHFWHV�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�XQD�VRVWHQL-
ELOLWDW�PHGLDPELHQWDO��FRP�DUD�OD�UHGXFFLy�GH�JDVRV�DPE�HIHFWH�G
KLYHUQDFOH��OD�
prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic.

*DUDQWLU� O
DFFpV� D�
una energia as-
VHTXLEOH�� VHJXUD��
VRVWHQLEOH�L�PRGHU-

na. &DL[D%DQN� MD�KD� LGHQWLÀFDW�
XQV� ������ PLOLRQV� G
HXURV� HQ�
DFWLXV� G
HQHUJLHV� UHQRYDEOHV�
HOHJLEOHV� VHJXLQW� HOV� FULWHULV�
HVWULFWHV� TXH� GHÀQHL[� HO� PDUF�
ODS del banc.

Cerca la construcció d'in-
IUDHVWUXFWXUHV� UHVLOLHQWV�� OD�
LQGXVWULDOLW]DFLy�VRVWHQLEOH�
i el foment de la innovació. 

(Q�DTXHVW�VHQWLW��&DL[D%DQN�MD�KD�LGHQ-
WLÀFDW�XQV�����PLOLRQV�G
HXURV�HQ�DFWLXV�
LPPRELOLDULV�DPE�HOV�UHTXLVLWV�G
HÀFLqQ-
cia energètica necessaris per complir 
DPE�HO�TXH�HVWLSXOD�HO�PDUF�GH�O
(QWLWDW�

Juliol de 2020

Novembre de 2020

2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�
Sostenible

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Govern corporatiu
8Q�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�VzOLG�SHUPHW�D�OHV�FRPSDQ\LHV�
PDQWHQLU�XQ�SURFpV�GH�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�HÀFLHQW�L�
PHWzGLF��SHUTXq�LQFRUSRUD�FODUHGDW�HQ�O
DVVLJQDFLy�
GH�IXQFLRQV�L�UHVSRQVDELOLWDWV�L��DOKRUD��SURSLFLD�OD�
JHVWLy�FRUUHFWD�GH�ULVFRV�L�O
HÀFLqQFLD�GHO�FRQWURO�
LQWHUQ��FRVD�TXH�DIDYRUHL[�OD�WUDQVSDUqQFLD�L�OLPLWD�
O
DSDULFLy�GHOV�SRVVLEOHV�FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV��7RW�
DL[z�SURPRX�O
H[FHOÃOqQFLD�GH�OD�JHVWLy��TXH�UHVXOWD�
HQ�XQD�DSRUWDFLy�PpV�JUDQ�GH�YDORU�D�OD�FRPSDQ\LD�
L��SHU�WDQW��DOV�VHXV�VWDNHKROGHUV�

Compromís DPE�XQD�
DFWXDFLy�qWLFD�L�VRVWHQLEOH

05. Protecció i foment 
dels drets dels accionistes

06. Compliment de la 
normativa vigent com 
a principi rector de totes 
OHV�SHUVRQHV�TXH�LQWHJUHQ�
CaixaBank

07.

Marc de control 
intern

08. Assumpció i 
actualització de les 
PLOORUV�SUjFWLTXHV�GH�ERQ�
govern 

09. Transparència 
informativa

10.

Competències i 
autoorganització 
HÀFLHQW�GHO�&RQVHOO�
d'Administració

01. 'LYHUVLWDW�L�HTXLOLEUL 
en la composició del 
Consell d'Administració

02. Professionalitat 
i deures dels 
membres del Consell 
d'Administració

03. 5HPXQHUDFLy�HTXLOLEUDGD�
L�RULHQWDGD�D�DWUHXUH�L�UHWHQLU�HO�
SHUÀO�DGHTXDW�GHOV�PHPEUHV�GHO�
Consell d'Administració

04.
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D'acord amb el compromís amb la nostra missió 
L�YLVLy��LQWHJUDU�OHV�SUjFWLTXHV�GH�ERQ�JRYHUQ�FRU-
SRUDWLX�HQ�OD�QRVWUD�DFWLYLWDW�pV�QHFHVVDUL�L�pV�XQD�
SULRULWDW�HVWUDWqJLFD�SHU�DFRQVHJXLU�XQD�FRPSDQ-
\LD�EHQ�GLULJLGD�L�VHU�UHFRQHJXWV�SHU�IHU�KR�

/D�LQIRUPDFLy�UHODWLYD�DO�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�GH�OD�
6RFLHWDW� HV� FRPSOHPHQWD� DPE� O
,QIRUPH� DQXDO�
GH� UHPXQHUDFLRQV� GHOV� &RQVHOOHUV� �,$5&��� TXH�
V
HODERUD� L� VRWPHW�D�YRWDFLy�QR�YLQFXODQW�GH� OD�
-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV��

Després de la seva aprovació per part del Con-
VHOO� G
$GPLQLVWUDFLy� L� OD� VHYD�SXEOLFDFLy� DO�ZHE�
GH�OD�&109��O
,$5&�L�DTXHVW�,$*&�HVWDQ�GLVSR-

QLEOHV� DO� ZHE� FRUSRUDWLX� GH� &DL[D%DQN� �ZZZ�
FDL[DEDQN�FRP��

La 3ROtWLFD� GH� JRYHUQ� FRUSRUDWLX� GH� &DL[D-
%DQN�HV�IRQDPHQWD�HQ�HOV�YDORUV�FRUSRUDWLXV�GH�
OD�6RFLHWDW��DL[t�FRP�HQ�OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV�GH�
ERQ� JRYHUQ�� SDUWLFXODUPHQW� OHV� UHFRPDQDFLRQV�
del Codi de bon govern de les societats cotitza-
GHV�DSURYDW�SHU�OD�&109�HO�������HO�WH[W�GHO�TXDO�
V
KD�UHYLVDW�UHFHQWPHQW��HO�MXQ\�GH�������$TXHVWD�
3ROtWLFD�HVWDEOHL[�HOV�SULQFLSLV�G
DFWXDFLy�TXH�UH-
JLUDQ�HO�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�GH�OD�VRFLHWDW�

Principis i pràctiques GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX

$O�OODUJ�GH�HO�FDStWRO�V·XWLOLW]HQ�DEUH-
YLDWXUHV�SHO�TXH�ID�D�GHWHUPLQDGHV�
denominacions socials de diferents 
HQWLWDWV�� )%/&� �)XQGDFLy� %DQFjULD�
´OD� &DL[Dµ��� &ULWHULD&DL[D� �&ULWHULD-
&DL[D�� 6�$�8���� DL[t� FRP� DOV� zUJDQV�
de govern de CaixaBank: el Consell 
�&RQVHOO� G·$GPLQLVWUDFLy�� R� OD� -*$�
�OD�-XQWD�*HQHUDO�G·$FFLRQLVWHV��

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Millors pràctiques de bon govern �*�
'H�OHV�VHL[DQWD�TXDWUH�5HFRPDQDFLRQV�GHO�&RGL�GH�%RQ�*RYHUQ��H[FHSWXDQW�QH�XQD��TXH�QR�pV�DSOLFDEOH��&DL[D%DQN�HQ�FRPSOHL[�tQWHJUDPHQW�FLQTXDQWD�VHW�L�SDUFLDOPHQW�FLQF��
L�QR�HQ�FRPSOHL[�XQD��7RW�VHJXLW�HV�SUHVHQWHQ�DTXHOOHV�UHFRPDQDFLRQV�TXH�QR�HV�FRPSOHL[HQ�R�HV�FRPSOHL[HQ�SDUFLDOPHQW��DL[t�FRP�OD�VHYD�MXVWLÀFDFLy�

LES RECOMANACIONS QUE ES COMPLEIXEN PARCIALMENT SÓN:

 44

5HFRPDQDFLy�� 5HFRPDQDFLy��� 5HFRPDQDFLy��� 5HFRPDQDFLy��� 5HFRPDQDFLy���

$WqV� TXH� OD� -XQWD� *HQHUDO�
d'Accionistes del 28 d'abril 
GH������YD�DSURYDU�XQD�GHOH-
JDFLy�TXH�SHUPHW�DO�&RQVHOO�
emetre obligacions i altres 
LQVWUXPHQWV� FRQYHUWLEOHV� HQ�
DFFLRQV�� D� H[FOXVLy� GHO� GUHW�
GH� VXEVFULSFLy� SUHIHUHQW��
VRWPHWHQW� HOV� DXJPHQWV� GH�
FDSLWDO� TXH� HO� &RQVHOO� G
$G-
PLQLVWUDFLy� SXJXL� DSURYDU�
D� O
HPSDUD� G
DTXHVWD� DXWR-
rització a la limitació legal 
GHO������� L�QR�GHO�������GHO�
FDSLWDO��$PE�DL[z�HV�YRO�GR-
WDU� O
HQWLWDW� GH� OD� ÁH[LELOLWDW�
màxima en relació amb els 
LQVWUXPHQWV� GLVSRQLEOHV� SHU�
D�OD�LQWHJUDFLy�GHO�VHX�FDSLWDO�
UHJXODWRUL�

$WqV�TXH�HO�UHJODPHQW�GH�OD�
-XQWD�*HQHUDO� G
$FFLRQLVWHV�
GH�&DL[D%DQN�SUHYHX�XQ�VLV-
WHPD�GH�SUHVXPSFLy�GH�YRW�
GLIHUHQW� HQ� IXQFLy� GH� VL� HOV�
acords els proposa el Con-
sell d'Administració o ho 
IDQ�DFFLRQLVWHV��$PE�DL[z�HV�
SUHWpQ� HYLWDU� OHV� GLÀFXOWDWV�
GH� FzPSXW� SHO� TXH� ID� DOV�
DFFLRQLVWHV� TXH� V
DEVHQWHQ�
abans de la votació, i tam-
Ep�HV�UHVRO�HO�VXSzVLW�TXH�KL�
KDJL� QRYHV� SURSRVWHV� TXH�
YDJLQ� VREUH� DFRUGV� TXH� VL-
JXLQ�FRQWUDGLFWRULV�DPE� OHV�
propostes presentades pel 
&RQVHOO�� L� HQ� TXDOVHYRO� FDV�
es garantiran la transparèn-
cia del recompte i el registre 
DGHTXDW�GHOV�YRWV�

3HUTXq� OHV�GHOHJDFLRQV�SHU�
D� OHV� YRWDFLRQV� HQ� VHX� GHO�
&RQVHOO�� TXDQ� Q
KL� KD�� HQ�
els casos d'impossibilitat 
d'assistir-hi, es poden fer 
DPE� LQVWUXFFLRQV� HVSHFtÀ-
TXHV�R� VHQVH�� D�HOHFFLy�GH�
cada conseller. La Societat 
considera la llibertat de fer 
GHOHJDFLRQV� DPE� LQVWUXF-
FLRQV� HVSHFtÀTXHV� R� VHQVH�
FRP� XQD� ERQD� SUjFWLFD�
GH� JRYHUQ� FRUSRUDWLX� L�� HQ�
concret, l'absència d'ins-
WUXFFLRQV� IDFLOLWD� OD� SRVLFLy�
del mandatari per atenir-se 
al tenor del debat.

3HUTXq� HQ� UHODFLy� DPE�
l'exercici 2020, el Consell 
G
$GPLQLVWUDFLy�KD� IHW� O
DX-
WRDYDOXDFLy�GHO� VHX� IXQFLR-
nament de manera interna 
després de descartar la 
conveniència de demanar 
O
DVVLVWqQFLD� G
XQ� DVVHVVRU�
H[WHUQ�� MD� TXH� FRQVLGHUD�
TXH��DWqV�HO�SURFpV�GH�UHQR-
YDFLy�SDUFLDO�GHO�&RQVHOO�XQ�
FRS�HV� IDFL�HIHFWLYD� OD� IXVLy�
de CaixaBank amb Bankia, 
era més aconsellable i rao-
nable posposar la col·la-
ERUDFLy� H[WHUQD� DO� SUz[LP�
H[HUFLFL�G
DXWRDYDOXDFLy�

(OV�SDJDPHQWV�SHU�UHVROXFLy�R�H[WLQFLy�GHO�FRQWUDFWH�GHO�&RQVHOOHU�'HOHJDW��LQFORVRV�
OD�LQGHPQLW]DFLy�HQ�FDV�GH�FHVVDPHQW�R�H[WLQFLy�GH�OD�UHODFLy�HQ�GHWHUPLQDWV�VXSz-
VLWV�L�HO�SDFWH�GH�QR�FRPSHWqQFLD�SRVWFRQWUDFWXDO��QR�VXSHUHQ�O·LPSRUW�HTXLYDOHQW�D�
GRV�DQ\V�GH�OD�UHWULEXFLy�WRWDO�DQXDO�GHO�FRQVHOOHU��GH�FRQIRUPLWDW�DPE�HOV�LPSRUWV�
TXH�HV� UHÁHFWHL[HQ�D� O·LQIRUPH�DQXDO�VREUH�UHPXQHUDFLRQV�GHOV�FRQVHOOHUV��'·DOWUD�
EDQGD��HO�%DQF�Wp�UHFRQHJXW�D�IDYRU�GHO�&RQVHOOHU�'HOHJDW�XQ�FRPSOHPHQW�GH�SUH-
YLVLy�VRFLDO�SHU�D�OD�FREHUWXUD�GH�OHV�FRQWLQJqQFLHV�GH�MXELODFLy��GHIXQFLy�L�LQFDSDFLWDW�
SHUPDQHQW�WRWDO��DEVROXWD�R�JUDQ�LQYDOLGHVD��XQHV�FRQGLFLRQV�TXH�HV�GHWDOOHQ�D�OD�
3ROtWLFD�GH�5HPXQHUDFLRQV�GHOV�&RQVHOOHUV�GH�&DL[D%DQN��(Q�HO�FDV�GHO�FRPSURPtV�
SHU�FREULU� OD�FRQWLQJqQFLD�GH� MXELODFLy��HV� WUDFWD�G·XQ�VLVWHPD�HVWDEOHUW�HQ� UqJLP�
G·DSRUWDFLy�GHÀQLGD��SHU�DO�TXDO�HV�À[HQ�DPE�FDUjFWHU�SUHYL�OHV�DSRUWDFLRQV�DQXDOV�
TXH�HV�IDUDQ��(Q�YLUWXW�G·DTXHVW�FRPSURPtV��HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW�Wp�UHFRQHJXW�HO�GUHW�
D�SHUFHEUH�XQD�SUHVWDFLy�GH�MXELODFLy��TXDQ�DUULEL�D�O·HGDW�OHJDOPHQW�HVWDEOHUWD��TXH�
VHUj�HO�UHVXOWDW�GH�OD�VXPD�GH�OHV�DSRUWDFLRQV�IHWHV�SHO�%DQF�L�HOV�VHXV�UHQGLPHQWV�
FRUUHVSRQHQWV�ÀQV�D�DTXHVWD�GDWD��VHPSUH�TXH�QR�HV�SURGXHL[L�HO�VHX�FHVVDPHQW�SHU�
XQD�FDXVD�MXVWD��L�VHQVH�SHUMXGLFL�GHO�WUDFWDPHQW�DSOLFDEOH�DOV�EHQHÀFLV�GLVFUHFLRQDOV�
GH�SHQVLRQV�GH�FRQIRUPLWDW�DPE�OD�QRUPDWLYD�UHJXODGRUD�HQ�PDWqULD�GH�UHPXQHUD-
FLRQV�DSOLFDEOH�D�OHV�HQWLWDWV�GH�FUqGLW��(Q�FDS�FDV�QR�HV�SUHYHX�OD�SRVVLELOLWDW�TXH�HO�
&RQVHOOHU�'HOHJDW�SHUFHEL�OD�SUHVWDFLy�GH�MXELODFLy�GH�IRUPD�DQWLFLSDGD�

$L[t� PDWHL[�� HV� FRQVLGHUD� TXH� QR� pV� DSOLFD-
ble la recomanació 2�� DWqV� TXH� &DL[D%DQN�
QR�pV�XQD�VRFLHWDW�FRQWURODGD��HQ�HO�VHQWLW�GH�
O·DUWLFOH����GHO�&RGL�GH�FRPHUo��SHU�XQD�DOWUD�
entitat, ni cotitzada, ni no cotitzada.

5HFRPDQDFLy���

3HUTXq�OHV�DFFLRQV�OOLXUDGHV�DOV�FRQVHOOHUV�H[HFXWLXV�FRP�D�SDUW�GH�OD�VHYD�UHPXQH-
UDFLy�YDULDEOH�HQ�IRUPDW�ERQXV�WHQHQ�XQ�SHUtRGH�GH�UHWHQFLy�G·XQ�DQ\��VHQVH�DOWUHV�
UHTXLVLWV�GHVSUpV�G·DTXHVW�SHUtRGH�
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&DQYLV�HQ�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�L�GH�OHV�VHYHV�FRPLVVLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�����

/D�-XQWD�*HQHUDO�2UGLQjULD�G
$FFLRQLVWHV�GH�������FHOH-
EUDGD�HO����GH�PDLJ��YD�À[DU�HO�QRPEUH�GH�PHPEUHV�GHO�
&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�HQ�TXLQ]H��DPE�OD�
TXDO�FRVD�HV�UHGXHL[�HQ�XQ�PHPEUH�OD�PLGD�GHO�&RQVHOO��
Així mateix, va aprovar la reelecció de Verónica Fisas com 
D�&RQVHOOHUD�1R�([HFXWLYD�,QGHSHQGHQW�L�HO�QRPHQDPHQW�
GH�)UDQFLVFR�-DYLHU�*DUFtD�FRP�D�&RQVHOOHU�1R�([HFXWLX�
dominical, a proposta de la FBLC i de CriteriaCaixa, per 
FREULU�OD�YDFDQW�JHQHUDGD�SHU�OD�UHQ~QFLD�GH�0DUFHOLQR�
Armenter a la condició de membre del Consell d'Admi-
nistració de CaixaBank amb efecte des del 2 d'abril de 
������$L[t�PDWHL[��HV�YD� IHU�HIHFWLX�HO�QRPHQDPHQW�GH�
-RKQ�6��5HHG�FRP�D�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU�HQ�VXEVWLWX-
FLy�GH�;DYLHU�9LYHV��HO�PDQGDW�GHO�TXDO�QR�HV�YD�UHQRYDU�
HQ�RFDVLy�GH�OD�-XQWD�

3RVWHULRUPHQW��HO����GH�MXQ\��HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
va acordar el nomenament per cooptació de Carme 
0RUDJXHV�FRP�D�QRYD�&RQVHOOHUD�GH�&DL[D%DQN�DPE�HO�
FDUjFWHU�G
LQGHSHQGHQW��SHU�FREULU�OD�YDFDQW�TXH�HV�SUH-
YHLD�JHQHUDU�SHU�OD�UHQ~QFLD�GH�OD�)XQGDFLyQ�&DMD&DQD-
ULDV��UHSUHVHQWDGD�SHU�1DWDOLD�$]QiUH]���TXH�YD�SRVDU�HO�
VHX�FjUUHF�D�GLVSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�SHUTXq�KDYLHQ�GHVD-
SDUHJXW�HOV�PRWLXV�TXH�YDQ�MXVWLÀFDU�HO�VHX�QRPHQDPHQW�
DPE� PRWLX� GHO� YHQFLPHQW� GHO� SDFWH� G
DFFLRQLVWHV� HO� ��
d'agost.

3HU� Ep� TXH�� SRVWHULRUPHQW� L� GH� PDQHUD� VREUHYLQJXGD�
FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�O
DSURYDFLy�SHU�SDUW�GHO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�HO����GH�VHWHPEUH�GHO�SUR-
MHFWH�FRP~�GH�IXVLy�SHU�DEVRUFLy�GH�%DQNLD��6�$���O
(QWLWDW�
YD�LQIRUPDU�TXH�)UDQFLVFR�-DYLHU�*DUFtD� L�&DUPH�0RUD-
JXHV��OHV�YHULÀFDFLRQV�G
LGRQHwWDW�GHOV�TXDOV�SHU�SDUW�GHO�
%DQF�&HQWUDO�(XURSHX�HV�WUREDYHQ�HQ�WUDPLWDFLy��QR�DF-
FHSWDULHQ�HOV�VHXV�QRXV�FjUUHFV�

(Q�HO�PDUF�GH� OD�)XVLy�� OD� -XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�
d'Accionistes de CaixaBank celebrada el 3 de desembre, 
GH�FRQIRUPLWDW�DPE�OD�FOjXVXOD��������GHO�SURMHFWH�FRP~�
GH� IXVLy��TXH�SURSRVDYD� OD� UHQRYDFLy�SDUFLDO�GHO�&RQ-
sell d'Administració, va aprovar els nomenaments com 
D�QRXV� FRQVHOOHUV�GH�&DL[D%DQN�GH� -RVp� ,JQDFLR�*RLUL-
JRO]DUUL� FRP� D� FRQVHOOHU� H[HFXWLX�� GH� -RDTXtQ� $\XVR��
Francisco Javier Campo i Eva Castillo com a consellers 
LQGHSHQGHQWV�� GH� )HUQDQGR� 0DUtD� &RVWD� 'XDUWH� FRP�

D�XQ�DOWUH�H[WHUQ�� L� GH�7HUHVD�6DQWHUR� FRP�D� FRQVHOOH-
UD�GRPLQLFDO�D�SURSRVWD�GHO�)52%��HQ�FRQVLGHUDFLy�D�OD�
SDUWLFLSDFLy�TXH�WLQGUj�D�&DL[D%DQN�D�WUDYpV�GH�OD�VRFLH-
tat íntegrament participada BFA Tenedora de Acciones, 
6�$�8��²G·DUD�HQGDYDQW�%)$²�XQ�FRS�VLJXL�HIHFWLYD�OD�IX-
VLy��L�GH�%)$��

,JXDOPHQW��L�WDO�FRP�UHÁHFWHL[HQ�HOV�DFRUGV�DGRSWDWV�SHU�
OD� -XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�G
$FFLRQLVWHV�GH�&DL[D-
%DQN�� -RUGL�*XDO��0DULD�7HUHVD�%DVVRQV��$OHMDQGUR�*DU-
FtD�%UDJDGR��,JQDFLR�*DUUDOGD�L�OD�)XQGDFLyQ�&DMD&DQD-
ULDV��UHSUHVHQWDGD�SHU�1DWDOLD�$]QiUH]��KDQ�PDQLIHVWDW�OD�
VHYD�UHQ~QFLD�D�OD�VHYD�FRQGLFLy�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�DPE�HIHFWH�GHV�TXH�VLJXLQ�HÀFDoRV�HOV�
QRPHQDPHQWV�GHOV�QRXV�FRQVHOOHUV�FRP�D�FRQVHT�qQFLD�
GH�OD�LQVFULSFLy�GH�OD�IXVLy�HQ�HO�5HJLVWUH�0HUFDQWLO�L�GH�OD�
YHULÀFDFLy�GH�OD�VHYD�LGRQHwWDW�FRP�D�FRQVHOOHUV�SHU�SDUW�
GHO�%DQF�&HQWUDO�(XURSHX�
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BAIXES NOMENAMENTS

0HPEUH�GHO�&RQVHOO Motiu Categoria 

Xavier Vives Venciment del mandat Independent

Marcelino Armenter 5HQ~QFLD Dominical

-RUGL�*XDO 5HQ~QFLD��� Dominical

Maria Teresa Bassons 5HQ~QFLD��� Dominical

Alejandro García-Bragado 5HQ~QFLD��� Dominical

Ignacio Garralda 5HQ~QFLD��� Dominical

)XQGDFLyQ�&DMD&DQDULDV 5HQ~QFLD��� Dominical

Nomenament Càrrec i comissió del Consell 6XEVWLWXHL[

Koro Usarraga 9RFDO�&RPLVVLy�([HFXWLYD Xavier Vives

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] Vocal de la Comissió de  
Nomenaments Xavier Vives

Cristina Garmendia 9RFDO�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV Verónica Fisas

Verónica Fisas Vocal Comissió de Riscos -

7RPiV�0XQLHVD Vocal Comissió de Riscos -

Cristina Garmendia 9RFDO�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO -

Nomenaments Categoria

José Ignacio Goirigolzarri ([HFXWLX���

-RDTXtQ�$\XVR ,QGHSHQGHQW���

Francisco Javier Campo ,QGHSHQGHQW���

Eva Castillo ,QGHSHQGHQW���

)HUQDQGR�0DUtD�&RVWD�'XDUWH $OWUH�H[WHUQ���

Teresa Santero 'RPLQLFDO���

���3HQGHQW�LQVFULSFLy�GH�IXVLy��YHULÀFDFLy�G
LGRQHwWDW�L�DFFHSWDFLy�GH�QRPHQDPHQWV

���3HQGHQW�LQVFULSFLy�GH�IXVLy��YHULÀFDFLy�G
LGRQHwWDW�L�DFFHSWDFLy�GH�QRPHQDPHQWV

A més dels canvis en la composició dels membres del Consell, el maig del 2020 es va 
acordar reorganitzar la composició de les comissions del Consell:

���7DPEp�V
KD�WRUQDW�D�QRPHQDU�9HUyQLFD�)LVDV�FRP�D�YRFDO�GH�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD��3HU�D�PpV�GHWDOO��YHJHX�2,5�GH�������������3HU�D�PpV�GHWDOOV��YHJHX�
DOWUD�LQIRUPDFLy�UHOOHYDQW��2,5��
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5HSWHV�SHU�D�O
H[HUFLFL�����

$UUDQ�GHOV�UHVXOWDWV�REWLQJXWV�GHO�SURFpV�G
DXWRDYDOXDFLy�
GHO� &RQVHOO� L� GH� OHV� FRPLVVLRQV�� L� SHU� WDO� GH� FRQWLQXDU�
DYDQoDQW�HQ�HOV�DVSHFWHV�G
HÀFLqQFLD�L�TXDOLWDW��HO�&RQVHOO�
KD�YDORUDW�L�HVWDEOHUW�SHU�D�O
H[HUFLFL������DOJXQV�REMHF-
WLXV�GH�GHVHQYROXSDPHQW�SHO�TXH�ID�DO�VHX�IXQFLRQDPHQW�
i el de les seves comissions.

(QWUH�DTXHVWV�REMHFWLXV��HV�SRGULHQ�GHVWDFDU�HOV� WHPHV�
G
DJHQGD�� HQ� TXq� HV� SURSRVD� DYDQoDU� HQ� O
DVVLJQDFLy�
GHOV�WHPSV�SHU�FHQWUDU�HO�GHEDW�HQ�OHV�T�HVWLRQV�HVWUDWq-
JLTXHV�L�GH�QHJRFL��DL[t�FRP�HVWDEOLU�O
DQjOLVL�GH�OHV�SULQFL-
SDOV�ÀOLDOV�GHO�JUXS�FRP�D�DVVXPSWH�À[�GH�O
RUGUH�GHO�GLD�
GHO�&RQVHOO��HQ�OD�PHVXUD�TXH�VLJXL�SRVVLEOH��L��SHO�TXH�ID�
D�OHV�GHFLVLRQV�HVWUDWqJLTXHV��LQWHQWDU�DQWLFLSDU�DO�Pj[LP�
la participació del Consell en la presa de decisions.  

$�SDUW� GH� WRW� HO� TXH� V
KD� HVPHQWDW� DQWHULRUPHQW� FRP�
D�ÀWHV�SULQFLSDOV�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�GXUDQW� O
H[HUFLFL�
������FRP�DUD� OD� UHGXFFLy�GH� OD�PLGD�GHO�&RQVHOO� L�HOV�
FDQYLV�HQ�OD�VHYD�FRPSRVLFLy�DUUDQ�GH�OD�IXVLy�DPE�%DQ-
NLD��TXH�HV�IDUDQ�HIHFWLX�DPE�OD�LQVFULSFLy�GH�OD�IXVLy�L�OD�
FRUUHVSRQHQW�DFFHSWDFLy�GHOV�QRXV�FRQVHOOHUV�GHVSUpV�GH�
OD�YHULÀFDFLy�G
LGRQHwWDW�SHU�SDUW�GHO�%DQF�&HQWUDO�(XUR-
SHX��HO�&RQVHOO�KDYLD�HVWDEOHUW�SHU�D�O
H[HUFLFL�������DUUDQ�
GHOV�UHVXOWDWV�GHO�SURFpV�G
DXWRDYDOXDFLy�GHO�&RQVHOO�L�GH�
OHV�FRPLVVLRQV�GH�O
H[HUFLFL�DQWHULRU��DOJXQHV�RSRUWXQLWDWV�
GH�PLOORUD�SHO�TXH�ID�DO�VHX�IXQFLRQDPHQW�L�HO�GH�OHV�VHYHV�
comissions.

3HU�WDO�G
HQIRUWLU�L�SRWHQFLDU�OD�FDSDFLWDW�GHOV�zUJDQV�GH�
govern per fer la seva tasca amb estàndards d'excel·lèn-
FLD��V
KD�IHW�PRQRJUjÀFV�WDQW�HQ�O
jPELW�GHO�&RQVHOO�FRP�
de les seves comissions especialitzades i s'han remodelat 
DOJXQHV�G
DTXHVWHV�FRPLVVLRQV��ÀQV�L�WRW�LQFUHPHQWDQW�HO�
QRPEUH�GH�PHPEUHV�G
DOJXQHV��SHU�SHUPHWUH�XQ�PLOORU�
UHSDUWLPHQW�HQ�OD�GHGLFDFLy�DOV�DVVXPSWHV�HVSHFtÀFV�GH�
cada comissió.

'
DOWUD�EDQGD��V
KD�SURPRJXW�OD�PLOORUD�GH�OD�IXQFLRQD-
OLWDW�GHOV�VLVWHPHV�L�OHV�HLQHV�LQIRUPjWLTXHV�DO�VHUYHL�GHO�

$YHQoRV�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�HO�����

&RQVHOO�� O
HÀFjFLD�GHOV�TXDOV�YD�TXHGDU�GHPRVWUDGD�SHO�
IHW�G
KDYHU�SHUPqV�TXH�HO�&RQVHOO�GHVHQYROXSpV�OHV�VH-
YHV�DFWLYLWDWV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�DPE�QRUPDOLWDW�HQ�XQ�FRQ-
text excepcional arran de la pandèmia de la COVID-19, 
TXH�KD�H[LJLW�JDUDQWLU� O
RSHUDWLYLWDW�GH� OHV� UHXQLRQV�GHO�
Consell per mitjans telemàtics amb les garanties i la se-
JXUHWDW�MXUtGLFD�DGHTXDGHV��'XUDQW�O
H[HUFLFL��SHO�TXH�ID�
D�OD�LQIRUPDFLy�L�DO�GHEDW��V
KD�YROJXW�FRQWLQXDU�PLOORUDQW�
HQ� OD� LQIRUPDFLy� UHEXGD� VREUH� OHV� GHFLVLRQV� HVWUDWqJL-
TXHV� GH� OHV� SULQFLSDOV� ÀOLDOV� GHO� *UXS�� DL[t� FRP� HQ� HOV�
DVSHFWHV�G
DJHQGD��L�V
KD�DYDQoDW�HQ�OD�VHYD�RSWLPLW]D-
FLy�SHU�SHUPHWUH�XQ�GHEDW�PpV�SURIXQG� L�GHWDOODW�GHOV�
DVVXPSWHV� SULQFLSDOV� L� LQFUHPHQWDU� HO� WHPSV� GH� GHEDW�
GHGLFDW�D�T�HVWLRQV�GH�QHJRFL�

3HO�TXH� ID�D� OHV�T�HVWLRQV�VRFLHWjULHV�� L�HQ�UHODFLy�DPE�
HO�IXQFLRQDPHQW�GH�OHV�MXQWHV�JHQHUDOV��HO�PDLJ�GH������
OD� -XQWD�*HQHUDO�GH�&DL[D%DQN�YD�DFRUGDU� OD�PRGLÀFD-
FLy�GHOV�(VWDWXWV�VRFLDOV� L�GHO�5HJODPHQW�GH� OD� -*$�SHU�
SHUPHWUH� TXH� HOV� DFFLRQLVWHV� WDPEp� SXJXLQ� SDUWLFLSDU�
HQ� OHV� MXQWHV�JHQHUDOV�GH� IRUPD� WHOHPjWLFD��PLWMDQoDQW�
connexió remota i en temps real.

,��SHO�TXH�ID�D�OHV�FRPLVVLRQV��FRQWLQXDU�DYDQoDQW�HQ�HO�
VHX� SOD� DQXDO�� DL[t� FRP� HQ� HO� UHSRUWLQJ� DO� &RQVHOO�� HQ�
DOJXQV�FDVRV�

'
DOWUD�EDQGD�� HV�PDQWp� FRP�D�RSRUWXQLWDW�GH�PLOORUD�
FRQWLQXDU�DPSOLDQW� L�GHVHQYROXSDQW� OHV�HLQHV�WqFQLTXHV�
GH�WUHEDOO��DL[t�FRP�HOV�SURJUDPHV�IRUPDWLXV��VHQVH�SHU-
GUH�GH�YLVWD�OD�GHPRVWUDGD�FDSDFLWDW�GHOV�zUJDQV�GH�JR-
vern per fer la seva tasca amb estàndards d'excel·lència, 
ÀQV� L� WRW� HQ� VLWXDFLRQV� DGYHUVHV�� LPSUHYLVWHV� L� GH� JUDQ�
WUDQVFHQGqQFLD�TXH�KDQ�UHTXHULW� OD�SRVDGD�HQ�SUjFWLFD�
G
KDELOLWDWV�G
DQjOLVL��FRPXQLFDFLy��FRQVHQV��GHFLVLy�L�OLGH-
UDWJH�TXH�HO�&RQVHOO�HQ�SDUWLFXODU�KD�GHPRVWUDW�GXUDQW�
l'exercici 2020.
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Capital social �$�����$������$���� Estructura accionarial

Al tancament de l'exercici, i des del 14 de desembre de 2016, el ca-
SLWDO�VRFLDO�GH�&DL[D%DQN�pV�GH���������������HXURV��UHSUHVHQWDW�SHU�
��������������DFFLRQV�G
��HXUR�GH�YDORU�QRPLQDO�FDGDVFXQD��SHUWDQ-
\HQWV�D�XQD�VROD�FODVVH�L�VqULH��DPE�GUHWV�SROtWLFV�L�HFRQzPLFV�LGqQWLFV��
L�UHSUHVHQWDGHV�PLWMDQoDQW�DQRWDFLRQV�HQ�FRPSWH��

/HV�DFFLRQV�HQ�TXq�HV�GLYLGHL[�HO�FDSLWDO�VRFLDO�GH�OD�6RFLHWDW�HVWDQ�
admeses a cotització a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, 
0DGULG�L�9DOqQFLD�D�WUDYpV�GHO�6LVWHPD�G
,QWHUFRQQH[Ly�%RUVjULD��PHU-
FDW�FRQWLQX���$L[t�PDWHL[��SHO�TXH�ID�D�O
HPLVVLy�GH�YDORUV�TXH�QR�HV�
QHJRFLHQ�HQ�XQ�PHUFDW�UHJXODW�GH�OD�8QLy�(XURSHD��&DL[D%DQN�QR�KD�
DGRSWDW�FDS�DFRUG�HQ�DTXHVW�VHQWLW��

Trams d'accions Accionistes1 Accions ��&DSLWDO�6RFLDO

d'1 a 499 ������� ���������� 0,8

de 500 a 999 108.834 ���������� 1,3

de 1.000 a 4.999 166.920 ����������� 6,1

de 5.000 a 49.999 44.436 ����������� 8,5

de 50.000 a 100.000 955 64.094.105 1,1

més de 100.0002 603 ������������� 82,3

Total 564.723 5.981.438.031 100

1 En relació amb les accions dels in-
YHUVRUV�TXH�RSHUHQ�D� WUDYpV�G
XQD�
HQWLWDW�FXVWzGLD�VLWXDGD�IRUD�GHO�WH-
UULWRUL�HVSDQ\RO��HV�FRPSXWD�FRP�D�
DFFLRQLVWD�~QLFDPHQW�O
HQWLWDW�FXVWz-
GLD��TXH�pV�TXL�DSDUHL[�LQVFULWD�HQ�HO�
registre corresponent d'anotacions 
en compte. 

2 ,QFORX� OD� SDUWLFLSDFLy� G
DXWRFDU-
tera.

$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV��$���

'
DFRUG�DPE� OD�GHÀQLFLy�GH� OD�&109��V
HQWHQGUj�SHU�DFFLRQLVWHV�
VLJQLÀFDWLXV�DTXHOOV�TXH�RVWHQWLQ�GUHWV�GH�YRW�D�SDUWLU�GHO�����GHO�
WRWDO�GH�GUHWV�GH�YRW�GH�O
HPLVVRU��R�O
����VL�pV�UHVLGHQW�HQ�XQ�SD-
UDGtV�ÀVFDO���$����GH�GHVHPEUH�GH�������HOV�DFFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV�
VyQ�HOV�VHJ�HQWV��

��GUHWV�GH�YRW�DWULEXwWV�D�OHV�
accions

% Drets de vot  
DWULEXwWV�D�WUDYpV�GH� 

LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

Nom o denominació  
social del Directe Indirecte Directe Indirecte % total de  

drets de vot

Invesco Limited 0,00 1,96 0,00 0,00 1,96

Blackrock, Inc. 0,00 2,98 0,00 0,24 3,23

)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ 0,00 40,02 0,00 0,00 40,02

Norges Bank 3,01 0,00 0,00 0,00 3,02
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Detall de la participació indirecta

7RW�VHJXLW�V
LQGLTXHQ�HOV�PRYLPHQWV�PpV�UHOOHYDQWV�TXH�V
KDQ�SURGXwW�GXUDQW�O
H[HUFLFL�HQ�UHODFLy�DPE�OHV�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV1:

6LWXDFLy�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�VLJQLÀFDWLYD�
Data Nom accionista ��SDUWLFLSDFLy�DQWHULRU ��SDUWLFLSDFLy�SRVWHULRU

24/01/2020 Blackrock, Inc. ���� ����

���������� Blackrock, Inc. ���� ����

04/02/2020 Blackrock, Inc. ���� 3,06

12/02/2020 Blackrock, Inc. 3,06 ����

13/02/2020 Blackrock, Inc. ���� ����

14/02/2020 Blackrock, Inc. ���� 3,09

09/03/2020 Blackrock, Inc. 3,09 3,06

��������� Blackrock, Inc. 3,06 3,23

10/12/2020 Blackrock, Inc. 3,23 3,23

23/01/2020 Invesco Limited 2,02 1,96

04/06/2020 Norges Bank ���� 3,02

21/09/2020 )XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ 40,00 40,02

Nom o denominació  
social del titular indirecte

Nom o denominació social del 
titular directe

% drets de vot  
DWULEXwWV�D�OHV�DFFLRQV

% drets de vot a  
WUDYpV�G
LQVWUXPHQWV�

% total de drets  
de vot

Invesco Limited Invesco Asset Management 
Limited 1,91 0,00 1,91

Invesco Limited Invesco Advisers, Inc 0,01 0,00 0,01

Invesco Limited Invesco Management, S.A. 0,03 0,00 0,03

Invesco Limited Invesco Asset Management 
'HXWVFKODQG�*PEK 0,00 0,00 0,00

Invesco Limited Invesco Capital Management Llc 0,00 0,00 0,00

Blackrock, Inc $OWUHV�HQWLWDWV�FRQWURODGHV�TXH�
LQWHJUHQ�HO�*UXS�%ODFN5RFN��,QF�� 2,98 0,25 3,23

)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ CriteriaCaixa, S.A.U. 40,02 0,00 40,02

$�PpV�GH�OHV�QRWLÀFDFLRQV�GHO�TXDGUH�DQWHULRU��%ODFN5RFN��,QF��KD�IHW�XQD�FRPXQLFDFLy�TXH�V
KD�DQXOÃODW�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Pactes parasocials �$�����$����

El 3 d'agost de 2020, CaixaBank va informar el mer-
FDW�SHU�PLWMj�G
DOWUD� LQIRUPDFLy�UHOOHYDQW�TXH�HO�SDFWH�
G
DFFLRQLVWHV�VXEVFULW�HO���G
DJRVW�GH������DPE�PRWLX�
GH�OD�IXVLy�SHU�DEVRUFLy�GH�%DQFD�&tYLFD�KDYLD�ÀQDOLW]DW�
SHUTXq�KDYLD�H[SLUDW�HO�WHUPLQL�GH�OD�VHYD�YLJqQFLD�

$PE� PRWLX� GH� OD� ÀQDOLW]DFLy� GHO� SDFWH� G
DFFLRQLVWHV��
OD� )XQGDFLyQ� &DMD&DQDULDV� KD� SRVDW� D� GLVSRVLFLy� GHO�
&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�HO�VHX�FjUUHF�GH�
consellera dominical.

(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�KD�VROÃOLFLWDW�D� OD�)XQGDFLyQ�
&DMD&DQDULDV�TXH�FRQWLQXw�HQ�HO�FjUUHF�ÀQV�TXH�HV�UHEL�
OD�UHVROXFLy�GH�OHV�DXWRULWDWV�EDQFjULHV�HQ�TXq�HV�YHUL-
ÀTXL� OD� LGRQHwWDW�GHO�QRX�&RQVHOOHU��HO�TXDO��SRVWHULRU-

PHQW� L�GH�PDQHUD�VREUHYLQJXGD��V
KD�QRPHQDW�DUUDQ�
de l'aprovació per part del Consell d'Administració de 
&DL[D%DQN�HO����GH�VHWHPEUH�GHO�SURMHFWH�FRP~�GH�IX-
sió per absorció de Bankia. 

)LQV�D�OD�GDWD�GH�OD�VHYD�ÀQDOLW]DFLy��HO�SDFWH�G
$FFLR-
QLVWHV�VLJQDW�O
��G
DJRVW�GH�������L�PRGLÀFDW�SHU�~OWLPD�
YHJDGD� O
RFWXEUH� GH� ������ HQWUH� )XQGDFLyQ� %DQFDULD�
&DMD�GH�%XUJRV��)XQGDFLyQ�%DQFDULD�&DMD�1DYDUUD��)XQ-
dación Bancaria Caja Canarias i FBLC afectava, almen-
\V��HO���������GHO�FDSLWDO�GH�OD�6RFLHWDW��G
DFRUG�DPE�
OHV�GDGHV�S~EOLTXHV�GLVSRQLEOHV�DO�ZHE�GH�OD�&109��

(O�SDFWH�YD�WHQLU�HO�VHX�RULJHQ�HQ�OD�IXVLy�SHU�DEVRUFLy�
GH�%DQFD�&tYLFD�SHU�SDUW�GH�OD�6RFLHWDW��DPE�O
REMHFWLX�

GH�UHJXODU�OHV�UHODFLRQV�UHFtSURTXHV�L�DPE�&DL[D%DQN�GH�
OHV�IXQGDFLRQV�HVPHQWDGHV�HQ�OD�VHYD�TXDOLWDW�G
DFFLR-
nistes de la Societat. Entre altres compromisos, el Pac-
te incloïa el compromís de l'FBLC de votar a favor del 
QRPHQDPHQW�G
XQ�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�GH�&DL[D%DQN�L�
XQ�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�9LGD&DL[D�D�
SURSRVWD�GH�OD�UHVWD�GH�IXQGDFLRQV�

)RUD�G
DTXHVW�SDFWH��OD�6RFLHWDW�QR�Wp�FRQHL[HPHQW�GH�
O
H[LVWqQFLD�G
DFFLRQV�FRQFHUWDGHV�HQWUH�HOV�VHXV�DFFLR-
QLVWHV��QL�WDPSRF�GH�FDS�DOWUD�PHQD�GH�UHODFLy��MD�VLJXL�
G
tQGROH� IDPLOLDU�� FRPHUFLDO�� FRQWUDFWXDO� R� VRFLHWjULD��
HQWUH�HOV�WLWXODUV�GH�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV��

1�$TXHVW�SHUFHQWDWJH�QR�LQFORX�OD�SDUWLFLSDFLy�GH�)XQGDFLyQ�%DQFDULD�&DMD�GH�%XUJRV�L�)XQGDFLyQ�%DQFDULD�&DMD�1DYDUUD��MD�TXH�OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy��DWqV�TXH�QR�VyQ�WLWXODUV�GH�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�R�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO��QR�pV�S~EOLFD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Autocartera��$�����$����

$����GH�GHVHPEUH�GH�������HO�&RQVHOO� Wp� O
DXWRULW]DFLy�
de la JGA de 2016 atorgada per cinc anys per procedir 
D� O
DGTXLVLFLy�GHULYDWLYD�G
DFFLRQV�SUzSLHV�� WDQW�GLUHFWD-
ment com indirectament, a través de les seves entitats 
GHSHQGHQWV��HQ�HOV�WHUPHV�VHJ�HQWV�

 > /
DGTXLVLFLy�HV�SRGUj� IHU�D� WtWRO�GH�FRPSUDYHQGD��
SHUPXWD��GDFLy�HQ�SDJDPHQW�R�TXDOVHYRO�DOWUD�SHU-
PHVD�SHU�OD�OOHL��HQ�XQD�R�GLYHUVHV�YHJDGHV��VHPSUH�
TXH�HO�YDORU�QRPLQDO�GH�OHV�DFFLRQV�DGTXLULGHV��VX-
PDGHV�DO�GH�OHV�TXH�WLQJXL�OD�6RFLHWDW��QR�VXSHUL�HO�
�����GHO�FDSLWDO�VXEVFULW�

 > 4XDQ�O
DGTXLVLFLy�VLJXL�RQHURVD��HO�SUHX�VHUj�HO�SUHX�
de tancament de les accions de la Societat en el 
PHUFDW�FRQWLQX�GHO�GLD�LPPHGLDWDPHQW�DQWHULRU�DO�
GH�O
DGTXLVLFLy��DPE�XQD�YDULDFLy�Pj[LPD��D�O
DOoD�R�
D�OD�EDL[D��GHO������

$L[t� PDWHL[�� OHV� DFFLRQV� TXH� V
DGTXLUHL[LQ� FRP� D� FRQ-
VHT�qQFLD� G
DTXHVWD� DXWRULW]DFLy� HV� SRGUDQ� GHVWLQDU�
tant a la seva alienació o amortització com a l'aplicació 
GHOV�VLVWHPHV�UHWULEXWLXV��L�HV�SRGUDQ�GHVWLQDU�D�O
HQWUHJD�
DOV� HPSOHDWV� L� DGPLQLVWUDGRUV�GH� OD� 6RFLHWDW� R�GHO� VHX�
JUXS��'
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�HO�5HJODPHQW�LQWHUQ�
GH�FRQGXFWD�HQ� O
jPELW�GHO�PHUFDW�GH�YDORUV�� OHV� WUDQ-
saccions sobre accions de CaixaBank tindran sempre 
ÀQDOLWDWV� OHJtWLPHV��FRP�DUD�FRQWULEXLU�D� OD� OLTXLGLWDW�GH�
OD�QHJRFLDFLy�L�OD�UHJXODULWDW�HQ�OD�FRQWUDFWDFLy�GH�OHV�DF-
FLRQV��(Q�FDS�FDV�UHVSRQGUDQ�D�XQ�SURSzVLW�G
LQWHUYHQFLy�
HQ�HO�OOLXUH�SURFpV�GH�IRUPDFLy�GH�SUHXV�HQ�HO�PHUFDW�R�
a l'afavoriment d'accionistes concrets de CaixaBank. En 
DTXHVWD� OtQLD�� HO� &RQVHOO� YD� À[DU� HO� FULWHUL� G
LQWHUYHQFLy�
HQ�DXWRFDUWHUD�VREUH�OD�EDVH�G
XQ�VLVWHPD�G
DOHUWHV�SHU�
GHOLPLWDU�OD�GLVFUHFLRQDOLWDW�HQ�OD�JHVWLy�GH�O
DXWRFDUWHUD�
per part de l'àrea separada.

/HV�RSHUDFLRQV�G
DXWRFDUWHUD�HV�IDQ�GH�PDQHUD�DwOODGD�HQ�XQD�jUHD�VHSDUDGD�GH�OD�UHVWD�G
DFWLYLWDWV�L�SURWHJLGD�SHU�
OHV�EDUUHUHV�FRUUHVSRQHQWV��GH�PDQHUD�TXH�QR�GLVSRVL�GH�FDS�LQIRUPDFLy�SULYLOHJLDGD�

/D�LQIRUPDFLy�VREUH�O
DGTXLVLFLy�L�O
DOLHQDFLy�G
DFFLRQV�SUzSLHV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�V
LQFORX�HQ�OD�1RWD����ª3DWULPRQL�QHW«�
GHOV�FRPSWHV�DQXDOV�FRQVROLGDWV�DGMXQWV��SHU�Ep�TXH�QR�V
KDQ�SURGXwW�PRYLPHQWV�VLJQLÀFDWLXV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�

1RPEUH�G
DFFLRQV�LQGLUHFWHV����D�WUDYpV�GH�

Vidacaixa ������

CaixaBank Asset Management 0

MicroBank �����

BPI 506.446

&DL[D%DQN�3D\PHQWV�	�&RQVXPHU 3.466

Total 532.590

NOMBRE D'ACCIONS 
DIRECTES

3.528.919
NOMBRE D'ACCIONS 
INDIRECTES (*)

532.590
% TOTAL SOBRE CAPITAL 
SOCIAL

0,07 %
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&DSLWDO�ÁRWDQW�UHJXODWRUL��$����

'
DFRUG�DPE�OD�GHÀQLFLy�GH�OD�&109��V
HQWpQ�SHU�FDSLWDO�
ÁRWDQW�HVWLPDW�DTXHOOD�SDUW�GHO�FDSLWDO�VRFLDO�TXH�QR�HVWj�
HQ�PDQV�G
DFFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV��VHJRQV�GHWDOO�GHVFULW�
HQ�O
DSDUWDW�DQWHULRU��QL�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$G-
PLQLVWUDFLy��R�TXH�OD�VRFLHWDW�Wp�HQ�DXWRFDUWHUD��

&DSLWDO�ÁRWDQW�GH�JHVWLy

3HU�WDO�GH�GHWDOODU�HO�QRPEUH�G
DFFLRQV�GLVSRQLEOHV�SHU�DO�S~EOLF��HV�ID�VHUYLU�XQD�GHÀQLFLy�GH�FDSLWDO�ÁRWDQW�GH�JHVWLy�
TXH�FRQVLGHUD�OHV�DFFLRQV�HPHVHV�PHQ\V�OHV�DFFLRQV�HQ�DXWRFDUWHUD�L�OHV�TXH�WHQHQ�HOV�&RQVHOOHUV�L�HOV�DFFLRQLVWHV�
DPE�UHSUHVHQWDFLy�HQ�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��L�GLIHUHL[�GHO�FjOFXO�UHJXODWRUL��

'LVWULEXFLy�JHRJUjÀFD�GHOV�LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV

CriteriaCaixa
����ऑ%

Consell $XWRFDUWHUD
����ऑ% ����ऑ%

)UHH�ÁRDW
����ऑ%

Accionistes 
VLJQLÀFDWLXV��WRWDO�

����ऑ%

$XWRFDUWHUD��&RQVHOOHUV�L�
altres accionistes  
amb representació  
en el Consell

���ऑ%

&DSLWDO�ÁRWDQW�
UHJXODWRUL� 

�&ULWHUL�&109�

�����ऑ%

Minoristes
��ऑ%

LQVWLWXFLRQDOV
��ऑ%

)UHH�ÁRDW
����ऑ%

�ऑ% 
Àsia i resta  
del món

��ऑ% 
EUA i el Canadà

��ऑ% 
QR�LGHQWLÀFDW�
�HVWUDQJHU�

��ऑ% 
Espanya

��ऑ% 
Regne Unit

��ऑ% 
UHVWD�G
(XURSD

��ऑ% LQVWLWXFLRQDOV
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Autorització per augmentar capital �$���

$O����GH�GHVHPEUH�GH�������HO�&RQVHOO�Wp�O
DXWRULW]DFLy�GH�
OD�-*$��DWRUJDGD�ÀQV�DO�PDLJ�GH�������SHU�DPSOLDU�FDSL-
WDO�HQ�XQD�R�GLYHUVHV�YHJDGHV�ÀQV�D�XQ�LPSRUW�QRPLQDO�
Pj[LP�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�������GHO�FDSLWDO�VRFLDO�
HQ�OD�GDWD�GH�OD�SURSRVWD��GH����G
DEULO�GH�������HQ�HOV�
WHUPHV�TXH�HVWLPL�FRQYHQLHQWV��$TXHVWD�DXWRULW]DFLy�SRW�
XWLOLW]DU�VH�SHU�D�O
HPLVVLy�G
DFFLRQV�QRYHV�îDPE�SULPD�
R�VHQVH�L�DPE�YRW�R�VHQVHî�DPE�GHVHPERUVDPHQW�HQ�
HIHFWLX��

(O� &RQVHOO� HVWj� IDFXOWDW� SHU� H[FORXUH�� WRWDOPHQW� R� SDU-
FLDOPHQW��HO�GUHW�GH�VXEVFULSFLy�SUHIHUHQW��FDV�HQ�HO�TXDO�
HOV�DXJPHQWV�GH�FDSLWDO�TXHGDUDQ�OLPLWDWV��DPE�FDUjFWHU�
JHQHUDO��D�XQ�LPSRUW�WRWDO�Pj[LP�GH�������PLOLRQV�G
HX-
URV�������GHO�FDSLWDO�VRFLDO�HQ�OD�GDWD�GH�OD�SURSRVWD��GH�
���G
DEULO�GH��������&RP�D�H[FHSFLy��DTXHVW�OtPLW�QR�pV�
aplicable a les ampliacions de capital per a la conversió 
GH�OHV�REOLJDFLRQV�FRQYHUWLEOHV��TXH�TXHGDUDQ�VXEMHFWHV�
DO�OtPLW�JHQHUDO�GHO������GHO�FDSLWDO�

&DL[D%DQN�PDQWp� OHV� REOLJDFLRQV� VHJ�HQWV�� DPE�QDWX-
UDOHVD� GH� SDUWLFLSDFLRQV� SUHIHUHQWV� �$GGLWLRQDO� 7LHU� ����
HYHQWXDOPHQW�FRQYHUWLEOHV�HQ�DFFLRQV�GH�QRYD�HPLVVLy�
GH�FRQIRUPLWDW�DPE�FHUWV�WHUPHV��D�H[FOXVLy�GHO�GUHW�GH�
VXEVFULSFLy�SUHIHUHQW�

Data d'emissió Venciment Import nominal 7LSXV�G
LQWHUqV�QRPLQDO 31-12-2020  Conversió Nombre màxim d'accions en 
cas de conversió

-XQ\����� 3HUSHWX 1.000 ������� 1.000

�&(7�����������

�����������

0DUo����� 3HUSHWX 1.250 ������� 1.250 483.931.250

2FWXEUH����� 3HUSHWX ��� ������� ��� �����������

3$57,&,3$&,216�35()(5(176�2 3.000

Import pendent 
d'amortització

DETALL D'EMISSIONS DE PARTICIPACIONS PREFERENTS1  
�Milions d'euros�

1�/HV�SDUWLFLSDFLRQV�SUHIHUHQWV�HYHQWXDOPHQW�FRQYHUWLEOHV�HQ�DFFLRQV�HVWDQ�DGPHVHV�D�QHJRFLDFLy�D�$,$)��$VRFLDFLyQ�(VSDxROD�GH�,QWHUPHGLDULRV�)LQDQFLHURV��

2�(PLVVLRQV�SHUSqWXHV�FROÃORFDGHV�HQWUH�LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV�HQ�PHUFDWV�RUJDQLW]DWV��DPE�FXSy�GLVFUHFLRQDO��TXH�HV�SRGHQ�DPRUWLW]DU�HQ�FHUWHV�FLUFXPVWjQFLHV��D�RSFLy�GH�OD�6RFLHWDW�
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Evolució de l'acció �$���

/D�FRWLW]DFLy�GH�&DL[D%DQN�YD�WDQFDU�HO����GH�GHVHPEUH�GH������HQ�������HXURV�SHU�
DFFLy��DPE�XQ�DYHQo�GHO��������GXUDQW�HO�TXDUW�WULPHVWUH�GH�O
DQ\��YV���������GHO�
VHOHFWLX�HXURSHX�(XURVWR[[�%DQNV�L�XQ��������GH�O
,%(;����EDQFV���DPE�OD�TXDO�FRVD�
OD�FDLJXGD�HQ�HO�FzPSXW�DQXDO�HV�YD�DWHQXDU�ÀQV�DO����������YV��XQD�YDULDFLy�GHO�
��������GH�O
(XURVWR[[�%DQNV�L�GHO���������GH�O
,%(;����EDQFV���(OV�DJUHJDWV�JHQH-
UDOV��SHU�SDUW�VHYD��YDQ�UHJLVWUDU�XQD�HYROXFLy�UHODWLYDPHQW�PLOORU�TXH�HOV�VHOHFWLXV�
EDQFDULV���������HQ�HO�FDV�GH�O
(XURVWR[[������������GXUDQW�HO�WULPHVWUH��L���������D�
O
,%(;������������GXUDQW�HO�WULPHVWUH���

6HQVH�FDS�PHQD�GH�GXEWH��HO������KD�HVWDW�PDUFDW�SHU�OD�SDQGqPLD�GH�OD�&29,'����
L�WRWHV�OHV�VHYHV�FRQVHT�qQFLHV��TXH�KDQ�SURYRFDW�HQIRQVDPHQWV�ERUVDULV�KLVWzULFV�
GXUDQW�OD�SULPHUD�PHLWDW�GH�O
DQ\�L�JHQHUDW�XQD�HQRUPH�YRODWLOLWDW�HQ�HOV�PHUFDWV��
1R�REVWDQW�DL[z��D�SDUWLU�GH�O
HVWLX�HO�VHQWLPHQW�LQYHUVRU�YD�LQLFLDU�XQ�FDPt�GH�UH-
FXSHUDFLy�TXH��PDOJUDW�HOV�UHEURWV�L�OHV�QRYHV�UHVWULFFLRQV�GH�PRELOLWDW��YD�DGTXLULU�
XQD�LQWHQVLWDW�HVSHFLDO�GXUDQW�O
~OWLP�WULPHVWUH�GH�O
DQ\��HQFRUDWMDW�SHOV�DYHQoRV�HQ�
O
jPELW�GH�OHV�YDFXQHV�FRQWUD�OD�&29,'�����DL[t�FRP�SHOV�UHVXOWDWV�GH�OHV�HOHFFLRQV�
DPHULFDQHV��HO�GHVEORTXHLJ�GHO�SOD�GH�UHFXSHUDFLy�HXURSHX��1H[W�*HQHUDWLRQ�(8��
L��MD�HQ�HOV�~OWLPV�FRPSDVVRV�GH�O
DQ\��OD�VLJQDWXUD�GH�O
DFRUG�FRPHUFLDO�GHO�%UH[LW�L�
XQ�QRX�SDTXHW�G
HVWtPXO�ÀVFDO�DOV�(8$��

(Q�DTXHVW�FRQWH[W��HOV�SULQFLSDOV�EDQFV�FHQWUDOV�YDQ�PDQWHQLU�HQ�PDU[D�OHV�LPSRU-
WDQWV� PHVXUHV� DFRPRGDWtFLHV� OODQoDGHV� GXUDQW� OD� SULPDYHUD�� DPE� OHV� TXDOV� KDQ�
DSODFDW� O
HVWUqV� L�HO� ULVF�GH� IUDJPHQWDFLy�ÀQDQFHUD� L�KDQ�VRVWLQJXW�HO�ERQ� IXQFLR-
QDPHQW�GHOV�PHUFDWV��&RQFUHWDPHQW�HQ�HO� VHFWRU�EDQFDUL�HXURSHX�� OD� UHFWLÀFDFLy�
SDUFLDO�GH�OD�UHFRPDQDFLy�GHO�%&(�GH�QR�GLVWULEXLU�GLYLGHQGV��DL[t�FRP�OD�PLOORUD�GH�
OHV�FRQGLFLRQV�GH�OD�7/752�,,,��WDPEp�YDQ�FRQWULEXLU�D�XQD�FHUWD�UHFXSHUDFLy�GH�OHV�
FRWLW]DFLRQV�GXUDQW�O
~OWLP�TXDUW�GHO������

EVOLUCIÓ DE LES BOSSES PRINCIPALS  
�7$1&$0(17������%$6(�����,�9$5,$&,216�$18$/6�(1���

*� )� 0� $� 0� -� -� $� 6� 2� 1� '

������% ������%�����%
CaixaBank IBEX 35(XURVWR[[��� (XURVWR[[�

(XUR]RQH�
Banks

������%

5jWLRV�ERUVjULHV Desembre 2020 Desembre de 2019 Desembre de 2018 Variació 
2020-2019

Variació 
 2019-2018

Cotització a tancament del període 2,101 ����� 3,164 ������� �������

9ROXP�GH�QHJRFLDFLy�GLDUL�PLWMj ������ 23.583 ������ 54 ������

%HQHÀFL�QHW�DWULEXwW�SHU�DFFLy��%3$���½�DFFLy������PHVRV� 0,21 0,26 0,32 ������� �������

9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH��½�DFFLy� 4,22 4,20 ���� 0,02 0,13 

9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH�WDQJLEOH��½�DFFLy�� 3,49 3,49 3,36 0,00 0,13 

3(5��SUHX�EHQHÀFLV��YHJDGHV� 10,14 10,64 9,94 ������� �����

3�9&�WDQJLEOH��YDORU�FRWLW]DFLy�V�YDORU�FRPSWDEOH�WDQJLEOH�� 0,60 0,80 0,94 ������� �������

5HQGLELOLWDW�SHU�GLYLGHQG ������ ������ ������ ������� 1,34 

1� (V� FDOFXOD�GLYLGLQW� OD� UHPXQHUDFLy�FRUUHVSRQHQW�
DO�UHVXOWDW�GH�O
H[HUFLFL������������HXURV�DFFLy��SHO�
SUHX�GH�WDQFDPHQW�GHO�SHUtRGH��������HXURV�DFFLy��
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

1R�KL�KD�UHVWULFFLRQV�OHJDOV�QL�HVWDWXWjULHV�SHU�D�O
H[HU-
FLFL�GHOV�GUHWV�GH�YRW�GHOV�DFFLRQLVWHV��TXH�HV�SRGUDQ�
exercir bé a través de l'assistència física a la JGA, en 
cas de complir determinades condicions, o bé per 
PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�D�GLVWjQFLD��$L[t�PDWHL[��HQ�HO�
context de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, 
GXUDQW�O
H[HUFLFL������V
KDQ�PRGLÀFDW�HOV�(VWDWXWV�VR-
FLDOV� L� HO� 5HJODPHQW� GH� OD� -*$� SHU� SUHYHXUH� OD� SRV-
VLELOLWDW� G
DVVLVWqQFLD� WHOHPjWLFD� PLWMDQoDQW� FRQQH[Ly�
remota en temps real. �$����L�%���

1R�KL�KD�UHVWULFFLRQV�HVWDWXWjULHV�SHU�D�OD�WUDQVPLVVLEL-
litat de les accions, llevat de les establertes legalment. 
�$����

3HO�TXH� ID�D�PHVXUHV�GH�QHXWUDOLW]DFLy� �VHJRQV�GHÀ-
QLGHV�HQ�OD�/OHL�GH�PHUFDW�GH�YDORUV��HQ�FDV�G
RIHUWHV�
S~EOLTXHV�G
DGTXLVLFLy��&DL[D%DQN�QR�KD�DGRSWDW�FDS�
DFRUG�HQ�DTXHVW�VHQWLW���$����

D'altra banda, hi ha disposicions legals2�TXH�UHJXOHQ�
O
DGTXLVLFLy� GH� SDUWLFLSDFLRQV� VLJQLÀFDWLYHV� G
HQWLWDWV�
GH�FUqGLW�SHO� IHW�TXH� O
DFWLYLWDW�EDQFjULD�pV�XQ�VHFWRU�
UHJXODW��O
DGTXLVLFLy�GH�SDUWLFLSDFLRQV��R�LQÁXqQFLD�VLJ-
QLÀFDWLYD��HVWj�VXEMHFWD�D�DSURYDFLy�R�D�QR�REMHFFLy�UH-
JXODWzULD���VHQV�SHUMXGLFL�G
DTXHOOHV�UHODFLRQDGHV�DPE�
O
REOLJDFLy�GH�IRUPXODU�XQD�RIHUWD�S~EOLFD�G
DGTXLVLFLy�

GH� OHV� DFFLRQV� SHU� DGTXLULU� HO� FRQWURO� L� SHU� D� DOWUHV�
operacions similars.

4XDQW� D� OHV� QRUPHV� DSOLFDEOHV� D� OD� PRGLÀFDFLy� GHOV�
(VWDWXWV�VRFLDOV��DL[t�FRP�D�OHV�QRUPHV�SHU�D�OD�WXWHOD�
GHOV�GUHWV�GHOV�VRFLV�SHU�PRGLÀFDU�ORV��OD�UHJXODFLy�VR-
FLHWjULD�GH�OD�6RFLHWDW�Wp�HQ�FRPSWH�EjVLFDPHQW�HO�TXH�
disposa la Llei de societats de capital. Així mateix, per 
OD�VHYD�FRQGLFLy�G
HQWLWDW�GH�FUqGLW��OD�PRGLÀFDFLy�GHOV�
(VWDWXWV�VRFLDOV�HVWj�VXEMHFWD�DO�SURFHGLPHQW�G
DXWR-
rització i registre establert en el Reial decret 84/2015, 
GH����GH�IHEUHU��6HQV�SHUMXGLFL�GH�OHV� OtQLHV�DQWHULRUV��
FDO�GLU�TXH�FHUWHV�PRGLÀFDFLRQV��HQWUH�G
DOWUHV��HO�FDQYL�
GH�GRPLFLOL�VRFLDO�GLQV�GHO�WHUULWRUL�QDFLRQDO��O
DXJPHQW�
GH�FDSLWDO�VRFLDO�R�OD�LQFRUSRUDFLy�WH[WXDO�GH�SUHFHSWHV�
OHJDOV�R�UHJODPHQWDULV�GH�FDUjFWHU�LPSHUDWLX�R�SURKL-
ELWLX��R�SHU�FRPSOLU�UHVROXFLRQV�MXGLFLDOV�R�DGPLQLVWUD-
WLYHV��QR�HVWDQ�VXEMHFWHV�DO�SURFHGLPHQW�G
DXWRULW]D-
FLy�� WRW� L�TXH� V
KDQ�GH�FRPXQLFDU�DO�%DQF�G
(VSDQ\D�
per a la seva constància en el Registre d'Entitats de 
Crèdit.��%���

(Q� UHODFLy� DPE� HO� GUHW� G
LQIRUPDFLy�� OD� 6RFLHWDW� DFWXD�
segons els principis de generals de transparència i no 
discriminació presents en la legislació vigent i recollits 
en la normativa interna, especialment en la Política de 
FRPXQLFDFLy�L�FRQWDFWHV�DPE�DFFLRQLVWHV��LQYHUVRUV�LQVWL-

WXFLRQDOV�L�DVVHVVRUV�GH�YRW��GLVSRQLEOH�DO�ZHE�FRUSRUDWLX��
3HO�TXH�ID�D�OD�LQIRUPDFLy�SULYLOHJLDGD��HQ�JHQHUDO�HV�ID�
S~EOLFD�GH�PDQHUD�LPPHGLDWD�D�WUDYpV�GH�OD�&109�L�HO�
ZHE�FRUSRUDWLX��DL[t�FRP�GH�WRW�DOOz�TXH�HV�FRQVLGHUL�UH-
OOHYDQW��6HQV�SHUMXGLFL�GH�O
DQWHULRU��O
jUHD�GH�5HODFLy�DPE�
,QYHUVRUV� GH� OD� 6RFLHWDW� GHVHQYROXSD� DFWLYLWDWV� G
LQIRU-
PDFLy�L�LQWHUORFXFLy�DPE�GLIHUHQWV�JUXSV�G
LQWHUqV��VHP-
pre d'acord amb els principis de la Política esmentada.

�,QVFULSFLy�GH�OD�WLWXODULWDW�GH�OHV�VHYHV�DFFLRQV�HQ�
el registre d'anotacions en compte corresponent, 
DPE�DOPHQ\V�FLQF�GLHV�G
DQWHODFLy�D�DTXHOO�HQ�TXq�
V
KDJL�GH�FHOHEUDU�OD�-XQWD��L�WLWXODULWDW�G
XQ�PtQLP�
GH� PLO� DFFLRQV�� D� WtWRO� LQGLYLGXDO� R� HQ� DJUXSDFLy�
amb altres accionistes.

� 5HJODPHQW� �8(�� ���������� GHO� &RQVHOO�� GH� ���
G
RFWXEUH�GH�������TXH�HQFRPDQD�DO�%&(�WDVTXHV�
HVSHFtÀTXHV� UHVSHFWH� D� SROtWLTXHV� UHODFLRQDGHV�
DPE�OD�VXSHUYLVLy�SUXGHQFLDO�GH�OHV�HQWLWDWV�GH�FUq-
GLW��/OHL�GHO�PHUFDW�GH�YDORUV��L�/OHL����������GH����
GH�MXQ\��G
RUGHQDFLy��VXSHUYLVLy�L�VROYqQFLD�G
HQWL-
WDWV�GH�FUqGLW��DUW�����D�����L�5HLDO�GHFUHW����������
GH����GH�IHEUHU��SHO�TXDO�HV�GHVHQYROXSD�DTXHVWD�

Drets dels accionistes
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

L'administració
$�&DL[D%DQN��OD�JHVWLy�L�HO�FRQWURO�GH�OD�6RFLHWDW�HVWDQ�GLVWULEXwWV�HQWUH�OD�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV��HO�&RQVHOO�L�OHV�VHYHV�FRPLVVLRQV�

Comissió de 
Nomenaments

Comissió de 
5HWULEXFLRQV

Comissió de 
5LVFRV

Comissió 
G
,QQRYDFLy��7HFQRORJLD�
i Transformació Digital

Comissió 
d'Auditoria i 

Control

Comissió 
([HFXWLYD

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
Conseller Delegat i Comitè de Direcció

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES AUDITORIA EXTERNA

Designa /
Informa /

/D�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV

/D�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV�GH�&DL[D%DQN�pV�HO�Pj[LP�zUJDQ�GH�UHSUHVHQWDFLy�L�SDUWLFLSDFLy�GHOV�DFFLRQLVWHV�D�OD�VRFLHWDW��'H�FRQIRUPLWDW�DPE�
DL[z��SHU�WDO�GH�IDFLOLWDU�OD�SDUWLFLSDFLy�GHOV�DFFLRQLVWHV�HQ�OD�-XQWD�*HQHUDO�L�O
H[HUFLFL�GHOV�VHXV�GUHWV��HO�&RQVHOO�DGRSWDUj�WRWHV�OHV�PHVXUHV�RSRUWXQHV�
SHUTXq�OD�-*$�H[HUFHL[L�HIHFWLYDPHQW�OHV�IXQFLRQV�TXH�OL�VyQ�SUzSLHV��

'DWD�-XQWD�*HQHUDO Presència física En representació 9RW�HOHFWUzQLF Altres Total

06/04/2018 
'HO�TXDO��&DSLWDO�ÁRWDQW

������� 
3,78 %

������� 
19,57 %

������ 
0,03 %

������ 
0,23 %

������� 
23,61 %

05/04/2019 
'HO�TXDO��&DSLWDO�ÁRWDQW

������� 
3,02 %

������� 
15,96 %

������ 
0,09 %

������ 
1,86 %

������� 
20,93 %

22/05/20202 
'HO�TXDO��&DSLWDO�ÁRWDQW

������ 
0,28 %

������� 
16,90 %

������� 
0,114 %

������ 
0,30 %

������� 
17,59 %

03/12/2020³ 
'HO�TXDO��&DSLWDO�ÁRWDQW

������� 
2,36 %

������� 
15,90 %

������ 
1,17 %

������ 
0,27 %

������� 
19,70 %

Vot a distància

ASSISTÈNCIA A LES JUNTES GENERALS �B.4�1 ,QIRUPDFLy�DSUR[LPDGD��DWqV�TXH�HOV�
DFFLRQLVWHV� VLJQLÀFDWLXV� HVWUDQJHUV�
ostenten la seva participació a través 
de nominees.

2 /D�-XQWD�*HQHUDO�GH�PDLJ�GH������
V
KD� FHOHEUDW� HQ� IRUPDW� H[FOXVLYD-
PHQW� WHOHPjWLF� �HQ� DSOLFDFLy� GH�
OD� QRUPDWLYD� GH� PHVXUHV� H[WUDRU-
GLQjULHV� GHULYDGHV� GH� OD� &29,'�����
i, per tant, la xifra de presència física 
és la de participació telemàtica d'ac-
cionistes.

3 /D� -XQWD�*HQHUDO�GH�GHVHPEUH�GH�
2020 s'ha celebrat en format híbrid 
�SUHVHQFLDO� L�WHOHPjWLF�� L��SHU�WDQW�� OD�
xifra de presència física correspon 
tant a la participació presencial com 
a la telemàtica d'accionistes.
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(Q�OHV�MXQWHV�JHQHUDOV�GH�PDLJ�L�GHVHPEUH�GH������HV�YDQ�DSURYDU�WRWV�HOV�SXQWV�GH�O
RUGUH�GHO�GLD��%���:

$FRUGV�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�$FFLRQLVWHV����������� ��GH�YRWV�HPHVRV�D�IDYRU ��GH�YRWV�D�IDYRU�VREUH 
el capital social

1. &RPSWHV�DQXDOV�LQGLYLGXDOV�L�FRQVROLGDWV�L�LQIRUPHV�GH�JHVWLy�FRUUHVSRQHQWV�D�O
H[HUFLFL����� 99,24 �����

2. (VWDW�G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD�FRQVROLGDW����� 99,88 66,19

3. Gestió del Consell d'Administració 99,31 65,81

4. 3URSRVWD�G
DSOLFDFLy�GHO�UHVXOWDW�FRUUHVSRQHQW�D�O
H[HUFLFL����� ����� 66,11

5.�5HHOHFFLy�DXGLWRU�GH�FRPSWHV�GH�&DL[D%DQN�L�JUXS�FRQVROLGDW�SHU�DO����� 99,59 66,00

6.1 Reelecció de Verónica Fisas 95,30 63,15

6.2 Nomenament de Francisco Javier García ����� 50,10

6.3 )L[DFLy�GHO�QRPEUH�GH�FRQVHOOHUV�HQ�TXLQ]H����� ����� 66,13

7. $XWRULW]DFLy�DO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�SHU�DXJPHQWDU�FDSLWDO�GLQV�HO�WHUPLQL�GH�FLQF�DQ\V�PLWMDQoDQW�DSRUWDFLRQV�GLQHUjULHV�L�HQ�XQD�TXDQWLD�
QRPLQDO�Pj[LPD�GH���������������HXURV��DUWLFOH�������E��GH�OD�/6&���'HOHJDFLy�SHU�H[FORXUH�HO�GUHW�GH�VXEVFULSFLy�SUHIHUHQW��DUWLFOH�����GH�OD�/6&� ����� �����

8. $XWRULW]DFLy�SHU�D�O
DGTXLVLFLy�G
DFFLRQV�SUzSLHV��DUWLFOH�����GH�OD�/6&� 98,61 65,34

9. 3ROtWLFD�GH�UHPXQHUDFLRQV�GHOV�FRQVHOOHUV���������� 93,83 �����

10. 0RGLÀFDFLy�GHOV�DUWLFOHV������������L����GHOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�SUHYHXUH�O
DVVLVWqQFLD�WHOHPjWLFD�L�G
LQWURGXLU�KL�PLOORUHV�WqFQLTXHV ����� �����

11. 0RGLÀFDFLy�GHOV�DUWLFOHV��������������L����GHO�5HJODPHQW�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�L�LQWURGXFFLy�GH�OD�'LVSRVLFLy�DGGLFLRQDO�SHU�UHJXODU�GH�PDQHUD�
H[SUHVVD�O
DVVLVWqQFLD�WHOHPjWLFD�L�LQWURGXLU�KL�PLOORUHV�WqFQLTXHV ����� 66,08

12. $XWRULW]DFLy�L�GHOHJDFLy�GH�IDFXOWDWV�SHU�D�OD�LQWHUSUHWDFLy��HVPHQD��FRPSOHPHQW��H[HFXFLy��GHVHQYROXSDPHQW��HOHYDFLy�D�S~EOLF�L�LQVFULSFLy�GHOV�
acords 99,92 66,22

13. 9RWDFLy�FRQVXOWLYD�GH�O
,QIRUPH�DQXDO�VREUH�OHV�UHPXQHUDFLRQV�GHOV�&RQVHOOHUV�FRUUHVSRQHQW�D�O
H[HUFLFL����� ����� 61,08

QUÒRUM DEL ������� 
SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

�������  DE  
APROVACIÓ MITJANA
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$FRUGV�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD����������� ��GH�YRWV�HPHVRV�D�IDYRU ��GH�YRWV�D�IDYRU�VREUH 
el capital social

1. $SURYDFLy�GHO�EDODQo�LQGLYLGXDO�GH�&DL[D%DQN�WDQFDW�HO����GH�MXQ\�GH������DPE�OD�ÀQDOLWDW�TXH�HV�SXJXL�FRQVLGHUDU�EDODQo�GH�IXVLy�D�O
HIHFWH�GHO�
SXQW��Q�VHJ�HQW�GH�O
RUGUH�GHO�GLD ����� �����

2. $SURYDFLy�GH�OD�IXVLy�SHU�DEVRUFLy�GH�&DL[DEDQN��6�$���VRFLHWDW�DEVRUEHQW��L�%DQNLD��6�$���VRFLHWDW�DEVRUELGD�� ����� �����

3.1 Nomenament de José Ignacio Goirigolzarri 99,30 69,84

3.2 1RPHQDPHQW�GH�-RDTXtQ�$\XVR 99,63 �����

3.3 Nomenament de Francisco Javier Campo 99,64 �����

3.4 Nomenament d'Eva Castillo 99,64 �����

3.5 Nomenament de Teresa Santero 99,43 69,93

3.6 1RPHQDPHQW�GH�)HUQDQGR�0DUtD�&RVWD�'XDUWH 99,39 69,90

4. 'HOHJDFLy�GH�IDFXOWDWV�SHU�D�OD�LQWHUSUHWDFLy��HVPHQD��FRPSOHPHQW��H[HFXFLy�L�GHVHQYROXSDPHQW�GHOV�DFRUGV�TXH�DGRSWL�OD�-XQWD��DL[t�FRP�SHU�D�
OD�VHYD�HOHYDFLy�D�S~EOLF�L�LQVFULSFLy 99,81 �����

QUÒRUM DEL ������ 
SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

����� �  DE  
APROVACIÓ MITJANA
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$�&DL[D%DQN�QR�KL�KD�GLIHUqQFLHV�SHO�TXH�ID�DO�UqJLP�GH�
PtQLPV�GHO�TXzUXP�GH�FRQVWLWXFLy�GH� OD� MXQWD�JHQHUDO��
QL�WDPSRF�SHO�TXH�ID�DO�UqJLP�SHU�D�O
DGRSFLy�G
DFRUGV�
socials, previst en la Llei de Societats de Capital. �%����%���.

1R�V
KD�HVWDEOHUW�TXH�OHV�GHFLVLRQV�TXH�UHSUHVHQWLQ�XQD�
DGTXLVLFLy��DOLHQDFLy��DSRUWDFLy�D�XQD�DOWUD�VRFLHWDW�G
DF-
WLXV�HVVHQFLDOV�R�DOWUHV�RSHUDFLRQV�FRUSRUDWLYHV�VLPLODUV�
�GLIHUHQWV�GH�OHV�TXH�HVWDEOHL[�OD�OOHL��V
KDJLQ�GH�VRWPHWUH�
D�O
DSURYDFLy�GH�OD�-*$��1R�REVWDQW�DL[z��HO�5HJODPHQW�GH�
OD�-XQWD�HVWDEOHL[�TXH�VHUDQ�FRPSHWqQFLHV�GH�OD�-*$�OHV�
TXH�HQ�FDGD�PRPHQW�UHVXOWLQ�GH�OD�OHJLVODFLy�DSOLFDEOH�D�
la Societat.��%���.

/D�LQIRUPDFLy�VREUH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�HVWj�GLVSRQLEOH�DO�
ZHE�FRUSRUDWLX�GH�&DL[D%DQN��www.caixabank.com���HQ�
O
DSDUWDW�G
ª,QIRUPDFLy�SHU�D�DFFLRQLVWHV�L�LQYHUVRUV�²�*R-
YHUQ�FRUSRUDWLX�L�SROtWLFD�GH�UHPXQHUDFLRQV«��LQFORVD�OD�
LQIRUPDFLy�HVSHFtÀFD�VREUH�OHV�MXQWHV�JHQHUDOV�G
DFFLR-
QLVWHVµ�� 3DUWLFXODUPHQW�� DPE�PRWLX�GH� OD� FRQYRFDWzULD�
de cada JGA, s'habilita temporalment a la pàgina inicial 
GHO�ZHE�FRUSRUDWLX�XQ�EjQHU�GHVWDFDW�DPE�DFFpV�GLUHFWH�
D�OD�LQIRUPDFLy�SHU�D�OD�MXQWD�FRQYRFDGD��%���.

1 https://www.caixabank.com/es/accionistas-inver-
sores/gobierno-corporativo/consejo-administra-
cion.htm

2 https://www.caixabank.com/es/accionistas-inver-
VRUHV�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�MXQWD�JHQHUDO�DFFLR-
nistas.html 
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El Consell d'Administració

(O�&RQVHOO� G
$GPLQLVWUDFLy�pV� O
zUJDQ�GH� UHSUHVHQWDFLy��
gestió i administració màxim de la Societat, competent 
SHU�DGRSWDU�DFRUGV� VREUH� WRWD�PHQD�G
DVVXPSWHV�� H[-
cepte en les matèries reservades a la competència de 
OD�-*$��$SURYD� L�VXSHUYLVD� OHV�GLUHFWULXV�HVWUDWqJLTXHV� L�
de gestió establertes en interès de totes les societats del 
*UXS�L�YHWOOD�SHO�FRPSOLPHQW�GH�OD�QRUPDWLYD�L�O
DSOLFDFLy�
GH�ERQHV�SUjFWLTXHV�HQ�O
H[HUFLFL�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW��DL[t�
FRP� SHU� O
REVHUYDQoD� GHOV� SULQFLSLV� GH� UHVSRQVDELOLWDW�
VRFLDO�DGGLFLRQDOV�DFFHSWDWV�YROXQWjULDPHQW�

El nombre màxim i mínim de Consellers previstos en els 
(VWDWXWV�VRFLDOV�pV�GH����L�����UHVSHFWLYDPHQW���&�����

/D� -XQWD�*HQHUDO� GHO� ���GH�PDLJ�GH������ YD� DGRSWDU�
O
DFRUG�GH�À[DU�HQ����HO�QRPEUH�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�
d'Administració.

$� &DL[D%DQN�� OHV� IXQFLRQV� GH� 3UHVLGHQW� L� GH� &RQVHOOHU�
'HOHJDW�VyQ�GLIHUHQWV�L�FRPSOHPHQWjULHV��DPE�XQD�FODUD�
divisió de responsabilitats. El President és l'alt represen-
WDQW�GH�OD�6RFLHWDW��(O�&RQVHOO�KD�GHVLJQDW�XQ�&RQVHOOHU�
'HOHJDW�� ~QLF� &RQVHOOHU� ([HFXWLX� GH� OD� 6RFLHWDW� GXUDQW�
O
H[HUFLFL�������TXH�V
HQFDUUHJD�GH�OD�JHVWLy�GLjULD�VRWD�
OD�VXSHUYLVLy�GHO�&RQVHOO��7DPEp�KL�KD�XQD�FRPLVVLy�GH-
OHJDGD��GHQRPLQDGD�&RPLVVLy�([HFXWLYD��TXH�Wp�DWULEXw-
GHV�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV��OOHYDW�GH�OHV�LQGHOHJDEOHV���TXH�
WDPEp�LQIRUPD�HO�&RQVHOO�L�TXH�HV�UHXQHL[�DPE�PpV�IUH-
T�qQFLD�TXH�DTXHVW�

7DPEp�H[LVWHL[� OD�ÀJXUD�GHO�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU��QR-
PHQDW�HQWUH�HOV�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��HO�TXDO��D�PpV�
GH�GLULJLU�O
DYDOXDFLy�SHULzGLFD�GHO�3UHVLGHQW��SUHVLGHL[�HO�
Consell en la seva absència i la del Vicepresident, entre 
DOWUHV�IXQFLRQV�TXH�Wp�DVVLJQDGHV��

(OV�&RQVHOOHUV�UHXQHL[HQ�HOV�UHTXLVLWV�G
KRQRUDELOLWDW��H[-
periència i bon govern exigits per la legislació aplica-
ble, i també es tenen en compte les recomanacions i 
SURSRVWHV�VREUH�OD�FRPSRVLFLy�G
zUJDQV�G
DGPLQLVWUDFLy�
L�SHUÀO�GH�&RQVHOOHUV�TXH�KDJLQ�HPqV�DXWRULWDWV�L�H[SHUWV�
QDFLRQDOV�R�FRPXQLWDULV�

CONSELL AL TANCAMENT DEL 2020 - 
CATEGORIA MEMBRES DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK 

A 31 de desembre de 2020, el Consell d'Administració 
HVWj�LQWHJUDW��VHQVH�WHQLU�HQ�FRPSWH�OD�YDFDQW��SHU�FD-
WRU]H�PHPEUHV��GHOV�TXDOV�XQ�Wp�HO�FDUjFWHU�GH�&RQVHOOHU�
([HFXWLX�L�WUHW]H�VyQ�&RQVHOOHUV�([WHUQV��VLV�LQGHSHQGHQWV�
L�VHW�GRPLQLFDOV��

3HO� TXH� ID� DO� QRPEUH� GH� &RQVHOOHUV� ,QGHSHQGHQWV�� HO�
&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�HQ�Wp�XQ�SHUFHQ-
WDWJH�GHO������GHO�WRWDO�GHO�&RQVHOO��TXH�FRPSOHL[�HO�TXH�
HVWDEOHL[�DFWXDOPHQW�OD�UHFRPDQDFLy����GHO�&RGL�GH�ERQ�
govern de societats cotitzades en el cas de societats amb 
XQ�DFFLRQLVWD�TXH�FRQWUROL�PpV�GHO������GHO�FDSLWDO�VRFLDO��

(O� ������ XQ� FRS� VLJXL� HIHFWLYD� OD� IXVLy� DSURYDGD�SHU� OD�
-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�HO�SDVVDW���GH�GHVHPEUH��L�

G
DFRUG�DPE�HOV�QRPHQDPHQWV�TXH�WDPEp�HV�YDQ�DSUR-
YDU��HO�SHUFHQWDWJH�GH�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV�VH�VLWXDUj�
HQ�XQ������GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�GH�O
zUJDQ�GH�JRYHUQ��

(O� &RQVHOO� WDPEp� LQFORXUj� GRV� &RQVHOOHUV� ([HFXWLXV�� HO�
3UHVLGHQW�GHO�&RQVHOO�L�HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW��XQ�&RQVHOOHU�
TXDOLÀFDW�FRP�D�XQ�DOWUH�H[WHUQ��L�WUHV�&RQVHOOHUV�GRPLQL-
cals, dos nomenats a proposta de la FBLC i CriteriaCaixa i 
XQ�DOWUH�QRPHQDW�D�SURSRVWD�GHO�)52%�$XWRULGDG�GH�5H-
VROXFLyQ�(MHFXWLYD�L�GH�%)$�7HQHGRUD�GH�$FFLRQHV��6��$��8�

/D�JUjÀFD�VHJ�HQW�PRVWUD��DPE�XQD�ÀQDOLWDW�LOÃOXVWUDWLYD��
OD� GLVWULEXFLy� GH� &RQVHOOHUV� HQ� OHV� GLIHUHQWV� FDWHJRULHV�
XQD�YHJDGD�HV�IDFL�HIHFWLYD�OD�IXVLy�

CONSELL POSTFUSIÓ -  
CATEGORIA MEMBRES DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK

1� 9HJHX� O
2,5� VREUH� HOV� FDQYLV� DO� &RQVHOO� G
$G-
PLQLVWUDFLy� TXDQ� V
H[HFXWL� OD� )XVLy� DPE� %DQNLD��
DSURYDGD�D� OD� -XQWD�*HQHUDO� ([WUDRUGLQjULD�G
$F-
cionistes – https://www.caixabank.com/StaticFiles/
SGIV�������B2,5B$FXHUGRVB-*($��BHV�SGI�

43 %
Consellers 
independents

60 %
Consellers 
independents

7 %
&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV

13 %
Consellers 
H[HFXWLXV

7 %
Consellers 
altres externs

20 %
Consellers 
dominicals

13 %
Criteria-FB 
´/D�&DL[Dµ

7 %
BFA-FROB

50 %
Consellers  
no dominicals

50 %
Consellers  
Dominicals

80 %
Consellers  
no dominicals

36 %
Criteria-FB  
µOD�&DL[Dµ

7 %
Caja 
Canarias 
�SDFWH� 

7 %
0XWXD�
0DGULOHxD
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0pV�GH�OD�PHLWDW�GHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�WHQHQ�XQD�DQWLJXLWDW�HQ�HO�VHX�FjUUHF�FRP�
D�&RQVHOOHUV�LQIHULRU�D�FLQF�DQ\V��QRPpV�TXDWUH�&RQVHOOHUV�VXSHUHQ�HOV�FLQF�DQ\V���FRP�
D�FRQVHT�qQFLD�GHOV�QRPHQDPHQWV�IHWV�HOV�~OWLPV�DQ\V�L�GH�OD�UHGXFFLy�SURJUHVVLYD�GH�
OD�PLGD�GHO�&RQVHOO��DPE�OD�TXDO�FRVD�OD�PLWMDQD�GH�SHUPDQqQFLD�HQ�HO�&RQVHOO�VH�VLWXD�
en 4,8 anys.

CONSELLER 
EXECUTIU 
(C.1.3)

����
CONSELLERS 
DOMINICALS 
(C.1.3)

50%
CONSELLERS 
INDEPENDENTS 
(C.1.3)

����� ����DQ\V

TERMINI D'ACOMPLIMENT, A 31 DE DESEMBRE

([HFXWLX

1

Independents

6

Dominicals

7

CONSELLERS PER CATEGORIA, A 31 DE DESEMBRE

TERMINI ACOMPLIMENT 
EN EL CÀRREC 
�����$1<6 EN EL CAS DE  
CONSELLERS INDEPENDENTS

43 % 
Consellers 
Independents

7 %   
Conseller 
([HFXWLX

50 %   
Consellers 
Dominicals

Menys de 
4 anys

Entre 4 i 
8 anys

Més de 
8 anys

6 6

22

43 % 
Menys  
de 4 anys

14 % 
Més de 
8 anys

43 % 
Entre 4  
i 8 anys

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat



 62

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

7RW�VHJXLW��HV�SUHVHQWD�HO�GHWDOO�GHOV�&RQVHOOHUV�GH�OD�6RFLHWDW�D�WDQFDPHQW�GH�O
H[HUFLFL��������&�����

El Secretari General i del Consell, Óscar Calderón, no té la condició de Conseller. �&������ 

-RUGL�*XDO
Tomás  
Muniesa

Gonzalo 
Gortázar¹ -RKQ�6��5HHG

Fundación 
&DMD&DQDULDV

Teresa  
%DVVRQV

Verónica  
Fisas

$OHMDQGUR�
García- 
%UDJDGR

Cristina 
Garmendia³

Ignacio 
*DUUDOGD

Amparo 
Moraleda

(GXDUGR�-DYLHU�
6DQFKL] -RVp�6HUQD .RUR�8VDUUDJD

Representant     1DWDOLD�$]QiUH]          

Categoria del 
Conseller Dominical Dominical ([HFXWLX Independent Dominical Dominical Independent Dominical Independent Dominical Independent Independent Dominical Independent

Càrrec en el 
Consell President Vicepresident Conseller delegatConseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller

Data del primer 
nomenament 30/06/2016 01/01/2018 30/06/2014 03/11/2011 ���������� 26/06/2012 25/02/2016 ���������� 05/04/2019 ���������� 24/04/2014 ���������� 30/06/2016 30/06/2016

'DWD�GH�O·~OWLP�
nomenament ���������� 06/04/2018 05/04/2019 05/04/2019 ���������� 05/04/2019 22/05/2020 ���������� 05/04/2019 ���������� 05/04/2019 06/04/2018 ���������� ����������

Procediment 
d'elecció

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

$FRUG�-XQWD�
General d'Ac-
cionistes

Data de 
naixement ���������� 30/04/1952 12/10/1965 ���������� 21/10/1964 ���������� 24/08/1964 11/03/1949 21/02/1962 01/11/1951 28/05/1964 30/03/1956 01/12/1942 ����������

Data extinció 
mandat 06/04/2021 06/04/2022 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2021 05/04/2023 22/05/2024 06/04/2021 05/04/2023 06/04/2021 05/04/2023 06/04/2022 06/04/2021 06/04/2021

Nacionalitat Espanyola Espanyola Espanyola (VWDWXQLGHQF Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola

Categoria del  
conseller en el  
moment del cessament

'DWD�GH�O
~OWLP� 
nomenament

Data  
GH�EDL[D

Comissions  
especialitzades de  
TXq�HUD�PHPEUH

,QGLTXHX�VL�OD�EDL[D� 
V
KD�SURGXwW�DEDQV� 
GHO�ÀQDO�GHO�PDQGDW

Marcelino Armenter5 Dominical 05/04/2019 02/04/2020 Comissió d'Innovació, Tecnologia i 
Transformació Digital Sí

;DYLHU�9LYHV Independent 23/04/2015 22/05/2020 &RPLVVLy�([HFXWLYD��&RPLVVLy�GH�
Nomenaments. No

1�7p�GHOHJDGHV�WRWHV�OHV�IDFXOWDWV�OHJDOV�L�HVWDWXWjULD-
PHQW�GHOHJDEOHV��VHQV�SHUMXGLFL�GH� OHV� OLPLWDFLRQV�
HVWDEOHUWHV�HQ�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO��TXH��HQ�WRW�
cas, són aplicables internament. �&�����

2�(O�SDFWH�G
DFFLRQLVWHV�GHVFULW�D�O
DSDUWDW�ª/D�SUR-
SLHWDW� ²�$FFLRQLVWHV� VLJQLÀFDWLXV� ²�3DFWHV�SDUDVR-
cials �$���«�SUHYHX�HO�GUHW�GHOV�VLJQDQWV�D�SURSRVDU�
XQ�&RQVHOOHU�D�&DL[D%DQN���&�����

3 Cristina Garmendia és membre del Consell Asses-
VRU�GH�%DQFD�3ULYDGD�GH�&DL[D%DQN��/D�UHPXQHUD-
FLy�TXH�SHUFHS�SHU� OD� VHYD�SHUWLQHQoD�DO�&RQVHOO�
$VVHVVRU��HQ�O
H[HUFLFL�������SXMD�D����PLO�HXURV�R�
QR�HV�FRQVLGHUD�VLJQLÀFDWLYD���&�����

4 La seva incorporació al Consell aporta avantat-
JHV� GHULYDWV� GH� OD� VHYD� DOWD� H[SHULqQFLD� L� TXDOLÀ-
FDFLy��TXH�IDFLOLWHQ�XQ�PLOORU�GHVHQYROXSDPHQW�GH�
O
DOLDQoD� HVWUDWqJLFD� DFWXDO� GHO� *UXS� DPE� 0XWXD�
0DGULOHxD�� WRW�DL[z�FRQVWD�HQ� O
LQIRUPH�GH� OD�&R-
PLVVLy� GH� 1RPHQDPHQWV�� TXH� LQWHJUD� O
LQIRUPH�
del Consell sobre la proposta de nomenament del 
6U��*DUUDOGD�FRP�D�&RQVHOOHU�'RPLQLFDO��TXH�HV�YD�
DSURYDU�HQ�OD�-*$�GH��������&�����

5� 0RWLX� UHQ~QFLD�� /D� FLUFXPVWjQFLD� TXH� &ULWHULD-
&DL[D��GH�OD�TXDO�pV�&RQVHOOHU�'HOHJDW�L�D�SURSRVWD�
GH�OD�TXDO�YD�VHU�QRPHQDW�&RQVHOOHU�D�&DL[D%DQN��
HVWDYD�LQWHQVLÀFDQW�OD�VHYD�UHFHQWPHQW�LPSOHPHQ-
WDGD�HVWUDWqJLD�GH�GLYHUVLÀFDFLy�G
LQYHUVLRQV��SULQ-
FLSDOPHQW�HQ�VRFLHWDWV�FRWLW]DGHV��FRVD�TXH�SRGULD�
VXSRVDU� O
H[LVWqQFLD�G
HYHQWXDOV�VLWXDFLRQV�HQ�TXq�
la seva condició de Conseller a CaixaBank interfe-
rís en l'exercici de les seves responsabilitats com a 
&RQVHOOHU�'HOHJDW�GH�&ULWHULD&DL[D��/D�UHQ~QFLD�HV�
YD�HQTXDGUDU�HQ�HO�PDUF�GH�OHV�WHQGqQFLHV�GH�ERQ�
JRYHUQ�FRUSRUDWLX�

�0RWLX�EDL[D��1R�HV�YD�UHQRYDU�HO�VHX�PDQGDW�FRP�
D�&RQVHOOHU�,QGHSHQGHQW�SHUTXq�YD�DUULEDU�DOV�GRW-
ze anys en el càrrec i va deixar el lloc en la JGA del 
22 de maig de 2020.

7RW�VHJXLW�HV�SUHVHQWD�HO�GHWDOO�GH�OHV�EDL[HV�HQ�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GXUDQW�O
H[HUFLFL���&�����
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PARTICIPACIÓ DEL CONSELL (A.3) 

Nom o denominació  
social del Conseller

��GUHWV�GH�YRW�DWULEXwWV�D�
les accions

��GUHWV�GH�YRW�D�WUDYpV�
G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

% total de 
drets de vot

% drets de vot que es po-
GHQ�WUDQVPHWUH�D�WUDYpV�
G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

Directe Indirecte Directe Indirecte Directe Indirecte

-RUGL�*XDO 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000

7RPiV�0XQLHVD 0,005 0,000 0,001 0,000 0,006 0,000 0,000

*RQ]DOR�*RUWi]DU 0,019 0,000 0,005 0,000 0,024 0,000 0,000

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

Maria Teresa Bassons 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Verónica Fisas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

)XQGDFLyQ�&DMD�&DQDULDV 0,639 0,000 0,000 0,000 0,639 0,000 0,000

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

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

Ignacio Garralda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amparo Moraleda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Koro Usarraga 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

% total de drets de vot en po-
der del Consell d'Administració

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

% TOTAL DE DRETS DE VOT 
EN PODER DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ:

�����
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CURRÍCULUM DELS CONSELLERS (C.1.3)

-25',�*8$/
President

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Doctor en Economia per la Universitat de 
&DOLIzUQLD� �%HUNHOH\��� &DWHGUjWLF� G
(FR-
QRPLD�G
,(6(�%XVLQHVV�6FKRRO� L�5HVHDUFK�
Fellow del Center for Economic Policy Re-
VHDUFK��&(35��

(V�YD�LQFRUSRUDU�DO�*UXS�́ OD�&DL[Dµ�HO�������
HQ�HO�TXDO��DEDQV�G
DVVXPLU�OD�3UHVLGqQFLD�
de CaixaBank, va ser Economista en Cap i 
'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�3ODQLÀFDFLy�(VWUDWqJL-
FD�L�(VWXGLV��DL[t�FRP�'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�
3ODQLÀFDFLy�L�'HVHQYROXSDPHQW�(VWUDWqJLF�
D�&ULWHULD&DL[D��+D�HVWDW�PHPEUH�GHO�&RQ-
sell d'Administració de Repsol, conseller 
HFRQzPLF� D� OD� 'LUHFFLy� *HQHUDO� G
$IHUV�
(FRQzPLFV� L� )LQDQFHUV� GH� OD� &RPLVVLy�
(XURSHD� L� 3URIHVVRU� 9LVLWDQW� D� OD� 8QLYHU-
VLWDW�GH�&DOLIzUQLD��%HUNHOH\���OD�8QLYHUVLWp�
/LEUH�GH�%UX[HOOHV�L�OD�%DUFHORQD�*UDGXDWH�
School of Economics.

Membre del Consell d'Administració 
de Telefónica i del Consell de Vigilància 
d'Erste Bank. També és president de FE-
DEA, vicepresident del Cercle d'Economia 
L�GH�OD�)XQGDFLy�&RWHF�SHU�D�OD�,QQRYDFLy�
L�PHPEUH�GHOV�SDWURQDWV�GH� OD� )XQGDFLy�
&('(��HO�5HDO�,QVWLWXWR�(OFDQR�L�OD�)XQGDFLy�
%DUFHORQD�0RELOH�:RUOG�&DSLWDO�

720É6�081,(6$
Vicepresident

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màs-
ter en Administració d'Empreses per ESA-
DE.

(O������YD�HQWUDU�D�µOD�&DL[Dµ��RQ�HO������
IRX�QRPHQDW�'LUHFWRU�*HQHUDO�$GMXQW�L�HO�
�����'LUHFWRU�*HQHUDO�GHO�*UXS�$VVHJXUD-
GRU�L�*HVWLy�G
$FWLXV�GH�&DL[D%DQN��ÀQV�DO�
novembre de 2018.
9D� VHU� 9LFHSUHVLGHQW� ([HFXWLX� L� &(2� GH�
9LGD&DL[D�������������
Prèviament va ser president de MEFF, vi-
cepresident de BME, vicepresident segon 
d'UNESPA, conseller i president de la Co-
PLVVLy�G
$XGLWRULD�GHO�&RQVRUFL�GH�&RP-
SHQVDFLy�G
$VVHJXUDQFHV��FRQVHOOHU�GH�9L-
WKDV�6DQLGDG�L�FRQVHOOHU�VXSOHQW�G
,QEXUVD�

9LFHSUHVLGHQW� GH� 9LGD&DL[D� L� 6HJXU&DL[D�
Adeslas, així com membre del Patronat 
G
(6$'(� )XQGDFLy� L� FRQVHOOHU� G
$OOLDQ]�
3RUWXJDO�

*21=$/2�*257É=$5
Conseller delegat

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresa-
ULDOV� SHU� OD� 8QLYHUVLWDW� 3RQWLÀFLD� &RPLOODV�
�,&$'(�� L�0jVWHU�HQ�$GPLQLVWUDFLy�G
(P-
preses per INSEAD.

$EDQV�GHO�VHX�QRPHQDPHQW�FRP�D�&RQ-
seller Delegat el 2014, va ser Director Ge-
neral de Finances de CaixaBank i Conse-
ller Director General de CriteriaCaixaCorp 
������������
$QWHULRUPHQW� KDYLD� RFXSDW� GLYHUVRV�
càrrecs a la divisió de Banca d'Inversió de 
Morgan Stanley, així com diverses respon-
sabilitats en banca corporativa i d'inversió 
a Bank of America.
Així mateix, ha estat vicepresident primer 
GH�5HSVRO�L�FRQVHOOHU�G
,QEXUVD��(UVWH�%DQN��
6HJXU&DL[D�$GHVODV��$EHUWLV��3RUW�$YHQWX-
ra i Saba.

President de VidaCaixa i conseller de Ban-
co BPI.

-2+1�6��5(('
Conseller Independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

/OLFHQFLDW� HQ� )LORVRÀD�� /OHWUHV� L�&LqQFLD� DO�
:DVKLQJWRQ� DQG� -HHUVRQ� &ROOHJH� L� DO�
0DVVDFKXVHWWV� ,QVWLWXWH� RI� 7HFKQRORJ\�
�0,7�

Va ser tinent del Cos d'Enginyers de l'Exèr-
FLW� GHOV� (VWDWV� 8QLWV� ������������ L� SRVWH-
ULRUPHQW�YD�PDQWHQLU�YLQFXODFLy�GXUDQW����
DQ\V�DPE�&LWLEDQN�&LWLFRUS�L�&LWLJURXS��HOV�
~OWLPV�VHW]H�FRP�D�3UHVLGHQW��(V�YD�MXELODU�
a partir de l'any 2000. Va tornar a treba-
llar com a president de la Borsa de Nova 
<RUN�������������L�YD�RFXSDU�HO�FjUUHF�GH�
SUHVLGHQW�GH�OD�&RUSRUDFLy�GHO�0,7�������
������

President del Consell d'American Cash 
([FKDQJH� L�GHO�%RVWRQ�$WKHQDHXP��DL[t�
FRP�ÀGHwFRPLVVDUL�GH� O
1%(5��eV�PHP-
EUH� GH� OD� -XQWD� GH� O
$FDGqPLD� $PHUL-
cana d'Arts i Ciències i de la Societat 
)LORVzÀFD�$PHULFDQD�

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

1$7$/,$�$=1É5(=�
Representant Conseller Dominical

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Ciències Empresarials en 
Direcció Comercial per la Universitat de 
Màlaga i Diplomada en Comptabilitat i 
)LQDQFHV�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�GH�/D�/DJXQD�

El 1990 inicia la seva activitat al departa-
PHQW�GH�PjUTXHWLQJ�GH�&DMD&DQDULDV��HO�
�����SDVVD�D�GLULJLU�HO�6HJPHQW�GH�3DUWLFX-
ODUV��HO������pV�GHVLJQDGD�6XEGLUHFWRUD�GH�
&DMD&DQDULDV�L�HO������Q
DVVXPHL[�OD�'LUHF-
FLy�*HQHUDO�$GMXQWD��'HVSUpV�GHO� WUDVSjV�
G
DFWLXV�L�SDVVLXV�D�%DQFD�&tYLFD��DVVXPHL[�
la Direcció General de CajaCanarias.
7UDQVIRUPDGD� O
HQWLWDW� ÀQDQFHUD� HQ� IXQ-
dació, exerceix com a directora general 
G
DTXHVWD�ÀQV�DO����GH�MXQ\�GH������

'LUHFWRUD� GH� OD� )XQGDFLy� &DMD&DQDULDV��
Presidenta de la Comissió de Control del 
Pla de pensions d'empleats de CajaCana-
ULDV��9LFHSUHVLGHQWD�GH�OD�)XQGDFLyQ�&ULV-
tino de Vera i Secretària de la
)XQGDFLyQ�SDUD�HO�'HVDUUROOR�\�)RUPDFLyQ�
Empresarial CajaCanarias.

0$5,$�7(5(6$�%$66216
Consellera Dominical

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Farmàcia per la Universitat 
de Barcelona, especialitzada en Farmàcia 
+RVSLWDOjULD�

Exerceix la seva activitat professional com 
D� WLWXODU� G
2ÀFLQD� GH� )DUPjFLD�� +D� HV-
WDW� YLFHSUHVLGHQWD� GHO� &ROÃOHJL� 2ÀFLDO� GH�
)DUPDFqXWLFV� GH� %DUFHORQD� ������������ L�
secretària general del Consell de Col·le-
JLV�GH�)DUPDFqXWLFV�GH�&DWDOXQ\D�������
�������PHPEUH�GHO�&RQVHOO�$VVHVVRU�VREUH�
7DEDTXLVPH�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ-
\D� ������������ L�GHO�&RPLWq�$VVHVVRU�GH�
%LRqWLFD� GH� OD� *HQHUDOLWDW� GH� &DWDOXQ\D�
������������� L� GLUHFWRUD� GHO� &RQJUpV�
-Mostra INFARMA- a la Fira de Barcelona 
�������������L�GH�OHV�SXEOLFDFLRQV�ª&LUFXODU�
)DUPDFqXWLFD«�L�ªO·,QIRUPDWLX�GHO�&2)%«�
+D� HVWDW� &RQVHOOHUD� D� ´OD� &DL[Dµ� ������
������L�D�&ULWHULD&DL[D+ROGLQJ��������������
3DWURQD�GH� OD� )XQGDFLy� ´OD�&DL[Dµ� ������
������ L�PHPEUH�GHO�&RPLWq�&RQVXOWLX�GH�
&DL[D� &DSLWDO� 5LVF� ÀQV� DO� ������ +D� HVWDW�
PHPEUH�GHO�&RPLWq�([HFXWLX�L�SUHVLGHQWD�
de la Comissió d'Empreses del sector de la 
VDOXW�GH�OD�&DPEUD�GH�&RPHUo�GH�%DUFH-
ORQD�ÀQV�DO�PDLJ�GH������L�PHPEUH�GH�OD�
&RPLVVLy�&LHQWtÀFD�G
2QFROOLJD�

Consellera de Bassline i de Laboratorios 
Ordesa i Administradora de Terbas XXI 
S.L.U. 
0HPEUH� GH� OD� &RPLVVLy� &LHQWtÀFD� G
2Q-
colliga.

9(5Ð1,&$�),6$6
Consellera independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada en Dret i Màster en Adminis-
tració d'Empreses EAE.

/
DQ\������SDVVD�D�VHU�PHPEUH�GH�OD�-XQ-
ta Directiva de Stanpa, Associació Nacio-
QDO�GH�3HUIXPHULD�L�&RVPqWLFD��L�HO������HV�
converteix en presidenta de Stanpa i, al 
VHX�WRUQ��WDPEp�HQ�SUHVLGHQWD�GH�OD�)XQ-
dació Stanpa.

&RQVHOOHUD� GHOHJDGD� GH� 1DWXUD� %LVVp� L�
GLUHFWRUD�JHQHUDO�GHO�*UXS�GHV�GHO�������
'HV� GH� ����� pV� SDWURQD� GH� OD� )XQGDFLy�
5LFDUGR�)LVDV�1DWXUD�%LVVp�

$/(-$1'52� 
*$5&Ì$-%5$*$'2
Conseller Dominical

Educació

7UDMHFWzULD�
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, passa a prestar serveis a la Borsa 
de Barcelona, on va exercir com a secre-
tari del Consell, mantenint la seva activitat 
com a advocat. El 1994 deixa la Borsa de 
%DUFHORQD�L�SDVVD�D�DVVHVVRUDU�D�µOD�&DL[Dµ��
El 1995 és nomenat Vicesecretari i el 2003, 
Secretari del Consell d'Administració. 
També va ser Vicepresident i Vicesecre-
WDUL�GHO�3DWURQDW�GH�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�
µOD�&DL[Dµ� ������������� ,�� D�&DL[D%DQN�� YD�
H[HUFLU�FRP�D�6HFUHWDUL� �QR�PHPEUH��GHO�
&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�������������L�FRP�
D�6HFUHWDUL�*HQHUDO�������������
Va ser secretari del Consell d'Adminis-
WUDFLy� GH�� HQWUH� G
DOWUHV�� /D� 0DTXLQLVWD�
7HUUHVWUH� L� 0DUtWLPD�� ,QWHOKRUFH�� +LODWXUDV�
*RVVLS\XP�� $EHUWLV� ,QIUDHVWUXFWXUDV�� ,Q-
mobiliaria Colonial i Agbar. Així mateix, va 
VHU�&RQVHOOHU�GH�*DV�1DWXUDO� L�9LFHSUHVL-
dent primer de CriteriaCaixa.

Membre del Consell d'Administració de 
6DED�,QIUDHVWUXFWXUDV�

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

&5,67,1$�*$50(1',$
Consellera independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

/OLFHQFLDGD� HQ� &LqQFLHV� %LROzJLTXHV� HQ�
l'especialitat de Genètica, Doctora en 
%LRORJLD�0ROHFXODU�SHO�&HQWUH�GH�%LRORJLD�
0ROHFXODU� 6HYHUR� 2FKRD� GH� OD� 8QLYHUVL-
WDW�2FKRD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�$XWzQRPD�GH�
Madrid i MBA per l'IESE, Universitat de 
Navarra.

+D� HVWDW� PLQLVWUD� GH� &LqQFLD� L� ,QQRYDFLy�
GHO� *RYHUQ� G
(VSDQ\D� GXUDQW� OD� ,;� /H-
JLVODWXUD� �������������+D�HVWDW�9LFHSUHVL-
GHQWD�([HFXWLYD�L�'LUHFWRUD�)LQDQFHUD�GHO�
*UXS�$PDVXD��3UHVLGHQWD�GH� O
$VVRFLDFLy�
G
(PSUHVHV� %LRWHFQROzJLTXHV� �$6(%,2�� L�
PHPEUH�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD�GH�OD�&RQIH-
deració Espanyola d'Organitzacions Em-
SUHVDULDOV� �&(2(���DL[t� FRP�PHPEUH�GHOV�
zUJDQV�GH�JRYHUQ�GH�6FLHQFH�	� ,QQRYD-
WLRQ�/LQN�2FH��1DWXUJ\��&RUSRUDFLyQ�)L-
QDQFLHUD�$OED�L�3HOD\R�0XWXD�GH�6HJXURV��
entre altres societats, i Presidenta de Sat-
lantis Microsats i Presidenta de Genetrix.

eV� &RQVHOOHUD� GH� &RPSDxtD� GH� 'LVWULEX-
FLyQ�,QWHJUDO�/RJLVWD�+ROGLQJV��GH�0HGLD-
set i d'Ysios Capital Partners. Així mateix, 
pV� SUHVLGHQWD� GH� OD� )XQGDFLy� &27(&��
PHPEUH�GH�OHV�IXQGDFLRQV�(VSDxD�&RQVWL-
WXFLRQDO��6(3,�L�0XMHUHV�SRU�ÉIULFD��L�WDPEp�
membre del Consell Social de la Universi-
tat de Sevilla.

,*1$&,2�*$55$/'$
Conseller Dominical

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret per la Universitat Com-
SOXWHQVH�GH�0DGULG��1RWDUL�HQ�H[FHGqQFLD�
des de 1989.

Va iniciar la seva carrera professional 
FRP� D� &RUUHGRU� &ROÃOHJLDW� GH� &RPHUo�
������������ L� GHVSUpV� YD� SDVVDU� D� $JHQW�
GH�&DQYL� L�%RUVD� �������������9D�VHU�VRFL�
IXQGDGRU� G
$%� $VHVRUHV� %XUViWLOHV�� YLFH-
SUHVLGHQW� ÀQV� DO� ������ YLFHSUHVLGHQW� GH�
0RUJDQ�6WDQOH\�'HDQ�:LWWHU��������������
SUHVLGHQW�GH�%DQFRYDO�������������L�FRQ-
seller de la Societat Rectora de la Borsa de 
0DGULG�������������
eV�SUHVLGHQW�L�FRQVHOOHU�GHOHJDW�GH�0XWXD�
0DGULOHxD� $XWRPRYLOLVWD�� PHPEUH� GHO�
Consell d'Administració des del 2002 i 
PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�GHV�GHO�
������HQ�TXq�DFWXDOPHQW�H[HUFHL[�FRP�D�
president, així com de la Comissió d'In-
versions.

Conseller d'Endesa, i President de la seva 
&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�L�5HWULEXFLRQV�
des de l'1 de setembre de 2020. A més, és 
SUHVLGHQW�GH�OD�)XQGDFLy�0XWXD�0DGULOH-
xD��PHPEUH�GHO�3DWURQDW�GH� OD�)XQGDFLy�
3ULQFHVD�G
$VW~ULHV��GHO�0XVHX�5HLQD�6R-
ÀD��GH�3UR�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD� L�GH�
OD� )XQGDFLy� G
$MXGD� FRQWUD� OD� 'URJRDG-
dicció.

$03$52�025$/('$

Consellera independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

(QJLQ\HU� 6XSHULRU� ,QGXVWULDO� SHU� ,&$,� L�
PDG per IESE.

Va ser directora d'Operacions per a l'Àrea 
Internacional d'Iberdrola, amb respon-
sabilitat sobre el Regne Unit i els Estats 
8QLWV� ������������� L� YD� GLULJLU� ,EHUGUROD�
,QJHQLHUtD� \� &RQVWUXFFLyQ� �������������
Així mateix, ha estat membre del Consell 
G
$GPLQLVWUDFLy�GH�)DXUHFLD�������������
$QWHULRUPHQW� YD� HVWDU� YLQFXODGD� DO� *UXS�
,%0�� 9D� VHU� SUHVLGHQWD� H[HFXWLYD� G
,%0�
SHU� D� (VSDQ\D� L� 3RUWXJDO� �������������
XQD� ]RQD� TXH� VRWD� OD� VHYD� UHVSRQVDELOL-
WDW�HV�YD�DPSOLDU�D�*UqFLD��,VUDHO�L�7XUTXLD�
�������������3UqYLDPHQW��YD�VHU�H[HFXWLYD�
DGMXQWD�GHO� SUHVLGHQW�G
,%0�&RUSRUDWLRQ�
�������������GLUHFWRUD�JHQHUDO�G
,16$��À-
OLDO� G
,%0� *OREDO� 6HUYLFHV�� ������������ L�
GLUHFWRUD�GH�5+�SHU�D�(0($�G
,%0�*OREDO�
6HUYLFHV�������������

&RQVHOOHUD� LQGHSHQGHQW� D� 6ROYD\�� $LUEXV�
*URXS�L�9RGDIRQH�
Així mateix, és membre del Consell Rec-
WRU�GHO�&6,&��GHO�&RQVHOO�$VVHVVRU�GH�6$3�
,EqULFD� L� 6SHQFHU� 6WXDUW�� DFDGqPLFD� QX-
merària de la Reial Acadèmia de Ciències 
(FRQzPLTXHV� L� )LQDQFHUHV�� L� PHPEUH� GH�
l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi 
$PELHQW� G
$QGDOXVLD�� 3DWURQDW� GH� O
0'�
$QGHUVRQ�&DQFHU�&HQWHU�GH�0DGULG��)XQ-
GDFLy�9RGDIRQH�L�)XQGDFLy�$LUEXV�

('8$5'2�-$9,(5�6$1&+,=
Conseller Independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

/OLFHQFLDW�HQ�&LqQFLHV�(FRQzPLTXHV�L�(P-
SUHVDULDOV� SHU� OD� 8QLYHUVLWDW� GH� 'HXVWR� L�
Màster en Administració d'Empreses per 
l'IE.

9LQFXODW�D�$OPLUDOO�GHV�GH�������FRQVHOOHU�
GHOHJDW��������������3UqYLDPHQW�YD�RFXSDU�
HOV�FjUUHFV�GH�GLUHFWRU�H[HFXWLX�GH�'HVHQ-
YROXSDPHQW�&RUSRUDWLX� L�)LQDQFHV� L�&)2��
i va ser membre del Consell d'Adminis-
tració des del 2005 i de la Comissió de 
Dermatologia des del 2015.
Amb anterioritat, va exercir diversos llocs 
D�OD�IDUPDFqXWLFD�DPHULFDQD�(OL�/LOO\�	�&R��
Entre els llocs rellevants hi ha el de direc-
tor general a Bèlgica i a Mèxic, així com el 
GH�GLUHFWRU�H[HFXWLX�SHU�D�O
jUHD�GH�QHJRFL�
TXH�DJOXWLQD�HOV�SDwVRV�GH�FHQWUH��QRUG��HVW�
L�VXG�G
(XURSD�
+D�HVWDW�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�GH�OD�&DP-
EUD�$PHULFDQD�GH�&RPHUo�D�0q[LF� L�GHO�
&RQVHOO� GH� O
$VVRFLDFLy� G
,QG~VWULHV� )DU-
PDFqXWLTXHV� D� GLYHUVRV� SDwVRV� D� (XURSD�
i Llatinoamèrica.

eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
GH� /DERUDWRUL� 3LHUUH� L� GHO� VHX� &RPLWq�
Estratègic 

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

-26e�6(51$
Conseller Dominical

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Llicenciat en Dret per la Universitat Com-
SOXWHQVH�GH�0DGULG��$GYRFDW�GH�O
(VWDW��HQ�
H[FHGqQFLD��L�QRWDUL��ÀQV�DO�������

(O������YD�LQJUHVVDU�HQ�HO�&RV�G
$GYRFDWV�
GH� O
(VWDW� ÀQV�D� O
H[FHGqQFLD�HO� ������$V-
VHVVRU�MXUtGLF�GH�OD�%RUVD�GH�0DGULG�������
�������$JHQW�GH�&DQYL�L�%RUVD�D�%DUFHORQD�
��������3UHVLGHQW�GH�OD�6RFLHWDW�3URPRWRUD�
GH� OD� QRYD� %RUVD� GH� %DUFHORQD� ������� L�
SUHVLGHQW�GH�OD�%RUVD�GH�%DUFHORQD�������
������
President de la Societat de Borses d'Es-
SDQ\D�������������L�YLFHSUHVLGHQW�GH�0())��
9D�VHU�WDPEp�YLFHSUHVLGHQW�GH�OD�)XQGDFLy�
Barcelona Centre Financer i de la societat 
de valors i borsa Interdealers, SA.
El 1994 es va incorporar com a agent de 
canvi i borsa de Barcelona.
,� 1RWDUL� GH� %DUFHORQD� ������������� $L[t�
PDWHL[�� YD� VHU� FRQVHOOHU�G
(QGHVD� ������
������L�GH�VRFLHWDWV�GHO�VHX�JUXS�

.252�86$55$*$
Consellera independent

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciada i Màster en Administració 
d'Empreses per ESADE.
3$'(�SHU�,(6(��0HPEUH�GHO�5HJLVWUH�2À-
FLDO�G
$XGLWRUV�GH�&RPSWHV�

9D�WUHEDOODU�GXUDQW�YLQW�DQ\V�D�$UWKXU�$Q-
GHUVHQ��RQ�HO������IRX�QRPHQDGD�VzFLD�GH�
OD�GLYLVLy�G
DXGLWRULD�
/
DQ\������DVVXPHL[�OD�UHVSRQVDELOLWDW�GH�
la Direcció General Corporativa d'Occi-
GHQWDO�+RWHOV�	�5HVRUWV��9D�VHU�GLUHFWRUD�
general de Renta Corporación i membre 
GHO� &RQVHOO� G
$GPLQLVWUDFLy� G
1+� +RWHO�
*URXS�������������

Consellera independent de Vocento i Pre-
VLGHQWD�GH� OD�VHYD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD� L�
Compliment, i Administradora de Vehicle 
7HVWLQJ�(TXLSPHQW�L�GH������.3�,QYHUVLR-
nes.
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Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat cotitzada Càrrec

Ignacio Garralda Endesa, S.A. Conseller

-RUGL�*XDO (UVWH�*URXS�%DQN��$*� &RQVHOOHU

-RUGL�*XDO Telefónica, S.A. Conseller

Amparo Moraleda 9RGDIRQH�*URXS�3/& Conseller

Amparo Moraleda Solvay, S.A. Conseller

Amparo Moraleda $LUEXV�*URXS��6�(� Conseller

Cristina Garmendia 0HGLDVHW�(VSDxD�&RPXQLFDFLyQ��6�$� Conseller

Cristina Garmendia &RPSDxtD�GH�'LVWULEXFLyQ�,QWHJUDO�/RJLVWD�
+ROGLQJV� Conseller

Koro Usarraga Vocento, S.A. Conseller

$FFLRQLVWD�VLJQLÀFDWLX�R�UHSUHVHQWDW�HQ�HO�FRQVHOO�YLQFXODW &RQVHOOHU�R�UHSUHVHQWDQW��YLQFXODW Descripció relació / càrrec

)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ��&ULWHULD&DL[D�� Alejandro García-Bragado 0HPEUH�GHO�&RQVHOO�GH�6DED�,QIUDHVWUXFWX-
ras, S.A.

0XWXD�0DGULOHxD� � Ignacio Garralda 3UHVLGHQW�L�&RQVHOOHU�'HOHJDW�GH�0XWXD�
0DGULOHxD

)XQGDFLyQ�&DMD�&DQDULDV� � 1DWDOLD�$]QiUH] 'LUHFWRUD�GH�OD�)XQGDFLyQ�&DMD&DQDULDV

TOT SEGUIT S'INDIQUEN LES RELACIONS ENTRE ELS ACCIONISTES SIGNIFICATIUS (O 
REPRESENTATS EN EL CONSELL) I ELS CONSELLERS (O ELS SEUS REPRESENTANTS): (A.6)

�&RQVLGHUDU�HO�SDFWH�G
DFFLRQLVWHV�GHVFULW�HQ�O
DSDUWDW�ª/D�SURSLHWDW�²�$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV�²�3DFWHV�SDUDVRFLDOV«��$����

CÀRRECS DELS CONSELLERS EN ALTRES SOCIETATS COTITZADES (C.1.11)

CÀRRECS DELS CONSELLERS EN ALTRES SOCIETATS DEL GRUP (C.1.10)

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

7RPiV�0XQLHVD VidaCaixa Vicepresident

*RQ]DOR�*RUWi]DU VidaCaixa President

*RQ]DOR�*RUWi]DU Banco BPI Conseller

La informació sobre consellers i càrrecs os-
tentats en consells d'altres societats cotit-
zades es refereix al tancament de l'exercici.

La Societat ha establert regles sobre el 
nombre màxim de consells de societats 
GHOV�TXDOV�SRGHQ�IRUPDU�SDUW�HOV�VHXV�&RQ-
sellers. Segons estableix l'article 32.4 del 
Reglament del Consell d'Administració, els 
&RQVHOOHUV�GH�&DL[D%DQN�KDXUDQ�G
REVHUYDU�
OHV� OLPLWDFLRQV� SHO� TXH� ID� D� OD� SHUWLQHQoD�
D�FRQVHOOV�G
DGPLQLVWUDFLy�TXH�HVWDEOHL[L�OD�
QRUPDWLYD�YLJHQW�G
RUGHQDFLy��VXSHUYLVLy� L�
solvència d'entitats de crèdit. �&������

7RW�VHJXLW�HV�SUHVHQWD�HO�GHWDOO�GH�FjUUHFV�RFXSDWV�SHU�&RQVHOOHUV�HQ�VRFLHWDWV�GHO�JUXS�L�DOWUHV�GH�FRWLW]DGHV�

� 3HO� TXH� ID� DO� FjUUHF� RVWHQWDW� SHO� 6U�� -RUGL� *XDO�
D�(UVWH�*URXS�%DQN��$*�� OD�VHYD�QRPHQFODWXUD�pV�
0HPEUH�GHO�&RQVHOO�GH�9LJLOjQFLD��1R�REVWDQW�DL[z��
en l'annex estadístic de l'IAGC, per limitacions del 
IRUPXODUL�HOHFWUzQLF��KL�DSDUHL[�FRP�D�&RQVHOOHU�

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat



 69

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3HU�WDO�GH�SURFXUDU�TXH�KL�KDJL�HQ�WRW�PRPHQW�XQ�HTXL-
OLEUL�DGHTXDW�HQ� OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO��SURPRYHQW�
la diversitat de gènere, edat i procedència, així com de 
IRUPDFLy��FRQHL[HPHQWV�L�H[SHULqQFLHV�SURIHVVLRQDOV��TXH�
FRQWULEXHL[L� D� RSLQLRQV� GLYHUVHV� L� LQGHSHQGHQWV� L� D� XQ�
SURFpV�GH�SUHVD�GH�GHFLVLRQV� VzOLG� L�PDGXU��&DL[D%DQN�
GLVSRVD�G
XQD�3ROtWLFD�GH�VHOHFFLy��GLYHUVLWDW� L�DYDOXDFLy�
GH�OD�LGRQHwWDW�GH�&RQVHOOHUV��DL[t�FRP�GHOV�PHPEUHV�GH�
O
$OWD�'LUHFFLy� L� DOWUHV� WLWXODUV�GH� IXQFLRQV� FODX��TXH�KD�
HVWDW�DFWXDOLW]DGD� L�DSURYDGD�SHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUD-
FLy�DUUDQ�GH�OHV�PRGLÀFDFLRQV�GH�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GHO�
&RGL�GH�ERQ�JRYHUQ��HQ�HVSHFLDO�SHO�TXH�ID�D�O
LQFUHPHQW�
d'altes directives.

/D�VXSHUYLVLy�GHO�FRPSOLPHQW�G
DTXHVWD�3ROtWLFD�FRUUHV-
SRQ��WDO�FRP�SUHYHX�O
DUWLFOH����GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQ-
VHOO��D�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV��OD�TXDO��HQWUH�DOWUHV�
IXQFLRQV��KDXUj�G
DQDOLW]DU�L�SURSRVDU�HOV�SHUÀOV�GHOV�FDQ-
didats per proveir els llocs del Consell tenint en compte 
la diversitat com a vector essencial del procés de selecció 
i idoneïtat, i en especial la diversitat de gènere. 

En el marc de la Política, i en pro de la diversitat, s'esta-
EOHL[HQ�OHV�PHVXUHV�VHJ�HQWV�

 > Ponderació, en els procediments de selecció i re-
HOHFFLy�GH�&RQVHOOHUV��GH�O
REMHFWLX�GH�JDUDQWLU�HQ�
WRW�PRPHQW�XQD�FRPSRVLFLy�GH�O
zUJDQ�GH�JRYHUQ�
apropiada i diversa, afavorint especialment la di-
versitat de gènere, així com, entre d'altres, la de 
coneixements, formació i experiència professional, 
HGDW�L�RULJHQ�JHRJUjÀF�HQ�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQ-
VHOO��YHWOODQW�SHUTXq�KL�KDJL�XQ�HTXLOLEUL�DGHTXDW� L�
facilitant la selecció de candidats del sexe menys 
UHSUHVHQWDW��(Q�DTXHVW�VHQWLW��HOV�LQIRUPHV�G
DYDOXD-
FLy�G
LGRQHwWDW�GHO�FDQGLGDW�LQFORXUDQ�XQD�YDORUDFLy�
VREUH�OD�IRUPD�HQ�TXq�HO�FDQGLGDW�FRQWULEXHL[�D�JD-
UDQWLU�XQD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
diversa i apropiada.

 > $YDOXDFLy�DQXDO�GH�OD�FRPSRVLFLy�L�OHV�FRPSHWqQFLHV�
GHO�&RQVHOO�TXH�Wp�HQ�FRPSWH�HOV�DVSHFWHV�GH�GLYHUVL-
WDW�LQGLFDWV�PpV�DPXQW�L��HQ�SDUWLFXODU��HO�SHUFHQWDWJH�

de membres del Consell del sexe menys representat, 
L�HVWDEOLPHQW�G
DFWXDFLRQV�HQ�FDV�GH�GHVYLDFLy��

 > (ODERUDFLy� L� DFWXDOLW]DFLy�G
XQD�PDWULX�GH� FRPSH-
WqQFLHV�� HOV� UHVXOWDWV� GH� OD� TXDO� SRGHQ� VHUYLU� SHU�
LGHQWLÀFDU�QHFHVVLWDWV�IXWXUHV�GH�IRUPDFLy�R�jPELWV�
GH�UHIRUo�HQ�QRPHQDPHQWV�IXWXUV�

La Política de selecció del Consell de CaixaBank, i especial-
PHQW�HO�VHX�DSDUWDW������UHODWLX�DOV�HOHPHQWV�IRQDPHQWDOV�GH�
la Política de diversitat en el Consell d'Administració, així 
FRP�HO�3URWRFRO�GH�SURFHGLPHQWV�G
DYDOXDFLy�GH�OD�LGRQHw-
tat i nomenaments de Consellers i membres de l'Alta Direc-
FLy�L�DOWUHV�WLWXODUV�GH�IXQFLRQV�FODX�D�&DL[D%DQN��HVWDEOHL[HQ�
O
REOLJDFLy�TXH�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�DYDOXw�DQXDO-
ment la idoneïtat col·lectiva del Consell d'Administració.

/D�GLYHUVLWDW�DGHTXDGD�HQ�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�HV�Wp�
HQ�FRPSWH�GXUDQW�WRW�HO�SURFpV�GH�VHOHFFLy�L�DYDOXDFLy�GH�OD�
LGRQHwWDW�D�&DL[D%DQN�L�HV�YDORUHQ��HQ�SDUWLFXODU��OD�GLYHUVLWDW�
de gènere i la de formació i experiència professional, edat 
L�RULJHQ�JHRJUjÀF�

'HVSUpV� GH� OD� FHOHEUDFLy� GH� OD� -XQWD� *HQHUDO� 2UGLQjULD�
d'Accionistes el 22 de maig de 2020, el percentatge de 
FRQVHOOHUHV�HV�YD�VLWXDU�HQ�HO������GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�
GHO�&RQVHOO��$TXHVW�SHUFHQWDWJH�HV�WUREDYD�SHU�VREUH�GH�
O
REMHFWLX�À[DW�SHU�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�HO�������GH�
FRQIRUPLWDW�DPE�HO�TXDO�HO������HO�QRPEUH�GH�&RQVHOOHUHV�
KDYLD�GH�UHSUHVHQWDU��DOPHQ\V��HO������GHO�WRWDO�GH�PHP-
bres del Consell d'Administració, d'acord amb la recoma-
nació 14 del Codi de bon govern de les societats cotitzades 
HQ�OD�UHGDFFLy�YLJHQW�HQ�DTXHOO�PRPHQW�

(Q�DTXHVW�VHQWLW��FDO�WHQLU�SUHVHQW�OD�UHIRUPD�GHO�&RGL�HV-
PHQWDW�HO�MXQ\�GH�������L�HQ�SDUWLFXODU�OD�UHFRPDQDFLy����
DFWXDO��HQ�YLUWXW�GH�OD�TXDO�HV�FRQVLGHUD�TXH�HO�SHUFHQWDWJH�
de Conselleres no ha de ser en cap moment inferior al 30 
��GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�L�TXH��
abans no acabi el 2022, el nombre de Conselleres ha de 
VXSRVDU��DOPHQ\V��HO������GHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$G-
ministració.

El percentatge de dones en el Consell d'Administració re-
SUHVHQWDYD�HO������GHO�WRWDO�GHOV�VHXV�PHPEUHV�GHVSUpV�GH�
OD�FHOHEUDFLy�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV�HO�PDLJ�GH�
������$TXHVW�SHUFHQWDWJH�HV�PDQWLQGUj�HO������HQ�OD�IXWXUD�
FRPSRVLFLy��XQ�FRS�VLJXL�HIHFWLYD�OD�IXVLy��

(Q�FRQVHT�qQFLD��HV�SRW�GLU�TXH�HOV�DVSHFWHV�GH�GLYHUVLWDW�
V
KDQ�WLQJXW�HQ�FRPSWH�D�O
KRUD�G
HOHYDU�D�DSURYDFLy�GH�OD�
-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�G
$FFLRQLVWHV�GH�GHVHPEUH�GH�
�����OHV�SURSRVWHV�GH�QRPHQDPHQWV�GH�QRXV�&RQVHOOHUV�
SHU�WDO�TXH�HO�SHUFHQWDWJH�GH�&RQVHOOHUHV�HV�SRJXpV�PDQ-
WHQLU�HQ�HO������GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$GPL-
nistració. 

(Q�O
DYDOXDFLy�DQXDO�GHO�FRPSOLPHQW�GH�OD�3ROtWLFD�HVPHQ-
WDGD��HO�&RQVHOO�KD�FRQVLGHUDW�TXH�GXUDQW�O
H[HUFLFL������KD�
WLQJXW�XQD�HVWUXFWXUD��PLGD�L�FRPSRVLFLy�DGHTXDGHV�L�XQD�
FRPSRVLFLy�VDWLVIDFWzULD��HTXLOLEUDGD�L�FRPSOHPHQWjULD�GH�
capacitats i diversitat, així com de coneixements i experièn-
FLHV��HQWUH�HOV�VHXV�PHPEUHV��WDQW�HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�FRP�
HQ�DOWUHV�jPELWV�UHOOHYDQWV��SHU�JDUDQWLU�HO�ERQ�JRYHUQ�G
XQD�
HQWLWDW�GH�FUqGLW��/D�FRQFOXVLy�G
LGRQHwWDW�HQ�HOV�WHUPHV�GH�
FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO��TXH�UHFXOO�OD�UHDYDOXDFLy�LQGLYLGXDO�
d'idoneïtat de cada Conseller per part de la Comissió de 
1RPHQDPHQWV��pV� LJXDOPHQW�H[WHQVLEOH�D� OD�GLYHUVLWDW�GH�
gènere, edat i procedència.

Diversitat Consell d'Administració �&�������&�������&�����
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DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ MEMBRES DE 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

DISTRIBUCIÓ EXPERIÈNCIA MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Dret

(FRQzPLTXHV��� 
Empresarials

Altres carreres 
XQLYHUVLWjULHV

&LqQFLHV��PDWHPjWLTXHV��
física, enginyeria, altres 
FDUUHUHV�GH�FLqQFLHV��

5

1

4

11

Alta Direcció 
%DQFD�VHFWRU�ÀQDQFHU

6HUYHL�S~EOLF�UHODFLRQV�DPE�
UHJXODGRUV

Sector acadèmic/ 
Investigació

Altra experiència  
HQ�VHFWRU�ÀQDQFHU

Altra experiència  
en entitats  
de crèdit

Alta direcció en 
altres sectors

Innovació/
tecnologies de la 

informació

Gestió  
de riscos/

compliment

$XGLWRULD

Govern 
&RUSRUDWLX

135

8

11 4

8

14

8

3
7

(Q� OtQLD�DPE� OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV�GH�ERQ�JRYHUQ�� L� SHU�
WDO�G
DSURIXQGLU�HQ�HO�FRQHL[HPHQW�GH�O
HYROXFLy�GHO�VHFWRU��
HO������V
KD�FHOHEUDW�XQD�VHVVLy�GH� IRUPDFLy�HQ�PDWqULD�
GH�SUHYHQFLy�GHO�EODQTXHLJ�GH�FDSLWDOV�L�HO�ÀQDQoDPHQW�GHO�
WHUURULVPH�DGUHoDGD�D�WRWV�HOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$G-
ministració. 

'
DOWUD�EDQGD��OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV�KD�LQFOzV��GLQV�O
RUGUH�
del dia de les seves sessions ordinàries, tretze exposicions 
PRQRJUjÀTXHV��HQ�TXq�V
KDQ�WUDFWDW�HQ�GHWDOO�ULVFRV�UHOOH-
YDQWV��FRP�DUD�HO�ULVF�UHSXWDFLRQDO��HO�ULVF�GH�&RPSOLDQFH��
HO�ULVF�GH�ÀDELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HO�ULVF�GH�WLSXV�
G
LQWHUqV�HVWUXFWXUDO�GH�EDODQo��HO�ULVF�OHJDO��HO�ULVF�GH�PHUFDW��
HO�ULVF�RSHUDFLRQDO�R�OD�FLEHUVHJXUHWDW��HQWUH�G
DOWUHV��

/D�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�WDPEp�KD�LQFOzV�H[SRVL-
FLRQV�PRQRJUjÀTXHV�GLQV�O
RUGUH�GHO�GLD�GH�OHV�VHYHV�VHV-
VLRQV�SHU� FREULU�PDWqULHV�SUzSLHV�G
DXGLWRULD� LQWHUQD�� VX-
pervisió i control.

$�PpV�� OHV�FRPLVVLRQV�HVPHQWDGHV�KDQ� IHW�GXHV�VHVVLRQV�
PRQRJUjÀTXHV�FRQMXQWHV�SHU�WUDFWDU�DVSHFWHV�GHVWDFDWV�HQ�
matèria de solvència.

Formació Consell d'Administració �&�������&�������&������
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'XUDQW�HOV�~OWLPV�H[HUFLFLV�V
KD�DQDW�LQFUHPHQWDQW�SURJUHVVLYDPHQW�OD�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�GHO�&RQVHOO�L�V
KD�DVVROLW��
L� ÀQV� L� WRW� VXSHUDW�� O
REMHFWLX� À[DW� SHU� OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV� G
DUULEDU� D� XQ�QRPEUH�GH�&RQVHOOHUHV� TXH�
UHSUHVHQWL��DOPHQ\V��XQ������GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO��&�����:

1RPEUH�GH�FRQVHOOHUHV ��VREUH�HO�WRWDO�GH�&RQVHOOHUV�GH�FDGD�FDWHJRULD

Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2018 ([HUFLFL����� Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2018 ([HUFLFL�����

([HFXWLYHV  - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Dominicals 2 2 2 2 ����� 25,00 25,00 �����

Independents 4 4 3 3 ����� ����� 33,33 33,33

Altres d'externes - - - - - 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6 6 5 5 ����� ����� ����� �����

DONES EN 
EL CONSELL 
[OBJECTIU: >30 %]

43 %
DONES EN 
LA COMISSIÓ DE 
NOMENAMENTS

������
DONES EN 
LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA

50 %

DONES EN 
LA COMISSIÓ DE 
RETRIBUCIONS

������
DONES EN 
LA COMISSIÓ 
D'AUDITORIA I CONTROL

50 %
DONES EN LA COMISSIÓ 
INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

50 %

DONES EN 
LA COMISSIÓ 
DE RISCOS

60 %

3HU�WRW�DL[z��HV�SRW�GLU�TXH�HO�&RQVHOO�GH�&DL[D%DQN�HVWj�D�OD�IUDQMD�DOWD�GH�O
,%(;����SHO�TXH�ID�D�OD�SUHVqQFLD�GH�GRQHV��G
DFRUG�DPE�OD�LQIRUPDFLy�S~EOLFD�GLVSRQLEOH�
VREUH�OD�FRPSRVLFLy�GHOV�&RQVHOOV�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�OHV�HQWLWDWV�GH�O
,%(;�����DO�WDQFDPHQW�GH�O
H[HUFLFL�������OD�PLWMDQD�VH�VLWXD�HQ�HO����������

�&�����

�0LWMDQD�GH�SUHVqQFLD�GH�GRQHV�DO�&RQVHOO�GH�O
,%(;����FDOFXODW�G
DFRUG�DPE�OD�LQIRUPDFLy�S~EOLFD�GLVSRQLEOH�DOV�ZHEV�GH�OHV�HQWLWDWV�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

6HOHFFLy��QRPHQDPHQW��UHHOHFFLy��DYDOXDFLy�L�FHVVDPHQW dels membres del Consell

3ULQFLSLV�GH�SURSRUFLy�HQWUH�OHV�FDWHJRULHV�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��&������

(OV�&RQVHOOHUV�([WHUQV��QR�H[HFXWLXV��KDXUDQ�GH�UHSUHVHQWDU�PDMRULD�VREUH�HOV�&RQVHOOHUV�([HFXWLXV�L�DTXHVWV�
seran el mínim necessari. 01

'LQV�HOV�&RQVHOOHUV�([WHUQV��OD�UHODFLy�HQWUH�'RPLQLFDOV�L�,QGHSHQGHQWV�KDXUj�GH�UHÁHFWLU�OD�SURSRUFLy�H[LVWHQW�
entre el capital de la Societat representat per Dominicals i la resta del capital, i els Consellers Independents 
UHSUHVHQWDUDQ��DOPHQ\V��XQ�WHUo�GHO�WRWDO�GH�&RQVHOOHUV��VHPSUH�TXH�HV�FRPSWL�DPE�XQ�DFFLRQLVWD��R�GLYHUVRV�
DFWXDQW�FRQFHUWDGDPHQW��TXH�FRQWUROLQ�PpV�GHO������HO�FDSLWDO�VRFLDO��

&DS�DFFLRQLVWD�SRGUj�HVWDU�UHSUHVHQWDW�HQ�HO�&RQVHOO�SHU�XQ�QRPEUH�GH�&RQVHOOHUV�'RPLQLFDOV�VXSHULRU�DO����
��GHO�WRWDO�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO��VHQV�SHUMXGLFL�GHO�GUHW�GH�UHSUHVHQWDFLy�SURSRUFLRQDO�HVWDEOHUW�OHJDOPHQW�

03

04

'LQV�HOV�&RQVHOOHUV�([WHUQV�V
KL�LQWHJUDUDQ�HOV�WLWXODUV��R�HOV�VHXV�UHSUHVHQWDQWV��GH�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�
HVWDEOHV�HQ�HO�FDSLWDO�R�DTXHOOV�DFFLRQLVWHV�TXH�KDJLQ�HVWDW�SURSRVDWV�FRP�D�&RQVHOOHUV�HQFDUD�TXH�OD�VHYD�
SDUWLFLSDFLy�DFFLRQDULDO�QR�VLJXL�VLJQLÀFDWLYD��&RQVHOOHUV�'RPLQLFDOV���DL[t�FRP�SURIHVVLRQDOV�GH�SUHVWLJL�UHFR-
QHJXW�TXH�SXJXLQ�GHVHQYROXSDU�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�VHQVH�YHXUH
V�FRQGLFLRQDWV�SHU�UHODFLRQV�DPE�OD�6RFLHWDW�R�
HO�VHX�*UXS��HOV�VHXV�GLUHFWLXV�R�HOV�VHXV�DFFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV��&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��

02

6HOHFFLy�L�QRPHQDPHQW��&������

/D�3ROtWLFD�GH�VHOHFFLy��GLYHUVLWDW�L�DYDOXDFLy�GH�OD�LGRQHw-
WDW�GH�&RQVHOOHUV��DL[t�FRP�GHOV�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHF-
FLy� L�DOWUHV� WLWXODUV�GH� IXQFLRQV�FODX�� UHFXOO�HOV�DVSHFWHV�
i compromisos principals de la Societat en matèria de 
QRPHQDPHQW�L�VHOHFFLy�GH�&RQVHOOHUV��L�Wp�FRP�D�ÀQDOLWDW�
SURYHLU�FDQGLGDWV�TXH�DVVHJXULQ�OD�FDSDFLWDW�HIHFWLYD�GHO�
Consell per prendre decisions de forma independent en 
interès de la Societat. 

(Q� DTXHVW� FRQWH[W�� OHV� SURSRVWHV� GH� QRPHQDPHQW� GH�
&RQVHOOHUV�TXH�VRWPHWL�HO�&RQVHOO�D� OD�FRQVLGHUDFLy�GH�
OD�-*$�L�HOV�DFRUGV�GH�QRPHQDPHQW�TXH�DGRSWL�HO�&RQ-
VHOO�PDWHL[�HQ�YLUWXW�GH�OHV�IDFXOWDWV�OHJDOPHQW�DWULEXwGHV�
KDXUDQ�G
DQDU�SUHFHGLGHV�GH�OD�SURSRVWD�FRUUHVSRQHQW�
GH�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV��TXDQ�HV�WUDFWL�GH�&RQ-
VHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��L�G
XQ�LQIRUPH�HQ�HO�FDV�GHOV�DOWUHV�

Consellers. Les propostes de nomenaments o de ree-
OHFFLy�GH�&RQVHOOHUV�DQLUDQ�DFRPSDQ\DGHV�G
XQ�LQIRUPH�
MXVWLÀFDWLX�GHO�&RQVHOO��HQ�TXq�HV�YDORUL�OD�FRPSHWqQFLD��
experiència i mèrits del candidat proposat.

(OV�FDQGLGDWV��G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWj�HVWDEOHUW� OHJDO-
PHQW�� KDXUDQ� GH� UHXQLU� HOV� UHTXLVLWV� G
LGRQHwWDW� SHU� D�
O
H[HUFLFL�GHO�VHX�FjUUHF�L��HQ�SDUWLFXODU��KDXUDQ�GH�WHQLU�
XQD�KRQRUDELOLWDW� FRPHUFLDO� L� SURIHVVLRQDO� UHFRQHJXGD��
WHQLU�FRQHL[HPHQWV�L�H[SHULqQFLD�DGHTXDWV�SHU�HQWHQGUH�
les activitats i els riscos principals de la Societat, i estar 
HQ� GLVSRVLFLy� G
H[HUFLU� XQ� ERQ� JRYHUQ�� $L[t� PDWHL[�� HV�
WHQHQ�HQ�FRPSWH�OHV�FRQGLFLRQV�TXH�OD�QRUPDWLYD�YLJHQW�
estableix en relació amb la composició del Consell d'Ad-
PLQLVWUDFLy�HQ�HO�VHX�FRQMXQW��(Q�SDUWLFXODU��OD�FRPSRVLFLy�
GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�HQ�HO�VHX�FRQMXQW�KD�GH�UH-

XQLU�FRQHL[HPHQWV��FRPSHWqQFLHV�L�H[SHULqQFLD�VXÀFLHQWV�
HQ�HO�JRYHUQ�G
HQWLWDWV�GH�FUqGLW�SHU�HQWHQGUH�DGHTXD-
GDPHQW�OHV�DFWLYLWDWV�GH�OD�6RFLHWDW��LQFORVRV�HOV�VHXV�SULQ-
FLSDOV�ULVFRV��DL[t�FRP�SHU�DVVHJXUDU�OD�FDSDFLWDW�HIHFWLYD�
del Consell d'Administració per prendre decisions de 
IRUPD�LQGHSHQGHQW�L�DXWzQRPD�HQ�LQWHUqV�GH�OD�6RFLHWDW�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

La Comissió de Nomenaments, amb l'assistència de la Secretaria General i del Consell, 
WHQLQW�HQ�FRPSWH�O
HTXLOLEUL�GH�FRQHL[HPHQWV��H[SHULqQFLD��FDSDFLWDW�L�GLYHUVLWDW�QHFHV-
VDULV�L�H[LVWHQWV�HQ�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��HODERUD�L�PDQWp�DFWXDOLW]DGD�XQD�PDWULX�
GH�FRPSHWqQFLHV��TXH�DSURYD�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�

6L�HVFDX��HOV�UHVXOWDWV�GH�O
DSOLFDFLy�GH�OD�PDWULX�SRGHQ�VHUYLU�SHU�LGHQWLÀFDU�QHFHVVLWDWV�
IXWXUHV�GH�IRUPDFLy�R�jUHHV�TXH�FDOGULD�UHIRUoDU�HQ�QRPHQDPHQWV�IXWXUV�

/D� 3ROtWLFD� GH� 6HOHFFLy� HV� FRPSOHPHQWD� DPE� XQ� 3URWRFRO� G
,GRQHwWDW� TXH� HVWDEOHL[�
HOV�SURFHGLPHQWV�SHU�GXU�D�WHUPH�OD�VHOHFFLy�L�DYDOXDFLy�FRQWtQXD�GHOV�PHPEUHV�GHO�
&RQVHOO��HQWUH�DOWUHV�FROÃOHFWLXV��LQFORVHV�OHV�FLUFXPVWjQFLHV�VREUHYLQJXGHV�TXH�SXJXLQ�
afectar a la seva idoneïtat per a l'exercici del càrrec.

(O�3URWRFRO�G
LGRQHwWDW�HVWDEOHL[�OHV�XQLWDWV�L�HOV�SURFHGLPHQWV�LQWHUQV�GH�OD�6RFLHWDW�SHU�
GXU�D�WHUPH�OD�VHOHFFLy�L�O
DYDOXDFLy�FRQWtQXD�GHOV�PHPEUHV�GHO�VHX�&RQVHOO�G
$GPLQLV-
WUDFLy��HOV�'LUHFWRUV�*HQHUDOV�L�DVVLPLODWV��HOV�UHVSRQVDEOHV�GH�OHV�IXQFLRQV�GH�FRQWURO�

LQWHUQ� L�DOWUHV� OORFV�FODX�GH�&DL[D%DQN�� WDO�FRP�DTXHVWV�HV�GHÀQHL[HQ�HQ� OD� OHJLVODFLy�
DSOLFDEOH��'
DFRUG�DPE�HO�ª3URWRFRO�G
,GRQHwWDW«��FRUUHVSRQ�DO�3OH�GHO�&RQVHOO�G
$GPL-
QLVWUDFLy�DYDOXDU�OD�LGRQHwWDW�SHU�D�O
H[HUFLFL�GHO�FjUUHF�GH�FRQVHOOHU��TXH�KR�ID�SDUWLQW�GH�
OD�SURSRVWD�G
LQIRUPH�TXH�HODERUD�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV��

7RW�DTXHVW�SURFpV�HVWj�VRWPqV�DO�TXH�GLVSRVD�OD�QRUPDWLYD�LQWHUQD�VREUH�QRPHQDPHQW�
GH�&RQVHOOHUV�L�D�OD�UHJXODFLy�DSOLFDEOH�GH�VRFLHWDWV�GH�FDSLWDO�L�G
HQWLWDWV�GH�FUqGLW��HVWj�
VRWPqV�D�O
DYDOXDFLy�G
LGRQHwWDW�GHO�%DQF�&HQWUDO�(XURSHX�L�FXOPLQD�DPE�O
DFFHSWDFLy�
GHO�FjUUHF�GHVSUpV�GHO�YLVWLSODX�GH�O
DXWRULWDW�EDQFjULD�DO�QRPHQDPHQW�SURSRVDW��TXH�
DSURYDUj�OD�-XQWD�*HQHUDO�

5HHOHFFLy�L�GXUDGD�GHO�FjUUHF��&��������&��������

(OV�&RQVHOOHUV�H[HUFHL[HQ�HO�VHX�FjUUHF�GXUDQW�HO�WHUPLQL�
SUHYLVW�SHOV�(VWDWXWV�VRFLDOV��TXDWUH�DQ\V���VHPSUH�TXH�OD�
-*$�QR�DFRUGL�OD�VHYD�VHSDUDFLy�QL�UHQXQFLwQ�D�FjUUHF�VHX��
L�SRGHQ�VHU�UHHOHJLWV�XQD�R�GLYHUVHV�YHJDGHV�SHU�SHUtR-
GHV�GH�OD�PDWHL[D�GXUDGD��1R�REVWDQW�DL[z��HOV�&RQVHOOHUV�
,QGHSHQGHQWV� QR� KR� VyQ� GXUDQW� XQ� SHUtRGH� FRQWLQXDW�
VXSHULRU�D�GRW]H�DQ\V�

(OV�GHVLJQDWV�SHU�FRRSWDFLy�H[HUFHL[HQ�HO�VHX�FjUUHF�ÀQV�D�
OD�GDWD�GH�OD�VHJ�HQW�UHXQLy�GH�OD�-*$�R�ÀQV�TXH�WUDQVFR-
UUL�HO�WHUPLQL�OHJDO�SHU�D�OD�FHOHEUDFLy�G
DTXHVWD�TXH�KDJL�
de resoldre sobre l'aprovació dels comptes de l'exercici 
DQWHULRU��6L�OD�YDFDQW�HV�SURGXtV�XQD�YHJDGD�FRQYRFDGD�
la JGA i abans de la seva celebració, el nomenament del 
FRQVHOOHU�SHU�FRRSWDFLy�SHO�&RQVHOO�SHU�FREULU�DTXHVWD�
YDFDQW�Wp�HIHFWHV�ÀQV�D�OD�FHOHEUDFLy�GH�OD�VHJ�HQW�-*$�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Cessament del càrrec �&�������&������

(OV�&RQVHOOHUV�FHVVHQ�HQ�HO�FjUUHF�XQ�FRS�KD�WUDQVFRUUHJXW�HO�SHUtRGH�SHU�DO�TXDO�YDQ�
VHU�QRPHQDWV��TXDQ�KR�GHFLGHL[L�OD�-*$�L�TXDQ�UHQXQFLwQ��4XDQ�XQ�&RQVHOOHU�FHVVL�HQ�
HO�VHX�FjUUHF�DEDQV�GHO�WHUPLQL�GHO�VHX�PDQGDW��KDXUj�G
H[SOLFDU�OHV�UDRQV�HQ�XQD�FDUWD�
TXH�UHPHWUj�D�WRWV�HOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO��

(OV�&RQVHOOHUV�KDXUDQ�GH�SRVDU�HO�VHX�FjUUHF�D�GLVSRVLFLy�GHO�&RQVHOO��IRUPDOLW]DQW�OD�
GLPLVVLy��VL�DTXHVW�KR�FRQVLGHUD�FRQYHQLHQW��HQ�HOV�VXSzVLWV�VHJ�HQWV��DUWLFOH������GHO�
5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��

 > 4XDQ�FHVVLQ�HQ�HOV�OORFV��FjUUHFV�R�IXQFLRQV�DOV�TXDOV�HVWLJXL�DVVRFLDW�HO�VHX�QR-
PHQDPHQW�FRP�D�&RQVHOOHU�

 > 4XDQ�VLJXLQ�SURFHVVDWV�SHU�XQ�IHW�SUHVXPSWDPHQW�GHOLFWLX�R�VLJXLQ�REMHFWH�G
XQ�
H[SHGLHQW�GLVFLSOLQDUL�SHU�IDOWD�JUHX�R�PROW�JUHX�LQVWUXwW�SHU�OHV�DXWRULWDWV�VXSHU-
YLVRUHV�

 > 4XDQ�OD�VHYD�SHUPDQqQFLD�HQ�HO�&RQVHOO�SXJXL�SRVDU�HQ�ULVF�HOV�LQWHUHVVRV�GH�OD�
6RFLHWDW�R�TXDQ�GHVDSDUHJXLQ�OHV�UDRQV�SHU�OHV�TXDOV�YDQ�VHU�QRPHQDWV�

 > 4XDQ��SHU�IHWV�LPSXWDEOHV�DO�&RQVHOOHU��OD�VHYD�SHUPDQqQFLD�HQ�HO�&RQVHOO�FDXVL�
XQ�GDQ\�JUHX�DO�SDWULPRQL�R�OD�UHSXWDFLy�VRFLDOV��VHJRQV�HO�SDUHU�G
DTXHVW�

 > 4XDQ�HV�SURGXHL[LQ�FDQYLV�VLJQLÀFDWLXV�HQ�OD�VHYD�VLWXDFLy�SURIHVVLRQDO�R�HQ�OHV�
FRQGLFLRQV�HQ�YLUWXW�GH�OHV�TXDOV�YD�VHU�QRPHQDW�&RQVHOOHU�

 > 4XDQ�HV�YHJLQ�VRWPHVRV�HQ�DOJXQ�GHOV�VXSzVLWV�G
LQFRPSDWLELOLWDW�R�SURKLELFLy�
OHJDOPHQW�SUHYLVWRV�R�GHL[LQ�GH�UHXQLU�HOV�UHTXLVLWV�G
LGRQHwWDW�H[LJLWV�

1 (Q�HO�FDV�GHOV�&RQVHOOHUV�'RPLQLFDOV��TXDQ�O
DFFLRQLVWD�D�TXL�UHSUHVHQWLQ�WUDQVPHWL�tQWHJUDPHQW�OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy�DFFLRQDULDO�R�ÀQV�D�XQ�JUDX�TXH�H[LJHL[L�OD�UHGXFFLy�GHO�QRPEUH�GH�&RQVHOOHUV�'RPLQLFDOV��OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy�DFFLRQDULDO��

(Q�HO�FDV�TXH�XQD�SHUVRQD�ItVLFD�UHSUHVHQWDQW�G
XQD�SHUVRQD�MXUtGLFD�&RQVHOOHU�LQFRUUL�
HQ� DOJXQ� GHOV� VXSzVLWV� SUHYLVWRV� DQWHULRUPHQW�� HO� UHSUHVHQWDQW� SHUVRQD� ItVLFD� KDXUj�
GH�SRVDU�HO�FjUUHF�D�GLVSRVLFLy�GH�OD�SHUVRQD�MXUtGLFD�TXH�O
KDJL�QRPHQDW��6L�DTXHVWD�
decideix mantenir el representant per a l'exercici del càrrec de Conseller, el Conseller 
SHUVRQD�MXUtGLFD�KDXUj�GH�SRVDU�HO�FjUUHF�GH�&RQVHOOHU�D�GLVSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�

7RW�DL[z��VHQV�SHUMXGLFL�GHO�TXH�GLVSRVHQ�HO�5HLDO�GHFUHW����������GH����GH�IHEUHU��SHO�
TXDO�HV�GHVHQYROXSD�OD�/OHL����������GH����GH�MXQ\��G
RUGHQDFLy��VXSHUYLVLy�L�VROYqQFLD�
G
HQWLWDWV�GH�FUqGLW��VREUH�HOV�UHTXLVLWV�G
KRQRUDELOLWDW�TXH�KDQ�GH�FRPSOLU�HOV�&RQVHOOHUV�
L� OHV� FRQVHT�qQFLHV�GH� OD�SqUGXD� VREUHYLQJXGD�G
DTXHVWD� L� DOWUD�QRUPDWLYD�R�JXLHV�
DSOLFDEOHV�SHU�OD�QDWXUDOHVD�GH�O
HQWLWDW��
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Nom o denominació  
social del conseller &DXVD�SHQDO Observacions

*RQ]DOR�*RUWi]DU 'LOLJqQFLHV�SUqYLHV�������� -

Alejandro Garcia-Bragado 'LOLJqQFLHV�SUqYLHV��������� -

$FWXDOPHQW� HV� WUDPLWHQ� OHV� GLOLJqQFLHV� SUqYLHV� �������� DO� -XWMDW� &HQWUDO� G
,QVWUXFFLy�
Q~P�����6
LQYHVWLJD�XQD�RSHUDFLy�GH�SHUPXWD�DFRUGDGD�DPE�&ULWHULD&DL[D�HO����������
O
23$�VREUH�%3,�L�GHWHUPLQDGHV�T�HVWLRQV�FRPSWDEOHV��(O�SURFpV�VH�VHJXHL[�GDYDQW�GH�
CaixaBank i de determinats consellers.

Altres limitacions al càrrec de conseller

1R�KL�KD�UHTXLVLWV�HVSHFtÀFV��GLIHUHQWV�GHOV�UHODWLXV�DOV�&RQVHOOHUV��SHU�VHU�QRPHQDW�3UHVLGHQW�GHO�&RQVHOO���&������

1L�HQ�HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�QL�HQ�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�V
HVWDEOHL[�FDS�OtPLW�G
HGDW�SHU�VHU�&RQVHOOHU���&������

Ni�HQ�HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�QL�HQ�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�V
HVWDEOHL[�XQ�PDQGDW�OLPLWDW�QL�FDS�DOWUH�UHTXLVLW�PpV�HVWULFWH�
addicional als previstos legalment per ser Consellers Independents. �&������

(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�KD�HVWDW�LQIRUPDW�G
DTXHVW�SURFHGLPHQW�GHV�GHO�VHX�LQLFL�L�GH�
WRWV�HOV�DVSHFWHV�VLJQLÀFDWLXV�GHO�VHX�GHVHQYROXSDPHQW�ÀQV�DTXHVW�PRPHQW��(O�&RQVHOO��
TXH�VHJXLUj�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�SURFpV��FUHX�TXH�QR�KL�KD�LPSDFWH�HQ�OD�LGRQHwWDW�
GHOV�FRQVHOOHUV�DIHFWDWV�L�TXH�QR�FDO�IHU�FDS�DFWXDFLy���&������
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

FUNCIONAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ (C.1.25 I C.1.26)

NOMBRE DE REUNIONS 
DEL CONSELL 16

NOMBRE DE REUNIONS DEL 
CONSELL SENSE L'ASSISTÈNCIA 
DEL PRESIDENT 

NOMBRE DE REUNIONS  
DE LA COMISSIÓ DE 
RETRIBUCIONS

NOMBRE DE REUNIONS DEL 
CONSELLER COORDINADOR 
SENSE L'ASSISTÈNCIA DE 
CONSELLERS EXECUTIUS

NOMBRE DE REUNIONS  
DE LA COMISSIÓ DE RISCOS

NOMBRE DE REUNIONS DE 
LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I 
CONTROL NOMBRE DE REUNIONS  

DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

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

0 5

1
14

20
20

4

NOMBRE DE REUNIONS 
DE LA COMISSIÓ DE 
NOMENAMENTS

13

NOMBRE DE REUNIONS AMB 
L'ASSISTÈNCIA PRESENCIAL 
'
$/0(1<6�(/���ଇ��'(/6�
CONSELLERS

16

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

100%

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

16

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

100%
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5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO��&������

$UUDQ�GH�OD�UHIRUPD�SDUFLDO�GHO�&RGL�GH�%RQ�*RYHUQ��&%*��GH�MXQ\�GH�������L�GH�
FRQIRUPLWDW�DPE�OD�&LUFXODU�&109���������SHU� OD�TXDO�HV�PRGLÀTXHQ�HOV�PRGHOV�
GH�O
,$*&�L�O
,$5&��HQ�OD�GLVSRVLFLy�WUDQVLWzULD�GH�OD�TXDO�V
HVWDEOHL[��HQ�UHODFLy�DPE�
OHV�5HFRPDQDFLRQV�GHO�&%*�PRGLÀFDGHV�HO�MXQ\��O
DGDSWDFLy�GHOV�WH[WRV�FRUSRUDWLXV�
R�OHV�SROtWLTXHV�DIHFWDWV�SHU�SRGHU�OHV�GRQDU�SHU�FRPSOHUWHV�D�O
,$*&�GH�O
H[HUFLFL�
������HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN��HQ�OD�VHYD�VHVVLy�GHO����GH�GHVHPEUH�
GHO�������YD�DFRUGDU�PRGLÀFDU�DOJXQV�DUWLFOHV�GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO��DUWLFOH���
�)XQFLRQV�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��� DSDUWDW���GH� O
DUWLFOH��� �&RPSRVLFLy�TXD-
OLWDWLYD��� DUWLFOH� ��� �FRPSRVLFLy�GH� OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD��� DUWLFOH� ��� �FRPSRVLFLy� L�
FRPSHWqQFLHV�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO���DUWLFOH�������FRPSRVLFLy�GH�OD�
&RPLVVLy�GH�5LVFRV��L�HV�YD�LQFRUSRUDU�XQD�SUHFLVLy�WqFQLFD�D�O
DUWLFOH������F���DUWLFOH�
������FRPSHWqQFLHV�GH�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV���DUWLFOH�������HV�FRPSOHWHQ�OHV�
IXQFLRQV�GH�OD�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV���DSDUWDW���GH�O
DUWLFOH�����5HXQLRQV�GHO�&RQ-
VHOO�G
$GPLQLVWUDFLy���DSDUWDW���GH�O
DUWLFOH�����&HVVDPHQW�GHOV�FRQVHOOHUV���D�O
DUWLFOH�
�����V
HOLPLQD�O
H[SUHVVLy�ªIHWV�UHOOHYDQWV«��DSDUWDW���GH�O
DUWLFOH�����ÓV�G
LQIRUPDFLy�QR�
S~EOLFD���L�ÀQDOPHQW�O
DSDUWDW���GH�O
DUWLFOH�����'HXUHV�G
LQIRUPDFLy�GHO�FRQVHOOHU���D�
l'efecte, essencialment, d'DGDSWDU�OR�DOV�QRXV�WH[WRV�GH�OHV�5HFRPDQDFLRQV�GHO�
&%*�PRGLÀFDGHV�HO�MXQ\�GH�������SHU�SRGHU�FRQWLQXDU�GHFODUDQW�HO�VHX�FRPSOL-
PHQW�D�O
,$*&�FRUUHVSRQHQW�D�O
H[HUFLFL�������L�HQ�OtQLD�WDPEp�DPE�OD�*XLD�7qFQLFD�
�������GH�OD�&109��TXH�UHFDOFD�OD�OHJtWLPD�H[SHFWDWLYD�TXH�OHV�VRFLHWDWV�L�HOV�VHXV�
FRQVHOOHUV� WLQJXLQ�HQ�FRPSWH� OHV�UHFRPDQDFLRQV�GHO�&%*�HQ�WRWHV� OHV�DFWXDFLRQV�
UHOOHYDQWV�HQ�O
jPELW�GH�JRYHUQ�GH�OD�VRFLHWDW��GH�PDQHUD�TXH�DYDOXwQ�HQ�FDGD�FDV�
FRQFUHW� VL� HO� FULWHUL� PpV� DGHTXDW� TXH� V
XWLOLW]DUj� KD� GH� VHJXLU� R� QR� tQWHJUDPHQW�
OHV� UHFRPDQDFLRQV�GHO�&%*�TXH� VLJXLQ�DSOLFDEOHV��� D�PpV�G
incorporar algunes 
PRGLÀFDFLRQV�SXQWXDOV�GHULYDGHV�SULQFLSDOPHQW�GHO�WH[W�UHIyV�GH�OD�/OHL�GH�
6RFLHWDWV�GH�&DSLWDO��ª/6&«� en la seva redacció donada per la Llei 11/2018. 

/HV�PRGLÀFDFLRQV�GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�HV�FRPXQLTXHQ�D�OD�&109�L�V
HOHYHQ�
D�S~EOLF�L�V
LQVFULXHQ�DO�5HJLVWUH�0HUFDQWLO��L�OODYRUV�HO�WH[W�UHIyV�HV�SXEOLFD�DO�ZHE�GH�
la CNMV.

Informació �&������

Delegació del vot �&������

+L�KD�XQ�SURFHGLPHQW�SHUTXq�HOV�&RQVHOOHUV�SXJXLQ�GLVSRVDU�GH�OD�LQIRUPDFLy�QH-
FHVVjULD�SHU�SUHSDUDU�OHV�UHXQLRQV�GHOV�zUJDQV�G
DGPLQLVWUDFLy�DPE�SURX�WHPSV��(Q�
JHQHUDO��OD�GRFXPHQWDFLy�SHU�D�O
DSURYDFLy�GHO�&RQVHOO��HVSHFLDOPHQW�DTXHOOD�TXH��
SHU�OD�VHYD�H[WHQVLy��QR�HV�SXJXL�DVVLPLODU�GXUDQW�OD�VHVVLy��HV�UHPHW�DOV�PHPEUHV�
del Consell amb antelació a les sessions.

$L[t�PDWHL[��HPSDUDQW�VH�HQ�HO�TXH�HVWDEOHL[�O
DUWLFOH����GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQ-
VHOO��HO�&RQVHOOHU�SRW�VROÃOLFLWDU�LQIRUPDFLy�VREUH�TXDOVHYRO�DVSHFWH�GH�OD�6RFLHWDW�
L�GHO�*UXS�L�H[DPLQDU�HOV�VHXV�OOLEUHV��UHJLVWUHV��GRFXPHQWV�L�DOWUD�GRFXPHQWDFLy��
/HV� SHWLFLRQV� HV� GLULJLUDQ� DOV�&RQVHOOHUV� ([HFXWLXV�� TXH� DGUHoDUDQ� OHV� T�HVWLRQV�
DOV�LQWHUORFXWRUV�DGHTXDWV�L�KDXUDQ�G
DGYHUWLU�HO�&RQVHOOHU��VL�HVFDX��GHO�GHXUH�GH�
FRQÀGHQFLDOLWDW�

(O�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�HVWDEOHL[�TXH�HOV�&RQVHOOHUV�KDXUDQ�G
DVVLVWLU�SHUVRQDO-
PHQW�D�OHV�UHXQLRQV�GHO�&RQVHOO��1R�REVWDQW�DL[z��TXDQ�QR�KR�SXJXLQ�IHU�SHUVR-
QDOPHQW��KDQ�GH�SURFXUDU�DWRUJDU�OD�VHYD�UHSUHVHQWDFLy�SHU�HVFULW�L�DPE�FDUjFWHU�
HVSHFLDO�SHU�D�FDGD�VHVVLy�D�XQ�DOWUH�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�LQFORHQW�KL�OHV�LQVWUXF-
FLRQV�RSRUWXQHV�

(OV�&RQVHOOHUV�1R�([HFXWLXV�QRPpV�KR�SRGHQ�IHU�HQ�XQ�DOWUH�&RQVHOOHU�1R�([HFXWLX��
En el cas dels Consellers Independents, només podran atorgar la seva representa-
FLy�D�IDYRU�G
XQ�DOWUH�&RQVHOOHU�,QGHSHQGHQW�

1R�REVWDQW�DL[z��L�SHU�WDO�TXH�HO�UHSUHVHQWDQW�SXJXL�DWHQLU�VH�DO�UHVXOWDW�GHO�GHEDW�
HQ�HO�&RQVHOO��pV�KDELWXDO�TXH�OHV�UHSUHVHQWDFLRQV��TXDQ�HV�GRQHQ��VHPSUH�G
DFRUG�
DPE�HOV�FRQGLFLRQDPHQWV�OHJDOV��QR�HV�SURGXHL[LQ�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV��
$TXHVWD�VLWXDFLy�Wp�OORF�GH�PDQHUD�FRKHUHQW�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�OD�/OHL�VREUH�OHV�
IDFXOWDWV�GHO�3UHVLGHQW�GHO�&RQVHOO��DO�TXDO�V
DWULEXHL[��HQWUH�DOWUHV�� OD�G
HVWLPXODU�
HO�GHEDW�L�OD�SDUWLFLSDFLy�DFWLYD�GHOV�&RQVHOOHUV��VDOYDJXDUGDQW�OD�VHYD�OOLXUH�SUHVD�
de posició.
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Presa de decisió

1R�V
H[LJHL[HQ�PDMRULHV�UHIRUoDGHV��GLIHUHQWV�GH� OHV� OH-
gals, en cap mena de decisió. �&������

/D� 6RFLHWDW� QR� KD� IRUPDOLW]DW� DFRUGV� VLJQLÀFDWLXV� TXH�
HQWULQ� HQ� YLJRU�� HV�PRGLÀTXLQ�R� FRQFORJXLQ� HQ� FDV�GH�
FDQYL�GH�FRQWURO�GH�OD�6RFLHWDW�DUUDQ�G
XQD�RIHUWD�S~EOLFD�
G
DGTXLVLFLy��L�HOV�VHXV�HIHFWHV���&������

/D�ÀJXUD�GHO�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU��QRPHQDW�G
HQWUH�HOV�
&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��HV�YD�LQWURGXLU�HO�������'XUDQW�
O
H[HUFLFL�������HO�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU�KD�WLQJXW�XQD�
UHXQLy� DPE� &RQVHOOHUV� ([WHUQV� �,QGHSHQGHQWV� L� 'RPL-
QLFDOV��VHQVH�OHV�DVVLVWqQFLHV�GHO�3UHVLGHQW�QL�GHO�&RQVHOO�
'HOHJDW��GH�OD�TXDO�V
KD�LQIRUPDW�HO�&RQVHOO��HQ�TXq�V
KDQ�
GHEDWXW�OHV�SURSRVWHV�GH�PLOORUD���&������

3HO�TXH� ID�D� OHV� UHODFLRQV�DPE�HOV� VXEMHFWHV�TXH� LQWHU-
YHQHQ�HQ�HOV�PHUFDWV��OD�6RFLHWDW�DFWXD�G
DFRUG�DPE�HOV�
principis de la transparència i no discriminació i segons 
HO�TXH�GLVSRVD�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��
TXH�HVWDEOHL[�TXH�V
LQIRUPDUj�HO�S~EOLF�GH�PDQHUD� LP-
PHGLDWD�VREUH�TXDOVHYRO�LQIRUPDFLy�SULYLOHJLDGD�D�WUDYpV�
GH�OHV�FRPXQLFDFLRQV�D�OD�&109�L�GHO�ZHE�FRUSRUDWLX��
Respecte a la relació amb analistes i bancs d'inversió, el 
Departament de Relació amb Inversors coordina la re-
lació de la Societat amb analistes, accionistes i inversors 
LQVWLWXFLRQDOV�JHVWLRQDQW�OHV�VHYHV�SHWLFLRQV�G
LQIRUPDFLy�
SHU� WDO� G
DVVHJXUDU� D� WRWKRP�XQ� WUDFWH� HTXLWDWLX� L� RE-
MHFWLX�

(Q� DTXHVW� VHQWLW�� L� G
DFRUG� DPE� OD� UHFRPDQDFLy� �� GHO�
Codi de bon govern de les societats cotitzades, el Con-
VHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�YD�DSURYDU�OD�3ROtWLFD�GH�FRPXQLFD-
FLy� L�FRQWDFWHV�DPE�DFFLRQLVWHV�� LQYHUVRUV� LQVWLWXFLRQDOV�
L� DVVHVVRUV� GH� YRW�� GLVSRQLEOH� DO� ZHE� FRUSRUDWLX� GH� OD�
Societat.

5HODFLy�DPE�HO�PHUFDW��&������

(Q�HO�PDUF�G
DTXHVWD�3ROtWLFD��L�DUUDQ�GH�OHV�FRPSHWqQFLHV�
DWULEXwGHV�DO�FRQVHOOHU�FRRUGLQDGRU�QRPHQDW�HO������� OL�
FRUUHVSRQ� PDQWHQLU� FRQWDFWHV�� TXDQ� VLJXL� DSURSLDW��
DPE�LQYHUVRUV� L�DFFLRQLVWHV�SHU�FRQqL[HU�HOV�VHXV�SXQWV�
GH�YLVWD�SHU�WDO�GH�IRUPDU�VH�XQD�RSLQLy�VREUH�OHV�VHYHV�
SUHRFXSDFLRQV��HQ�SDUWLFXODU��HQ�UHODFLy�DPE�HO�JRYHUQ�
FRUSRUDWLX�GH�OD�6RFLHWDW�

$L[t�PDWHL[��HQWUH�OHV�FRPSHWqQFLHV�DWULEXwGHV�OHJDOPHQW�
DO�SOH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��KL�KD�HVSHFtÀFDPHQW�
OD�VXSHUYLVLy�GHO�SURFpV�GH�GLYXOJDFLy�G
LQIRUPDFLy�L�OHV�
FRPXQLFDFLRQV� UHODWLYHV� D� OD� 6RFLHWDW�� L� OL� FRUUHVSRQHQ��
SHU�WDQW�� OD�JHVWLy� L� OD�VXSHUYLVLy�DO�PpV�DOW�QLYHOO�GH� OD�
LQIRUPDFLy� VXEPLQLVWUDGD� DOV� DFFLRQLVWHV�� DOV� LQYHUVRUV�
LQVWLWXFLRQDOV�L�DOV�PHUFDWV�HQ�JHQHUDO��(Q�DTXHVW�VHQWLW��
HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��D�WUDYpV�GHOV�zUJDQV�L�GHSDU-
WDPHQWV� FRUUHVSRQHQWV�� SURFXUD� WXWHODU�� SURWHJLU� L� IDFL-
litar l'exercici dels drets dels accionistes, dels inversors 
LQVWLWXFLRQDOV�L�GHOV�PHUFDWV�HQ�JHQHUDO�HQ�HO�PDUF�GH�OD�
defensa de l'interès social, de conformitat amb els prin-
FLSLV�VHJ�HQWV�

 > 7UDQVSDUqQFLD�

 > ,JXDOWDW�GH�WUDFWH�L�QR�GLVFULPLQDFLy�

 > $FFpV�LPPHGLDW�L�FRPXQLFDFLy�SHUPDQHQW�

 > $YDQWJXDUGD�HQ�O
~V�GH�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV��L

3HO�TXH�ID�D�OHV�QRUPHV�L�UHFRPDQDFLRQV��HOV�SULQFLSLV�DQ-
teriors són aplicables a la informació facilitada, a les co-
PXQLFDFLRQV�GH�OD�6RFLHWDW�DPE�HOV�DFFLRQLVWHV�L�LQYHUVRUV�
LQVWLWXFLRQDOV�L�D�OHV�UHODFLRQV�DPE�HOV�PHUFDWV�L�DPE�OHV�
altres parts interessades, com ara, entre altres, entitats 
ÀQDQFHUHV� LQWHUPHGLjULHV�� JHVWRUHV� L� GLSRVLWjULHV�GH� OHV�
DFFLRQV�GH�OD�6RFLHWDW��DQDOLVWHV�ÀQDQFHUV��RUJDQLVPHV�GH�
UHJXODFLy�L�VXSHUYLVLy��DVVHVVRUV�GH�YRW��SUR[\�DGYLVRUV���
DJqQFLHV�G
LQIRUPDFLy�L�DJqQFLHV�GH�TXDOLÀFDFLy�FUHGLWtFLD�
�UDWLQJ��

En concret, la Societat tindrà presents de manera es-
pecial les regles sobre tractament de la informació pri-
YLOHJLDGD� L� G
DOWUD� TXH� SXJXL� FRQVLGHUDU� UHOOHYDQW� TXH�
UHFXOOHQ�WDQW�OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH�FRP�OHV�QRUPHV�GH�
OD�6RFLHWDW�SHO�TXH�ID�D�OHV�UHODFLRQV�DPE�HOV�DFFLRQLVWHV�
L�OD�FRPXQLFDFLy�DPE�HOV�PHUFDWV�GH�YDORUV�L�FRQWLQJX-
GHV�HQ�HO�&RGL�qWLF� L�SULQFLSLV�G
DFWXDFLy�GH�&DL[D%DQN��
HO�5HJODPHQW�LQWHUQ�GH�FRQGXFWD�GH�&DL[DEDQN��6�$��HQ�
l'àmbit del mercat de valors i el Reglament del Consell 
G
$GPLQLVWUDFLy�GH�OD�6RFLHWDW��WDPEp�GLVSRQLEOHV�DO�ZHE�
FRUSRUDWLX�GH�OD�6RFLHWDW��
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(O�&RQVHOO�ID�DQXDOPHQW�OD�VHYD�DYDOXDFLy�L�OD�GH�OHV�VHYHV�
FRPLVVLRQV�VHJRQV�SUHYHX�O
DUWLFOH����GHO�5HJODPHQW�GHO�
Consell d'Administració. 

(Q�O
H[HUFLFL�������HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�KD�IHW�O
DX-
WRDYDOXDFLy� GHO� VHX� IXQFLRQDPHQW� GH� PDQHUD� LQWHUQD��
MD�TXH�FRQVLGHUD�PpV�HQFHUWDW�GHVFDUWDU�SHU�D�O
H[HUFLFL�
�����O
DVVLVWqQFLD�G
XQ�DVVHVVRU�H[WHUQ�HQ�O
DXWRDYDOXDFLy�
GHO�&RQVHOO��DWHVD� OD�VLWXDFLy�H[WUDRUGLQjULD�DUUDQ�GH� OD�
pandèmia de la COVID-19 i el procés de renovació par-
FLDO�GHO�&RQVHOO�XQ�FRS�HV�IDFL�HIHFWLYD�OD�IXVLy�GH�&DL[D-
%DQN� DPE� %DQNLD�� SHU� OD� TXDO� FRVD� UHVXOWD� PpV� DFRQ-
sellable i raonable posposar la col·laboració externa al 
SUz[LP�H[HUFLFL�G
DXWRDYDOXDFLy�

(Q�FRQVHT�qQFLD��O
H[HUFLFL�G
DXWRDYDOXDFLy�KD�VHJXLW�HO�
PDWHL[�SURFHGLPHQW�TXH�O
DQ\�DQWHULRU��DPE�O
DVVLVWqQFLD�
GH� OD� 6HFUHWDULD� *HQHUDO� L� GHO� &RQVHOO� SHU� DO� VHX� GHV-
HQYROXSDPHQW��3HU�D�DTXHVW�H[HUFLFL��V
KDQ�XWLOLW]DW�FRP�
D�EDVH�HOV�T�HVWLRQDULV�G
DXWRDYDOXDFLy�GHO������� LQWUR-
GXLQW�KL�DOJXQV�FDQYLV�SXQWXDOV��(Q�FRQFUHW��V
KL�KD�LQFOzV�
XQ�T�HVWLRQDUL�HVSHFtÀF�SHU�DOV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy�
d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. 

(Q�HOV�T�HVWLRQDULV�HVPHQWDWV�V
DYDOXD�

 > (O�IXQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO��SUHSDUDFLy��GLQjPLFD�
L� FXOWXUD�� OD� YDORUDFLy� GH� OHV� HLQHV� GH� WUHEDOO�� L� OD�
YDORUDFLy�GHO�SURFpV�G
DXWRDYDOXDFLy�GHO�&RQVHOO���

 > /D�FRPSRVLFLy�L�HO�IXQFLRQDPHQW�GH�OHV�FRPLVVLRQV�

 > L'acompliment del President, del Conseller Dele-
gat, del Conseller Independent Coordinador i del 
6HFUHWDUL��L

 > /
DYDOXDFLy�LQGLYLGXDO�GH�FDGD�FRQVHOOHU�

,JXDOPHQW��DOV�PHPEUHV�GH�FDGD�FRPLVVLy�VH
OV�HQYLD�XQ�
IRUPXODUL�GHWDOODW�G
DXWRDYDOXDFLy�GHO�IXQFLRQDPHQW�GH�
la comissió respectiva.

(OV�UHVXOWDWV�L�OHV�FRQFOXVLRQV��LQFORVHV�OHV�UHFRPDQDFLRQV��
HV� UHFXOOHQ� HQ� HO� GRFXPHQW� G
DQjOLVL� GH� O
DYDOXDFLy� GH�
l'acompliment del Consell de CaixaBank i les seves co-
PLVVLRQV�FRUUHVSRQHQW�D�O
H[HUFLFL�������TXH�YD�VHU�DSUR-
vat pel Consell. Amb caràcter general, i partint de les 
UHVSRVWHV�UHEXGHV�GHOV�&RQVHOOHUV�HQ�O
H[HUFLFL�G
DXWRD-
YDOXDFLy�L�GHOV�LQIRUPHV�G
DFWLYLWDW�HODERUDWV�SHU�FDGDV-
FXQD�GH�OHV�FRPLVVLRQV��HV�ID�XQD�DYDOXDFLy�IDYRUDEOH�GH�
OD�TXDOLWDW�L�O
HÀFLqQFLD�GHO�IXQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO�L�OHV�
VHYHV�FRPLVVLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL������

Avaluació del Consell �&��������&������

'XUDQW�O
H[HUFLFL�������OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�KD�
IHW�HO�VHJXLPHQW�GH�OHV�DFFLRQV�GH�PLOORUD�RUJDQLW]DWLYHV�
LGHQWLÀFDGHV�HQ�O
H[HUFLFL�DQWHULRU��SULQFLSDOPHQW�YLQFXOD-
GHV�DO�GHVHQYROXSDPHQW�RUJDQLW]DWLX�SHU�GRWDU�GH�PpV�
HÀFLqQFLD�L�TXDOLWDW�HO�IXQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO��(Q�FRQ-
FUHW��V
KD�PLOORUDW�OD�IXQFLRQDOLWDW�GH�OHV�HLQHV�LQIRUPjWL-
TXHV�H[LVWHQWV�DO�VHUYHL�GHO�&RQVHOO�L�GHOV�VHXV�PHPEUHV��
L�WDPEp�V
KDQ�LPSOHPHQWDW�VLVWHPHV�GH�WUHEDOO�QRXV�TXH�
KDQ�VHUYLW�SHU�JDUDQWLU�O
RSHUDWLYLWDW�GH�OHV�UHXQLRQV�GHO�
Consell celebrades de forma telemàtica amb garanties 
DGHTXDGHV�L�VHJXUHWDW�MXUtGLFD��$L[t�PDWHL[��V
KDQ�LPSODQ-
WDW�PLOORUHV�HQ�DVSHFWHV�RUJDQLW]DWLXV�GLYHUVRV��GHV�GH�OD�
UHHVWUXFWXUDFLy�GH� FHUWHV� FRPLVVLRQV� ÀQV� D� O
RSWLPLW]D-
FLy�GH�O
DJHQGD��SHO�TXH�ID�DOV�WHPHV�TXH�HV�WUDFWHQ�L�DO�
WHPSV�DVVLJQDW��DL[t�FRP�D�OD�TXDOLWDW� L� O
DPSOLWXG�GH�OD�
LQIRUPDFLy�UHEXGD�SHOV�&RQVHOOHUV��4XDQW�D�OD�UHFRPD-
QDFLy�DGUHoDGD�D�DSURIXQGLU�HOV�FRQHL[HPHQWV�GHO�&RQ-
VHOO��V
KDQ�IHW�VHVVLRQV�PRQRJUjÀTXHV�HQ�O
jPELW�WDQW�GHO�
Consell com de les seves comissions.
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Les comissions del Consell �&�����

(Q�HO�PDUF�GH�OD�VHYD�IXQFLy�G
DXWRRUJDQLW]DFLy��HO�&RQVHOO�GLVSRVD�GH�GLIHUHQWV�FRPLV-
VLRQV�HVSHFLDOLW]DGHV�SHU�UDy�GH�OD�PDWqULD��DPE�IDFXOWDWV�GH�VXSHUYLVLy�L�DVVHVVRUD-
PHQW��DL[t�FRP�G
XQD�&RPLVVLy�([HFXWLYD��1R�KL�KD�UHJODPHQWV�HVSHFtÀFV�GH�OHV�FRPLV-
VLRQV�GHO�&RQVHOO��TXH�HV�UHJHL[HQ�VHJRQV�HO�TXH�HVWDEOHL[HQ�OD�OOHL��HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�
L� HO� 5HJODPHQW� GHO� &RQVHOO�� OHV� PRGLÀFDFLRQV� GHOV� TXDOV� GXUDQW� O
H[HUFLFL� V
LQGLTXHQ�
HQ�O
DSDUWDW�ª/
DGPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�²�)XQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�²�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO«��(Q�HO�TXH�QR�HVWj�SUHYLVW�HVSHFLDOPHQW�SHU� 
D�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD��V
DSOLFDUDQ�OHV�QRUPHV�GH�IXQFLRQDPHQW�HVWDEOHUWHV�SHO�5HJOD-
PHQW�GHO�&RQVHOO�SHU�DO�IXQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO��

/HV�FRPLVVLRQV�GH�&RQVHOO��HQ�FRPSOLPHQW�GHO�TXH�SUHYHXHQ�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�
L�OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH��HODERUHQ�XQ�LQIRUPH�DQXDO�GH�OHV�VHYHV�DFWLYLWDWV��TXH�UHFXOO�
O
DYDOXDFLy�VREUH�HO�VHX�IXQFLRQDPHQW�GXUDQW�O
H[HUFLFL��(OV�LQIRUPHV�DQXDOV�G
DFWLYLWDWV�
GH�OHV�&RPLVVLRQV�GH�1RPHQDPHQWV��GH�5HWULEXFLRQV�L�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�HVWDQ�GLV-
SRQLEOHV�DO�ZHE�FRUSRUDWLX�GH�OD�6RFLHWDW���&�����

NOMBRE DE CONSELLERES QUE INTEGREN LES COMISSIONS DEL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ AL TANCAMENT DELS ÚLTIMS QUATRE EXERCICIS (C.2.2�

([HUFLFL����� ([HUFLFL����� ([HUFLFL����� ([HUFLFL�����

1~PHUR � 1~PHUR � 1~PHUR � 1~PHUR �

&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO 2 50 1 33,33 1 25 1 33,33

Comissió d'Innovació, Tecnologia  
i Transformació Digital 2 50 2 40 0 0 0 0

Comissió de Nomenaments 1 33,33 1 33,33 1 33,33 2 �����

&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV 2 ����� 2 ����� 1 33,33 2 �����

Comissió de Riscos 3 60 2 ����� 2 40 1 25

&RPLVVLy�([HFXWLYD 3 50 2 33,33 2 25 2 25
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COMISSIÓ EXECUTIVA 

/D�&RPLVVLy�([HFXWLYD��OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�OHV�VHYHV�FRPHVHV�HVWDQ�UHJXODGHV�
EjVLFDPHQW�HQ�O
DUWLFOH����GHOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�L�HQ�O
DUWLFOH����GHO�5HJODPHQW�GHO�
Consell.

NOMBRE DE MEMBRES ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
La Comissió està composta per sis membres: dos Con-
VHOOHUV�'RPLQLFDOV��-RUGL�*XDO�L�7RPiV�0XQLHVD���XQ�&RQ-
VHOOHU�([HFXWLX� �*RQ]DOR�*RUWi]DU�� L� WUHV�&RQVHOOHUHV� ,Q-
GHSHQGHQWV� �9HUyQLFD� )LVDV�� $PSDUR� 0RUDOHGD� L� .RUR�
8VDUUDJD���'H�FRQIRUPLWDW�DPE�O
DUWLFOH����GHO�5HJODPHQW�
del Consell d'Administració, són President i Secretari de la 
&RPLVVLy�([HFXWLYD�TXL��DO�VHX�WRUQ��KR�VLJXLQ�GHO�&RQVHOO�
d'Administració

'XUDQW� O
H[HUFLFL������� OD�&RPLVVLy�YD�FHOHEUDU�YLQW�VHV-
VLRQV��GH�OHV�TXDOV�XQD�VHVVLy�V
KD�FHOHEUDW�DPE�SUHVqQ-
FLD�ItVLFD�GHOV�VHXV�PHPEUHV��FLQF�VHVVLRQV�V
KDQ�FHOHEUDW�
FRPELQDQW�OD�SUHVHQFLDOLWDW�ItVLFD�L�O
DVVLVWqQFLD�PLWMDQoDQW�
connexió remota i en temps real, i catorze sessions s'han 
FHOHEUDW�H[FOXVLYDPHQW�D�WUDYpV�GH�PLWMDQV�WHOHPjWLFV��PL-
WMDQoDQW�FRQQH[Ly�SHU�PLWMDQV�DXGLRYLVXDOV�TXH�DVVHJXUHQ�
HO�UHFRQHL[HPHQW�GHOV�FRQFXUUHQWV�L� OD� LQWHUDFWLYLWDW� L� LQ-
WHUFRPXQLFDFLy�HQ�WHPSV�UHDO�L��SHU�WDQW��OD�XQLWDW�G
DFWH��
G
DFRUG�DPE�HO�TXH�SUHYHXHQ�O
DUWLFOH������GHOV�(VWDWXWV�
Socials i l'article 16.4 del Reglament del Consell d'Admi-
QLVWUDFLy�� L�HQ�FRQVLGHUDFLy�D� OD�VLWXDFLy�GH�ULVF�SHU�D� OD�
VDOXW� GHULYDGD�GH� OD�&29,'����� DL[t� FRP�D� OHV�PHVXUHV�
vigents i les recomanacions adoptades per les diferents 
DXWRULWDWV�VDQLWjULHV�TXH�KDQ�DIHFWDW�OD�FHOHEUDFLy�GH�OHV�
VHVVLRQV�GH� OD�&RPLVVLy�PLWMDQoDQW�SUHVqQFLD� ItVLFD�GHOV�
VHXV�PHPEUHV�

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

NOMBRE DE SESSIONS �C.1.25�

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV �����

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 33,33

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV 50,00

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

Nre. reunions el 2020 20

-RUGL�*XDO �����

7RPiV�0XQLHVD� 20/20

*RQ]DOR�*RUWi]DU 20/20

Verónica Fisas 20/20

Amparo Moraleda 20/20

;DYLHU�9LYHV 08/08

Koro Usarraga³ 12/12

�/D�SULPHUD�[LIUD�HV�UHIHUHL[�DO�QRPEUH�GH�UHXQLRQV�D�TXq�KD�DVVLVWLW�HO�FRQVHOOHU�L�OD�VHJRQD��DO�QRPEUH�
GH�VHVVLRQV�FHOHEUDGHV� O
DQ\������GHV�TXH�HO�FRQVHOOHU�KR�pV�R�ÀQV�TXH�KD�GHL[DW�GH�VHU�PHPEUH�
de la Comissió.

�O�6U��9LYHV�KD�IRUPDW�SDUW�GH)� OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�ÀQV�DO����GH�PDLJ�GHO�������GDWD�HQ�TXq�YD�
FDGXFDU�HO�VHX�QRPHQDPHQW�FRP�D�FRQVHOOHU�GH�&DL[D%DQN��

�D�6UD��8VDUUDJD�KD�IRUPDW�SDUW�GH�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�D�SDUWLU�GHO����GH�PDLJ�GHO�������GDWD�HQ/�
TXq�YD�VHU�QRPHQDGD�PHPEUH�G
DTXHVWD�&RPLVVLy�

/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV��SUHVHQWV�R�UHSUHVHQWDWV��
D� OHV�UHXQLRQV�GH� OD�&RPLVVLy�GXUDQW� O
H[HUFLFL������KD�
HVWDW�OD�VHJ�HQW�

Composició

&RPLVVLy�([HFXWLYD

Nom Càrrec Categoria

-RUGL�*XDO President Dominical

7RPiV�0XQLHVD Vocal Dominical

*RQ]DOR�*RUWi]DU Vocal ([HFXWLX

Verónica Fisas Vocal Independent

Amparo Moraleda Vocal Independent

Koro Usarraga Vocal Independent

/D�FRPSRVLFLy�G
DTXHVWD�FRPLVVLy��GH�OD�TXDO�IRUPHQ�SDUW�HO�3UHVLGHQW�L�HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW��KD�G
LQFORXUH�DOPHQ\V�
GRV�FRQVHOOHUV�QR�H[HFXWLXV��DOPHQ\V�XQ�GHOV�TXDOV�KD�GH�VHU�LQGHSHQGHQW��/D�GHVLJQDFLy�GHOV�VHXV�PHPEUHV�UHTXH-
UHL[�HO�YRW�IDYRUDEOH�G
DOPHQ\V�GRV�WHUoRV�GHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�
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Funcionament

/D�&RPLVVLy�([HFXWLYD�Wp�GHOHJDGHV�WRWHV�OHV�FRPSHWqQFLHV�L�IDFXOWDWV�
OHJDOPHQW�L�HVWDWXWjULDPHQW�GHOHJDEOHV��$�HIHFWHV�LQWHUQV��Wp�OHV�OLPLWD-
FLRQV�TXH�HVWDEOHL[�O
DUWLFOH���GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO��/D�GHVLJQDFLy�
SHUPDQHQW�GH�IDFXOWDWV�GHO�&RQVHOO�HQ�DTXHVWD�UHTXHUHL[�HO�YRW�IDYRUD-
EOH�G
DOPHQ\V�GRV�WHUoRV�GHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO���&�����

/D�&RPLVVLy�HV�UHXQHL[�WRWHV�OHV�YHJDGHV�TXH�VLJXL�FRQYRFDGD�SHO�VHX�
3UHVLGHQW�R�TXL� O
KDJL�GH� VXEVWLWXLU� D� IDOWD�G
DTXHVW�� L� V
HQWpQ�YjOLGD-
PHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFRUUHQ�D�OHV�VHYHV�UHXQLRQV�OD�PDMRULD�GHOV�
VHXV�PHPEUHV��(OV�VHXV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�SHU�PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�
FRQFXUUHQWV�L�VyQ�YjOLGV�L�YLQFXODQWV�VHQVH�QHFHVVLWDW�GH�UDWLÀFDFLy�SRV-

WHULRU�SHO�SOH�GHO�&RQVHOO��VHQV�SHUMXGLFL�GHO�TXH�SUHYHX�O
DUWLFOH�����GHO�
Reglament del Consell.

/D�&RPLVVLy�([HFXWLYD�LQIRUPD�HO�&RQVHOO�VREUH�HOV�DVVXPSWHV�SULQFLSDOV�
WUDFWDWV�L�VREUH�OHV�GHFLVLRQV�SUHVHV�UHVSHFWH�G
DTXHVWV�

1R�KL�KD�HQ�OD�UHJXODFLy�VRFLHWjULD�XQD�SUHYLVLy�H[SUHVVD�VREUH�XQ�LQIRU-
PH�G
DFWLYLWDWV�GH�OD�&RPLVVLy��1R�REVWDQW�DL[z��HO�GHVHPEUH�GH�������OD�
&RPLVVLy�([HFXWLYD�YD�DSURYDU�HO�VHX�LQIRUPH�DQXDO�G
DFWLYLWDWV��DL[t�FRP�
O
DYDOXDFLy�GHO�VHX�IXQFLRQDPHQW�GH�O
H[HUFLFL�FRUUHVSRQHQW�

$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

/D�&RPLVVLy�KD�WUDFWDW��GXUDQW�O
H[HUFLFL�������XQD�VqULH�GH�PDWqULHV�GH�IRUPD�UHFXUUHQW�L�G
DOWUHV�DPE�FDUjFWHU�SXQWXDO��SHU�WDO�GH�SUHQGUH�HOV�
DFRUGV�SHUWLQHQWV�R�Ep�DPE�HIHFWHV�LQIRUPDWLXV��L�HQ�DTXHVW�~OWLP�FDV�HV�GRQD�SHU�DVVDEHQWDGD��6HJXLGDPHQW��HV�SUHVHQWD�XQ�UHVXP�GHOV�DVVXPSWHV�
principals tractats:

6HJXLPHQW�GH�UHVXOWDWV�L�DOWUHV�DVSHFWHV�
comptables.

01

6HJXLPHQW�GH�OtQLHV�,&2��PRUDWzULHV�L�
DOWUHV�PHVXUHV�DGRSWDGHV�UHODWLYHV�DOV�
clients en el context de la COVID-19.

02

0HVXUHV�L�SODQV�G
DFFLy�DGRSWDWV�HQ�HO�
context de la COVID-19.

03

6HJXLPHQW�GH�OD�VLWXDFLy�G
DFWLXV�
DGMXGLFDWV��VDOGRV�GXEWRVRV�L�
morositat.

04

$SURYDFLy�G
RSHUDFLRQV�L�VHJXLPHQW�
de l'activitat de crèdits i avals

05

6HJXLPHQW�G
DVSHFWHV�UHODWLXV�
D�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�L�DOWUHV�
aspectes de negoci

06

6HJXLPHQW�G
tQGH[V�L�DOWUHV�DVSHFWHV�
UHODFLRQDWV�DPE�OD�TXDOLWDW�L�OD�
UHSXWDFLy�

07

6HJXLPHQW�GH�VRFLHWDWV�ÀOLDOV��
SDUWLFLSDGHV�L�VXFXUVDOV�

08

&DQYLV�RUJDQLW]DWLXV�L�PHVXUHV� 
GH�UHHVWUXFWXUDFLy�

6LWXDFLy�HFRQzPLFD�L�GHOV�PHUFDWV�

09

10
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COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 

/D�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV��OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�OHV�VHYHV�FRPHVHV�HVWDQ�UHJXODGHV�EjVLFDPHQW�HQ�HOV�DUWLFOHV����GHOV�(VWDWXWV�
socials i 15 del Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.

NOMBRE DE MEMBRES
La Comissió està composta per tres Consellers No Exe-
FXWLXV��'RV�GHOV�VHXV�PHPEUHV��-RKQ�6��5HHG�L�(GXDUGR�
-DYLHU�6DQFKL]��WHQHQ�OD�FRQVLGHUDFLy�GH�&RQVHOOHUV�,QGH-
pendents. El 22 de maig del 2020, el Consell va acordar 
reorganitzar la composició de les comissions, per a la 
TXDO�FRVD�YD�QRPHQDU�(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL]�FRP�D�QRX�
YRFDO�GH�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�HQ�VXEVWLWXFLy�GH�
;DYLHU�9LYHV��HO�PDQGDW�GHO�TXDO�FRP�D�FRQVHOOHU�YD�FD-
GXFDU�DTXHVWD�GDWD��

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV 0,00

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 33,33

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV �����

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

(O�������OD�&RPLVVLy�V
KD�UHXQLW�HQ�WUHW]H�VHVVLRQV��
NOMBRE DE SESSIONS �C.1.25�

ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV��SUHVHQWV�R�UHSUHVHQWDWV��
D� OHV�UHXQLRQV�GH� OD�&RPLVVLy�GXUDQW� O
H[HUFLFL������KD�
HVWDW�OD�VHJ�HQW�

Nre. reunions el 2020 13

John Reed 13 / 13

Maria Teresa Bassons 13 / 13

Xavier Vives 5 / 5 1

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] 8 / 8 2

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

Composició

Comissió de Nomenaments

Nom Càrrec Categoria

John S. Reed President Independent

Maria Teresa Bassons Vocal Dominical

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] Vocal Independent

/D�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�HVWj�IRUPDGD�SHU�&RQVHOOHUV�1R�([HFXWLXV��HQ�HO�QRPEUH�TXH�GHWHUPLQL�HO�&RQVHOO��
DPE�XQ�PtQLP�GH�WUHV�L�XQ�Pj[LP�GH�FLQF�PHPEUHV��OD�PDMRULD�GHOV�TXDOV�VyQ�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��(OV�PHPEUHV�
GH�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�HOV�QRPHQD�HO�&RQVHOO�D�SURSRVWD�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�L�HO�3UHVLGHQW�
GH�OD�&RPLVVLy�VHUj�QRPHQDW�G
HQWUH�HOV�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV�TXH�IRUPLQ�SDUW�GH�OD�&RPLVVLy�

/D�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�UHJXOD�HO�VHX�SURSL�IXQFLRQDPHQW�L�WULD�HO�VHX�3UHVLGHQW�L�HO�VHX�6HFUHWDUL��(Q�FDV�GH�QR�
GHVLJQDFLy�HVSHFtÀFD�G
DTXHVW��DFWXDUj�FRP�D�WDO�HO�6HFUHWDUL�GHO�&RQVHOO�R�TXDOVHYRO�GHOV�9LFHVHFUHWDULV�GHO�&RQVHOO�

(V�UHXQHL[�VHPSUH�TXH�UHVXOWL�FRQYHQLHQW�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�OD�FRQYRFD�HO�3UHVLGHQW�GH�
OD�&RPLVVLy��Ep�D�LQLFLDWLYD�SUzSLD�R�Ep�D�UHTXHULPHQW�GH�GRV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy��L�KDXUj�GH�IHU�KR�VHPSUH�TXH�
HO�&RQVHOO�R�HO�VHX�3UHVLGHQW�VROÃOLFLWLQ�O
HPLVVLy�G
XQ�LQIRUPH�R�O
DGRSFLy�G
XQD�SURSRVWD�

/D�&RPLVVLy�TXHGD�YjOLGDPHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFRUUHQ�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�L�HOV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�SHU�
PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�FRQFXUUHQWV�

(QWUH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�KL�KD�

 > $YDOXDU�L�SURSRVDU�DO�&RQVHOO�O
DYDOXDFLy�GH�OHV�FRPSHWqQFLHV��HOV�FRQHL[HPHQWV�L�O
H[SHULqQFLD�QHFHVVDULV�GHOV�
PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�L�GH�OD�SHUVRQDO�FODX�

 > Elevar al Consell les propostes de nomenament de Consellers Independents per a la seva designació per coop-
WDFLy�R�SHU�D�OD�VHYD�VXEPLVVLy�D�OD�GHFLVLy�GH�OD�-*$��DL[t�FRP�OHV�SURSRVWHV�SHU�D�OD�UHHOHFFLy�R�OD�VHSDUDFLy�
de Consellers.

 > ,QIRUPDU�GHO�QRPHQDPHQW�L��VL�HVFDX��GHO�FHVVDPHQW�GHO�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU��GHO�6HFUHWDUL�L�GHOV�9LFHVHFUH-
WDULV�GHO�&RQVHOO�SHU�D�OD�VHYD�VXEPLVVLy�D�O
DSURYDFLy�GHO�&RQVHOO�

Funcionament

1 ;DYLHU�9LYHV�YD�VHU�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�ÀQV�DO�
22 de maig del 2020

2�(GXDUGR�-��6DQFKL]�pV�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�GHV�
del 22 de maig del 2020
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 > Informar de les propostes de nomenament o se-
SDUDFLy� GHOV� DOWV� GLUHFWLXV�� SRGHQW� SURFHGLU� D� IHU�
DTXHVWHV� SURSRVWHV� GLUHFWDPHQW� TXDQ� HV� WUDFWL�
G
$OWV�'LUHFWLXV�TXH��SHU�OHV�VHYHV�IXQFLRQV��MD�VLJXLQ�
GH�FRQWURO�R�Ep�GH�VXSRUW�DO�&RQVHOO�R�OHV�VHYHV�FR-
PLVVLRQV��OD�&RPLVVLy�FRQVLGHUL�TXH�KD�GH�SUHQGUH�
DTXHVWD�LQLFLDWLYD��3URSRVDU�OHV�FRQGLFLRQV�EjVLTXHV�
HQ�HOV�FRQWUDFWHV�GHOV�$OWV�'LUHFWLXV��DOLHQHV�D�OD�UH-
WULEXFLy��L�LQIRUPDU�QH�TXDQ�V
KDJLQ�HVWDEOHUW�

 > Examinar i organitzar, sota la coordinació del Con-
seller Coordinador, i en col·laboració amb el Pre-
VLGHQW�GHO�&RQVHOO�� OD� VXFFHVVLy�GHO� 3UHVLGHQW�� DL[t�
com examinar i organitzar, en col·laboració amb 
HO�3UHVLGHQW�� OD�GHO�SULPHU�H[HFXWLX�GH� OD�6RFLHWDW�
L�� VL� HVFDX�� IRUPXODU� SURSRVWHV� DO� &RQVHOO� SHUTXq�
DTXHVWD�VXFFHVVLy�HV�SURGXHL[L�GH�PDQHUD�RUGHQD-
GD�L�SODQLÀFDGD�

 > ,QIRUPDU�HO�&RQVHOO�VREUH�OHV�T�HVWLRQV�GH�GLYHUVL-

WDW�GH�JqQHUH��YHWOODQW�SHUTXq�HOV�SURFHGLPHQWV�GH�
VHOHFFLy�GHOV�VHXV�PHPEUHV�DIDYRUHL[LQ�OD�GLYHUVLWDW�
d'experiències i coneixements i facilitin la selecció 
GH�&RQVHOOHUHV��L�HVWDEOLU�XQ�REMHFWLX�GH�UHSUHVHQ-
tació per al sexe menys representat en el Consell, 
així com elaborar les orientacions sobre com s'ha 
G
DVVROLU�DTXHVW�REMHFWLX�

 > $YDOXDU�� DOPHQ\V� DQXDOPHQW�� O
HVWUXFWXUD�� PLGD��
FRPSRVLFLy�L�DFWXDFLy�GHO�&RQVHOO�L�GH�OHV�VHYHV�FR-
PLVVLRQV��HO�VHX�3UHVLGHQW��&RQVHOOHU�'HOHJDW�L�6H-
FUHWDUL��IHU�OL�UHFRPDQDFLRQV�VREUH�SRVVLEOHV�FDQYLV��
L�DFWXDU�VRWD�OD�GLUHFFLy�GHO�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU��
VL�HVFDX��HQ�UHODFLy�DPE�O
DYDOXDFLy�GHO�3UHVLGHQW��
$YDOXDU�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy��DL[t�
FRP�GH�OHV�VHYHV�WDXOHV�GH�UHHPSODoDPHQW�SHU�D�
la previsió de les transicions.

$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

'LQV�OHV�VHYHV�FRPSHWqQFLHV��OD�&RPLVVLy�KD�GHEDWXW��H[DPLQDW��SUHV�DFRUGV�R�HPqV�LQIRUPHV�VREUH�PDWqULHV�UHIHUHQWV�
D�OD�PLGD�L�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO��O
DYDOXDFLy�G
LGRQHwWDW��QRPHQDPHQWV�GH�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�L�GH�OHV�VHYHV�
FRPLVVLRQV�L�GHO�SHUVRQDO�FODX�GH�OD�6RFLHWDW��OD�YHULÀFDFLy�GHO�FDUjFWHU�GHOV�&RQVHOOHUV��GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH��OD�3ROtWLFD�
GH�VHOHFFLy�GH�&RQVHOOHUV�L�OD�GHOV�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHFFLy�L�DOWUHV�OORFV�FODX��T�HVWLRQV�GH�GLYHUVLWDW�L�VRVWHQLELOLWDW�
L�OD�GRFXPHQWDFLy�GH�*RYHUQ�&RUSRUDWLX�TXH�FDO�SUHVHQWDU�UHIHUHQW�D�O
H[HUFLFL������

'XUDQW�O
H[HUFLFL�������OD�&RPLVVLy�KD�VXSHUYLVDW�L�FRQWURODW�HO�ERQ�IXQFLRQDPHQW�GHO�VLVWHPD�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�GH�
OD�6RFLHWDW��3HU�ÀQDOLW]DU�OHV�VHYHV�DFWLYLWDWV�HQ�O
H[HUFLFL��OD�&RPLVVLy�V
KD�FHQWUDW�HQ�O
DXWRDYDOXDFLy�GHO�&RQVHOO��LQGL-
YLGXDO�L�FROÃOHFWLYD���HQ�O
DYDOXDFLy�GH�O
HVWUXFWXUD��OD�PLGD�L�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO��HQ�O
DYDOXDFLy�GHO�IXQFLRQDPHQW�
GHO�&RQVHOO�L�GH�OHV�VHYHV�&RPLVVLRQV��HQ�OD�YDORUDFLy�GH�OD�T�HVWLy�UHODWLYD�D�OD�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH��DL[t�FRP�O
DQjOLVL�
GHO�VHJXLPHQW�GH�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GHO�&RGL�GH�ERQ�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�GH�OHV�VRFLHWDWV�FRWLW]DGHV��L�HQ�O
DQjOLVL�G
XQD�
proposta de pla de formació de Consellers.

 > 5HYLVDU�SHULzGLFDPHQW�OD�SROtWLFD�GHO�&RQVHOO�HQ�PD-
tèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta 
'LUHFFLy�L�IRUPXODU�OL�UHFRPDQDFLRQV�

 > 6XSHUYLVDU�O
DFWXDFLy�GH�OD�VRFLHWDW�HQ�UHODFLy�DPE�
els temes de responsabilitat social corporativa i ele-
YDU�DO�&RQVHOO�OHV�SURSRVWHV�TXH�FRQVLGHUL�RSRUWX-
QHV�HQ�DTXHVWD�PDWqULD�

/D�&RPLVVLy�HODERUD�XQ�LQIRUPH�DQXDO�VREUH�HO�VHX�IXQ-
FLRQDPHQW�� HQ� TXq� GHVWDFD� OHV� LQFLGqQFLHV� VRUJLGHV�� VL�
Q
KL�KD��HQ�UHODFLy�DPE�OHV�IXQFLRQV�TXH�OL�VyQ�SUzSLHV��
TXH�VHUYLUj�FRP�D�EDVH��HQWUH�DOWUHV��VL�HVFDX��SHU�D�O
DYD-
OXDFLy�GHO�&RQVHOO��$�PpV��TXDQ�OD�&RPLVVLy�HQ�T�HVWLy�
KR�FRQVLGHUL�RSRUW~��LQFORXUj�HQ�DTXHVW�LQIRUPH�SURSRV-
tes de millora.
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Informe de Gestió 
Consolidat

COMISSIÓ DE RISCOS

/D�&RPLVVLy�GH�5LVFRV��OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�OHV�VHYHV�FRPHVHV�HV�UHJXOHQ�EjVLFDPHQW�
HQ�HOV�$UWLFOHV����GHOV�(VWDWXWV�L����GHO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�

NOMBRE DE MEMBRES
/D� &RPLVVLy� HVWj� IRUPDGD� SHU� FLQF� ���� &RQVHOOHUV�� WRWV�
HOV� TXDOV� VyQ� QR� H[HFXWLXV�� (GXDUGR� -DYLHU� 6DQFKL]�� 
Verónica Fisas i Koro Usarraga tenen el caràcter de Con-
VHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��L�1DWDOLD�$]QiUH]�L�7RPiV�0XQLHVD��
HQ�UHSUHVHQWDFLy�GH�OD�)XQGDFLyQ�&DMD&DQDULDV��WHQHQ�HO�
caràcter de Consellers Dominicals. 

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV 0,00

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 40,00

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV 60,00

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

'XUDQW� O
H[HUFLFL������� OD�&RPLVVLy�KD�IHW�FDWRU]H�
UHXQLRQV��GH�OHV�TXDOV�GXHV�V
KDQ�FHOHEUDW�GH�PD-
QHUD�FRQMXQWD�DPE�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQ-
WURO�L�XQD�KD�HVWDW�XQD�VHVVLy�H[WUDRUGLQjULD��

NOMBRE DE SESSIONS �C.1.25�

ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV��SUHVHQWV�R�UHSUHVHQWDWV��
D� OHV�UHXQLRQV�GH� OD�&RPLVVLy�GXUDQW� O
H[HUFLFL������KD�
HVWDW�OD�VHJ�HQW�

Nre. reunions el 2020 14

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL]  14/14

)XQGDFLyQ�&DMD&DQDULDV��UHSUHVHQWDGD�SHU�1DWDOLD�
$]QiUH]  14/14

Verónica Fisas  8/81

7RPiV�0XQLHVD  8/82

Koro Usarraga  14/14

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

1 Verónica Fisas es va incorporar com a membre de la Comissió el 22 de maig de 2020

2�7RPiV�0XQLHVD�HV�YD�LQFRUSRUDU�FRP�D�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�HO����GH�PDLJ�GH�����

Composició

&RPLVVLy�GH�5LVFRV

Nom Càrrec Categoria

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] President Independent

)XQGDFLyQ�&DMD&DQDULDV Vocal Dominical

Verónica Fisas Vocal Independent

7RPiV�0XQLHVD Vocal Dominical

Koro Usarraga Vocal Independent

/D�&RPLVVLy�GH�5LVFRV�HVWj�FRPSRVWD�H[FOXVLYDPHQW�SHU�&RQVHOOHUV�1R�([HFXWLXV�TXH�WHQHQ�HOV�FRQHL[HPHQWV�� OD�
FDSDFLWDW�L�O
H[SHULqQFLD�RSRUWXQV�SHU�HQWHQGUH�SOHQDPHQW�L�FRQWURODU�O
HVWUDWqJLD�GH�ULVF�L�OD�SURSHQVLy�DO�ULVF�GH�OD�
6RFLHWDW��HQ�HO�QRPEUH�TXH�GHWHUPLQL�HO�&RQVHOO��DPE�XQ�PtQLP�GH�WUHV�L�XQ�Pj[LP�GH�VLV�PHPEUHV��OD�PDMRULD�GHOV�
TXDOV�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV�

(V�UHXQHL[�VHPSUH�TXH�UHVXOWL�FRQYHQLHQW�SHU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�OD�FRQYRFD�HO�3UHVLGHQW�GH�
OD�&RPLVVLy��Ep�D�LQLFLDWLYD�SUzSLD�R�Ep�D�UHTXHULPHQW�GH�GRV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy��L�KDXUj�GH�IHU�KR�VHPSUH�TXH�
HO�&RQVHOO�R�HO�VHX�3UHVLGHQW�VROÃOLFLWLQ�O
HPLVVLy�G
XQ�LQIRUPH�R�O
DGRSFLy�G
XQD�SURSRVWD�

/D�&RPLVVLy�TXHGD�YjOLGDPHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFRUUHQ�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�L�HOV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�SHU�
PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�FRQFXUUHQWV�

3HU�D�O
H[HUFLFL�DGHTXDW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV��OD�6RFLHWDW�JDUDQWHL[�TXH�OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV�SXJXL�DFFHGLU�VHQVH�
GLÀFXOWDWV�D�OD�LQIRUPDFLy�VREUH�OD�VLWXDFLy�GH�ULVF�GH�OD�6RFLHWDW�L��VL�FDO��D�O
DVVHVVRUDPHQW�H[WHUQ�HVSHFLDOLW]DW��LQFOzV�
SHU�SDUW�GHOV�DXGLWRUV�H[WHUQV�L�RUJDQLVPHV�UHJXODGRUV��/D�&RPLVVLy�GH�5LVFRV�SRGUj�VROÃOLFLWDU�O
DVVLVWqQFLD�D�OHV�VHV-
VLRQV�GH�OHV�SHUVRQHV�TXH��GLQV�O
RUJDQLW]DFLy��WLQJXLQ�FRPHVHV�UHODFLRQDGHV�DPE�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�GLVSRVDU�GHOV�
DVVHVVRUDPHQWV�TXH�FDOJXLQ�SHU�IRUPDU�VH�FULWHUL�VREUH�OHV�T�HVWLRQV�GH�OD�VHYD�FRPSHWqQFLD�

$�WUDYpV�GHO�VHX�3UHVLGHQW��OD�&RPLVVLy�UHW�FRPSWHV�DO�&RQVHOO�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�L�GH�OD�IHLQD�IHWD�HQ�OHV�UHXQLRQV�
SUHYLVWHV�D�O
HIHFWH��R�Ep�HQ�OD�LPPHGLDWDPHQW�SRVWHULRU�TXDQ�HO�3UHVLGHQW�KR�FRQVLGHUL�QHFHVVDUL�

Funcionament
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(QWUH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�KL�KD�

 > Assessorar el Consell sobre la propensió global al 
ULVF��DFWXDO�L�IXWXUD��GH�OD�6RFLHWDW�L�OD�VHYD�HVWUDWqJLD�
HQ�DTXHVW�jPELW��LQIRUPDQW�VREUH�HO�PDUF�G
DSHWLW�DO�
ULVF��DVVLVWLQW�HQ�OD�YLJLOjQFLD�GH�O
DSOLFDFLy�G
DTXHVWD�
HVWUDWqJLD��YHWOODQW�SHUTXq�OHV�DFWXDFLRQV�GHO�*UXS�
VLJXLQ�FRQVLVWHQWV�DPE�HO�JUDX�GH�WROHUjQFLD�GHO�ULVF�
SUqYLDPHQW�GHFLGLW�L�HIHFWXDQW�HO�VHJXLPHQW�GHO�JUDX�
G
DGHTXDFLy�GHOV�ULVFRV�DVVXPLWV�DO�SHUÀO�HVWDEOHUW�

 > 3URSRVDU�DO�&RQVHOO�OD�SROtWLFD�GH�ULVFRV�GHO�*UXS�

 > 9LJLODU�TXH�OD�SROtWLFD�GH�SUHXV�GHOV�DFWLXV�L�HOV�SDV-
VLXV�RIHUWV�DOV�FOLHQWV�WLQJXL�SOHQDPHQW�HQ�FRPSWH�
el model empresarial i l'estratègia de risc de la 
Societat.

 > 'HWHUPLQDU�� MXQWDPHQW�DPE�HO�&RQVHOO�� OD�QDWXUD-
OHVD��OD�TXDQWLWDW��HO�IRUPDW�L�OD�IUHT�qQFLD�GH�OD�LQ-
IRUPDFLy�VREUH�ULVFRV�TXH�KDJL�GH�UHEUH�HO�&RQVHOO�
L�À[DU�OD�TXH�OD�&RPLVVLy�KD�GH�UHEUH�

 > 5HYLVDU� UHJXODUPHQW� H[SRVLFLRQV� DPE� HOV� FOLHQWV�
SULQFLSDOV�� VHFWRUV� HFRQzPLFV� G
DFWLYLWDW�� jUHHV�
JHRJUjÀTXHV�L�WLSXV�GH�ULVF�

 > Examinar els processos d'informació i control de 
riscos, així com els sistemes d'informació i els in-
dicadors.

 > 9DORUDU�HO�ULVF�GH�FRPSOLPHQW�QRUPDWLX�HQ�HO�VHX�
jPELW�G
DFWXDFLy�L�GHFLVLy��HQWqV�FRP�OD�JHVWLy�GHO�
ULVF�GH�VDQFLRQV�OHJDOV�R�QRUPDWLYHV��SqUGXD�ÀQDQ-
FHUD��PDWHULDO�R�UHSXWDFLRQDO�TXH�OD�6RFLHWDW�SXJXL�
WHQLU�FRP�D�UHVXOWDW�GH�O
LQFRPSOLPHQW�GH�OOHLV��QRU-
PHV��HVWjQGDUGV�GH�UHJXODFLy�L�FRGLV�GH�FRQGXFWD��
GHWHFWDQW�TXDOVHYRO� ULVF�G
LQFRPSOLPHQW� L� IHQW�QH�
HO�VHJXLPHQW�L�O
H[DPHQ�GH�SRVVLEOHV�GHÀFLqQFLHV�

 > ,QIRUPDU�VREUH�HOV�QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�R�VR-
EUH�FDQYLV�VLJQLÀFDWLXV�HQ�HOV�H[LVWHQWV�

 > &ROÃODERUDU�DPE�OD�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV�SHU�D�
O
HVWDEOLPHQW�GH�SROtWLTXHV�L�SUjFWLTXHV�GH�UHPXQH-
ració racionals.

 > ([DPLQDU�VL�OD�SROtWLFD�G
LQFHQWLXV�SUHYLVWD�HQ�HOV�VLV-
WHPHV�GH�UHPXQHUDFLy�Wp�HQ�FRPSWH�HO�ULVF��HO�FD-
SLWDO��OD�OLTXLGLWDW�L�OD�SUREDELOLWDW�L�RSRUWXQLWDW�GHOV�
EHQHÀFLV��HQWUH�DOWUHV�

 > Assistir el Consell d'Administració establint canals 
HÀFDoRV� G
LQIRUPDFLy�� YHWOODQW� SHUTXq� V
DVVLJQLQ�
UHFXUVRV� DGHTXDWV� SHU� D� OD� JHVWLy� GH� ULVFRV� L� HQ�
O
DSURYDFLy� L� UHYLVLy� SHULzGLFD� GH� OHV� HVWUDWqJLHV� L�
SROtWLTXHV�G
DVVXPSFLy��JHVWLy��VXSHUYLVLy�L�UHGXF-
ció dels riscos.

 > 4XDOVHYRO�DOWUD�TXH�VH�OL�DWULEXHL[L�HQ�YLUWXW�GH�OD�OOHL��
HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV��HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO� L�DOWUD�
normativa aplicable a la Societat.

1R�KL�KD�HQ�OD�UHJXODFLy�VRFLHWjULD�XQD�SUHYLVLy�H[SUHVVD�
VREUH�XQ�LQIRUPH�G
DFWLYLWDWV�GH�OD�&RPLVVLy��1R�REVWDQW�
DL[z��HO�GHVHPEUH�GH�������OD�&RPLVVLy�YD�DSURYDU�HO�VHX�
LQIRUPH� DQXDO� G
DFWLYLWDWV�� DL[t� FRP� O
DYDOXDFLy� GHO� VHX�
IXQFLRQDPHQW�GH�O
H[HUFLFL�FRUUHVSRQHQW�

$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

$�FDXVD�GH�OD�VLQJXODULWDW�GH�O
H[HUFLFL�������PDUFDW�SHU�OD�
pandèmia internacional ocasionada per la COVID-19, la 
&RPLVVLy�KD�HVWDW�LQIRUPDGD�GH�IRUPD�SHULzGLFD�GHO�VH-
JXLPHQW�L�OHV�DFWXDFLRQV�H[WUDRUGLQjULHV�HQ�UHODFLy�DPE�
la COVID-19. 

$L[t�PDWHL[��GXUDQW�O
H[HUFLFL������OD�&RPLVVLy�KD�GHEDWXW��
examinat, pres acords o emès informes sobre matèries 
de la seva competència referides als processos estratè-
JLFV�GH�ULVFRV��5LVN�$VVHVVPHQW�L�&DWjOHJ�GH�ULVFRV���DL[t�
FRP�DO�PDSD�G
DSHWLW�DO�ULVF��5$)���DO�5HFRYHU\�3ODQ��D�OD�
3ROtWLFD�GH�ULVFRV�GHO�*UXS��DO�TXDGUH�GH�FRPDQGDPHQW�
GH� ULVFRV�� D� SURFHVVRV� G
DXWRDYDOXDFLy� GH� FDSLWDO� L� GH�
OLTXLGLWDW��,&$$3�²�,/$$3���DO�VHJXLPHQW�GH�FRPSOLPHQW�
QRUPDWLX�L�DO�&RPLWq�*OREDO�GH�5LVF��HQWUH�DOWUHV�
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COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 

/D�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV��OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�OHV�VHYHV�FRPHVHV�HV�UHJXOHQ�EjVLFDPHQW�HQ�HOV�DUWLFOHV����GHOV�(VWDWXWV�
socials i 15 del Reglament del Consell, i en la normativa aplicable.

NOMBRE DE MEMBRES
La Comissió està composta per tres membres, dos dels 
TXDOV��$PSDUR�0RUDOHGD�L�&ULVWLQD�*DUPHQGLD��WHQHQ�OD�
FRQVLGHUDFLy� GH� &RQVHOOHUHV� ,QGHSHQGHQWV�� (Q� DTXHVW�
sentit, el 22 de maig del 2020, el Consell d'Administració 
va acordar reorganitzar la composició de les comissions, 
SHU�D�OD�TXDO�FRVD�YD�GHVLJQDU�&ULVWLQD�*DUPHQGLD�FRP�D�
QRYD�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV�HQ�VXEVWL-
WXFLy�GH�9HUyQLFD�)LVDV��

NOMBRE DE SESSIONS��&������
(O� ������ OD� &RPLVVLy� V
KD� UHXQLW� FLQF� FRSV� L� WDPEp� KD�
adoptat acords per escrit i sense sessió. L'assistència dels 
VHXV�PHPEUHV��SUHVHQWV�R�UHSUHVHQWDWV��D�OHV�UHXQLRQV�GH�
OD�&RPLVVLy�GXUDQW�O
H[HUFLFL������KD�HVWDW�OD�VHJ�HQW�

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV 0,00

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 33,33

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV �����

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�KD�HVWDW�
OD�VHJ�HQW�
Nre. reunions el 2020 5

Amparo Moraleda 5 / 5

Alejandro García-Bragado 5 / 5

Verónica Fisas 3 / 31

Cristina Garmendia 2 / 22

1�9HUyQLFD�)LVDV�YD�VHU�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�ÀQV�DO����GH�PDLJ�GHO�����

2 Cristina Garmendia és membre de la Comissió des del 22 de maig del 2020

Composició

/D�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV�HVWj�IRUPDGD�SHU�&RQVHOOHUV�
1R� ([HFXWLXV�� HQ� HO� QRPEUH� TXH� GHWHUPLQL� HO� &RQVHOO��
DPE�XQ�PtQLP�GH�WUHV�L�XQ�Pj[LP�GH�FLQF�PHPEUHV��OD�

PDMRULD�GHOV�TXDOV�VyQ�&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��(O�3UH-
sident de la Comissió és nomenat d'entre els Consellers 
,QGHSHQGHQWV�TXH�IRUPHQ�SDUW�GH�OD�&RPLVVLy�

Funcionament

&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV

Nom Càrrec Categoria

Amparo Moraleda Presidenta Independent

Alejandro García-Bragado Vocal Dominical

Cristina Garmendia Vocal Independent

/D�&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV�UHJXOD�HO�VHX�SURSL�IXQFLR-
QDPHQW�L�WULD�DO�VHX�3UHVLGHQW�L�HO�VHX�6HFUHWDUL��(Q�FDV�GH�
QR�GHVLJQDFLy�HVSHFtÀFD�G
DTXHVW��DFWXDUj�FRP�D�WDO�HO�
6HFUHWDUL�GHO�&RQVHOO�R�TXDOVHYRO�GHOV�9LFHVHFUHWDULV�GHO�
Consell.

(V�UHXQHL[�VHPSUH�TXH�UHVXOWL�FRQYHQLHQW�SHU�DO�GHVHQYR-
OXSDPHQW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�OD�FRQYRFD�HO�3UHVLGHQW�
GH�OD�&RPLVVLy��Ep�D�LQLFLDWLYD�SUzSLD�R�Ep�D�UHTXHULPHQW�
GH�GRV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy��L�KDXUj�GH�IHU�KR�VHP-
SUH�TXH�HO�&RQVHOO�R�HO�VHX�3UHVLGHQW�VROÃOLFLWLQ�O
HPLVVLy�
G
XQ�LQIRUPH�R�O
DGRSFLy�G
XQD�SURSRVWD�

/D�&RPLVVLy�TXHGD�YjOLGDPHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFR-
UUHQ�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�L�HOV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�
SHU�PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�FRQFXUUHQWV�

(QWUH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�KL�KD�

 > 3UHSDUDU�OHV�GHFLVLRQV�UHODWLYHV�D�OHV�UHPXQHUDFLRQV�
L��HQ�SDUWLFXODU�� LQIRUPDU�HO�&RQVHOO� L�SURSRVDU�OL� OD�

SROtWLFD�GH�UHWULEXFLRQV��HO� VLVWHPD� L� OD�TXDQWLD�GH�
OHV�UHWULEXFLRQV�DQXDOV�GHOV�&RQVHOOHUV�L�$OWV�'LUHF-
WLXV�� OD� UHWULEXFLy� GHOV� &RQVHOOHUV� ([HFXWLXV� L� $OWV�
'LUHFWLXV�L�OHV�FRQGLFLRQV�GHOV�VHXV�FRQWUDFWHV��VHQV�
SHUMXGLFL� GH� OHV� FRPSHWqQFLHV� GH� OD� &RPLVVLy� GH�
1RPHQDPHQWV� SHO� TXH� ID� D� FRQGLFLRQV� DOLHQHV� D�
O
DVSHFWH�UHWULEXWLX�

 > 9HWOODU� SHU� O
REVHUYDQoD� GH� OD� 3ROtWLFD� GH� UHWULEX-
FLRQV�GH�&RQVHOOHUV�L�$OWV�'LUHFWLXV��DL[t�FRP�LQIRU-
PDU� VREUH� OHV� FRQGLFLRQV�EjVLTXHV�HVWDEOHUWHV�HQ�
HOV� FRQWUDFWHV� IRUPDOLW]DWV� DPE� DTXHVWV� L� HO� VHX�
compliment.

 > ,QIRUPDU�L�SUHSDUDU�OD�SROtWLFD�JHQHUDO�GH�UHPXQH-
UDFLRQV�GH� OD�6RFLHWDW� L��HQ�HVSHFLDO�� OHV�SROtWLTXHV�
TXH�HV�UHIHUHL[HQ�D�OHV�FDWHJRULHV�GH�SHUVRQDO� OHV�
DFWLYLWDWV� SURIHVVLRQDOV� GH� OHV� TXDOV� LQFLGHL[LQ� GH�
PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HO�SHUÀO�GH�ULVF�GH�OD�6RFLH-
WDW��L�OHV�TXH�WHQHQ�SHU�REMHFWLX�HYLWDU�R�JHVWLRQDU�
HOV�FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV�DPE�HOV�FOLHQWV�

Govern corporatiu

Línies 
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Estat 
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 > $QDOLW]DU��IRUPXODU�L�UHYLVDU�SHULzGLFDPHQW�HOV�SURJUDPHV�GH�UHWULEXFLy�SRQGHUDQW�OD�VHYD�DGHTXDFLy�L�HOV�VHXV�
UHQGLPHQWV��L�YHWOODU�SHU�OD�VHYD�REVHUYDQoD�

 > 3URSRVDU�DO�&RQVHOO�O
DSURYDFLy�GHOV�LQIRUPHV�R�OHV�SROtWLTXHV�GH�UHPXQHUDFLRQV�TXH�DTXHVW�KDJL�GH�VRWPHWUH�
D�OD�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV��DL[t�FRP�LQIRUPDU�HO�&RQVHOO�VREUH�OHV�SURSRVWHV�TXH�WLQJXLQ�UHODFLy�DPE�OD�
UHPXQHUDFLy�TXH��VL�HVFDX��DTXHVW�SURSRVL�D�OD�-XQWD�*HQHUDO�

 > &RQVLGHUDU�HOV�VXJJHULPHQWV�TXH�OL�IDFL�DUULEDU�HO�3UHVLGHQW��HOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO��HOV�'LUHFWLXV�R�HOV�$FFLR-
nistes de la Societat.

/D�&RPLVVLy�HODERUD�XQ�LQIRUPH�DQXDO�VREUH�HO�VHX�IXQFLRQDPHQW��HQ�TXq�GHVWDFD�OHV�LQFLGqQFLHV�VRUJLGHV��VL�Q
KL�KD��
HQ�UHODFLy�DPE�OHV�IXQFLRQV�TXH�OL�VyQ�SUzSLHV��TXH�VHUYLUj�FRP�D�EDVH��HQWUH�DOWUHV��VL�HVFDX��SHU�D�O
DYDOXDFLy�GHO�
&RQVHOO��$�PpV��TXDQ�OD�&RPLVVLy�HQ�T�HVWLy�KR�FRQVLGHUL�RSRUW~��LQFORXUj�HQ�DTXHVW�LQIRUPH�SURSRVWHV�GH�PLOORUD�

$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

+L�KD�PDWqULHV�UHFXUUHQWV�TXH�VyQ�DQDOLW]DGHV�SHU�OD�&R-
PLVVLy��FRP�DUD�OHV�UHIHULGHV�D�OHV�UHWULEXFLRQV�DQXDOV��OD�
SROtWLFD�VDODULDO� L�HOV�VLVWHPHV�GH�UHPXQHUDFLy� L�*RYHUQ�
&RUSRUDWLX��$L[t�PDWHL[��GLQV�OHV�VHYHV�FRPSHWqQFLHV�RU-
GLQjULHV��OD�&RPLVVLy�KD�GHEDWXW��H[DPLQDW��SUHV�DFRUGV�
o emès informes, entre altres, sobre:

/D�3ROtWLFD�GH�UHWULEXFLRQV��HO�VLVWHPD�L�OD�TXDQWLD�GH�
OHV�UHWULEXFLRQV�DQXDOV�GHOV�&RQVHOOHUV� L�$OWV�GLUHF-
WLXV��L�OD�UHWULEXFLy�LQGLYLGXDO�GHO�&RQVHOOHU�([HFXWLX�
L�HOV�$OWV�'LUHFWLXV�

01

,QIRUPDFLy� L� SURSRVWD� VREUH� FRQGLFLRQV� EjVLTXHV�
HVWDEOHUWHV�HQ�HOV�FRQWUDFWHV�G
$OWV�'LUHFWLXV�

02

3ROtWLFD� JHQHUDO� GH� UHPXQHUDFLRQV� L� OD� 3ROtWLFD� GH�
UHPXQHUDFLy�GHO�FROÃOHFWLX�LGHQWLÀFDW�

04

$QjOLVL��IRUPXODFLy�L�UHYLVLy�GH�SURJUDPHV�GH�
UHWULEXFLy�

05

3URSRVWHV�DO�&RQVHOO�G
LQIRUPHV�R�SROtWLTXHV�GH�UH-
PXQHUDFLRQV�TXH�VH�VRWPHWUDQ�D�OD�-*$�

06
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COMISSIÓ D'INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

NOMBRE DE MEMBRES
/D� &RPLVVLy� HVWj� IRUPDGD� SHU� TXDWUH� PHPEUHV�� $PE�
data 2 d'abril de 2020, Marcelino Armenter va deixar de 
VHU�PHPEUH�GH� OD�&RPLVVLy�HQ�UHQXQFLDU�D� OD�FRQGLFLy�
de membre del Consell d'Administració de CaixaBank. 

ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV��SUHVHQWV�R�UHSUHVHQWDWV��
D�OHV�UHXQLRQV�GH�OD�&RPLVVLy�GXUDQW�O
H[HUFLFL�KD�HVWDW�OD�
VHJ�HQW��

NOMBRE DE SESSIONS��&������
/
DQ\�������HV�YDQ�FHOHEUDU�TXDWUH�VHVVLRQV�

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV 25,00

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 25,00

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV 50,00

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

Nre. reunions el 2020 4

-RUGL�*XDO 4/4

*RQ]DOR�*RUWi]DU 4/4

Cristina Garmendia 4/4

Amparo Moraleda 4/4

Marcelino Armenter* 1/11

1 Amb data 2 d'abril de 2020, Marcelino Armenter va deixar de ser membre 
de la Comissió.

Composició

La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Di-
JLWDO�HVWDUj�FRPSRVWD�SHU�XQ�PtQLP�GH�WUHV�L�XQ�Pj[LP�
de cinc membres. En formaran part, en tot cas, el Presi-
dent del Consell i el Conseller Delegat. La resta de mem-
bres són nomenats pel Consell, a proposta de la Comis-
sió de Nomenaments, tenint especialment en compte els 

VHXV�FRQHL[HPHQWV�L�OD�VHYD�H[SHULqQFLD�HQ�O
jPELW�GH�OHV�
competències de la Comissió.

La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i 
Transformació Digital l'ostenta el President del Consell.

Funcionament

(V�UHXQHL[�VHPSUH�TXH�UHVXOWL�FRQYHQLHQW�SHU�DO�GHVHQYR-
OXSDPHQW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�OD�FRQYRFD�HO�3UHVLGHQW�
GH�OD�&RPLVVLy��Ep�D�LQLFLDWLYD�SUzSLD�R�Ep�D�UHTXHULPHQW�
GH�GRV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy��L�KDXUj�GH�IHU�KR�VHP-
SUH�TXH�HO�&RQVHOO�R�HO�VHX�3UHVLGHQW�VROÃOLFLWLQ�O
HPLVVLy�
G
XQ�LQIRUPH�R�O
DGRSFLy�G
XQD�SURSRVWD�

/D�&RPLVVLy�TXHGD�YjOLGDPHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFR-
UUHQ�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�L�HOV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�
SHU�PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�FRQFXUUHQWV�

(QWUH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�KL�KD�

 > $VVLVWLU�HO�&RQVHOO�HQ� OD� LGHQWLÀFDFLy��HO�VHJXLPHQW�
L� O
DQjOLVL� GH� QRXV� HQWUDQWV�� GH� QRXV� PRGHOV� GH�
QHJRFL� L�GHOV�DYHQoRV� L� OHV� WHQGqQFLHV� L� LQLFLDWLYHV�
SULQFLSDOV� HQ� O
jPELW� GH� OD� LQQRYDFLy� WHFQROzJLFD��

&RPLVVLy�G
,QQRYDFLy��7HFQRORJLD�L�7UDQVIRUPDFLy�'LJLWDO

Nom Càrrec Categoria

-RUGL�*XDO President Dominical

*RQ]DOR�*RUWi]DU Vocal ([HFXWLX

Amparo Moraleda Vocal Independent

Cristina Garmendia Vocal Independent

HVWXGLDQW�HOV�IDFWRUV�TXH�DIDYRUHL[HQ�O
q[LW�GH�FHUWHV�
innovacions i la seva capacitat de transformació.

 > Assessorar el Consell en la implementació del pla 
estratègic en els aspectes relacionats amb la trans-
IRUPDFLy�GLJLWDO�L�OD�LQQRYDFLy�WHFQROzJLFD��HQ�SDU-
WLFXODU��DYDOXDQW�HOV�SODQV�L�HOV�SURMHFWHV�GLVVHQ\DWV�
SHU�&DL[D%DQN�HQ�DTXHVW�jPELW� L�HOV�QRXV�PRGHOV�
GH�QHJRFL��SURGXFWHV�� UHODFLy�DPE�HOV�FOLHQWV��HWF��
TXH�HV�GHVHQYROXSLQ�

 > $IDYRULU�XQ�PDUF�GH�UHÁH[Ly�TXH�IDFLOLWL�TXH�HO�&RQ-
VHOO�LGHQWLÀTXL�QRYHV�RSRUWXQLWDWV�GH�QHJRFL�GHULYD-
GHV�GHOV�GHVHQYROXSDPHQWV� WHFQROzJLFV�� DL[t� FRP�
possibles amenaces.
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$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

'XUDQW�O
H[HUFLFL�������OD�&RPLVVLy�KD�FRPSOHUW�OHV�VHYHV�
IXQFLRQV�D�WUDYpV��HQWUH�DOWUHV��GH�OHV�DFWLYLWDWV�VHJ�HQWV��

 > Revisió i validació de la gestió de les noves neces-
VLWDWV� WHFQROzJLTXHV� TXH� KDQ� VRUJLW� FRP� D� FRQ-
VHT�qQFLD�GH�OD�VLWXDFLy�JHQHUDGD�SHU�OD�&29,'����
i la implementació del teletreball amb caràcter ge-
neralitzat.

 > 5HYLVLy� GH� OD� LGHQWLÀFDFLy� GH� QRXV� ULVFRV� HQ� PD-
WqULD�GH�FLEHUVHJXUHWDW�GHO�*UXS�L�FRPSURYDFLy�GH�
OD�LPSOHPHQWDFLy�GHO�3OD�HVWUDWqJLF�GH�VHJXUHWDW�GH�
la informació. 

 > 5HYLVLy�GHO�SOD�G
LQWHJUDFLy�WHFQROzJLFD�GH�%DQNLD�
GHVSUpV�GH�OD�IXVLy�

 > 6HJXLPHQW�GHO�JUDX�G
DGRSFLy�L�LPSOHPHQWDFLy�GH�
GLIHUHQWV�SODQV�L�HVWXGLV�GH�SURMHFWHV�

 > Assistir el Consell en l'anàlisi de l'impacte de les in-
QRYDFLRQV�WHFQROzJLTXHV�HQ�O
HVWUXFWXUD�GHO�PHUFDW��
OD�SUHVWDFLy�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�L�HO�FRPSRUWDPHQW�
de la clientela. Entre altres elements, la Comissió 
DQDOLW]DUj�HO�SRWHQFLDO�GLVUXSWLX�GH� OHV�QRYHV� WHF-
QRORJLHV��OHV�SRVVLEOHV�LPSOLFDFLRQV�UHJXODWzULHV�GHO�
VHX� GHVHQYROXSDPHQW�� HOV� HIHFWHV� HQ� WHUPHV� GH�
FLEHUVHJXUHWDW�L�OHV�T�HVWLRQV�UHODFLRQDGHV�DPE�OD�
SURWHFFLy�GH�OD�SULYDFLWDW�L�O
~V�GH�OHV�GDGHV�

 > 3URPRXUH� OD� UHÁH[Ly� L� HO�GHEDW� VREUH� OHV� LPSOLFD-
FLRQV� qWLTXHV� L� VRFLDOV� TXH� HV� SXJXLQ� GHULYDU� GH�
l'aplicació de les noves tecnologies en el negoci 
EDQFDUL�L�DVVHJXUDGRU�

 > $VVLVWLU� OD� &RPLVVLy� GH� 5LVFRV�� TXDQ� DTXHVWD� KR�
FRQVLGHUL� SHUWLQHQW�� HQ� OD� VXSHUYLVLy� GHOV� ULVFRV�
WHFQROzJLFV� L�HQ�HOV�DVSHFWHV�UHODWLXV�D� OD�FLEHUVH-
JXUHWDW�
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COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL 

/D�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO��OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�OHV�VHYHV�FRPHVHV�HV�UHJXOHQ��EjVLFDPHQW��HQ�HOV�DUWLFOHV����GHOV�(VWDWXWV�
Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.

NOMBRE DE MEMBRES
/D�&RPLVVLy�HVWj�FRPSRVWD�SHU�TXDWUH�PHPEUHV��HVFR-
OOLWV�L�GHVLJQDWV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�HOV�VHXV�FRQHL[HPHQWV��
DSWLWXGV� L�H[SHULqQFLD�HQ�PDWqULD�G
HFRQRPLD��FRPSWD-
ELOLWDW�R�DXGLWRULD�L�JHVWLy�GH�ULVFRV�

NOMBRE DE SESSIONS��&������
'XUDQW�O
H[HUFLFL������� OD�&RPLVVLy�KD�IHW�YLQW�UHXQLRQV��
GH�OHV�TXDOV�RQ]H�KDQ�HVWDW�VHVVLRQV�RUGLQjULHV��VHW�KDQ�
estat sessions extraordinàries i dos s'han celebrat de 
PDQHUD�FRQMXQWD�DPE�OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV��SHU�WDO�GH�
IDFLOLWDU� O
LQWHUFDQYL� G
LQIRUPDFLy� L� OD� VXSHUYLVLy� HIHFWLYD�
GH�WRWV�HOV�ULVFRV�TXH�DIHFWHQ�HO�*UXS��(Q�DTXHVW�VHQWLW��HO�
�����V
KDQ�FHOHEUDW�GXHV�VHVVLRQV�FRQMXQWHV�

NOMBRE DE MEMBRES INDEPENDENTS 
�����62%5(�(/�727$/�

��GH�&RQVHOOHUV�H[HFXWLXV 0,00

��GH�FRQVHOOHUV�GRPLQLFDOV 25,00

��GH�FRQVHOOHUV�LQGHSHQGHQWV �����

��GH�FRQVHOOHUV�DOWUHV�H[WHUQV 0,00

ASSISTÈNCIA MITJANA A LES SESSIONS
/
DVVLVWqQFLD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�KD�HVWDW�
OD�VHJ�HQW�
Nre. reunions el 2020  20

Koro Usarraga 20/20

José Serna 20/20

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL]� 20/20

Cristina Garmendia 13/131

Composició

/D�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�HVWj�FRPSRVWD�H[FOXVL-
YDPHQW�SHU�&RQVHOOHUV�1R�([HFXWLXV��HQ�HO�QRPEUH�TXH�
GHWHUPLQL�HO�&RQVHOO��HQWUH�XQ�PtQLP�GH�WUHV�L�XQ�Pj[LP�
GH�VHW��/D�PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGL-
toria i Control són independents.

/D�&RPLVVLy�GHVLJQD�GHO�VHX�VL�XQ�3UHVLGHQW�G
HQWUH�HOV�
&RQVHOOHUV�,QGHSHQGHQWV��(O�3UHVLGHQW�KD�GH�VHU�VXEVWLWXwW�
FDGD�TXDWUH�DQ\V�L�SRW�VHU�UHHOHJLW�XQD�YHJDGD�XQ�FRS�
KD�WUDQVFRUUHJXW�HO�WHUPLQL�G
XQ�DQ\�GHV�GHO�VHX�FHVVD-
PHQW��(O�3UHVLGHQW�GH�OD�&RPLVVLy�DFWXD�FRP�D�SRUWDYHX�

G
DTXHVWD�HQ� OHV� UHXQLRQV�GHO�&RQVHOO� L�� VL�HVFDX��GH� OD�
-*$�GH�OD�6RFLHWDW��$L[t�PDWHL[��GHVLJQD�XQ�6HFUHWDUL�L�SR-
GUj�GHVLJQDU�XQ�9LFHVHFUHWDUL��TXH�VHUDQ�HOV�GHO�&RQVHOO�VL�
QR�HV�IDQ�DTXHVWHV�GHVLJQDFLRQV��

(O�&RQVHOO�SURFXUD�TXH�HOV�PHPEUHV�GH�OD�&RPLVVLy��L�HQ�
HVSHFLDO�HO�VHX�3UHVLGHQW�� WLQJXLQ�FRQHL[HPHQWV� L�H[SH-
ULqQFLD� HQ�PDWqULD� GH� FRPSWDELOLWDW�� DXGLWRULD� R�JHVWLy�
GH�ULVFRV��DL[t�FRP�HQ�DTXHOOV�DOWUHV�jPELWV�TXH�SXJXLQ�
UHVXOWDU�DGHTXDWV�SHU�DO�FRPSOLPHQW�GH�WRW�HO�FRQMXQW�GH�
OHV�VHYHV�IXQFLRQV�

Funcionament

(V�UHXQHL[�VHPSUH�TXH�UHVXOWD�FRQYHQLHQW�SHU�DO�GHVHQ-
YROXSDPHQW�GH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L�OD�FRQYRFD�HO�3UHVL-
GHQW�GH�OD�&RPLVVLy��Ep�D�LQLFLDWLYD�SUzSLD��R�Ep�D�UHTXH-
riment de dos membres de la Comissió. 

3HU� GHVHQYROXSDU� OHV� VHYHV� IXQFLRQV�� OD� &RPLVVLy� SR-
GUj�DFFHGLU�GH�PDQHUD�DGHTXDGD��RSRUWXQD� L� VXÀFLHQW�
D�TXDOVHYRO�LQIRUPDFLy�R�GRFXPHQWDFLy�GH�TXq�GLVSRVL�
OD�6RFLHWDW��L�SRGUj�UHTXHULU���L� l'assistència i la col·labo-
UDFLy�GHOV�PHPEUHV�GH�O
HTXLS�GLUHFWLX�R�GHO�SHUVRQDO�GH�
OD�6RFLHWDW���LL��O
DVVLVWqQFLD�GHOV�DXGLWRUV�GH�FRPSWHV�GH�
OD�6RFLHWDW�SHU�WUDFWDU�DTXHOOV�SXQWV�FRQFUHWV�GH�O
DJHQ-

Comissió d'Auditoria i Control

Nom Càrrec Categoria

Koro Usarraga Presidenta Independent

(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL] Vocal Independent

José Serna Vocal Dominical

Cristina Garmendia Vocal Independent

GD�SHU�DOV�TXDOV�VH
OV�FLWL��L��LLL�l'assessorament d'experts 
H[WHUQV�� TXDQ� KR� FUHJXL� QHFHVVDUL�� /D�&RPLVVLy� PDQWp�
XQ�FDQDO�GH�FRPXQLFDFLy�HIHFWLX�DPE�HOV� VHXV� LQWHUOR-
FXWRUV�� TXH� FRUUHVSRQGUj� QRUPDOPHQW� DO� 3UHVLGHQW� GH�
OD�&RPLVVLy�DPE�OD�GLUHFFLy�GH�OD�6RFLHWDW��HQ�SDUWLFXODU��
OD�GLUHFFLy�ÀQDQFHUD��HO�UHVSRQVDEOH�G
DXGLWRULD�LQWHUQD�L�
O
DXGLWRU�SULQFLSDO�UHVSRQVDEOH�GH�O
DXGLWRULD�GH�FRPSWHV��

/D�&RPLVVLy�TXHGD�YjOLGDPHQW�FRQVWLWXwGD�TXDQ�FRQFR-
UUHQ�OD�PDMRULD�GHOV�VHXV�PHPEUHV�L�HOV�DFRUGV�V
DGRSWHQ�
SHU�PDMRULD�GHOV�PHPEUHV�FRQFXUUHQWV�

1 Es va incorporar com a membre de la Comissió el 22 de maig de 2020.
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(QWUH�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�KL�KD�

 > ,QIRUPDU� OD� -*$�VREUH� OHV�T�HVWLRQV�TXH�HV�SODQ-
WHJLQ� HQ� PDWqULHV� TXH� VLJXLQ� FRPSHWqQFLD� GH� OD�
&RPLVVLy�L��HQ�SDUWLFXODU��VREUH�HO�UHVXOWDW�GH�O
DXGL-
WRULD��H[SOLFDQW�GH�TXLQD�PDQHUD�DTXHVWD�KD�FRQ-
WULEXwW�D�OD�LQWHJULWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�L�OD�
IXQFLy�TXH�OD�&RPLVVLy�KD�GHVHQYROXSDW�HQ�DTXHVW�
procés.

 > 6XSHUYLVDU� HO� SURFpV� G
HODERUDFLy� L� SUHVHQWDFLy�
GH� OD� LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�SUHFHSWLYD�� UHYLVDQW�HOV�
FRPSWHV�� HO� FRPSOLPHQW� GHOV� UHTXLVLWV� QRUPDWLXV�
HQ� DTXHVWD� PDWqULD�� OD� GHOLPLWDFLy� DGHTXDGD� GHO�
perímetre de consolidació i l'aplicació correcta dels 
principis de comptabilitat generalment acceptats.

 > 9HWOODU� SHUTXq� HO� &RQVHOO� SURFXUL� SUHVHQWDU� HOV�
FRPSWHV� DQXDOV� D� OD� -*$� VHQVH� OLPLWDFLRQV� QL� H[-
FHSFLRQV�HQ�O
LQIRUPH�G
DXGLWRULD�L�TXH��HQ�HO�VXSz-
VLW�H[FHSFLRQDO�HQ�TXq�KL�KDJL�H[FHSFLRQV�� WDQW�HO�
3UHVLGHQW�GH�OD�&RPLVVLy�FRP�HOV�DXGLWRUV�H[SOLTXLQ�
DPE�FODUHGDW�DOV� DFFLRQLVWHV�HO� FRQWLQJXW� L� O
DEDVW�
G
DTXHVWHV�OLPLWDFLRQV�R�H[FHSFLRQV�

 > Informar, amb caràcter previ, el Consell sobre la in-
IRUPDFLy�ÀQDQFHUD��L�QR�ÀQDQFHUD�UHODFLRQDGD��TXH�
OD� 6RFLHWDW� KDJL� GH� IHU� S~EOLFD� SHULzGLFDPHQW� DOV�
PHUFDWV�L�DOV�VHXV�zUJDQV�GH�VXSHUYLVLy�

 > 6XSHUYLVDU�O
HÀFjFLD�GHOV�VLVWHPHV�GH�FRQWURO�LQWHUQ��
DL[t�FRP�GLVFXWLU�DPE�O
DXGLWRU�GH�FRPSWHV�OHV�GH-
ELOLWDWV� VLJQLÀFDWLYHV� GHO� VLVWHPD� GH� FRQWURO� LQWHUQ�
TXH��VL�HVFDX��HV�GHWHFWLQ�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�
GH�O
DXGLWRULD��WRW�DL[z�VHQVH�WUHQFDU� OD�VHYD�LQGH-
SHQGqQFLD��$�DTXHVW�HIHFWH��L�VL�HVFDX��SRGUj�SUH-
sentar recomanacions o propostes al Consell i el 
WHUPLQL�FRUUHVSRQHQW�SHU�DO�VHX�VHJXLPHQW�

 > 6XSHUYLVDU�O
HÀFjFLD�GH�O
DXGLWRULD�LQWHUQD�L�HVWDEOLU�L�
VXSHUYLVDU�XQ�PHFDQLVPH�TXH�SHUPHWL�DOV�HPSOHDWV�
GH�OD�VRFLHWDW��R�GHO�JUXS�DO�TXDO�SHUWDQ\��FRPXQL-
FDU�GH�PDQHUD�FRQÀGHQFLDO�L��VL�HV�FRQVLGHUD�DSUR-
SLDW��DQzQLPD�OHV�LUUHJXODULWDWV�GH�SRWHQFLDO�WUDQV-
FHQGqQFLD�� HVSHFLDOPHQW� ÀQDQFHUHV� L� FRPSWDEOHV��
TXH�DGYHUWHL[LQ�HQ�HO� VL�GH� OD�VRFLHWDW��PLWMDQoDQW�
OD� UHFHSFLy� G
LQIRUPDFLy� SHULzGLFD� VREUH� HO� VHX�
IXQFLRQDPHQW�L�DPE�OD�SRVVLELOLWDW�GH�SURSRVDU�OHV�
DFFLRQV�RSRUWXQHV�SHU�D�OD�VHYD�PLOORUD�L�OD�UHGXFFLy�
GHO�ULVF�G
LUUHJXODULWDWV�HQ�HO�IXWXU�

/D�&RPLVVLy�HODERUD�XQ�LQIRUPH�DQXDO�VREUH�HO�VHX�IXQ-
FLRQDPHQW�� HQ� TXq� GHVWDFD� OHV� LQFLGqQFLHV� VRUJLGHV�� VL�
Q
KL�KD��HQ�UHODFLy�DPE�OHV�IXQFLRQV�TXH�OL�VyQ�SUzSLHV��
TXH�VHUYLUj�FRP�D�EDVH��HQWUH�DOWUHV��VL�HVFDX��SHU�D�O
DYD-
OXDFLy�GHO�&RQVHOO��$�PpV��TXDQ�OD�&RPLVVLy�HQ�T�HVWLy�
KR�FRQVLGHUL�RSRUW~��LQFORXUj�HQ�DTXHVW�LQIRUPH�SURSRV-
tes de millora.

$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL

En el marc de les competències de la Comissió, i dins el 
3OD�G
DFWLYLWDWV�HODERUDW�DQXDOPHQW��OD�&RPLVVLy�KD�GHED-
WXW��H[DPLQDW��SUHV�DFRUGV�R�HPqV�LQIRUPHV�VREUH�

Informació 
ÀQDQFHUD�L� 
QR�ÀQDQFHUD

Gestió i control dels 
riscos 
�FRRUGLQDGDPHQW�
amb la Comissió de 
5LVFRV�

Compliment 
QRUPDWLX

0RGLÀFDFLRQV�
HVWUXFWXUDOV�L�
corporatives

01

03

04

02

Relació amb 
O
DXGLWRU�GH�
comptes

06

Independència 
GH�O
DXGLWRU�GH�
comptes

$YDOXDFLy�GH�
O
DFWXDFLy�GH�
O
DXGLWRU�GH�
comptes

Operacions 
YLQFXODGHV

&RPXQLFDFLRQV�
DPE�HOV�UHJXODGRUV

07

08

09

10
$XGLWRULD�,QWHUQD
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7RW�VHJXLW��HV�SUHVHQWHQ�PpV�GHWDOODGDPHQW�OHV�DFWLYLWDWV�
UHODFLRQDGHV�DPE�FHUWV�jPELWV�G
DFWXDFLy�GH�OD�&RPLVVLy�

D��6XSHUYLVLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD �&������

(QWUH� OHV�FRPSHWqQFLHV�DWULEXwGHV�DO�SOH�GHO�&RQVHOO��KL�
KD�HVSHFtÀFDPHQW�OD�VXSHUYLVLy�GHO�SURFpV�GH�GLYXOJDFLy�
G
LQIRUPDFLy�L� OHV�FRPXQLFDFLRQV�UHODWLYHV�D� OD�6RFLHWDW��
L��SHU�WDQW��OL�FRUUHVSRQHQ�OD�JHVWLy�L�OD�VXSHUYLVLy�DO�PpV�
DOW�QLYHOO�GH�OD�LQIRUPDFLy�VXEPLQLVWUDGD�DOV�DFFLRQLVWHV��
DOV� LQYHUVRUV� LQVWLWXFLRQDOV� L� DOV�PHUFDWV�HQ�JHQHUDO�� (Q�
DTXHVW�VHQWLW��HO�&RQVHOO�SURFXUD�WXWHODU��SURWHJLU� L� IDFL-
litar l'exercici dels drets dels accionistes, dels inversors 
LQVWLWXFLRQDOV�L�GHOV�PHUFDWV�HQ�JHQHUDO�HQ�HO�PDUF�GH�OD�
defensa de l'interès social.

/D�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD� L�&RQWURO�� FRP�D� FRPLVVLy� HV-
pecialitzada del Consell, s'encarrega de vetllar per l'ela-
ERUDFLy�FRUUHFWD�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��XQ�jPELW�DO�
TXDO�GHGLFD�XQD�DWHQFLy�HVSHFLDO��MXQWDPHQW�DPE�HO�GH�
OD�LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD��/HV�VHYHV�IXQFLRQV�SUHWHQHQ��
entre altres, evitar l'existència d'excepcions en els infor-
PHV�G
DXGLWRULD�H[WHUQD�

(Q�DTXHVW�PDUF��HOV�GLUHFWLXV�UHVSRQVDEOHV�G
DTXHVWV�jP-
bits han assistit com a convidats a la pràctica totalitat 
GH� OHV� VHVVLRQV� FHOHEUDGHV�GXUDQW� O
H[HUFLFL� ������ FRVD�
TXH�KD�SHUPqV�TXH�OD�&RPLVVLy�FRQHJXL�DGHTXDGDPHQW�
HO�SURFpV�G
HODERUDFLy�L�SUHVHQWDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�À-
QDQFHUD�SUHFHSWLYD�UHODWLYD�D� OD�6RFLHWDW� L�DO�*UXS��SDU-
WLFXODUPHQW�HQ�HOV�WHUPHV�VHJ�HQWV���L� compliment dels 
UHTXLVLWV�QRUPDWLXV���LL� delimitació del perímetre de con-
VROLGDFLy��L��LLL� aplicació dels principis de comptabilitat, 
HQ�SDUWLFXODU�UHVSHFWH�DOV�FULWHULV�GH�YDORUDFLy�L�HOV�MXGLFLV�
i estimacions.

'H�PDQHUD�RUGLQjULD��OD�&RPLVVLy�HV�UHXQHL[�WULPHVWUDO-
PHQW�SHU�UHYLVDU�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�SUHFHSWLYD�TXH�
V
KDJL�GH�UHPHWUH�D�OHV�DXWRULWDWV��DL[t�FRP�OD�LQIRUPDFLy�
TXH�HO�&RQVHOO�KD�G
DSURYDU�L�LQFORXUH�GLQV�OD�VHYD�GRFX-
PHQWDFLy�S~EOLFD�DQXDO��L�HQ�DTXHVWV�FDVRV�FRPSWD�DPE�
OD�SUHVqQFLD�GH�O
DXGLWRU�LQWHUQ�L��VL�HPHW�DOJXQ�LQIRUPH�
GH�UHYLVLy��GH�O
DXGLWRU�GH�FRPSWHV��(V�IDUj�DOPHQ\V�XQD�
UHXQLy�DQXDO�DPE�O
DXGLWRU�H[WHUQ�VHQVH�OD�SUHVqQFLD�GH�

O
HTXLS� GLUHFWLX�� GH� PDQHUD� TXH� SXJXLQ� GLVFXWLU�VH� OHV�
T�HVWLRQV� HVSHFtÀTXHV� TXH� VRUJHL[LQ� GH� OHV� UHYLVLRQV�
realitzades. 

(OV�FRPSWHV�DQXDOV�LQGLYLGXDOV�L�FRQVROLGDWV�TXH�HV�SUH-
VHQWHQ�DO�&RQVHOO�SHU�D�OD�VHYD�IRUPXODFLy�QR�HVWDQ�SUq-
YLDPHQW� FHUWLÀFDWV�� 6HQV� SHUMXGLFL� G
DL[z�� HV� ID� FRQVWDU�
TXH� HQ� HO� SURFpV� GHO� 6LVWHPD� GH� &RQWURO� ,QWHUQ� GH� OD�
,QIRUPDFLy� )LQDQFHUD� �6&,,)��� HOV� HVWDWV� ÀQDQFHUV� D� ���
GH�GHVHPEUH�GH�������TXH� IRUPHQ�SDUW�GHOV�FRPSWHV�
DQXDOV��VyQ�REMHFWH�GH�FHUWLÀFDFLy�SHU�SDUW�GHO�'LUHFWRU�
([HFXWLX�G
,QWHUYHQFLy��&RQWURO�GH�*HVWLy�L�&DSLWDO�GH�OD�
Societat. �&������

(VWDWXWV�HVWDEOHL[HQ�TXH�OD�-XQWD�*HQHUDO�QR�SRGUj�UHYR-
FDU�HOV�DXGLWRUV�DEDQV�TXH�ÀQDOLW]L�HO�SHUtRGH�SHU�DO�TXDO�
HV�YDQ�QRPHQDU��H[FHSWH�HQ�FDV�GH�MXVWD�FDXVD���&������

/D�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�pV�O
HQFDUUHJDGD�G
HV-
WDEOLU� OHV�UHODFLRQV�DPE�O
DXGLWRU�GH�FRPSWHV�SHU�UHEUH�
LQIRUPDFLy�VREUH�DTXHOOHV�T�HVWLRQV�TXH�SXJXLQ�SRVDU�
HQ�ULVF�OD�LQGHSHQGqQFLD�G
DTXHVW��L�TXDOVHYRO�DOWUD�UHOD-
FLRQDGD�DPE�HO�SURFpV�GH�GHVHQYROXSDPHQW�GH�O
DXGL-
WRULD�GH�FRPSWHV��(Q�TXDOVHYRO�FDV��OD�&RPLVVLy�KDXUj�GH�
UHEUH�DQXDOPHQW�GHOV�DXGLWRUV�H[WHUQV�OD�GHFODUDFLy�GH�OD�
VHYD�LQGHSHQGqQFLD�HQ�UHODFLy�DPE�HO�*UXS��DL[t�FRP�OD�
LQIRUPDFLy�GHOV� VHUYHLV�DGGLFLRQDOV�GH�TXDOVHYRO�PHQD�
RIHUWV�DO�*UXS�SHU�O
DXGLWRU�H[WHUQ�R�SHU�OHV�SHUVRQHV�R�
HQWLWDWV�YLQFXODGHV�D�DTXHVW��3RVWHULRUPHQW��OD�&RPLVVLy�
HPHWUj��DPE�FDUjFWHU�SUHYL�D�O
HPLVVLy�GH�O
LQIRUPH�G
DX-
GLWRULD�GH�FRPSWHV��XQ�LQIRUPH�HQ�TXq�V
H[SUHVVDUj�XQD�
RSLQLy�VREUH�OD�LQGHSHQGqQFLD�GH�O
DXGLWRU�GH�FRPSWHV�
L�TXH�FRQWLQGUj�XQD�YDORUDFLy�GH� OD�SUHVWDFLy�GHOV� VHU-
YHLV�GLIHUHQWV�GH�O
DXGLWRULD�OHJDO�HVPHQWDWV��FRQVLGHUDWV�
LQGLYLGXDOPHQW� L�HQ�HO� VHX�FRQMXQW�� L�HQ� UHODFLy�DPE�HO�
UqJLP�G
LQGHSHQGqQFLD�R�DPE�OD�QRUPDWLYD�UHJXODGRUD�
G
DXGLWRULD���&������

E��6HJXLPHQW�GH�OD�LQGHSHQGqQFLD�GH�O
DXGLWRU�H[WHUQ

NOMBRE D'EXERCICIS 
ININTERROMPUTS 
COM A AUDITOR DE COMPTES 
3:&��C.1.34� 

3 
,QGLYLGXDOV

3 
Consolidats

% D'EXERCICIS AUDITATS 
PER PWC 
SOBRE EL TOTAL D'EXERCICIS 
AUDITATS �&�����

��ऑ% 
,QGLYLGXDOV

14 % 
Consolidats

Per tal de garantir el compliment de la normativa aplica-
EOH��SDUWLFXODUPHQW�SHO�TXH�ID�D�OD�QDWXUDOHVD�GH�OD�6RFLHWDW�
G
(QWLWDW�G
,QWHUqV�3~EOLF�� L� OD� LQGHSHQGqQFLD�GHOV� WUHEDOOV�
G
DXGLWRULD�� OD� 6RFLHWDW� GLVSRVD� G
XQD� 3ROtWLFD� GH� UHODFLy�
DPE� O
DXGLWRU� H[WHUQ� �������� TXH� UHFXOO�� HQWUH� DOWUHV�� HOV�
SULQFLSLV�TXH�KDQ�GH�UHJLU�OD�VHOHFFLy��FRQWUDFWDFLy��QRPH-
QDPHQW�� UHHOHFFLy� L� FHVVDPHQW� GH� O
DXGLWRU� GH� FRPSWHV��
així com el marc de relacions. A més, com a mecanisme 
DGGLFLRQDO�SHU�DVVHJXUDU�OD�LQGHSHQGqQFLD�GH�O
DXGLWRU��HOV�
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/D�ÀUPD�G
DXGLWRULD�ID�DOWUHV�IHLQHV�SHU�D�OD�6RFLHWDW�R�HO�VHX�JUXS�GLIHUHQWV�GH�OHV�G
DXGLWRULD�

CaixaBank
Societats 
dependents 7RWDO�JUXS

,PSRUW�G
DOWUHV�IHLQHV�GLIHUHQWV�GH�OHV�G
DXGLWRULD��P�½� ��� ��� 1.120

��,PSRUW�GH�IHLQHV�GLIHUHQWV�GH�OHV�G
DXGLWRULD�� 
,PSRUW�GH�IHLQHV�G
DXGLWRULD 30,00 25,00 �����

(Q�HO�PDUF�GH�OD�3ROtWLFD�GH�UHODFLy�DPE�O
DXGLWRU�H[WHUQ��
L�FRQVLGHUDQW�OHV�JXLHV�WqFQLTXHV�VREUH�FRPLVVLRQV�G
DX-
GLWRULD�G
HQWLWDWV�G
LQWHUqV�S~EOLF�GH�OD�&109��DQXDOPHQW�
HV�FRPXQLFD�D�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�XQD�DYD-
OXDFLy�DQXDO�GH�TXDOLWDW�L�LQGHSHQGqQFLD�GH�O
DXGLWRU�GH�
FRPSWHV�� FRRUGLQDGD�SHU� OD�'LUHFFLy� ([HFXWLYD� G
,QWHU-
YHQFLy��&RQWURO�GH�*HVWLy�L�&DSLWDO��VREUH�HO�GHVHQYROX-
SDPHQW�GHO�SURFpV�G
DXGLWRULD�H[WHUQD��TXH�LQFORX���L� el 
FRPSOLPHQW�GHOV�UHTXLVLWV�G
LQGHSHQGqQFLD��REMHFWLYLWDW��
FDSDFLWDW� SURIHVVLRQDO� L� TXDOLWDW�� L� �LL�� O
DGHTXDFLy� GHOV�
KRQRUDULV�G
DXGLWRULD�D�O
HQFjUUHF��$�SDUWLU�G
DTXHVWD��OD�
&RPLVVLy�KD�SURSRVDW�DO�&RQVHOO��L�DTXHVW�D�OD�-*$��OD�UH-
HOHFFLy�GH�3Z&�$XGLWRUHV��6�/��FRP�D�DXGLWRU�GH�FRPSWHV�
GH�OD�6RFLHWDW� L�GHO�VHX�*UXS�FRQVROLGDW�SHU�D� O
H[HUFLFL�
2021. �&������

/
LQIRUPH� G
DXGLWRULD� GHOV� FRPSWHV� DQXDOV� GH� O
H[HUFLFL�
anterior no presenta reserves ni excepcions.��&������

F��6HJXLPHQW�GH�OHV�RSHUDFLRQV�YLQFXODGHV��'���

Correspon al Consell l'aprovació, previ informe de la 
&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO��GH�OHV�RSHUDFLRQV�TXH�OD�
6RFLHWDW�R�VRFLHWDWV�GHO�*UXS� IDFLQ�DPE�� �L��&RQVHOOHUV��
�LL��DFFLRQLVWHV�WLWXODUV�G
XQD�SDUWLFLSDFLy�VLJQLÀFDWLYD��LQ-
GLYLGXDO�R�FRQFHUWDGD���R� UHSUHVHQWDWV�HQ�HO�&RQVHOO��R�
�LLL��DPE�SHUVRQHV�YLQFXODGHV�D�DTXHVWV��D�H[FHSFLy�GH�
OHV�RSHUDFLRQV�TXH�UHXQHL[LQ�VLPXOWjQLDPHQW� OHV�FDUDF-
WHUtVWLTXHV�VHJ�HQWV�

,��Basades en contractes amb condicions estandarditza-
GHV�L�DSOLFDWV�D�XQ�QRPEUH�HOHYDW�GH�FOLHQWV�

,,��5HDOLW]DGHV�D�WDULIHV�HVWDEOHUWHV�DPE�FDUjFWHU�JHQHUDO��L

,,,��$PE�XQD�TXDQWLD�TXH�QR�VXSHUL�O
�ऑ��GHOV�LQJUHVVRV�
DQXDOV�GH�OD�6RFLHWDW�

3HU�WDQW��HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��R�Ep�HOV�zUJDQV�R�OHV�
SHUVRQHV�GHOHJDGHV��SHU�UDRQV�G
XUJqQFLD�GHJXGDPHQW�
MXVWLÀFDGHV� L� D� O
HPSDUD�GH� OD�GHOHJDFLy� FRQIHULGD�� FDV�
HQ�HO�TXDO�OD�GHFLVLy�V
KDXUj�GH�VRWPHWUH�D�OD�UDWLÀFDFLy�
SRVWHULRU�HQ�HO�SULPHU�&RQVHOO�TXH�VH�FHOHEUL�GHVSUpV�GH�
OD�VHYD�DGRSFLy��pV�TXL�DSURYD� OHV�RSHUDFLRQV�YLQFXOD-
GHV��SUHYL�LQIRUPH�IDYRUDEOH�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�
&RQWURO��(OV�&RQVHOOHUV�TXH�VLJXLQ�DIHFWDWV�SHU�O
DSURYDFLy�
G
DTXHVWHV�RSHUDFLRQV�V
KDQ�G
DEVWHQLU�G
LQWHUYHQLU�HQ�OD�
GHOLEHUDFLy�L�GH�YRWDU�O
DFRUG�VREUH�DTXHVWHV�RSHUDFLRQV�

La Societat no té coneixement de cap mena de rela-
FLy��FRPHUFLDO��FRQWUDFWXDO�R�G
tQGROH�IDPLOLDU��HQWUH�HOV�
WLWXODUV�GH�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV��'
HQWUH�DTXHVWV��
QRPpV�)%/&�PDQWp�UHODFLRQV�GH�QDWXUDOHVD�FRPHUFLDO�R�
FRQWUDFWXDO�DPE�&DL[D%DQN��GLQV�HO�JLU�L�WUjQVLW�FRPHUFLDO�
RUGLQDUL�L�HQ�FRQGLFLRQV�GH�PHUFDW��(OV�SULQFLSLV�UHJXOD-
GRUV�G
DTXHVWD�UHODFLy��SHU�WDO�G
HYLWDU�VLWXDFLRQV�GH�FRQ-
ÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV��HV� UHFXOOHQ�HQ�HO�3URWRFRO� LQWHUQ�GH�
UHODFLRQV�HQWUH�)%/&��&ULWHULD&DL[D�L�OD�6RFLHWDW��PRGLÀFDW�
SHU� ~OWLPD� YHJDGD� HO� IHEUHU� GH� ������ L� HO� VHX� REMHFWLX�
és: �L��OD�JHVWLy�GH�OHV�RSHUDFLRQV�YLQFXODGHV���LL� l'esta-
EOLPHQW�GH�PHFDQLVPHV�SHU�HYLWDU�O
DSDULFLy�GH�FRQÁLF-
WHV�G
LQWHUqV���LLL��HO�GUHW�G
DGTXLVLFLy�SUHIHUHQW�VREUH�HO�
0RQWH�GH�3LHGDG���LY� la col·laboració en matèria de RSC 
i �Y��L�OD�UHJXODFLy�GHO�ÁX[�G
LQIRUPDFLy�SHU�DO�FRPSOLPHQW�
GH�OHV�REOLJDFLRQV�SHULzGLTXHV�G
LQIRUPDFLy��(O�3URWRFRO�

HVPHQWDW�HVWj�GLVSRQLEOH�DO�ZHE�FRUSRUDWLX�L�HO�VHX�FRP-
SOLPHQW�pV�REMHFWH�GH�VXSHUYLVLy�DPE�FDUjFWHU�DQXDO�SHU�
part de la Comissió.

6HQV� SHUMXGLFL� GH� O
DQWHULRU�� HO� 3URWRFRO� LQWHUQ� GH� UHOD-
FLRQV�WDPEp�À[D�HOV�FULWHULV�JHQHUDOV�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�
d'operacions o la prestació de serveis en condicions de 
PHUFDW��L�WDPEp�LGHQWLÀFD�HOV�VHUYHLV�TXH�OHV�6RFLHWDWV�GHO�
*UXS�)%/&�SUHVWHQ� L�SRGUDQ�SUHVWDU�D� OHV�6RFLHWDWV�GHO�
*UXS�&DL[D%DQN�L�HOV�TXH�OHV�6RFLHWDWV�GHO�*UXS�&DL[D-
%DQN�SUHVWHQ�R�SRGUDQ�SUHVWDU��DO�VHX�WRUQ��D�OHV�6RFLH-
WDWV�GHO�*UXS�)%/&��(O�3URWRFRO�HVWDEOHL[�HOV�VXSzVLWV�L�OHV�
FRQGLFLRQV�GH�O
DSURYDFLy�GH�OHV�RSHUDFLRQV��TXH��HQ�JH-
QHUDO��WHQHQ�FRP�D�zUJDQ�FRPSHWHQW�SHU�D�OD�VHYD�DSUR-
YDFLy�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��(Q�GHWHUPLQDWV�VXSzVLWV�
SUHYLVWRV�HQ�OD�&OjXVXOD�����GHO�3URWRFRO��FHUWHV�RSHUD-
FLRQV� LQWUDJUXS� HVWDUDQ� VXEMHFWHV� D� O
DSURYDFLy� SUqYLD�
GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN��TXH�KDXUj�GH�
GLVSRVDU�G
XQ�LQIRUPH�SUHYL�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD��
i el mateix per als altres signants del Protocol.��$���'���

&RPSOHPHQWjULDPHQW� DO� TXH� LQGLFD� OD� 1RWD� ��� GHOV�
FRPSWHV�DQXDOV�FRQVROLGDWV�DGMXQWV��OHV�RSHUDFLRQV�LQGL-
YLGXDOPHQW�VLJQLÀFDWLYHV�UHDOLW]DGHV�DPE�WLWXODUV�GH�SDU-
WLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�GH�OD�6RFLHWDW�VyQ�OHV�VHJ�HQWV��
�'���

Nom o denominació social 
GH�O
DFFLRQLVWD�VLJQLÀFDWLX

Nom o denominació social 
de la societat o entitat 
GHO�JUXS�

1DWXUDOHVD�GH�
la relació 7LSXV�G·RSHUDFLy

Import 
�PLOHUV�G
HXURV�

CriteriaCaixa CaixaBank Societària 'LYLGHQGV�L�DOWUHV�EHQHÀFLV�GLVWULEXwWV �������

�&������
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En relació amb els membres del Consell, els articles 29 i 30 del 
5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�UHJXOHQ�HO�VHX�GHXUH�QR�FRPSHWqQFLD�L�
OHV� VLWXDFLRQV� GH� FRQÁLFWH� G
LQWHUHVVRV� DSOLFDEOHV�� UHVSHFWLYD-
ment: �'���

 > Els Consellers només estaran dispensats del compliment 
GHO�GHXUH�GH�QR�FRPSHWqQFLD�TXDQ�QR� VXSRVL�XQ�GDQ\�
QR�UHVFDEDODEOH�SHU�D� OD�6RFLHWDW��(O�&RQVHOOHU�TXH�KDJL�
REWLQJXW�OD�GLVSHQVD�KDXUj�GH�FRPSOLU�OHV�FRQGLFLRQV�TXH�
prevegi l'acord de dispensa i, en tot cas, l'obligació d'abs-
tenir-se de participar en les deliberacions i votacions en 
TXq�WLQJXL�FRQÁLFWH�G
LQWHUHVVRV�

 > (OV�&RQVHOOHUV��GLUHFWDPHQW�R�LQGLUHFWDPHQW��WHQHQ�O
REOL-
JDFLy�JHQqULFD�G
HYLWDU�OHV�VLWXDFLRQV�TXH�SXJXLQ�VXSRVDU�
XQ�FRQÁLFWH�G
LQWHUHVVRV�SHU�DO�*UXS� L�� VL�HV�SURGXHL[HQ��
WHQHQ�HO�GHXUH�GH�FRPXQLFDU�OHV�DO�&RQVHOO�SHU�D�OD�VHYD�
LQIRUPDFLy�HQ�HOV�FRPSWHV�DQXDOV�

'
DOWUD� EDQGD�� HO� SHUVRQDO� FODX� HVWj� VXEMHFWH� D� GHWHU-
PLQDGHV� REOLJDFLRQV� GDYDQW� GH� FRQÁLFWHV� G
LQWHUHVVRV�
directes o indirectes derivades del Reglament intern de 
FRQGXFWD� HQ� O
jPELW� GHO� PHUFDW� GH� YDORUV�� GDYDQW� GHO�
TXDO�KDXUDQ�G
DFWXDU�DPE�OOLEHUWDW�GH�MXGLFL�L�OOHLDOWDW�D�OD�
6RFLHWDW��HOV�VHXV�DFFLRQLVWHV�L�HOV�VHXV�FOLHQWV��DEVWHQLU�VH�
G
LQWHUYHQLU�R�LQÁXLU�HQ�OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�TXH�SXJXLQ�
DIHFWDU�OHV�SHUVRQHV�R�HQWLWDWV�DPE�TXq�KL�KDJL�FRQÁLFWHV�
L�LQIRUPDU�O
UHD�GH�&RPSOLPHQW�1RUPDWLX�VREUH�DTXHVWV�
FRQÁLFWHV�

&RPSOHPHQWjULDPHQW� DO� TXH� LQGLFD� OD� 1RWD� ��� GHOV�
FRPSWHV�DQXDOV�FRQVROLGDWV�DGMXQWV��QR�KL�KD�FRQHL[H-
PHQW� GH� O
H[LVWqQFLD� G
RSHUDFLRQV� VLJQLÀFDWLYHV� UHDOLW-
]DGHV� HQWUH� HO� *UXS� L� HO� SHUVRQDO� FODX� �L� OHV� SHUVRQHV�
YLQFXODGHV�D�DTXHVW��GH�OD�6RFLHWDW�TXH�VLJXLQ�GLIHUHQWV�
GHO� WUjQVLW� RUGLQDUL� QL� HQ� FRQGLFLRQV� TXH� QR� VLJXLQ� GH�
mercat. �'����'���
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Alta Direcció
(Q�OD�ÀJXUD�GHO�&RQVHOOHU�'HOHJDW��GHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�L�GHOV�
FRPLWqV�SULQFLSDOV�GH�OD�6RFLHWDW�UHFDXHQ�OD�JHVWLy�GLjULD�L�OD�
LPSOHPHQWDFLy�L�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�GHFLVLRQV�DGRSWDGHV�
SHOV�zUJDQV�GH�JRYHUQ�

El Comitè de Direcció �&�������

(O�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�HV�UHXQHL[�VHWPDQDOPHQW�SHU�
SUHQGUH�DFRUGV�UHODWLXV�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�3OD�
HVWUDWqJLF�L�RSHUDWLX�DQXDO��DL[t�FRP�HOV�TXH�DIHFWHQ�OD�
vida organitzativa de la Societat. A més, aprova, dins 
OHV�VHYHV�FRPSHWqQFLHV��HOV�FDQYLV�HVWUXFWXUDOV��HOV�
nomenaments, les línies de despesa i les estratègies 
de negoci.

PARTICIPACIÓ DE L'ALTA 
DIRECCIÓ EN EL CAPITAL  
DE LA SOCIETAT A 31/12/20  
�EX-CONSELLER EXECUTIU�

PRESÈNCIA DE DONES  
EN L'ALTA DIRECCIÓ  
A 31/12/20 
�EX-CONSELLER EXECUTIU�

�������2 �18,2 % SOBRE EL TOTAL�
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-8$1�$1721,2�$/&$5$=
Director General de Negoci

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials per 
&XQHI� �8QLYHUVLWDW� &RPSOXWHQVH� GH� 0D-
GULG��L�0jVWHU�HQ�$GPLQLVWUDFLy�G
(PSUH-
ses per IESE.

(V� YD� LQFRUSRUDU� D� µOD� &DL[Dµ� HO� ����� L�
DFWXDOPHQW�� FRP� D� 'LUHFWRU� *HQHUDO� GH�
Negoci, és responsable de les àrees de 
QHJRFL�VHJ�HQWV��5HWDLO�%DQNLQJ��WRWHV�OHV�
jUHHV� UHODFLRQDGHV�DPE�&XVWRPHU�([SH-
ULHQFH�L�6SHFLDOL]HG�&RQVXPHU�6HJPHQWV�
Va ser director general de Banc Sabadell 
������������L��SRVWHULRUPHQW��VXEGLUHFWRU�
JHQHUDO� GHO� 6DQWDQGHU� L� &HQWUDO�+LVSDQR�
������������

3UHVLGHQW� GH� &DL[D%DQN� 3D\PHQWV� 	�
&RQVXPHU�� 3UHVLGHQW� G
LPDJLQ� L� PHPEUH�
GHO� &RQVHOO� G
$GPLQLVWUDFLy� GH� 6HJXU-
Caixa Adeslas. President de l'Associació 
(VSDQ\ROD�GH�'LUHFWLXV��YRFDO�GHO�&RQVHOO�
&RQVXOWLX�GH�)RPHQW�GHO�7UHEDOO��YRFDO�GHO�
3DWURQDW� GH� OD� )XQGDFLy� 7HUYDOLV�� PHP-
bre del Consell Assessor Universitari de 
OD�8QLYHUVLWDW� ,QWHUQDFLRQDO�GH�&DWDOXQ\D��
membre de RICS.

;$9,(5�&2//
'LUHFWRU� *HQHUDO� GH� 5HFXUVRV� +X-
mans i Organització

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Llicenciat en Medicina per la Universitat 
de Barcelona i Màster en Administració 
d'Empreses per la University of Chicago i 
HQ�6DOXW�3~EOLFD�SHU�OD�-RKQ�+RSNLQV�8QL-
YHUVLW\��%HFD�)XOOEULJKW�µOD�&DL[Dµ�

(O������V
LQFRUSRUD�D�µOD�&DL[Dµ�FRP�D�'L-
UHFWRU�([HFXWLX�GH�5+� L�PHPEUH�GHO� VHX�
&RPLWq�GH�'LUHFFLy��7p�XQD�WUDMHFWzULD�LQ-
ternacional de més de trenta anys en el 
VHFWRU�GH�OD�VDOXW��HQ�EDQFD�PXOWLODWHUDO�GH�
GHVHQYROXSDPHQW�L�HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�
3UqYLDPHQW��DO�%DQF�0XQGLDO��YD�VHU�GLUHF-
tor del gabinet del president i vicepresi-
GHQW�GH�5HFXUVRV�+XPDQV�� L�DO�%DQF�(X-
URSHX� G
,QYHUVLRQV�� GLUHFWRU� GH� 5HFXUVRV�
+XPDQV�

-25',�021'e-$5
Director General de Riscos

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

/OLFHQFLDW�HQ�&LqQFLHV�(FRQzPLTXHV�L�(P-
presarials per la Universitat de Barcelona. 
0HPEUH�GHO�5HJLVWUH�2ÀFLDO�G
$XGLWRUV�GH�
Comptes.

9D�WUHEDOODU�D�$UWKXU�$QGHUVHQ�GHO������DO�
����� HQ� O
jPELW� G
DXGLWRULD� GH� FRPSWHV�
G
HQWLWDWV�GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU�L�UHJXODGHV�
,QFRUSRUDW� DO�*UXS� µOD�&DL[Dµ� O
DQ\�������
YD� VHU� 'LUHFWRU� ([HFXWLX� G
,QWHUYHQFLy��
&RQWURO�GH�*HVWLy�L�&DSLWDO�DEDQV�GHO�VHX�
nomenament com a Director General de 
5LVFRV�GHO�*UXS�HO������

,f$.,�%$',2/$
'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�&RUSRUDWH�
,QVLWXWLRQDO�%DQNLQJ�DQG�,QWHUQDWLR-
nal Banking

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

/OLFHQFLDW�HQ�&LqQFLHV�(FRQzPLTXHV�L�(P-
SUHVDULDOV� SHU� OD� 8QLYHUVLWDW� &RPSOXWHQ-
se de Madrid i Màster en Administració 
d'Empreses per l'IE.

7p� XQD� WUDMHFWzULD� GH� PpV� GH� YLQW� DQ\V�
HQ� O
jUHD�ÀQDQFHUD��HQ� OD�TXDO�KD�GHVHQ-
YROXSDW� IXQFLRQV� ÀQDQFHUHV� HQ� GLIHUHQWV�
HPSUHVHV�GH�GLYHUVRV�VHFWRUV��WHFQROzJLF�
�('6��� GLVWULEXFLy� �$/&$032��� $GPLQLV-
WUDFLy�S~EOLFD��*,6$���WUDQVSRUW��,)(5&$7��L�
5HDO�(VWDWH��+DUPRQLD��
9D�VHU�'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�&,%�L�'LUHFWRU�
&RUSRUDWLX� GH� )LQDQoDPHQW� (VWUXFWXUDW� L�
%DQFD�,QVWLWXFLRQDO�
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/8,6�-$9,(5�%/$6
'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�0LWMDQV

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Dret per la Universitat d'Alca-
Oi�GH�+HQDUHV��0DGULG���������$L[t�PDWHL[��
Wp� OD� IRUPDFLy� FRPSOHPHQWjULD� VHJ�HQW��
$03�SHU� O
(6(�%XVLQHVV�6FKRRO��6DQWLDJR�
GH� ;LOH�� ������� 3URJUDPD� &RUSRUDWLX� ,1-
6($'�%%9$���������3*'�,(6(�%%9$��0D-
GULG���������1RYD�(FRQRPLD��,(6(��0DGULG��
������

El 2020 s'incorpora a CaixaBank com a 
'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�0LWMDQV��D�FjUUHF�GH�
OHV� IXQFLRQV� GH� 7HFQRORJLD� L� 6LVWHPHV��
Operacions i Serveis Bancaris, Processos 
i Gestió de la Demanda, Serveis Generals 
L� ,PPREOHV�� 6HJXUHWDW� HQ� WRWV� HOV� VHXV�
vessants, així com l'Estratègia, Govern i 
&RQWURO� &RUSRUDWLX� GH� 0LWMDQV� GHO� *UXS�
CaixaBank.
Abans de la seva incorporació a Caixa-
%DQN�� YD� GHVHQYROXSDU� GXUDQW� YLQW� DQ\V�
OD�VHYD�FDUUHUD�SURIHVVLRQDO�DO�JUXS�%%9$��
HQ�HOV� DQ\V�PpV� UHFHQWV� FRP�D�+HDG�RI�
(QJLQHHULQJ�	�'DWD�L�PHPEUH�GHO�&RPLWq�
de Direcció de BBVA Espanya. Prèviament 
KDYLD�DVVXPLW�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV�D�%%9$�
;LOH�L�D�GLIHUHQWV�ÀOLDOV�GHO�*UXS�GHV�GH�O
DQ\�
2000.
7DPEp� KD� WUHEDOODW� DO� *UXS� $FFHQWXUH�� D�
$EEH\� 1DWLRQDO� %DQN� (VSDxD� L� DO� %DQFR�
&HQWUDO� +LVSDQR� DO� FRPHQoDPHQW� GH� OD�
seva carrera professional 

President de CaixaBank Facilities Manage-
ment, S.A.  
$GPLQLVWUDGRU�~QLF�GH�6LOF�,PPREOHV��6�$���
President i Conseller Delegat de Silk Apli-
caciones, S.L.U.

0$77+,$6�%8/$&+
'LUHFWRU�([HFXWLX�G
,QWHUYHQFLy��&RQ-
trol de Gestió i Capital

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

/OLFHQFLDW� HQ� &LqQFLHV� (FRQzPLTXHV� SHU�
la Universitat de Sankt Gallen i Màster en 
Administració d'Empreses per IESE.

(O������V
LQFRUSRUD�D�µOD�&DL[Dµ�FRP�D�'L-
UHFWRU�GH�O
2ÀFLQD�G
$QjOLVL�(FRQzPLFD��RQ�
GHVHQYROXSD�DFWLYLWDWV�GH�SODQLÀFDFLy�HV-
tratègica, anàlisi del sistema bancari i re-
JXODWRUL�L�VXSRUW�D�3UHVLGqQFLD�HQ�HO�PDUF�
de la reorganització del sector. Abans del 
VHX� QRPHQDPHQW� FRP� D� 'LUHFWRU� ([H-
FXWLX� HO� ������ YD� VHU� 'LUHFWRU� &RUSRUDWLX�
GH� 3ODQLÀFDFLy� L� &DSLWDO�� 3UqYLDPHQW� D� OD�
VHYD� LQFRUSRUDFLy� DO�*UXS�� YD� VHU� 6HQLRU�
$VVRFLDWH�GH�0F.LQVH\�	�&RPSDQ\��RQ�YD�
GHVHQYROXSDU�DFWLYLWDWV�HVSHFLDOLW]DGHV�HQ�
HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�L�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�
de projectes internacionals.

Membre del Consell de Vigilància d'Erste 
*URXS�%DQN�$*��&RQVHOOHU�GH�&DL[D%DQN�
Asset Management, de CaixaBank Pay-
PHQWV� 	� &RQVXPHU� L� GH� %XLOGLQJ&HQWHU�
S.A. 

0$5Ì$�/8,6$�0$57Ì1(=
'LUHFWRUD�([HFXWLYD�GH�&RPXQLFD-
FLy��5HODFLRQV�,QVWLWXFLRQDOV��0DUFD�
i RSC

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

/OLFHQFLDGD� HQ� +LVWzULD� &RQWHPSRUjQLD�
per la Universitat de Barcelona i en Cièn-
cies de la Informació per la Universitat 
$XWzQRPD�GH�%DUFHORQD��3$'(�SHU�,(6(�

(V� YD� LQFRUSRUDU� D� µOD� &DL[Dµ� O
DQ\� �����
per dirigir la relació amb els mitjans de 
FRPXQLFDFLy�� (O� ������ YD� VHU� QRPHQDGD�
GLUHFWRUD�GH�O
UHD�GH�&RPXQLFDFLy��DPE�
UHVSRQVDELOLWDWV�HQ�WDVTXHV�GH�FRPXQLFD-
FLy�FRUSRUDWLYD�L�HQ�OD�JHVWLy�LQVWLWXFLRQDO�
DPE�HOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy��(O������
és nomenada Directora Corporativa de 
&RPXQLFDFLy�� 5HODFLRQV� ,QVWLWXFLRQDOV��
Marca i RSC de CaixaBank, i des del 2016 
pV�'LUHFWRUD�([HFXWLYD�DPE�UHVSRQVDELOLWDW�
sobre les mateixes àrees.

3UHVLGHQWD� G
$XWRFRQWURO�� GH� 'LUFRP�
&DWDOXQ\D�L�GH�OD�&RPLVVLy�GH�&RPXQL-
FDFLy�GH�OD�&DPEUD�GH�&RPHUo�G
(VSDQ-
ya. Vicepresidenta de Dircom nacional, 
&RUSRUDWH�([FHOOHQFH�L�)XQGDFRP�

-$9,(5�3$12
'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�)LQDQFHV

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màs-
ter en Direcció d'Empreses per ESADE.

'HV�GHO� MXOLRO�GH������pV�&)2�GH�&DL[D-
Bank, President del COAP i responsable 
GH�OD�JHVWLy�GH�OD�OLTXLGLWDW�L�IXQGLQJ�PD-
MRULVWD��3UqYLDPHQW�KD�HVWDW�YLQFXODW�D�OORFV�
de responsabilitat en els àmbits de mercat 
de capitals.
$EDQV�GH�OD�VHYD�LQFRUSRUDFLy�D�µOD�&DL[Dµ�
HO�������YD�GHVHQYROXSDU�jPSOLHV�UHVSRQ-
sabilitats en diferents entitats.

Membre del Consell d'Administració del 
BPI i de Cecabank.
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0$5,6$�5(7$026$
'LUHFWRUD� ([HFXWLYD� G
$XGLWRULD� 
Interna

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Llicenciada en Informàtica per la Univer-
VLWDW�3ROLWqFQLFD�GH�&DWDOXQ\D��&HUWLÀFDFLy�
&,6$��&HUWLÀHG�,QIRUPDWLRQ�6\VWHP�$XGL-
WRU��L�&,60��&HUWLÀHG�,QIRUPDWLRQ�6HFXULW\�
0DQDJHU��DFUHGLWDGHV�SHU�,6$&$�

+D�HVWDW�'LUHFWRUD�&RUSRUDWLYD�GH�6HJX-
retat i Govern de Mitjans de CaixaBank 
L��SUqYLDPHQW��'LUHFWRUD�G
UHD�GH�6HJX-
retat i Control del Servei a Serveis Infor-
màtics. A més, abans va ser Directora de 
O
UHD�G
$XGLWRULD�GH�0LWMDQV�
,QFRUSRUDGD�D� µOD�&DL[Dµ� O
DQ\�������$Q-
WHULRUPHQW�YD�WUHEDOODU�D�$UWKXU�$QGHUVHQ�
�������������RQ�YD�GHVHQYROXSDU�DFWLYLWDWV�
SUzSLHV�G
DXGLWRULD�GH�VLVWHPHV� L�SURFHV-
VRV��DL[t�FRP�FRQVXOWRULD�GH�ULVFRV�

-$9,(5�9$//(
'LUHFWRU�([HFXWLX�G
$VVHJXUDQFHV

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

Llicenciat en Ciències Empresarials i 
Màster en Administració d'Empreses per 
(6$'(�� &RPPXQLW\� RI� (XURSHDQ� 0DQD-
JHPHQW�6FKRRO��&(06��D�+(&�3DUtV�

(OV� ~OWLPV� DQ\V� KD� GHVHQYROXSDW� OD� VHYD�
carrera professional com a Director Ge-
neral a Bansabadell Vida, Bansabadell 
6HJXURV�*HQHUDOHV� L�%DQVDEDGHOO�3HQVLR-
nes, i també ha estat Conseller Delegat de 
=XULFK� 9LGD�� $O� *UXS� =XULFK� YD� VHU� &)2�
d'Espanya i director d'Inversions per a Es-
panya i Llatinoamèrica.

eV� &RQVHOOHU� 'LUHFWRU� *HQHUDO� GH� 9LGD-
Caixa, Vicepresident i membre del Comitè 
([HFXWLX�L�GHO�&RQVHOO�GLUHFWLX�G
8QHVSD��L�
Conseller d'ICEA.

Ð6&$5�&$/'(5Ð1
Secretari General i del Consell

Educació

7UDMHFWzULD�
professional

Altres càrrecs 
actuals

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

Va exercir d'advocat de l'Estat davant el 
76-&��DPE�IXQFLRQV�GH�UHSUHVHQWDFLy�L�GH-
fensa de l'Estat en els ordres civil, penal, 
ODERUDO� L� FRQWHQFLyV� DGPLQLVWUDWLX�� 9RFDO�
GHO�-XUDW�3URYLQFLDO�G
([SURSLDFLy�)RUoRVD�
������������� $GYRFDW� GH� O
(VWDW� VHFUHWDUL�
GHO� 7ULEXQDO� (FRQRPLFRDGPLQLVWUDWLX� 5H-
JLRQDO�GH�&DWDOXQ\D��������������
9LQFXODW� DO�*UXS� µOD�&DL[Dµ�GHV�GH�������
ha estat advocat de la Secretaria Gene-
UDO�GH�µOD�&DL[Dµ��YLFHVHFUHWDUL�GHO�&RQVHOO�
d'Administració d'Inmobiliaria Colonial 
�������������VHFUHWDUL�GHO�&RQVHOO�GH�%DQF�
GH�9DOqQFLD��������L�9LFHVHFUHWDUL�GHO�&RQ-
VHOO� G
$GPLQLVWUDFLy� GH� µOD� &DL[Dµ� ÀQV� DO�
MXQ\�GH�������7DPEp�YD�VHU�3DWUy� L�9LFH-
VHFUHWDUL�GH�OD�)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ�ÀQV�D�OD�
VHYD�GLVVROXFLy�HO�������DL[t�FRP�6HFUHWDUL�
GHO� 3DWURQDW�GH� OD� )XQGDFLy�%DQFjULD� µOD�
&DL[Dµ�ÀQV�DO������

3DWUy�L�VHFUHWDUL�GHO�3DWURQDW�GH�OD�)XQ-
GDFLy�GHO�0XVHX�G
$UW�&RQWHPSRUDQL�GH�
%DUFHORQD� �0$&%$���eV� WDPEp�VHFUHWDUL�
GH� OD� )XQGDFLy� G
(FRQRPLD� $SOLFDGD�
�)('($��

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

&20,7Ë�$/&2��$FWLXV�L�3DVVLXV�

El Comitè de COAP és responsable de la gestió, 
HO�VHJXLPHQW�L�HO�FRQWURO�GHOV�ULVFRV�HVWUXFWXUDOV�
GH� OLTXLGLWDW�� WLSXV�G
LQWHUqV� L� WLSXV�GH�FDQYL�GHO�
EDODQo�GH�&DL[D%DQN�
eV� UHVSRQVDEOH� G
RSWLPLW]DU� L� UHQGLELOLW]DU� O
HV-
WUXFWXUD� ÀQDQFHUD� GHO� EDODQo� GHO� *UXS� &DL[D-
%DQN�� LQFORVRV�HO�PDUJH�G
LQWHUHVVRV� L�HOV� UHVXO-
WDWV� H[WUDRUGLQDULV� HQ� HO� 5HVXOWDW� G
2SHUDFLRQV�
)LQDQFHUHV� �52)��� OD� GHWHUPLQDFLy� GH� OHV� WD[HV�
GH�WUDQVIHUqQFLD�DPE�HOV�GLIHUHQWV�QHJRFLV��,*&�

0,6���HO�PRQLWRUDWJH�GH�SUHXV��WHUPLQLV� L�YROXPV�GH�
OHV�DFWLYLWDWV�JHQHUDGRUHV�G
DFWLX�L�SDVVLX�� L� OD�JHVWLy�
GHO�ÀQDQoDPHQW�PDMRULVWD�
7RW�DL[z��GLQV�OHV�SROtWLTXHV�GHO�PDUF�G
DSHWLW�DO�ULVF�L�
els límits de risc aprovats pel Consell.
(Q�FRQVHT�qQFLD��SUHQGUj� OHV�GHFLVLRQV�RSRUWXQHV� L�
SRGUj�HIHFWXDU� UHFRPDQDFLRQV�D� OHV�GLIHUHQWV�jUHHV�
d'activitat.

)UHT�qQFLD
Mensual

Riscos gestionats
/HJDO�L�5HJXODWRUL�L�&RQGXFWD

Riscos gestionats
7HFQROzJLF

Riscos gestionats
5HSXWDFLRQDO

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�*/2%$/�'(/�5,6&
eV� UHVSRQVDEOH� GH� JHVWLRQDU�� FRQWURODU� L� PRQL-
torar de forma global els riscos inclosos en el 
&DWjOHJ�GH�5LVFRV�&RUSRUDWLX�GHO�*UXS��DL[t�FRP�
les implicacions en la gestió de la solvència i el 
FRQVXP�GH�FDSLWDO�
Per fer-ho, analitza el posicionament global dels 
ULVFRV�GHO�*UXS�L�HVWDEOHL[�OHV�SROtWLTXHV�TXH�RSWL-
PLW]LQ�OD�JHVWLy�L�HO�VHJXLPHQW�L�FRQWURO�GHOV�ULVFRV�

HQ�HO�PDUF�GHOV�VHXV�REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�
/
REMHFWLX�HVSHFtÀF�GHO�&*5�pV�DGHTXDU�O
HVWUD-
WqJLD�HQ�PDWqULD�GH�ULVF�DO�TXH�HVWDEOHL[�HO�&RQ-
VHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�DO�5$)��FRRUGLQDU�OHV�PHVX-
res de mitigació dels incompliments i la reacció 
D� OHV� VHYHV� DOHUWHV� SULPHUHQTXHV�� L� PDQWHQLU�
informat el Consell de CaixaBank.

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comissió 
GH�5LVFRV

&20,7Ë�'(�*29(51�'(�/$�,1)250$&,Ð�,�48$/,7$7�'(�/$�'$'$
9HWOODU�SHU�OD�FRKHUqQFLD��OD�FRQVLVWqQFLD�L�OD�TXDOL-
WDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�TXH�V
KD�GH�FRPXQLFDU�WDQW�DO�

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�'(�5(*8/$&,Ð
(O� &RPLWq� GH� 5HJXODFLy� pV� O
zUJDQ� GHFLVRUL� GH�
WRWV� HOV� DVSHFWHV� UHODFLRQDWV� DPE� OD� UHJXODFLy�
ÀQDQFHUD�� (QWUH� OHV� VHYHV� IXQFLRQV�� GHVWDTXHQ�
O
LPSXOV�GH�O
DFWXDFLy�GH�UHSUHVHQWDFLy�G
LQWHUHV-

)UHT�qQFLD
%LPHQVXDO

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�'(�5(63216$%,/,7$7�&25325$7,9$�,�5(387$&,Ð
eV�UHVSRQVDEOH�GH�IHU�HO�VHJXLPHQW�GH�O
HVWUDWqJLD�
L� OHV� SUjFWLTXHV� GH� UHVSRQVDELOLWDW� FRUSRUDWLYD�
i proposar i elevar per a la seva aprovació per 
part dels Òrgans de Govern corresponents 
OHV� SROtWLTXHV� JHQHUDOV� SHU� D� OD� JHVWLy� GH� OD�
UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD�L�GH�OD�UHSXWDFLy�

/D� VHYD� PLVVLy� pV� FRQWULEXLU� DO� IHW� TXH�
&DL[D%DQN� VLJXL� HO� PLOORU� EDQF� HQ� TXDOLWDW� L�
UHSXWDFLy�� UHIRUoDQW� OD� UHSXWDFLy� GH� O
(QWLWDW�
com a paradigma de banca responsable i 
compromesa socialment. 
eV� WDPEp� HO� UHVSRQVDEOH� GH� FRRUGLQDU� OHV�
SROtWLTXHV�L�HOV�SRVLFLRQDPHQWV�UHVSRQVDEOHV�HQ�
O
jPELW�GH�*UXS��

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comitè de 
Direcció

Altres Comitès

7RW�VHJXLW��HV�PRVWUD�OD�GHVFULSFLy�GHOV�FRPLWqV�SULQFLSDOV�HQ�
TXq�SDUWLFLSHQ�HOV�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHFFLy�

VRV�GH� O
(QWLWDW� L� OD�VLVWHPDWLW]DFLy�GH� OHV�DFWXDFLRQV�
UHJXODWzULHV�� DYDOXDQW� SHULzGLFDPHQW� OHV� LQLFLDWLYHV�
GXWHV�D�WHUPH�HQ�DTXHVW�jPELW�

UHJXODGRU�FRP�DO�PDQDJHPHQW�GHO�*UXS��L�DSRUWDU�HQ�
WRW�PRPHQW�XQD�YLVLy�WUDQVYHUVDO�G
DTXHVWD��

Riscos gestionats
/LTXLGLWDW�L�)LQDQoDPHQW��0HUFDW� 
i Estructural de tipus d'interès

Riscos gestionats
Tots els del Catàleg de  
5LVFRV�&RUSRUDWLX�GHO�*UXS

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

&20,7Ë�'(�*(67,Ð�3(1$/�&25325$7,9$
*HVWLRQDU�TXDOVHYRO�REVHUYDFLy�R�GHQ~QFLD��IHWD�
SHU�TXDOVHYRO� FDQDO�� HQ�PDWqULD�GH�SUHYHQFLy� L�
UHVSRVWD�GDYDQW�GH�FRQGXFWHV�SHQDOV��/HV�SULQ-

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
&RPLWq�*OREDO� 
del risc

&20,7Ë�3(50$1(17�'(�&5Ë',76
&RPLWq�TXH�V
HQFDUUHJD�GH�VDQFLRQDU�GH�PDQHUD�
col·legiada operacions de préstec i crèdit, avals i 
LQYHUVLRQV�HQ�JHQHUDO�SUzSLHV�GH�O
REMHFWH�VRFLDO�

)UHT�qQFLD
6HWPDQDO

Dependència
Consell 
d'Administració

&20,7Ë�'(�75$163$5Ë1&,$
$TXHVW�&RPLWq�DFWXD�FRP�D�zUJDQ�GHFLVRUL�SHU�D�
tots els aspectes relacionats amb la transparèn-
FLD� HQ� HO� GLVVHQ\� L� OD� FRPHUFLDOLW]DFLy� G
LQVWUX-
PHQWV�ÀQDQFHUV��SURGXFWHV�EDQFDULV�L�DVVHJXUDQ-
ces d'estalvi i inversió.

9DOLGD�OD�FODVVLÀFDFLy�GHOV�QRXV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV��
SURGXFWHV�EDQFDULV�L�G
DVVHJXUDQFHV�G
HVWDOYL�L�LQYHU-
VLy� HQ� IXQFLy� GHO� VHX� ULVF� L� GH� OD� VHYD� FRPSOH[LWDW��
G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�OD�QRUPDWLYD�0L),'��GH�
WUDQVSDUqQFLD�EDQFjULD�L�G
DVVHJXUDQFHV�

&20,7Ë�'(�',9(56,7$7
/D� VHYD�PLVVLy� pV� OD� FUHDFLy�� O
LPSXOV�� HO� VHJXL-
ment i la presentació d'accions als estaments 
FRUUHVSRQHQWV�SHU�DXJPHQWDU� OD�GLYHUVLWDW�DPE�
IRFXV�HQ� OD�UHSUHVHQWDWLYLWDW�GH� OD�GRQD�HQ�SR-
VLFLRQV�GLUHFWLYHV�L�HYLWDU�OD�SqUGXD�GH�WDOHQW��DL[t�

)UHT�qQFLD
Trimestral

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�5,6&�0(',$0%,(17$/

&20,7Ë�'(�3/$16�'(�5(&83(5$&,Ð�,�5(62/8&,Ð

eV�HO�UHVSRQVDEOH�G
DQDOLW]DU�L��VL�HVFDX��DSURYDU�
OHV�SURSRVWHV� IHWHV�SHU� OHV�GLIHUHQWV� jUHHV� IXQ-
cionals respecte al posicionament estratègic de 
l'Entitat en relació amb la gestió del risc mediam-
ELHQWDO��D�PpV�G
LGHQWLÀFDU��JHVWLRQDU�L�FRQWURODU�

(ODERUDFLy�� DSURYDFLy�� UHYLVLy� L� DFWXDOLW]DFLy� GH�
SODQV� SHU� PLQLPLW]DU� O
LPSDFWH� GH� IXWXUHV� FULVLV�
ÀQDQFHUHV�HQ�HOV�FRQWULEXHQWV��

)UHT�qQFLD
Mensual

)UHT�qQFLD
Trimestral

Dependència
Comitè de 
Direcció

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�'(�35,9$&,7$7
$FWXD�FRP�D�zUJDQ�VXSHULRU�L�GHFLVRUL�SHU�D�WRWV�
els aspectes relacionats amb la privacitat i la pro-

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comitè de 
Direcció

&20,7Ë�'
(),&,Ë1&,$�
$TXHVW�&RPLWq� Wp�FRP�D�REMHFWLX� OD�PLOORUD�GH�
O
HÀFLqQFLD� HQ� O
RUJDQLW]DFLy� L� pV� HO� UHVSRQVDEOH�
de proposar i acordar, amb les Àrees i Filials, les 
SURSRVWHV�GH�SUHVVXSRVWRV�DQXDOV�GH�GHVSHVHV�L�

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comitè de 
Direcció

Riscos gestionats
5HQGLELOLWDW�GHO�QHJRFL��5HFXUVRV�
SURSLV��VROYqQFLD��/LTXLGLWDW�L�
ÀQDQoDPHQW��/HJDO�L�5HJXODWRUL�L�
5HSXWDFLRQDO

Riscos gestionats
5HSXWDFLRQDO

Riscos gestionats
/HJDO�L�5HJXODWRUL�L�&RQGXFWD

Riscos gestionats
5HQGLELOLWDW�GHO�QHJRFL�L� 
5HFXUVRV�SURSLV��VROYqQFLD

Riscos gestionats
Conducta

Riscos gestionats
Crèdit

)UHT�qQFLD
Mensual

Dependència
Comitè de 
Direcció

Riscos gestionats
/HJDO�L�5HJXODWRUL�� 
&RQGXFWD�L�5HSXWDFLRQDO

Riscos gestionats
/HJDO�L�5HJXODWRUL�� 
&RQGXFWD�L�5HSXWDFLRQDO

FLSDOV� IXQFLRQV� VyQ�� SUHYHQFLy�� GHWHFFLy�� UHVSRVWD��
informe i monitoratge del model.

GHO�EDQF�HO�QLYHOO�G
DSURYDFLy�GH� OHV�TXDOV� OL�FRUUHV-
SRQJXL�VHJRQV�QRUPDWLYD�LQWHUQD��

FRP� HQ� OD� UHVWD� G
jPELWV� GH� GLYHUVLWDW� TXH� VLJXLQ�
SULRULWDULV�SHU�D�O
(QWLWDW��FRP�OD�GLYHUVLWDW�IXQFLRQDO��
OD�JHQHUDFLRQDO�L�OD�FXOWXUDO�

HQ�SULPHUD�OtQLD�HOV�ULVFRV�DVVRFLDWV�D�DTXHVW�jP-
ELW��7DPEp�DXWRULW]D�H[FHSFLRQV�D�OHV�H[FOXVLRQV�
JHQHUDOV�L�VHFWRULDOV�TXH�UHFXOO�OD�3ROtWLFD��

WHFFLy�GH�GDGHV�GH�FDUjFWHU�SHUVRQDO�DO�*UXS�
CaixaBank.

LQYHUVLy��OHV�TXDOV�HV�SUHVHQWDUDQ�SHU�D�OD�VHYD�
UDWLÀFDFLy�SRVWHULRU�DO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�

Govern corporatiu

Línies 
(VWUDWqJLTXHV
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No Financera
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HVWUXFWXUD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

5HPXQHUDFLy
&DL[D%DQN�HVWDEOHL[�OD�SROtWLFD�GH�UHPXQHUDFLy�GHOV�VHXV�
&RQVHOOHUV�SDUWLQW�GHOV�VHXV�SULQFLSLV�JHQHUDOV�GH�UHPX-
QHUDFLy�� DSRVWDQW� SHU� XQ� SRVLFLRQDPHQW� HQ� HO� PHUFDW�
TXH� OL�SHUPHWL�DWUHXUH� L� UHWHQLU�HO� WDOHQW�QHFHVVDUL� L� LP-
SXOVDQW�FRPSRUWDPHQWV�TXH�DVVHJXULQ�OD�JHQHUDFLy�L�OD�
sostenibilitat de valor a llarg termini.

3HULzGLFDPHQW�V
DQDOLW]HQ�OHV�SUjFWLTXHV�GH�PHUFDW��PLW-
MDQoDQW�HQTXHVWHV�VDODULDOV�L�HVWXGLV�HVSHFtÀFV�DG�KRF�IHWV�

per especialistes de primer nivell, d'empreses compara-
EOHV�GH�O
,%(;����L�GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU��$�PpV��HQ�FHUWHV�
T�HVWLRQV�HV�JDXGHL[�GHO�VXSRUW�G
H[SHUWV�H[WHUQV�

/D�3ROtWLFD�DSOLFDGD�D�OD�UHPXQHUDFLy�GHOV�&RQVHOOHUV�VRW-
PHVD�SHO�&RQVHOO�DO�YRW�YLQFXODQW�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�GHO�
���GH�PDLJ�GHO������YD�WHQLU�XQ�SHUFHQWDWJH�GH�YRWV�D�
IDYRU�GHO����������$L[z��VXPDW�DOV�UHVXOWDWV�GH�OD�YRWD-
FLy�FRQVXOWLYD�GH�O
,QIRUPH�$QXDO�GH�5HPXQHUDFLRQV�GHOV�

&RQVHOOHUV�GH�O
H[HUFLFL�DQWHULRU��SHUPHW�HQWHQGUH�TXH�HOV�
DFFLRQLVWHV�YDQ�DYDODU�jPSOLDPHQW�D�OD�3ROtWLFD�GH�5HPX-
neracions de la Societat.

7RW�VHJXLW��HV�GHVFULX�OD�QDWXUDOHVD�GH�OHV�UHPXQHUDFLRQV�
SHUFHEXGHV�SHOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�GH�OD�6RFLHWDW�

REMUNERACIÓ DEL 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
meritada el 2020¹ 
�0,/(56�'(�½� �C.1.13� 

IMPORT DELS DRETS ACUMULATS 
pels CONSELLERS ACTUALS en 
matèria de pensions �0,/(56�'(�½� �C.1.13� 

IMPORT DELS DRETS ACUMULATS pels  
EXCONSELLERS en matèria   
de pensions �0,/(56�'(�½� �C.1.13� 

5.959 6.121 0

CONSELLERS

PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

CÀRREC EXECUTIU   
�(/�������120e6�$3/,&$%/(�$/�&216(//(5�'(/(*$7�

(O�VLVWHPD�SUHYLVW�HQ�HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�HVWDEOHL[�TXH�OD�UHPXQHUDFLy�GHO�FjUUHF�
GH�FRQVHOOHU�GH�&DL[D%DQN�KD�GH�FRQVLVWLU�HQ�XQD�TXDQWLWDW�À[D�DQXDO��O
LPSRUW�
Pj[LP�GH�OD�TXDO�GHWHUPLQDUj�OD�-XQWD�*HQHUDO��TXH�V
KD�GH�PDQWHQLU�YLJHQW�
PHQWUH�DTXHVWD�-XQWD�QR�Q
DFRUGL�OD�PRGLÀFDFLy��'
DTXHVWD�PDQHUD��OD�UHPX-
neració dels membres del Consell, en la seva condició com a tals, consisteix 
~QLFDPHQW�HQ�FRPSRQHQWV�À[RV�

(OV� &RQVHOOHUV� QR� ([HFXWLXV� �DTXHOOV� TXH� QR� H[HUFHL[HQ� IXQFLRQV� H[HFXWLYHV��
PDQWHQHQ�XQD�UHODFLy�PHUDPHQW�RUJjQLFD�DPE�&DL[D%DQN�L��HQ�FRQVHT�qQFLD��
no disposen de contractes formalitzats amb l'entitat per l'exercici de les seves 
IXQFLRQV�QL�WHQHQ�UHFRQHJXW�FDS�PHQD�GH�SDJDPHQW�SHU�ÀQDOLW]DFLy�GHO�FjUUHF�
de conseller.

(O�3UHVLGHQW�GHO�&RQVHOO� Wp�DWULEXwGD�XQD�UHWULEXFLy�À[D�DGGLFLRQDO��TXH�HVWj�
MXVWLÀFDGD�SHU� OD�GHGLFDFLy�HVSHFLDO�TXH�FRPSRUWD� O
H[HUFLFL�GH� OHV� IXQFLRQV�
SUzSLHV�GHO�VHX�FjUUHF�HQ�XQ�JUXS�GH�OD�PLGD�L�OD�FRPSOH[LWDW�GH�&DL[D%DQN�

3HO�TXH�ID�DOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�DPE�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV��HOV�(VWDWXWV�VRFLDOV�UHFR-
QHL[HQ�D�IDYRU�VHX�XQD�UHWULEXFLy�SHU�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV�DGGLFLRQDO�DO�FjUUHF�
de Conseller.

$L[t��GRQFV��HOV�FRPSRQHQWV�UHWULEXWLXV�SHU�DTXHVWHV�IXQFLRQV�V
HVWUXFWXUHQ�WHQLQW�HQ�
FRPSWH�HO�FRQWH[W�GH�FRQMXQWXUD�L�UHVXOWDWV��L�LQFORXHQ�

 > 8QD�UHPXQHUDFLy�À[D�EDVDGD�HQ�HO�JUDX�GH�UHVSRQVDELOLWDW�L�OD�WUDMHFWzULD�SURIHV-
VLRQDO��TXH�FRQVWLWXHL[�XQD�SDUW�UHOOHYDQW�GH�OD�FRPSHQVDFLy�WRWDO�

 > 8QD� UHPXQHUDFLy� YDULDEOH� HQ� IRUPD�GH�ERQXV� DQXDO� YLQFXODW� D� OD� FRQVHFXFLy�
G
REMHFWLXV�SUqYLDPHQW�HVWDEOHUWV�L�D�XQD�JHVWLy�SUXGHQW�GHOV�ULVFRV�

 > 3UHYLVLy�VRFLDO�L�DOWUHV�EHQHÀFLV�VRFLDOV�

 > 8Q�SOD�G
LQFHQWLXV�D�OODUJ�WHUPLQL�EDVDW�HQ�DFFLRQV�YLQFXODW�DO�SOD�HVWUDWqJLF�

1�/D�UHPXQHUDFLy�GHOV�FRQVHOOHUV�GH� O
H[HUFLFL������TXH�
V
LQGLFD�HQ�DTXHVW�DSDUWDW� Wp�HQ�FRPSWH�HOV�FDQYLV� VH-
J�HQWV�HQ�OD�FRPSRVLFLy�GHO�&RQVHOO�L� OHV�VHYHV�&RPLV-
VLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�

Amb efecte des del 2 d'abril del 2020, Marcelino Ar-
PHQWHU�YD�SUHVHQWDU� OD� VHYD� UHQ~QFLD�D� OD�FRQGLFLy�GH�
PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy� L� YD�GHL[DU�HO� VHX�
càrrec a la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transfor-
mació Digital. 

(O����GH�PDLJ�GHO������� OD� -XQWD�*HQHUDO�2UGLQjULD�YD�
DFRUGDU� UHGXLU�HQ�XQ�HO�QRPEUH�GH�FRQVHOOHUV�� DPE� OD�
TXDO�FRVD�HOV�PHPEUHV�GHO�&RQVHOO�YDQ�SDVVDU�D�VHU�TXLQ-
]H��'HV�G
DTXHVWD�GDWD��HV�YD�IHU�HIHFWLX�HO�QRPHQDPHQW�
GH�-RKQ�6��5HHG�FRP�D�&RQVHOOHU�&RRUGLQDGRU�HQ�VXEVWL-
WXFLy�D�;DYLHU�9LYHV��HO�PDQGDW�GHO�TXDO�QR�HV�YD�UHQRYDU�
L��SHU�WDQW��YD�GHL[DU�HO�VHX�FjUUHF�D�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�
i la de Nomenaments.

'HVSUpV� GH� OD� -XQWD� GHO� ��� GH� PDLJ� GHO� ������ HV� YDQ�
acordar canvis a les Comissions del Consell, amb els no-
PHQDPHQWV�VHJ�HQWV��GH�9HUyQLFD�)LVDV�FRP�D�PHPEUH�
GH� OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV� �YD�GHL[DU� HO� VHX� FjUUHF� D� OD�
&RPLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV���GH�&ULVWLQD�*DUPHQGLD�FRP�D�
PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�L�GH�OD�&R-
PLVVLy�GH�5HWULEXFLRQV��GH�7RPiV�0XQLHVD�FRP�D�PHP-
EUH�GH�OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV��G
(GXDUGR�-DYLHU�6DQFKL]�
com a membre de la Comissió de Nomenaments i de 
.RUR�8VDUUDJD�FRP�D�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�

Al tancament de l'exercici 2020, el Consell d'Adminis-
WUDFLy�HVWj�FRPSRVW�SHU�TXLQ]H�PHPEUHV��Q
KL�KD�XQ�GH�
YDFDQW��L�HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW��*RQ]DOR�*RUWi]DU��pV�O
~QLF�
PHPEUH�GHO�&RQVHOO�DPE�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV�

7DPSRF�QR�V
KL�LQFORXHQ�OD�UHPXQHUDFLy�SHU�SHUWLQHQoD�
a altres consells en representació de la Societat fora 
GHO� *UXS� FRQVROLGDEOH� ��������� ½�� QL� OHV� DSRUWDFLRQV�
D� VLVWHPHV� G
HVWDOYL� D� OODUJ� WHUPLQL� �QR� FRQVROLGDEOHV��
���������½��

1R�V
LQIRUPD�GHOV�GUHWV�FRQVROLGDWV�SHU�DQWLFV�FRQVHOOHUV�HQ�PDWqULD�GH�SHQVLRQV��DWqV�TXH�OD�VRFLHWDW�
QR�PDQWp�FDS�PHQD�GH�FRPSURPtV��G
DSRUWDFLy�R�GH�SUHVWDFLy��HQ�UHODFLy�DPE�DTXHVWV�H[�FRQVHOOHUV�
H[HFXWLXV�HQ�YLUWXW�GHO�VLVWHPD�GH�SHQVLRQV���&������
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Component À[

Component YDULDEOH

&RPSRQHQW�YDULDEOH�D�FXUW�WHUPLQL

&RPSRQHQW�YDULDEOH�D�OODUJ�WHUPLQL

/D�UHPXQHUDFLy�À[D�L�OD�VHYD�DFWXDOLW]DFLy�DSOLFDGD�DO�&RQVHOOHU�([HFXWLX�HV�EDVD�SULQFL-
SDOPHQW�HQ�HO�JUDX�GH�UHVSRQVDELOLWDW�L�OD�WUDMHFWzULD�SURIHVVLRQDO��FRPELQDGD�DPE�XQ�
HQIRFDPHQW�GH�PHUFDW�HQ�IXQFLy�G
HQTXHVWHV�VDODULDOV�L�HVWXGLV�HVSHFtÀFV�DG�KRF�IHWV�
SHU�HPSUHVHV�HVSHFLDOLW]DGHV��L�SUHQHQW�FRP�D�PRVWUD�GH�FRPSDUDFLy�XQ�SHHU�JURXS�
GH�EDQFV�HXURSHXV�FRPSDUDEOHV�

3HO�TXH�ID�D�OD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�FRUUHVSRQHQW�D�O
H[HUFLFL�������HO�&RQVHOOHU�'HOH-
JDW��YROXQWjULDPHQW��KD�GHFLGLW�UHQXQFLDU�KL��WDQW�HQ�HO�TXH�FRUUHVSRQ�DO�ERQXV�DQXDO�
FRP�D�OD�SDUW�FRUUHVSRQHQW�D�O
DQ\������GHO�3OD�G
,QFHQWLXV�DQXDOV�FRQGLFLRQDWV�L�YLQ-
FXODWV�DO�3OD�(VWUDWqJLF�������������SHU�D�PpV�LQIRUPDFLy��YHJHX�1RWD�����GHOV�&RPSWHV�
$QXDOV������

(O�&RQVHOOHU�([HFXWLX�Wp�UHFRQHJXGD�XQD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�HQ�IRUPD�GH�ERQXV��TXH�
HV�GHWHUPLQD�VREUH�XQD�UHWULEXFLy�WDUJHW�DPE�XQ�JUDX�G
DVVROLPHQW�DMXVWDW�DO�ULVF�L�DO�
PHVXUDPHQW�GHO�UHQGLPHQW�

 > �����HQ�IXQFLy�GH�UHSWHV�FRUSRUDWLXV�DPE�XQ�JUDX�G
DVVROLPHQW�>������������@��
OD� GHWHUPLQDFLy�GHO� TXDO� HV� EDVD� HQ� HOV� FRQFHSWHV� VHJ�HQWV�� DOLQHDWV� DPE�HOV�
REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�

COMPONENT VARIABLE A CURT TERMINI

COMPONENT VARIABLE A LLARG TERMINI

&RQFHSWH�REMHFWLYDEOH Ponderació Línia estratègica

527(��5HWXUQ 
RQ�7DQJLEOH�(TXLW\� ���� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��

PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD

5(&��UjWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH� ���� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��
PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD

9DULDFLy�G
DFWLXV�SUREOHPjWLFV ��� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��
PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD

5$)��5LVN�$SSHWLWH�)UDPHZRUN� ���� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��
PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD

4XDOLWDW ��� Oferir la millor experiència al client

&RQGXFWD�L 
compliment ��� Ser referents en gestió responsable i compromís amb 

la societat

 > �����HQ�IXQFLy�GH�UHSWHV�LQGLYLGXDOV��DPE�XQ�JUDX�GH�FRQVHFXFLy�>�����������
�@��HV�GLVWULEXHL[�JOREDOPHQW�HQWUH�UHSWHV�YLQFXODWV�DOV�REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV��/D�
YDORUDFLy�ÀQDO�SRW�RVFLOÃODU���������SHU�WDO�GH�UHFROOLU�OD�YDORUDFLy�TXDOLWDWLYD�L�HOV�
UHSWHV�H[FHSFLRQDOV�TXH�SXJXLQ�VRUJLU�GXUDQW�O
DQ\�

&RQFHSWH�REMHFWLYDEOH Línia estratègica

5(&��UjWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��PDQWHQLQW�OD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

527(��5HWXUQ�RQ�7DQJLEOH�(TXLW\� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��PDQWHQLQW�OD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

,(;��tQGH[�G
H[SHULqQFLD�FOLHQW� Oferir la millor experiència al client

5$)��5LVN�$SSHWLWH�)UDPHZRUN� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��PDQWHQLQW�OD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

765��7RWDO�6KDUHKROGHU�5HWXUQ� *HQHUDU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�SHU�DOV�DFFLRQLVWHV��PDQWHQLQW�OD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

,*5��tQGH[�JOREDO�GH�UHSXWDFLy� Ser referents en gestió responsable i compromís amb la societat

$TXHVW�SURJUDPD�SHUPHW�UHEUH��GHVSUpV�G
XQ�FHUW�SHUtRGH��XQ�QRPEUH�G
DFFLRQV�GH�
&DL[D%DQN��VHPSUH�TXH�HV�FRPSOHL[LQ�HOV�REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�L�FRQGLFLRQDW��HQWUH�DO-
WUHV�DVSHFWHV��D�O
HYROXFLy�L�HO�SRVLFLRQDPHQW�GH�FHUWV�SDUjPHWUHV�HVWUDWqJLFV�

(Q�HO�FDV�GHOV�&RQVHOOHUV�DPE�IXQFLRQV�H[HFXWLYHV��TXH�HO������QRPpV�V
DSOLFD�DO�&RQ-
VHOOHU�'HOHJDW��VHJXLGDPHQW�HV�GHVFULX�OD�QDWXUDOHVD�GHOV�FRPSRQHQWV�PHULWDWV�

/D�-XQWD�*HQHUDO�GHO������YD�DSURYDU�XQ�3OD�G
,QFHQWLXV�$QXDOV�&RQGLFLRQDWV�YLQFXODWV�
DO�3OD�(VWUDWqJLF�����������SHU�D�XQ�FROÃOHFWLX�GH�QRUDQWD�EHQHÀFLDULV��TXH�LQFORXHQ�HO�
&RQVHOOHU�'HOHJDW��HOV�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHFFLy�L�DOWUHV�GLUHFWLXV�FODX�GHO�*UXS�

7HQLQW�HQ�FRPSWH� O
REMHFWLX�G
HTXLOLEUL� UDRQDEOH� L�SUXGHQW�HQWUH�HOV�FRPSRQHQWV�
À[RV�L�YDULDEOHV�GH�UHPXQHUDFLy��OHV�TXDQWLHV�GH�UHPXQHUDFLy�À[D�GHOV�&RQVHOOHUV�
([HFXWLXV�VyQ�VXÀFLHQWV�L�HO�SHUFHQWDWJH�GH�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�HQ�IRUPD�GH�ER-
QXV�VREUH�OD�UHPXQHUDFLy�À[D�DQXDO�pV�UHGXwW��MD�TXH�QR�VXSHUD�HO������
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Aportacions a sistemes d'estalvi a llarg termini

$L[t�PDWHL[��HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW�Wp�SDFWDGHV�DO�VHX�FRQWUDFWH�DSRUWDFLRQV�SUHÀ[DGHV�D�
sistemes de previsió i d'estalvi. 

(O������GH�OHV�DSRUWDFLRQV�SDFWDGHV�D�SODQV�GH�SUHYLVLy�VRFLDO�FRPSOHPHQWjULD�WLQGUj�
OD�FRQVLGHUDFLy�G
LPSRUW�REMHFWLX��L�HO������UHVWDQW��OD�FRQVLGHUDFLy�GH�FRPSRQHQW�À[���
$TXHVW�LPSRUW�HV�GHWHUPLQD�VHJXLQW�HOV�PDWHL[RV�SULQFLSLV�TXH�HOV�HVWDEOHUWV�SHU�D�OD�
UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�HQ� IRUPD�GH�ERQLÀFDFLy��QRPpV� Wp�HQ�FRPSWH�HOV�SDUjPHWUHV�
G
DYDOXDFLy�LQGLYLGXDOV�L�pV�REMHFWH�G
DSRUWDFLy�D�XQD�SzOLVVD�GH�EHQHÀFLV�GLVFUHFLRQDOV�
de pensió.

3HO�TXH� ID�DOV�DFRUGV�HQWUH� OD� VRFLHWDW� L�HOV� VHXV�FjUUHFV�G
DGPLQLVWUDFLy� L�GLUHFFLy�R�
HPSOHDWV� VREUH� LQGHPQLW]DFLRQV�� FOjXVXOHV�GH�JDUDQWLD�R�EOLQGDWJH�� YHJHX�7DXOD�GH�
Conciliació �&������

REMUNERACIÓ TOTAL 
DE L'ALTA DIRECCIÓ 
�(;�&216(//(56�(;(&87,86� 
EL 20201 �0,/(56�'(�½� �C.1.14�

9.338

1 $TXHVW� LPSRUW� LQFORX� OD�UHWULEXFLy�À[D��HQ�HVSqFLH�� OHV�SULPHV�GH� O
DVVHJXUDQoD�GH�SUHYLVLy� L�HOV�EHQHÀFLV�GLVFUHFLRQDOV�GH�SHQVLy� L�DOWUHV�SUHVWDFLRQV�D�
OODUJ�WHUPLQL�DVVLJQDGHV�DOV�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHFFLy��/
DEULO�GHO�������HV�YD�LQIRUPDU�HO�PHUFDW�GH�OD�UHQ~QFLD�SHU�SDUW�GHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�D�OD�VHYD�
UHWULEXFLy�YDULDEOH�GHO�������WDQW�SHO�TXH�ID�DO�%RQXV�DQXDO�FRP�D�OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�VHJRQ�FLFOH�GHO�3OD�G
,QFHQWLXV�DQXDOV�FRQGLFLRQDWV�L�YLQFXODWV�
al Pla Estratègic 2019-2021.

'
DOWUD�EDQGD��DTXHVW�LPSRUW�QR�LQFORX�OD�UHPXQHUDFLy�SHU�OD�VHYD�DFWLYLWDW�GH�UHSUHVHQWDFLy�GH�O
(QWLWDW�HQ�&RQVHOOV�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�VRFLHWDWV�FRWLW]DGHV�
L�G
DOWUHV�DPE�UHSUHVHQWDFLy��GLQV�L�IRUD�GHO�JUXS�FRQVROLGDEOH������������½���
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Model de negoci
&DL[D%DQN�Wp�XQ�PRGHO�GH�EDQFD�
XQLYHUVDO�TXH�FHUFD�OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�
del client i s'hi adapta:

Activitat empresarial 
�UDQJ�GH�IDFWXUDFLy��PLOLRQV�G
HXURV�

3HUVRQHV�ItVLTXHV� 
�DFWLXV�JHVWLRQDWV��PLOLRQV�G
HXURV�

&,%	 
 International 

%DQNLQJ
%DQFD� 
Privada

%DQFD� 
Particulars

Negocis i 
Emprenedors

%DQFD�
Empreses2

200

����

���

1 Corporate & Institutional Banking

%DQFD� 
Premier %DQFD� 

5HWDLO

Centres 
Especialitzats

CaixaBank és l'únic 
banc espanyol amb 
sis àrees de negoci 
FHUWLÀFDGHV�SHU�$(125

LA SEGMENTACIÓ ÉS CLAU PER COBRIR 
MILLOR LES NECESSITATS DEL CLIENT

/
jPSOLD�JDPPD�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�L�G
DV-
VHJXUDQFHV� SHUPHWHQ� FREULU� WRWHV� OHV� QHFHVVLWDWV� GHOV�
clients. L'agilitat i l'accessibilitat permeten fer-ho de ma-
QHUD�TXH�O
H[SHULqQFLD� LQGLYLGXDO�GH�FDGD�FOLHQW�VLJXL� OD�
millor en cada moment.

 105

,�D�OD�VHYD�PDQHUD�G
XWLOLW]DU�OD�
tecnologia

A la seva manera de relacionar-se 
amb les persones

$�OHV�GLYHUVHV�PDQHUHV�TXH�WHQHQ�HOV�
clients de gestionar la mobilitat

$O�SHUÀO�GH�FDGD�FOLHQW�G
DFRUG�DPE�OD�
nostra segmentació
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%DQFD�5HWDLO
/D�SURSRVWD�GH�YDORU�GH�%DQFD�5HWDLO�V
DGUHoD�D�FOLHQWV�3DUWLFXODUV��3UHPLHU��1HJRFLV�L�
Emprenedors.

(O������V
KD�FRQWLQXDW�DPE�OD�FRQVROLGDFLy�GH�Les 4 Experiències Vitals, la transformació 
GH�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�L�O
LPSXOV�GH�QRXV�PRGHOV�GH�UHODFLy�DPE�HO�FOLHQW��

&RQVROLGDFLy�GH�OHV���H[SHULqQFLHV�YLWDOV 
orientades al client

Dia a Dia: posar fàcil al client 
OD�VHYD�UHODFLy�DPE�QRVDOWUHV��
TXH�RSHUDU�DPE�&DL[D%DQN�
UHVXOWL�DWUDFWLX�L�LQWHUHVVDQW��
Estar present de manera àgil i 
VHQ]LOOD�HQ�TXDOVHYRO�PRPHQW�
i lloc.

Dormir tranquil: FXLGDU�HO�
TXH�pV�LPSRUWDQW�SHU�DOV�
QRVWUHV�FOLHQWV�L�DMXGDU�ORV�D�
SURWHJLU�KR��6HU�DO�VHX�FRVWDW�
VHPSUH�L�DSRUWDU�VROXFLRQV�
TXH�OL�GRQLQ�VHJXUHWDW�

Gaudir de la vida: fer realitat 
OHV�LOÃOXVLRQV�GHOV�QRVWUHV�
FOLHQWV�L�GRQDU�ORV�VXSRUW�HQ�
HOV�VHXV�SURMHFWHV�DFWXDOV�L�
IXWXUV�IDFLOLWDQW�ÀQDQoDPHQW�
per poder fer-los realitat.

Pensar en el futur: DMXGDU�HOV�
QRVWUHV�FOLHQWV�D�SODQLÀFDU�HO�
VHX�HVWDOYL�L�DIURQWDU�HO�IXWXU�
DPE�VHJXUHWDW�WRWDO�

Transformació de la xarxa

Stores
548

Premier
14

All in One
2

Impuls de nous models de relació digital 
i remota amb el client

Proporcionant diverses eines d'Omniexperiència per fer més fàcil la re-
lació del gestor i el client:

Cites prèvies 
amb origen client 
agendadas

����M
Clients únics que han 
utilitzat El meu gestor

����M

����M
Cites registrades a 
l'aplicació Meeter de 
940.000 clients diferents

34%
Clients NOW que 
utilitzen el Mur

48.000
cites per 
videotrucada

����M
Clients únics 
Mur

�����M
Missatges al 
Mur

&LWD�SUqYLD�FRQÀU-
mada per mantenir 
entrevistes amb els 
gestors.

Nova aplicació Mee-
ter per evitar haver 
GH�IHU�FXD�TXDQ�HV�
YD�D�XQD�RÀFLQD�

3RWHQFLDFLy�GHO�0XU�
en la nostra banca 
en línia com a mitjà 
GH�FRPXQLFDFLy�jJLO�
L�VHJXU�

Noves facilitats per 
mantenir entrevistes 
sense necessitat 
GH�GHVSODoDU�VH�D�
O
RÀFLQD�JUjFLHV�D�OD�
YLGHRWUXFDGD�

BusinessBank
49
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BANCA PARTICULARS
Indicadors principalsClients particulars amb una posició de 

ÀQV�D��������HXURV

(O� ����� V
KD� OODQoDW� 'LD� D� 'LD�� TXH� DJUXSD� HOV� VHUYHLV� PpV� KDELWXDOV� GH� EDQFD� GH�
SDUWLFXODUV��FRPSWH��WDUJHWD��WUDQVIHUqQFLHV��UHEXWV��FDL[HUV��EDQFD�HQ�OtQLD��HWF���HQ�XQ�
PDWHL[�SDTXHW�ªWRW�LQFOzV«��(O�FOLHQW�SRW�JDXGLU�GH�PDQHUD�LOÃOLPLWDGD�GH�WRWV�HOV�VHXV�
DYDQWDWJHV�PHQWUH�FRPSOHL[L�OHV�FRQGLFLRQV�UHTXHULGHV��$TXHVW�SDTXHW�pV�JUDWXwW�SHU�
DOV�FOLHQWV�YLQFXODWV��

També hem ampliat i consolidat la nostra oferta a través d'acords amb partners estra-
WqJLFV��6DPVXQJ��$UYDO��6HFXULWDV�'LUHFW��<DPDKD��HQWUH�G
DOWUHV��WUHEDOODQW�KL�FRQMXQWD-
PHQW��FROÃODERUDQW�HQ�HO�FUHL[HPHQW�GHO�QHJRFL�L�SHUPHWHQW�QRV�GLYHUVLÀFDU�O
RIHUWD��$�
PpV��DPE�O
REMHFWLX�GH�FRQWLQXDU�IDFLOLWDQW�ÀQDQoDPHQW�DOV�QRVWUHV�FOLHQWV��DTXHVW�DQ\�
KHP�LQFUHPHQWDW�HO�FDWjOHJ�GH�SURGXFWHV�TXH�RIHULP�D�WUDYpV�GH�:LYDL��KHP�SRWHQFLDW�
OD�SURSRVWD�GH�UHQWLQJ�GH�YHKLFOHV�L�KHP�OODQoDW�0\&DUG��TXH�SHUPHW�JHVWLRQDU�IjFLO-
ment totes les compres.

8Q�QRX�HOHPHQW�HQ�OD�QRVWUD�RIHUWD�FRPHUFLDO�KD�HVWDW�O
DPSOLDFLy�GH�OD�SURSRVWD�GH�
3URWHFFLy�D�WUDYpV�GH�QRXV� OODQoDPHQWV�GH�SURGXFWHV��TXH�GHVHQYROXSHQ�L�DSURIXQ-
GHL[HQ�O
RIHUWD�GH�0\%R[��$UD��HOV�FOLHQWV�GH�O
XQLYHUV�0\%R[�WDPEp�SRGHQ�FRQWUDFWDU�
avantatges diferencials: MyBox Alarma, MyBox Protecció Sènior, MyBox Vida i MyBox 
6DOXW�6qQLRU�

CLIENTS 
VINCULATS1 
8,5 MM EL 2019 

CLIENTS OMNICANAL 
�OFICINA, CAIXERS I 
DIGITAL�
4,8 M EL 2019

ÍNDEX D'EXPERIÈNCIA
85,5 EL 2019 

CLIENTS AMB GESTOR 
ASSIGNAT
������(/������

����M ����M

����� �HVFDOD������� ����%
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6ROXFLRQV�GH�3URWHFFLy�
completes i competitives

Tarifa plana mensual

0DWHL[D�TXRWD�GXUDQW�WUHV�DQ\V

&REHUWXUHV�H[FOXVLYHV

+507.000
SzOLVVHV�FRPHUFLDOLW]DGHV�0\%R[�HO�����

1 Tots els segments. 

9HJHX�DSDUWDW�
COVID-19 amb el 
detall de totes les 

PHVXUHV�LPSXOVDGHV�
GH�VXSRUW�DOV�FOLHQWV�L�

a la societat

Model de negoci
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(VWUDWqJLTXHV
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d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
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d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Indicadors principals

$PE�O
REHUWXUD�GH���QRYHV�RÀFLQHV�6WRUH�3UHPLHU��HO������V
KD�FRQLQXDW�FRQVROLGDQW�OD�
SURSRVWD�GH�YDORU��L�V
KD�DUULEDW�D�XQ�WRWDO�GH����D�WRW�HO�WHUULWRUL��

'HVWDFD�HO� OODQoDPHQW�GH� OHV�QRYHV�FDUWHUHV�6PDUW�$OORFDWLRQ��XQD�QRYD� VROXFLy�GH�
JHVWLy�GLVFUHFLRQDO�TXH�RIHUHL[�XQD�JHVWLy�GLQjPLFD�DPE�PpV�FRQWURO�GH�OD�YRODWLOLWDW�D�
WUDYpV�G
XQ�PRGHO�TXDQWLWDWLX�TXH�LGHQWLÀFD�GLYHUVRV�HVFHQDULV�GH�PHUFDW�SHU�DMXVWDU�
HO�QLYHOO�GH�ULVF�GH�OD�FDUWHUD�L�HQ�PRGLÀFD�HO�SHV�HQ�UHQGD�YDULDEOH�GLQV�GH�FDGD�SHUÀO�

A més, CaixaBank ha obert Ocean, la plataforma digital de gestió de fons de terceres 
JHVWRUHV��D�WRWV�HOV�VHXV�FOLHQWV��6
KL�SHUPHWHQ�DSRUWDFLRQV�GHV�GH�����HXURV�

(O������V
KDQ�RIHUW�GLYHUVRV�ZHELQDUV�HVSHFtÀFV�SHU�DO�VHJPHQW��VREUH�GLYHUVHV�WHPjWL-
TXHV��GLUHFWULXV�G
LQYHUVLy��SUHSDUDU�OD�MXELODFLy�R�SODQLÀFDFLy�ÀQDQFHUD��HQWUH�G
DOWUHV��

ÍNDEX 
D'EXPERIÈNCIA
�����(/������

GESTORS 
ESPECIALITZATS

CLIENTS 
ASSESSORATS
840.285 EL 2019 

VIDEOTRUCADES 
EFECTUADES

������HVFDOD������� 2.591

853.312 +25.000

BANCA PREMIER

Clients particulars amb una posició 
GHV�GH��������D���������HXURV

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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ÍNDEX 
D'EXPERIÈNCIA
85,1 EL 2019 

concedits en préstecs ICO en 
154.000 operacions

������HVFDOD�������

+4.600 M€

CaixaBank s'ha consolidat com l'Entitat de referència per als Negocis i Emprenedors 
SUHVHQWDQW�XQ�PRGHO�G
DWHQFLy�H[FOXVLX�

6
KD�FRQWLQXDW�FRQVROLGDQW�OD�[DU[D�GH�JHVWRUV�HVSHFLDOLVWHV��������HO�������L�OD�[DU[D�
G
RÀFLQHV�%XVLQHVV��ÀQV�D�DUULEDU�D�OHV����RÀFLQHV�HO������

/D�SURSRVWD�GH�YDORU�V
KD�DQDW�HQULTXLQW�DPE�SURGXFWHV�GH�SURWHFFLy�H[FOXVLXV�SHU�DOV�
clients de Negocis, com MyBox Negoci i MyBox Vida Negocis. També s'ha consolidat 
O
DSOLFDFLy�6RFLDO�&RPPHUFH��TXH�SHUPHW�GRQDU�VROXFLRQV�GH�SDJDPHQW�L�FRPHUFLDOLW-
]DFLy�GH�SURGXFWHV�D�WUDYpV�GH�[DU[HV�VRFLDOV�D�FRPHUoRV�TXH�QR�WHQHQ�ZHE�QL�ERWLJD�
YLUWXDO�L�QRPpV�RSHUHQ�GH�PDQHUD�SUHVHQFLDO�

6
KD� OODQoDW� HO� QRX� 12:� 1HJRFLV� L� (PSUHVHV�� OD� EDQFD� GLJLWDO� H[FOXVLYD� SHU� D�
DTXHVWV�FOLHQWV��,�V
KD�LPSOHPHQWDW�OD�VLJQDWXUD�DPE�FHUWLÀFDW�GLJLWDO�SHU�D�QHJRFLV�
i emprenedors.

Indicadors principals

NEGOCIS I EMPRENEDORS

&OLHQWV�DXWzQRPV��SURIHVVLRQDOV��FRPHUoRV�L�PLFURHPSUH-
VHV�DPE�IDFWXUDFLy�ÀQV�D���PLOLRQV�G
HXURV�

,QFORX�OD�JHVWLy�LQWHJUDO�WDQW�GHOV�QHJRFLV�L�OHV�PLFURHP-
SUHVHV�FRP�GHOV�VHXV�FOLHQWV��L�LQWHJUD�WRWHV�OHV�VROXFLRQV�
TXH�DTXHVWV�QHFHVVLWHQ�SHU�DO�GLD�D�GLD��HO�ÀQDQoDPHQW�GHO�
VHX�QHJRFL��OD�SURWHFFLy�L�VHJXUHWDW��L�HO�VHX�IXWXU

PENETRACIÓ 
MICROEMPRESES1 
������(/������

����%

PENETRACIÓ 
AUTÒNOMS1

������(/�����

����%
QUOTA DE COMERÇOS 
$0%�)$&785$&,Ð���0½
������(/������

����%

+HP� DGDSWDW� OHV� FRQGLFLRQV� GH� SUHVWDFLy� GHO�
VHUYHL�739��D� OHV� FLUFXPVWjQFLHV�SHUVRQDOV�GH�
FDGDVFXQ�GHOV�FOLHQWV��

A més, hem posat a disposició dels nostres 
FOLHQWV� VROXFLRQV� G
H�FRPPHUFH� SHUTXq� SX-
JXHVVLQ�YHQGUH�DOV�FDQDOV�en línia:

Per fer vendes en línia a través de les xarxes 
socials, sense necessitat de tenir una pàgina 
web.

Permet cobrar als clients de manera no 
presencial i sense necessitat de tenir un TPV 
virtual. Només cal enviar un correu electrònic 
o un SMS amb un enllaç per fer el pagament 
amb targeta, de mamera còmoda i segura.

SOCIAL COMMERCE

PAYGOLD

RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA 
PER LA COVID-19

1 A novembre de 2020.

Model de negoci
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d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
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Fites de 2020

Consolidació de la base de clients i increment del negoci de Banca Privada. 
,PSXOV� GH� O
DVVHVVRUDPHQW� FRP� D� PHVXUD� GH� FUHL[HPHQW, gràcies a la 
FRQVROLGDFLy�GHO�QRVWUH�PRGHO�G
DVVHVVRUDPHQW�SHU�REMHFWLXV�7,0(�

14.094 M€

10.798 M€

28.639 operacions

Líders en el mercat de 
gestió discrecional a 
Espanya

Consolidació de &DL[D%DQN� :HDOWK�� OD� SULPHUD� XQLWDW� G
DVVHVVRUDPHQW�
LQGHSHQGHQW�LQWHJUDGD�HQ�XQD�HQWLWDW�EDQFjULD�D�(VSDQ\D�

,PSXOV� GHO� PRGHO� GH� gestió discrecional�� TXH� FRPSOHWD� O
jPSOLD� JDPPD�
H[LVWHQW� DPE� HO� OODQoDPHQW� GH� OHV� QRYHV� FDUWHUHV� 6PDUW� $OORFDWLRQ�� TXH�
XWLOLW]HQ�XQ�PRGHO�TXDQWLWDWLX�TXH�LGHQWLÀFD�GLYHUVRV�HVFHQDULV�GH�PHUFDW�SHU�
DMXVWDU�HO�QLYHOO�GH�ULVF�GH�OD�FDUWHUD��6
DGUHFHQ�D�FOLHQWV�TXH�YROHQ�VHU�DO�PHUFDW�
amb més probabilitats d'evitar escenaris extrems.

Ocean, la primera plataforma en línia de fons de terceres gestores amb 
LQIRUPDFLy�L�FRQGLFLRQV�SHUVRQDOLW]DGHV�HQ�IXQFLy�GHO�SHUÀO�GHO�FOLHQW��$�2FHDQ��
HO�FOLHQW�YLVXDOLW]D�HO�GHWDOO�GHO�VHUYHL�HQ�IXQFLy�GHO�VHX�SHUÀO��WDULIHV��RIHUWD�GH�
IRQV��VHUYHL�GH�FXVWzGLD���$FFpV�D�SURS�GH�������IRQV�GH�PpV�GH�����JHVWRUHV�

Especialització: SURSRVWHV�GH�YDORU�HVSHFtÀTXHV�L�HTXLS�GHGLFDW�D�FROÃOHFWLXV�
TXH�� SHU� OD� VHYD� QDWXUDOHVD�� FRPSDUWHL[HQ� QHFHVVLWDWV� L� REMHFWLXV� D� O
KRUD�
GH� JHVWLRQDU� HO� VHX� SDWULPRQL� �HQWLWDWV� QR� OXFUDWLYHV�� LQVWLWXFLRQV� UHOLJLRVHV�
L� HVSRUWLVWHV� SURIHVVLRQDOV��� /
DQjOLVL� GH� VHJPHQWDFLy� GH� FOLHQWV� L� OD� VHY�
KHWHURJHQHwWDW�D�OD�%DQFD�3ULYDGD�LPSXOVD�O
HVSHFLDOLW]DFLy�GHOV�JHVWRUV��

Tenim l'oferta d'inversions alternatives més àmplia del mercat espanyol, 
WDQW�HQ�VDOGRV�FRP�HQ�RSFLRQV��'XUDQW�HO������V
KDQ�GLVWULEXwW� IRQV�GH�%X\�
2XW��9HQWXUH�&DSLWDO��'HXWH��,QIUDHVWUXFWXUHV��5HQRYDEOHV��(FRQRPLD�&LUFXODU�
i Real Estate.

en gestió discrecional 
de carteres
������5(63(&7(�$�����

�������0½�5(63(&7(�$�����

a la plataforma Ocean
3(5�0e6�'(�������0½

%DQFD�3ULYDGD�GLVSRVD�G
HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�L�GH�PpV�GH�VLV�FHQWV�SURIHVVLRQDOV�DFUH-
GLWDWV�DPE�XQD�H[SHULqQFLD�PLWMDQD�GH�TXLQ]H�DQ\V�WUHEDOODQW�MXQWDPHQW�DPE�OD�[DU[D�
G
RÀFLQHV�SHU�RIHULU�HO�PLOORU�VHUYHL��

%DQFD�3ULYDGD�Wp����FHQWUHV�H[FOXVLXV�TXH�OL�SHUPHWHQ�DVVHJXUDU�TXH�HOV�FOLHQWV�VHP-
SUH�UHEHQ�XQ�WUDFWH�SURSHU��6
RIHUHL[HQ�DOV�FOLHQWV�GLIHUHQWV�PRGHOV�GH�VHUYHL��GHV�GH�
l'assessorament tradicional a l'assessorament independent, així com serveis de broker. 

$�PpV��D�WUDYpV�GHO�3URMHFWH�GH�YDORU�VRFLDO�HV�SURSRUFLRQHQ�VROXFLRQV�HQ�HOV�jPELWV�GH�
OD�ÀODQWURSLD�L�OD�LQYHUVLy�VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH��,65��

Clients particulars amb una posició de més de 
��������HXURV

%DQFD�3ULYDGD

Indicadors principals

DE CLIENTS 
ASSESSORATS

����(/�����

ÍNDEX D'EXPERIÈNCIA

�����(/�����

EN RECURSOS I VALORS 
GESTIONATS

�������0½������
RESPECTE A 2019

93%������HVFDOD�������

80.834 M€ 
GESTORS AMB 
L'ACREDITACIÓ 
DE LA CNMV EN 
ASSESSORAMENT 
FINANCER

100%
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,QYHUVLy�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�L�ÀODQWURSLD

(OV�SUHPLV�UHFRQHL[HQ�OD�FRQWULEXFLy�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV�D�SURMHFWHV�G
LQWHUqV�JHQHUDO�HQ�
GXHV�FDWHJRULHV��PLOORU�SURMHFWH�L�PLOORU�WUDMHFWzULD��(Q�OD�WHUFHUD�HGLFLy�����FDQGLGDWXUHV�
KDQ�FRPSUqV�GLIHUHQWV�jPELWV�GH�ÀODQWURSLD�

3a (GLFLy�GHOV�3UHPLV�6ROLGDULV�%DQFD�3ULYDGD

6
KDQ�GXW�D�WHUPH����MRUQDGHV�DPE�FOLHQWV�

Formació i Divulgació

����0½�GH�UHFDSWDFLy�SHU�D�GLYHUVHV�FDXVHV�VRFLDOV��SULQFLSDOPHQW�OD�FDPSDQ\D��&DSOODU-
VHQVHDOLPHQWV��HQWUH�HOV�FOLHQWV�GH�%DQFD�3ULYDGD�GXUDQW�HO������������UHVSHFWH�D�������

Donacions

,QFUHPHQW�G
XQ������GHOV�VDOGRV�PLWMDQV�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV�GH�%DQFD�3ULYDGD�HQ�DTXHVW�
WLSXV�GH�SURGXFWHV��$�PpV��V
KDQ�FRPHUFLDOLW]DW�GRV�YHKLFOHV�GH�FDSLWDO�GH�ULVF�G
LPSDFWH�

)RQV�G
,QYHUVLy�,65

8QD�SXEOLFDFLy�TXH�ID�EDODQo�S~EOLF�GHO�QRVWUH�VHUYHL�HQ�TXq��D�PpV��SDUWLFLSHQ�HVSH-
FLDOLVWHV�GH�UHIHUqQFLD�SHU�DSURIXQGLU�HQ�HO�FRQHL[HPHQW�GH� OD�)LODQWURSLD� L� OD� ,QYHUVLy�
Sostenible a Espanya.

3r ,QIRUPH�$QXDO�3URMHFWH�GH�9DORU�6RFLDO
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Indicadors principals

CaixaBank Empreses s'ha consolidat com l'entitat de referència per a les companyies 
espanyoles.

&HUWLÀFDGD�SHU�$(125�HQ�O
$VVHVVRUDPHQW�D�(PSUHVHV�L�HQ�&RPHUo�([WHULRU�L�7UHVRUHULD��
LQFRUSRUD�XQD�SURSRVWD�GH�YDORU�TXH�RIHUHL[�VROXFLRQV�LQQRYDGRUHV�L��XQD�DWHQFLy�HVSH-
FLDOLW]DGD�D�WUDYpV�GHOV�VHXV�����FHQWUHV�GLVWULEXwWV�SHU�WRW�HO�WHUULWRUL�HVSDQ\RO��HQ�TXq�HV�
SUHVWD�DVVHVVRUDPHQW��DYDQoDW�SHU�YLGHRFRQIHUqQFLD�R�HO�0XU�G
(PSUHVHV�

%DQFD�HPSUHVHV�SUHVHQWD�XQ�PRGHO�G
DWHQFLy�H[FOXVLX�HQ�TXq�XQ��HTXLS�GH�SURIHVVLRQDOV�
donen resposta a les necessitats de cada empresa. 

/
(QWLWDW�YRO�FRQWLQXDU�LQFUHPHQWDQW�OD�UHODFLy�DPE�HOV�VHXV�FOLHQWV��DL[t�FRP�DPSOLDU�OD�
EDVH�GH�FOLHQWV�HPSUHVD�SHU�FRQWLQXDU�LPSXOVDQW�HO��FUqGLW�DPE�HO�PLOORU�VHUYHL�
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&OLHQWV�HPSUHVHV�HQWUH���L�����0½� 
de facturació

%DQFD�G
(PSUHVHV

ÍNDEX D'EXPERIÈNCIA 
86,6 EL 2019

����
D'INVERSIÓ 
47.651

QUOTA DE CRÈDITS A 
EMPRESES1  
�����3��(/�����

����%

CREIXEMENT DE LA 
INVERSIÓ EL 2020

13%

QUOTA DE LÍSING 
������(/������ 

����%

#1 LÍDERS

QUOTA D'AVALS 
INTERNACIONALS 

����% ����%
REBUTS EMESOS

1 A novembre de 2020.

#1 LÍDERS

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci
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(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
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No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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9HULÀFDFLy�
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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Fites de 2020

1RX�&DL[D%DQN�12:�(PSUHVHV��DPE�QRYHV�IXQFLRQDOLWDWV�GH�VHUYHLV�GLJLWDOV��

1RX�PRGHO�G
DWHQFLy������TXH�SRWHQFLD�HOV�FDQDOV�GLJLWDOV

,PSXOV�GH�OD�VLJQDWXUD�GLJLWDO�SHU�D�HPSUHVHV

+RWHOV�	�7RXULVP 
+HP�DFRPSDQ\DW�HO�VHFWRU�GHO�WXULVPH�HQ�XQHV�FLUFXPVWjQFLHV�PROW�FRPSOH-
[HV�L�WDPEp�KR�FRQWLQXDUHP�IHQW�SHU�GRQDU�VXSRUW�D�OD�VHYD�UHFXSHUDFLy��$L[t�
PDWHL[��KHP�UHEXW�HO�UHFRQHL[HPHQW�SHU�SDUW�GH�O
2071 per les iniciatives 
TXH�KDQ�FRQWULEXwW�D�PLWLJDU�O
LPSDFWH�GH�OD�&RYLG����DO�VHFWRU��

5HDO�6WDWH�	�+RPHV 
0DOJUDW�OHV�FLUFXPVWjQFLHV��KHP�FRQWLQXDW�ÀQDQoDQW�WDQW�OHV�HPSUHVHV�GHO�
sector de la promoció immobiliària com els compradors dels habitatges.

)LQDQoDPHQWV�HVWUXFWXUDWV 
5qFRUG�G
RSHUDFLRQV�GH�)LQDQoDPHQWV�(VWUXFWXUDWV�DO�VHFWRU�G
(PSUHVHV�D�
(VSDQ\D�VLJQDGHV�SHU�&DL[D%DQN��0pV�GH�����RSHUDFLRQV�VLJQDGHV��DPE�XQD�
VzOLGD�FRQVROLGDFLy�GHO�QHJRFL�GH�5HDO�(VWDWH�&RPHUFLDO��FRQWLQXDQW�XQ�DQ\�
més com a entitat de referència en el mercat.

GAVI

ja participen en el programa

Programa per a la 
vacunació infantil

+2.000 empreses

INCORPORA
/ORFV�GH�WUHEDOO�SHU�D�SHUVRQHV
HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW

+300 insercions

+1.000 M€
signats en moratòries i 
ajudes per a les empreses 
més afectades per la 
Covid-19

+7.500 M€
concedits en 
préstecs ICO

RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA DE COVID-19

6
KD�LPSXOVDW�OD�FROÃODERUDFLy�DPE�HOV�SURJUDPHV�GH�OD�)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ�
com a part de la responsabilitat corporativa de les empreses.
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1�2UJDQLW]DFLy�0XQGLDO�GHO�7XULVPH�

Model de negoci
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(VWUDWqJLTXHV
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No Financera
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HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
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*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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La Nostra 
Identitat
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&,%�	�,QWHUQDWLRQDO�%DQNLQJ�LQWHJUD�WUHV�jUHHV�GH�QHJRFL��%DQFD�&RUSRUDWLYD��%DQFD�,QWHU-
QDFLRQDO�L�%DQFD�,QVWLWXFLRQDO��L�GLYHUVHV�jUHHV�GH�SURGXFWH�TXH�SUHVWHQ�VHUYHLV�DOV�FOLHQWV��
FRP�&DSLWDO�0DUNHWV��7UHVRUHULD��3URMHFW�)LQDQFH��$VVHW�)LQDQFH�L�0	$�

%DQFD�&RUSRUDWLYD�GHVHQYROXSD�L�JHVWLRQD�OD�UHODFLy�DPE�HOV�FOLHQWV�FRUSRUDWLXV�QDFLRQDOV�
L�LQWHUQDFLRQDOV�DPE�O
REMHFWLX�GH�FRQYHUWLU�VH�HQ�OD�VHYD�HQWLWDW�ÀQDQFHUD�GH�UHIHUqQFLD��
7p�XQD�HVWUXFWXUD�GH�FREHUWXUD�VHFWRULDO�GH�FOLHQWV� �(QHUJLD�	�7071��&RQVWUXFFLy� L� ,Q-
IUDHVWUXFWXUHV�L�5HDO�(VWDWH��,QG~VWULHV�L�),*2��L�XQD�RIHUWD�GLIHUHQFLDGRUD�GH�SURGXFWHV�GH�
ÀQDQoDPHQW�HVWUXFWXUDW��:RUNLQJ�&DSLWDO��7UDGH�)LQDQFH��0HUFDW�GH�&DSLWDOV�L�$VVHVVRUD-
PHQW��$GGLFLRQDOPHQW��GHVHQYROXSD�O
DFWLYLWDW�DPE�HQWLWDWV�PXOWLODWHUDOV�LQWHUQDFLRQDOV�L�
GRPqVWLTXHV��HO�*UXS�%(,3, l'IFC4 i l'ICO5��

%DQFD�,QWHUQDFLRQDO�RIHUHL[�VXSRUW�DOV�FOLHQWV�GH�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV��GH�&,%�L�%DQFD�G
(P-
SUHVHV�TXH�RSHUHQ�D�O
H[WHULRU��DL[t�FRP�D�ODUJH�FRUSRUDWHV�ORFDOV��D�WUDYpV�GHOV�VHXV����
SXQWV�GH�SUHVqQFLD�LQWHUQDFLRQDO�L�����SURIHVVLRQDOV�

%DQFD�,QVWLWXFLRQDO�SUHVWD�VHUYHL�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�GHO�VHFWRU�S~EOLF�L�SULYDW��D�WUDYpV�G
XQD�
SURSRVWD�GH�YDORU�TXH�FRPELQD�DOWD�HVSHFLDOLW]DFLy��SUR[LPLWDW�DPE�HOV�FOLHQWV�L�XQ�FRQ-
MXQW�LQWHJUDO�GH�VHUYHLV�L�VROXFLRQV�ÀQDQFHUHV�DGDSWDGHV�D�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�

Indicadors principals

Presència internacional
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18 oficines de 
representació

0LOj��3HTXtQ��;DQJDL��'XED\\��1RYD�'HOKL��,VWDQEXO��(O�&DLUH��
6LQJDSXU��6DQWLDJR�GH�;LOH��%RJRWj��1RYD�<RUN��6mR�3DXOR��
-RKDQQHVEXUJ��+RQJ�.RQJ��/LPD��$OJHU��6LGQH\�L�7RURQWR�

5
6XFXUVDOV�
internacionals 
�VHW�RILFLQHV�

9DUVzYLD
0DUURF�DPE���RÀFLQHV��&DVDEODQFD��7jQJHU��$JDGLU
Londres
)UDQNIXUW
París

2 6SDQLVK�
'HVN

&LXWDW�GH�0q[LF
Viena

1 Technology, Media and Telecom 2�)LQDQFLDO�,QVLWXWLRQV�*URXS�3�%DQF�(XURSHX�G
,QYHUVLRQV�4 International Finance Corporation 5�,QVWLWXW�2ÀFLDO�GH�&UqGLW

D'INVERSIÓ
������5(63(&7(� 
DEL 2019

50.479 M€ 

ACORDS AMB BANCS 
CORRESPONSALS

1.597
CENTRE CORPORATE 
BANKING

1

CENTRES INSTITUTIONAL 
BANKING

14

QUOTA TRADE

����%

D'INVERSIÓ EN 
PROJECTES D'ENERGIES 
RENOVABLES

+3.000 M€

Clients corporacions amb una facturació superior a 
����0½��LQVWLWXFLRQV�L�FOLHQWV�LQWHUQDFLRQDOV

&,%�	�,QWHUQDWLRQDO�%DQNLQJ
Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA DE COVID-19

Fites de 2020

&UHL[HPHQW�GHO�������GHO�YROXP�GH�QHJRFL�GH�OHV�VXFXUVDOV�LQWHUQDFLRQDOV�

,PSXOV�HQ�OD�LQYHUVLy�FUHGLWtFLD�DOV�SDwVRV�TXH�FREUHL[�OD�[DU[D�G
2ÀFLQHV�GH�
5HSUHVHQWDFLy��6
KDQ�IRUPDOLW]DW�XQ�WRWDO�GH�������0½�

3UHPL�,)&��*UXS�%DQF�0XQGLDO��FRP�D�%HVW�&RQÀUPLQJ�%DQN a nivell 
PXQGLDO��HQ�HO�PDUF�GHO�3URJUDPD�GH�)LQDQoDPHQW�SHU�DO�&RPHUo�([WHULRU�
�*7)3��

Jornades de Portes a l'Exterior, en 10 països i 234 entrevistes amb 112 
FOLHQWV��$GGLFLRQDOPHQW��V
KDQ�HIHFWXDW�VHVVLRQV�SHU�YLD�WHOHPjWLFD�DPE����
clients.

(PLVVLy�GH���������WDUJHWHV�VRFLDOV�SHU�D�OD�JHVWLy�EHTXHV�GH�PHQMDGRU�
GRQDQW�VXSRUW�D�OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV�

&RQFHVVLy�GH������0½�HQ�SUpVWHFV�D�HQWLWDWV�GHO�WHUFHU�VHFWRU�

)RUPDOLW]DFLy�G
RSHUDFLRQV�GH�OLTXLGLWDW�SHU�XQ�YROXP�VXSHULRU�D�������0½�HQ�
TXq�HV�GRQD�VXSRUW�DOV�QRVWUHV�FOLHQWV�L�HV�FRQWULEXHL[�D�OD�VHYD�YLDELOLWDW� 
a llarg termini.

//$1d$0(17�'(�
&$,;$%$1.�);�12:

/D�SODWDIRUPD�TXH�SHUPHW�DOV�FOLHQWV�
gestionar les seves operacions de divises 
amb més agilitat, en temps real i de manera 
VHJXUD�

Nous productes i serveis�OODQoDWV�HO������

&5($&,Ð�(48,3�6758&785('�
75$'(�),1$1&E
Dedicat a crear i formalitzar operacions 
QDFLRQDOV�L�LQWHUQDFLRQDOV�DPE�FREHUWXUD�
d'Export Credit Agencies.

&5($&,Ð�'(�/
(48,3�'(�
6867$,1$%/(�),1$1&(

3HU�GRQDU�VXSRUW�DOV�FOLHQWV�HQ� 
RSHUDFLRQV�TXH�FRPSOHL[LQ�FULWHULV�G
,QYHUVLy�
Socialment Responsable.

'(6(192/83$0(17�'(�
352'8&7(6�'(�&,5&8/$17�,�
&20(5d�(;7(5,25
de la cartera per a BANK-to-BANK.

)$&725,1*�)&,�&(6&(
D�OHV�VXFXUVDOV�LQWHUQDFLRQDOV�

6,*1$785$�',*,7$/�'(�'(5,9$76
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1

1 KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y �TXB;6�76=F	IHDWXUH HPEBWLWOH

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV
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La Nostra 
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https://www.youtube.com/watch?v=2qu_XS8TSZc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2qu_XS8TSZc&feature=emb_title
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(O�%3,�pV�XQD�LQVWLWXFLy�ÀQDQFHUD�FHQWUDGD�HQ�EDQFD�FRPHUFLDO�D�3RUWXJDO��RQ�pV�OD�
FLQTXHQD� LQVWLWXFLy�ÀQDQFHUD�PpV� LPSRUWDQW�HQ�WHUPHV�G
DFWLXV��DPE�TXRWHV�SHU�
GDPXQW�GHO�����HQ�FUqGLWV�L�GLSzVLWV��

(O�QHJRFL�GHO�%3,�V
RUJDQLW]D�D�%DQFD�GH�3DUWLFXODUV��1HJRFLV��3UHPLHU�L� ,Q7RXFK�L�
3ULYDWH�%DQNLQJ��%DQFD�G
(PSUHVHV�L�,QVWLWXFLRQV�L�&RUSRUDWH�DQG�,QYHVWPHQW�%DQ-
NLQJ��(O�%3,�RIHUHL[�XQD�JDPPD�FRPSOHWD�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�ÀQDQFHUV��DMXVWDGD�
D�OHV�QHFHVVLWDWV�HVSHFtÀTXHV�GH�FDGD�VHJPHQW��D�WUDYpV�G
XQD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�
especialitzada, omnicanal i totalment integrada. 

/
RIHUWD�GH�SURGXFWHV�GHO�%3,�HV�FRPSOHPHQWD�DPE�VROXFLRQV�G
LQYHUVLy�L�HVWDOYL�GH�
O
jUHD�GH�*HVWLy�G
$FWLXV�L�$VVHJXUDQFHV�GH�&DL[D%DQN�L�DPE�OD�GLVWULEXFLy�G
DVVHJX-
UDQFHV�GH�QR�YLGD�G
$OOLDQ]�3RUWXJDO�L�G
DVVHJXUDQFHV�GH�FUqGLW�GH�&RVHF��(O�������%3,�
YD�SDVVDU�D�FRPHUFLDOLW]DU�DVVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�ULVF�GH�%3,�9LGD�L�3HQVRHV��GHVSUpV�
GH�ÀQDOLW]DU�O
DFRUG�GH�GLVWULEXFLy�G
DTXHVWHV�DVVHJXUDQFHV�DPE�$OOLDQ]�3RUWXJDO�

Indicadors principals

0LOORUDU�O
HÀFLqQFLD�
operativa i organitzativa

&RQVROLGDU�OD�UHSXWDFLy�
del banc basada en la 
TXDOLWDW�GHO�VHUYHL�DO�
client i a la societat

Prioritats�HVWUDWqJLTXHV

Creixement sostenible 
en rendibilitat

Accelerar la 
transformació de 
l'experiència del client

'HVHQYROXSDU�HOV�UHFXUVRV�
KXPDQV�GHO�EDQF

Banco do Ano en 
3RUWXJDO

Millor Gran Banc a 
3RUWXJDO

Marca d'Excel·lència 

5HFRQHL[HPHQWV

RECURSOS TOTALS DE 
CLIENTS 
�������5(63(&7(� 
AL 2019

32.614 M€ 

DE CLIENTS
1,9 M EL 2019

����M
EMPLEATS  
4.840 EL 2019

4.622

CRÈDIT BRUT A LA 
CLIENTELA 
�������5(63(&7(� 
AL 2019

25.647 M€ 

OFICINES
����(/�����

421

D'ACTIU TOTAL
�������0½�(/�����

37.564 M€
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

Model de negoci

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
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�����GHOV�FHQWUHV�G
HPSUHVHV�HQ�IXQFLRQDPHQW�L�PpV�GHO�����GH�OHV�RÀFLQHV�
retail i centres premier. 

,PSOHPHQWDFLy�GH�PHVXUHV�GH�VXSRUW�D�SDUWLFXODUV�L�HPSUHVHV�

6LPSOLÀFDFLy�GH�SURFHVVRV�TXH�KDQ�SHUPqV�PLOORUDU�O
H[SHULqQFLD�GHO� 
client i adaptació al teletreball.

/D�)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ��HQ�DVVRFLDFLy�DPE�HO�%3,��KD�PDQWLQJXW�WRWV�HOV�
SURJUDPHV�SUHYLVWRV�SHU�D�������$�PpV��KDQ�GHVHQYROXSDW�LQLFLDWLYHV�
HVSHFtÀTXHV�SHU�DOV�FROÃOHFWLXV�PpV�YXOQHUDEOHV�TXH�OD�SDQGqPLD�KD�DIHFWDW�

RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA DE COVID-19

Fites de 2020

1r Banc a obtenir la marca COVID safe D�3RUWXJDO��
*UDQGH�3UpPLR�$3&(�&29,'�SHU�D�FRPXQLFDFLy�
interna i distinció als Global Finance Awards com a 
Crisis Leadership

Consolidació del BPI com la Private Banking més important 
TXH�RSHUD�D�3RUWXJDO� 

,PSXOV�GH�OD�GLJLWDOLW]DFLy�L�PLOORUD�GH�O
H[SHULqQFLD�GHO�FOLHQW�
en els canals digitals:

 > 1RYHV�VROXFLRQV�GH�YHQGD�GLJLWDO��DVVHJXUDQFHV��L�
DXJPHQW�G
RSHUDFLRQV�GLVSRQLEOHV�

 > ,QQRYDGRU�VLVWHPD�GH�VLJQDWXUHV�GLJLWDOV�

 > Internet i Mobile Banking: #2 en penetració en 
SDUWLFXODUV�L����HQ�TXRWD�G
HPSUHVHV

Creació del Centre de Competències de Robotització per 
FRQWULEXLU�D�O
DXJPHQW�GH�O
HÀFLqQFLD�L�HVWDOYLV�GH�FRVWRV�

1r %DQF�D�3RUWXJDO�D�DFRQVHJXLU�OD�FHUWLÀFDFLy�&00,�/��

IN-728&+
(OV�FOLHQWV�SDUWLFXODUV�WHQHQ�XQ�JHVWRU�DVVLJQDW�
DPE�TXL�HV�SRGHQ�FRPXQLFDU�SHU�WHOqIRQ�R�
per xat a través de BPI App o BPI Net i fer 
RSHUDFLRQV�D�GLVWjQFLD��GHV�GH�TXDOVHYRO�OORF�L�
en horari estès.

Nous productes i serveis�OODQoDWV�HO������

/,1+$�%3,���)(,�$*5,&8/785$
$O�PDUo�GH�������HO�%3,�YD�VLJQDU�XQ�DFRUG�
DPE�HO�)RQV�(XURSHX�G
,QYHUVLRQV��)(,��SHU�
posar a disposició dels clients la Línia Agrícola 
GHO�%3,�)(,��SHU�XQ�LPSRUW�GH����0½��(O�VHX�
REMHFWLX�pV�GRQDU�VXSRUW�D�SURMHFWHV�G
LQYHUVLy�
D�O
DJULFXOWXUD�L�O
DJURLQG~VWULD��HQ�FRQGLFLRQV�
més avantatjoses.

%3,�'5,9(
Permet als concessionaris de cotxes i els 
FOLHQWV�ÀQDQoDU�O
DXWRPzELO�HQ�XQ�DPELHQW�
WRWDOPHQW�GLJLWDO��PpV�VHJXU�L�LQQRYDGRU�

 117

/,1+$�%3,�–�527$�(1�
(O�%3,�L�O
$VVRFLDomR�GRV�0XQLFtSLRV�GD�5RWD�
GD�(VWUDGD�1DFLRQDO���YDQ�VLJQDU�XQ�SURWRFRO�
GH�ÀQDQoDPHQW�HQ�FRQGLFLRQV�HVSHFLDOV�
SHU�SURPRXUH�DTXHVWD�UXWD�WXUtVWLFD��(O�%3,�
RIHUHL[�XQD�OtQLD�GH�����0½�SHU�GRQDU�VXSRUW�
D�OHV�HPSUHVHV�TXH�IRUPHQ�SDUW�GH�OD�;DU[D�
d'Agents EN2.

Millor 
Private 
Bank a 
3RUWXJDO

Best 
Digital 
Leader

)$0,/<�(;3(5,È1&,$6
3ODWDIRUPD�TXH�SHUPHW�DOV�FOLHQWV�DPE�FRPSWHV�
Valor i BPI Net obtenir descomptes en més de 
����PDUTXHV�GH�PRGD�L�YLDWJHV��HQWUH�G
DOWUHV�

0<�3/$11,1*
6HUYHL�GH�SODQLÀFDFLy�ÀQDQFHUD�D�%3,�1HW�L�
BPI App per a clients de Banca Premier.

&5Ë',7�3(5621$/
1RYHV�ÀQDOLWDWV��REUHV��DXWRPzELO��HQHUJLHV�
UHQRYDEOHV�L�VDOXW�

Best Private 
Bank for 
Portfolio 
Mana-
gement 
Technology 
LQ�(XURSH�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

PROCESSOS ESTRATÈGICS DE GESTIÓ DEL RISC

&DL[D%DQN�Wp�FRP�D�REMHFWLX�PDQWHQLU�XQ�SHUÀO�GH�ULVF�PLWMj�
EDL[��XQD�DGHTXDFLy�GH�FDSLWDO�FzPRGD�L�PqWULTXHV�VREUDGHV�GH�
OLTXLGLWDW��HQ�FRQVRQjQFLD�DPE�HO�VHX�PRGHO�GH�QHJRFL�L�O
DSHWLW�
DO�ULVF�TXH�GHÀQHL[�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
(OV�VLVWHPHV�GH�JHVWLy�GH�ULVFRV�LPSOHPHQWDWV�VyQ�DGHTXDWV�HQ�
UHODFLy�DPE�HO�SHUÀO�GH�ULVF�L�O
DSHWLW�DO�ULVF�DSURYDW�L�FRQVWHQ�GHOV�
HOHPHQWV�VHJ�HQWV�

/D�FXOWXUD�GH�ULVFRV�V
DUWLFXOD�D�WUDYpV�GH�
OD�IRUPDFLy��OD�FRPXQLFDFLy�L�O
DYDOXDFLy�
L�UHWULEXFLy�GH�O
DFRPSOLPHQW�GHOV�
empleats, entre d'altres.

(V�GHVHQYROXSD�D�WUDYpV�GH�SROtWLTXHV��
QRUPHV�L�SURFHGLPHQWV�LQWHUQV�TXH�
DVVHJXUHQ�OD�WXWHOD�DGHTXDGD�SHU�SDUW�GHOV�
zUJDQV�GH�JRYHUQ�L�HOV�FRPLWqV�GLUHFWLXV��DL[t�
FRP�PLWMDQoDQW�O
HVSHFLDOLW]DFLy�GH�O
HTXLS�
KXPj�

$�OD�1RWD���GHOV�&RPSWHV�$QXDOV�&RQVROLGDWV�GH�O
H[HUFLFL������HV�GHWDOOD�LQIRUPDFLy�DGGLFLRQDO�VREUH�OD�JHVWLy�GHO�ULVF�L�HO�PRGHO�GH�FRQWURO�LQWHUQ�GHO�*UXS�

GOVERN I 
ORGANITZACIÓ

PROCESSOS 
ESTRATÈGICS 
DE GESTIÓ DEL 
RISC

CULTURA 
DE RISCOS

ELEMENTS CENTRALS DEL MARC DE GESTIÓ DEL RISC 
DEL GRUP

(VWUXFWXUD�VREUH�OD�EDVH�GHO�PRGHO�GH�OHV�WUHV�OtQLHV�GH�GHIHQVD��TXH�SURSRUFLRQD�XQ�JUDX�GH�
VHJXUHWDW�UDRQDEOH�HQ�OD�FRQVHFXFLy�GHOV�REMHFWLXV�GHO�*UXS�

MARC DE CONTROL INTERN

CULTURA DE RISCOSGOVERN I ORGANITZACIÓ

,GHQWLÀFDFLy�L�DYDOXDFLy�GH�ULVFRV� Risk Assessment: H[HUFLFL�VHPHVWUDO�G
DXWRDYDOXDFLy�
GHO�SHUÀO�GH�ULVF�GHO�*UXS��,QFRUSRUD�XQ�SURFpV�G
LGHQWLÀFDFLy�G
HVGHYHQLPHQWV�HVWUDWq-
JLFV�TXH�DIHFWHQ�XQ�R�PpV�ULVFRV�TXH��SHO�VHX�SRWHQFLDO�G
LPSDFWH�D�PLWMj�R�OODUJ�WHUPLQL��
FRQYp�PRQLWRUDU�GH�PDQHUD�HVSHFtÀFD�

7D[RQRPLD�L�GHÀQLFLy�GH�ULVFRV��&DWjOHJ�GH�ULVFRV� relació i descripció dels riscos mate-
ULDOV�LGHQWLÀFDWV�GXUDQW�HO�SURFpV�GH�Risk Assessment�DPE�UHYLVLy�DQXDO��)DFLOLWD�HO�VHJXLPHQW�
i reporting, interns i externs, dels riscos.

0DUF�G
$SHWLW�DO�5LVF��5$)���HLQD�LQWHJUDO�L�SURVSHFWLYD��DPE�OD�TXDO�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUD-
FLy�GHWHUPLQD�OD�WLSRORJLD�L�HOV�OOLQGDUV�GH�ULVF�TXH�HVWj�GLVSRVDW�D�DFFHSWDU�SHU�D�OD�FRQVHFXFLy�
GHOV�REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�GHO�*UXS�HQ�UHODFLy�DPE�HOV�ULVFRV�GHO�FDWjOHJ�

MARC DE 
CONTROL 

INTERN

Gestió del risc
Gestió del risc

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
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$�FRQWLQXDFLy�HV�SUHVHQWHQ��SHU�DOV�GLYHUVRV�ULVFRV�LGHQWLÀFDWV�DO�&DWjOHJ�&RUSRUDWLX�GH�5LVFRV��HOV�DVSHFWHV�
PpV�GHVWDFDEOHV�UHVSHFWH�D�OD�VHYD�JHVWLy�L�DFWXDFLRQV�HQ�O
H[HUFLFL������

5HQGLELOLWDW�
de negoci

2EWHQFLy�GH�UHVXOWDWV�
inferiors a les expectatives 
GHO�PHUFDW�R�DOV�REMHFWLXV�
GHO�*UXS�TXH�LPSHGHL[LQ��HQ�
GDUUHUD�LQVWjQFLD��DVVROLU�XQ�
JUDX�GH�UHQGLELOLWDW�VRVWHQLEOH�
VXSHULRU�DO�FRVW�GH�FDSLWDO�

/D�JHVWLy�G
DTXHVW�ULVF�VH�VXSRUWD�HQ�HO�SURFpV�HVWUDWqJLF�
GH�SODQLÀFDFLy�ÀQDQFHUD��HO�TXDO�HVWj�VXEMHFWH�D�XQ�
PRQLWRUDWJH�FRQWLQXDW�SHU�DYDOXDU�HO�FRPSOLPHQW�WDQW�
HQ�WHUPHV�G
HVWUDWqJLD�FRP�GH�SUHVVXSRVW��'HVSUpV�
GH�TXDQWLÀFDU�OHV�GHVYLDFLRQV�L�LGHQWLÀFDU�QH�OD�FDXVD��
V
HOHYHQ�OHV�FRQFOXVLRQV�DOV�zUJDQV�GH�JHVWLy�L�GH�JRYHUQ�
SHU�DYDOXDU�OD�FRQYHQLqQFLD�G
DMXVWRV�TXH�JDUDQWHL[LQ�HO�
FRPSOLPHQW�GHOV�REMHFWLXV�LQWHUQV�

(O�������OD�UHQGLELOLWDW�PHVXUDGD�FRP�D�527(�V
KD�VLWXDW�
SHU�VRWD�GHO�FRVW�GH�FDSLWDO�HQ�HO�FRQWH[W�GH�FULVL�HFRQzPL-
FD�JOREDO�TXH�KD�SURYRFDW�OD�SDQGqPLD�

7DQPDWHL[��HQ�DTXHVW�HQWRUQ��L�PDOJUDW�OD�SHUVLVWqQFLD�GH�
WLSXV�HQ�QLYHOOV�PtQLPV��HOV�LQJUHVVRV�FRUH�UHVLVWHL[HQ�L�HV�
PDQWHQHQ�SUjFWLFDPHQW�DO�PDWHL[�QLYHOO�TXH�HO�������(V�
FRQWLQXD�SRVDQW�HO�IRFXV�HQ�HO�QHJRFL�G
DVVHJXUDQFHV�L�GH�
JHVWLy�G
DFWLXV��HQ�VHJPHQWV�GH�QHJRFL�PHQ\V�VHQVLEOHV�DO�
WLSXV�G
LQWHUqV�L�HQ�O
DGDSWDFLy�GH�OD�JHVWLy�GHO�SDVVLX�L�OD�
OLTXLGLWDW�GHOV�FOLHQWV��$L[t�PDWHL[��V
KDQ�UHGXwW�VLJQLÀFDWLYD-
PHQW�OHV�GHVSHVHV�G
H[SORWDFLy�UHFXUUHQWV��7RW�DL[z�LPSOLFD�
TXH�HO�PDUJH�L�OD�UjWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH�KDQ�PLOORUDW��$�
PpV��HO�*UXS�KD�FRQVWLWXwW�XQ�IRQV�JHQqULF�GH�������0½�SHU�
DO�GHWHULRUDPHQW�IXWXU�GH�OD�FDUWHUD�FUHGLWtFLD�

DEFINICIÓ GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

5HFXUVRV�
propis / 
solvència

Restricció de la capacitat del 
*UXS�&DL[D%DQN�SHU�DGDSWDU�
HO�VHX�YROXP�GH�UHFXUVRV�
propis a les exigències 
QRUPDWLYHV�R�D�OD�PRGLÀFDFLy�
GHO�VHX�SHUÀO�GH�5LVF�

$TXHVW�DQ\��OD�JHVWLy�GHO�FDSLWDO�V
KD�YLVW�DIHFWDGD�SHU�
O
H[SDQVLy�GH�OD�SDQGqPLD�GH�&29,'�����3HU�DTXHVW�
PRWLX��HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��D�OD�VHVVLy�GHO�GLD����
GH�PDUo�GH�������YD�DFRUGDU�XQD�VqULH�GH�PHVXUHV�DPE�
O
REMHFWLX�G
DFRPRGDU�OD�SRVLFLy�GHO�EDQF�DO�QRX�HQWRUQ�
HVGHYLQJXW�SHU�O
H[SDQVLy�GH�OD�&29,'����L�OHV�PHVXUHV�
TXH�YDQ�DGRSWDU�OHV�DXWRULWDWV��YHJHX�OD�LQIRUPDFLy�
SULYLOHJLDGD�HQ�GDWD��������������

'HVSUpV�GH�FRQVLGHUDU�QRXV�DVSHFWHV�UHJXODWRULV�L�
VXSHUYLVRUV��HQWUH�HOV�TXDOV�KL�KD�O
LPSDFWH�GH�OHV�
QRUPHV�TXH�HVWDEOHL[�OD�'LUHFWLYD�VREUH�5HTXHULPHQWV�
GH�&DSLWDO�9��&5'�9��SHO�TXH�ID�D�OD�FRPSRVLFLy�GHOV�
5HTXHULPHQWV�GH�3LODU����3�5���HV�YD�GHFLGLU�UHGXLU�D�
O
������O
REMHFWLX�GH�OD�UjWLR�GH�VROYqQFLD�&(7��HVWDEOHUWD�
en el Pla Estratègic 2019-2021 per al desembre de 2021, 
L�HV�YD�GHL[DU�VHQVH�HIHFWH�O
REMHFWLX�G
XQD�UjWLR�&(7��
GHO�����PpV�XQ�PDUJH�DGGLFLRQDO��EXHU��GH�O
���TXH�
estava destinat a absorbir l'impacte de la implementació 
GHOV�GHVSOHJDPHQWV�GH�%DVLOHD��%DVLOHD�,9��L�DOWUHV�
LPSDFWHV�UHJXODWRULV�

(O�&(7��pV�GHO��������HV�FRPSOHL[HQ�DPE�FRPRGLWDW�
HOV�UHTXHULPHQWV�PtQLPV�L�HO�EXHU�0'$��0D[LPXP�
'LVWULEXWDEOH�$PRXQW��VH�VLWXD�HQ�������0½��(O�7LHU���V
KD�
UHIRUoDW�DPE�XQD�HPLVVLy�GH�����0½�

'XUDQW�HO������V
KD�GXW�D�WHUPH�XQD�JHVWLy�DFWLYD�SHU�
FRPSOLU�DPE�HOV�UHTXHULPHQWV�05(/��0LQLPXP�5HTXLUHG�
(OLJLEOH�/LDELOLWLHV���V
KDQ�HIHFWXDW�XQD�HPLVVLy�GH�ER�YHUG�SHU�
XQ�LPSRUW�������0½�GH�GHXWH�VqQLRU�QR�SUHIHUHQW��613��L�
GXHV�HPLVVLRQV�GH�GHXWH�VqQLRU�SUHIHUHQW��63��SHU�������0½�
FDGDVFXQD��XQD�GH�OHV�TXDOV�pV�XQ�ER�VRFLDO�
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Línies 
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d'informació  
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2020
Informe de Gestió 
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PRINCIPALS FITES '(������

Liquiditat i  
ÀQDQoDPHQW

'qÀFLW�G
DFWLXV�OtTXLGV��R�
limitació en la capacitat 
G
DFFpV�DO�ÀQDQoDPHQW�
del mercat, per satisfer els 
YHQFLPHQWV�FRQWUDFWXDOV�GHOV�
SDVVLXV��HOV�UHTXHULPHQWV�
UHJXODWRULV�R�OHV�QHFHVVLWDWV�
G
LQYHUVLy�GHO�*UXS�

/D�VHYD�JHVWLy�HV�EDVD�HQ�XQ�VLVWHPD�
GHVFHQWUDOLW]DW��DPE�VHJUHJDFLy�GH�IXQFLRQV��
TXH�SHUVHJXHL[�HO�PDQWHQLPHQW�G
XQ�QLYHOO�
HÀFLHQW�GH�IRQV�OtTXLGV��OD�JHVWLy�DFWLYD�GH�
OD�OLTXLGLWDW��L�OD�VRVWHQLELOLWDW�L�O
HVWDELOLWDW�GH�
OHV�IRQWV�GH�ÀQDQoDPHQW�WDQW�HQ�QRUPDOLWDW�
com en estrès.

/D�JHQHUDFLy�L�O
DSRUWDFLy�GH�FROÃODWHUDOV�D�OD�SzOLVVD�GHO�%&(��O
DSRUWDFLy�
QHWD�GH�OLTXLGLWDW�SHO�JDS�FRPHUFLDO��DL[t�FRP�OHV�HPLVVLRQV�HIHFWXDGHV�
TXH�VXSHUHQ�HOV�YHQFLPHQWV�GH�O
DQ\��KDQ�VLWXDW�HOV�DFWLXV�OtTXLGV�WRWDOV�HQ�
��������0½��OD�/&5��OLTXLGLW\�FRYHUDJH�UDWLR��PLWMDQD�GH����PHVRV��DO������
L��HO�16)5��FDOFXODW�VHJRQV�HO�5HJODPHQW��8(�������������DO������

(O�ÀQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO�SXMD�D��������0½��O
HYROXFLy�GHO�TXDO�GHVWDFD�
HO������SHU�O
q[LW�HQ�O
DFFpV�DOV�PHUFDWV�DPE�GLYHUVRV�LQVWUXPHQWV�GH�
GHXWH�

RISCOS DEL MODEL DE NEGOCI
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3qUGXD�GH�YDORU�GHOV�DFWLXV�GHO�
*UXS�&DL[D%DQN�GDYDQW�XQ�FOLHQW�R�
contrapartida, pel deteriorament 
GH�OD�FDSDFLWDW�G
DTXHVW�FOLHQW�R�
FRQWUDSDUWLGD�SHU�IHU�IURQW�DOV�VHXV�
FRPSURPLVRV�DPE�HO�*UXS�

&RUUHVSRQ� DO� ULVF� PpV� VLJQLÀFDWLX� GHO�
EDODQo� GHO� *UXS� L� HV� GHULYD� GH� O
DFWLYLWDW�
EDQFjULD�L�DVVHJXUDGRUD��GH�O
RSHUDWLYD�GH�
tresoreria i de la cartera de participades, 
L� HO� VHX� FLFOH� GH� JHVWLy� FRPSUqQ� WRWD� OD�
vida de les operacions. Els principis i les 
SROtWLTXHV�TXH�VXVWHQWHQ�OD�JHVWLy�GHO�ULVF�
de crèdit són: 

DEFINICIÓ

RISCOS ASSOCIATS A L'ACTIVITAT FINANCERA

Crèdit

 > 8QD�SROtWLFD�GH�FRQFHVVLy�SUXGHQW��
TXH�HV�IRQDPHQWD�HQ���L��OD�UHODFLy�
DGHTXDGD�HQWUH�HOV�LQJUHVVRV�L�
OHV�FjUUHJXHV�TXH�DVVXPHL[HQ�
HOV�FRQVXPLGRUV���LL��OD�YHULÀFDFLy�
GRFXPHQWDO�GH�OD�LQIRUPDFLy�IDFLOLWDGD�
pel prestatari i la seva solvència, i 
�LLL��OD�LQIRUPDFLy�SUHFRQWUDFWXDO�L�HOV�
SURWRFROV�G
LQIRUPDFLy�DGHTXDWV�D�OHV�
FLUFXPVWjQFLHV�L�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�
personals de cada client/operació.

 > 8Q�VHJXLPHQW�GH�OD�TXDOLWDW�GHOV�DFWLXV�
GXUDQW�HO�VHX�FLFOH�GH�YLGD�EDVDW�HQ�OD�
gestió preventiva i el reconeixement 
primerenc del deteriorament.

 > 9DORUDFLRQV�DFWXDOLW]DGHV�L�SUHFLVHV�
del deteriorament en cada moment 
i gestió diligent de la morositat i les 
UHFXSHUDFLRQV�

/D�VLWXDFLy�GHULYDGD�GH�OD�&29,'����KD�LPSOLFDW�OD�QHFHVVLWDW�G
HPSUHQGUH�
GHWHUPLQDGHV� DFFLRQV�SHU� DFRPSDQ\DU� HOV� FOLHQWV� GHO�*UXS�&DL[D%DQN�
HQ� XQ� FRQWH[W� GH� IRUWD� FDLJXGD� GH� OD� GHPDQGD� L� GH� O
DFWLYLWDW�� /HV�
FRQVHT�qQFLHV�GH�OD�SDQGqPLD�KDQ�PDUFDW�OHV�ÀWHV�SULQFLSDOV�HQ�OD�JHVWLy�
GHO�ULVF�GH�FUqGLW��OHV�PpV�UHOOHYDQWV�GH�OHV�TXDOV�VyQ�����������

L��3HU�D�OHV�3HUVRQHV�)tVLTXHV�TXH�KDQ�WLQJXW�XQ�LPSDFWH�PpV�LPSRUWDQW�
D�FDXVD�GHOV�HIHFWHV�GH�OD�&29,'����V
KD�KDELOLWDW�OD�SRVVLELOLWDW�G
DFROOLU�
VH�D�XQD�VXVSHQVLy�GH�O
REOLJDFLy�GH�SDJDPHQW�D�WUDYpV�GH�OD�FRQFHVVLy�
G
XQD�PRUDWzULD��DPE�GLYHUVHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�VHJRQV�OD�WLSRORJLD�GH�ULVF�
ÀQDQoDW��KLSRWHFDUL�R�QR�KLSRWHFDUL��/HV�FRQGLFLRQV�SHU�DFFHGLU�D�DTXHVWHV�
PRUDWzULHV�HV�YDQ�UHJODU�VHJRQV�HO�TXH�GLVSRVHQ�HOV�5'/��������L����������
MXQWDPHQW�DPE�O
$FRUG�6HFWRULDO�GH�OD�&(&$�������

LL��$�(PSUHVHV��FDO�GHVWDFDU�O
DSURYDFLy�G
XQD�/tQLD�G
$YDOV�GH�O
(VWDW�GH�ÀQV�
D���������PLOLRQV�G
HXURV�GHO�0LQLVWHUL�G
$IHUV�(FRQzPLFV�L�7UDQVIRUPDFLy�
'LJLWDO� SHU� IDFLOLWDU� HO� PDQWHQLPHQW� GH� O
RFXSDFLy� L� SDOÃOLDU� HOV� HIHFWHV�
HFRQzPLFV�GH�OD�FULVL�VDQLWjULD�� OD�JHVWLy�GH�OD�TXDO�HV�YD�HQFRPDQDU�D�
O
,QVWLWXW�GH�&UqGLW�2ÀFLDO��,&2��

(OV� DYDOV� WHQHQ� FRP�D�REMHFWLX� IDFLOLWDU� O
DFFpV� DO� FUqGLW� L� OD� OLTXLGLWDW� D�
HPSUHVHV� L� DXWzQRPV� SHU� DIURQWDU� O
LPSDFWH� HFRQzPLF� L� VRFLDO� GH� OD�
&29,'�����3RVWHULRUPHQW��HO�5'/����������D�O
DUWLFOH����YD�DSURYDU�XQD�/tQLD�
G
$YDOV�GH��������PLOLRQV�G
HXURV��DPE�OD�ÀQDOLWDW�G
DYDODU�HO�ÀQDQoDPHQW�
FRQFHGLW�D�HPSUHVHV�L�DXWzQRPV�SHU�IHU�VH�FjUUHF��SULQFLSDOPHQW��GH�OHV�
QHFHVVLWDWV�ÀQDQFHUHV�GHULYDGHV�GH�OD�UHDOLW]DFLy�GH�QRYHV�LQYHUVLRQV�

$GGLFLRQDOPHQW�� GXUDQW� WRW� HO� ������ V
KDQ� FRQWLQXDW� LPSXOVDQW� HOV�
SURFHVVRV�GH�VHJXLPHQW�L�FRQWURO��L�V
KD�FRQWLQXDW�DPE�HO�FDPt�G
HIHFWLYLWDW�
GHOV�SURFHVVRV�GH�UHFXSHUDFLy�

3HU�WRW�HO�TXH�V
DFDED�G
HVPHQWDU��OD�UjWLR�GH�PRUD�V
KD�PDQWLQJXW�HVWDEOH�
GXUDQW�HO�������L�V
KD�VLWXDW�HQ�HO������DO�WDQFDPHQW�GH�������GDYDQW�GHO�
�����D����GH�GHVHPEUH�GH�������

DEFINICIÓ GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

5HGXFFLy�GHO�YDORU�HQ�OOLEUHV�GH�OHV�
SDUWLFLSDFLRQV�DFFLRQDULDOV�L�GHOV�DFWLXV�
QR�ÀQDQFHUV��PDWHULDOV��LPPDWHULDOV��
SHU�LPSRVWRV�L�DOWUHV�DFWLXV��GHO�*UXS�
CaixaBank.

Deteriorament 
d'altres actius

Gestió basada en el monitoratge dels 
SURFHVVRV� G
DYDOXDFLy� GH� OHV� SURYHV� GH�
GHWHULRUDPHQW� L� VDQHMDPHQW� G
DFWLXV�� DL[t�
FRP� GHO� FRPSOLPHQW� GH� OHV� SROtWLTXHV�
d'optimització de les participacions 
accionarials i immobiliàries dins dels 
REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�

Gestió del risc

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3qUGXD�GH�YDORU��DPE�LPSDFWH�D�
UHVXOWDWV�R�D�VROYqQFLD��G
XQD�FDUWHUD�
�FRQMXQW�G
DFWLXV�L�SDVVLXV���D�FDXVD�GH�
PRYLPHQWV�GHVIDYRUDEOHV�HQ�HOV�SUHXV�R�
HO�WLSXV�GH�PHUFDW�

5LVF�GH�SqUGXD�R�PRGLÀFDFLy�DGYHUVD�
del valor dels compromisos con-
WUHWV�SHU�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQoD�R�
pensions amb clients o empleats arran 
de la divergència entre l'estimació per 
D�OHV�YDULDEOHV�DFWXDULDOV�XWLOLW]DGHV�HQ�
OD�WDULIDFLy�L�UHVHUYHV�L�O
HYROXFLy�UHDO�
G
DTXHVWHV�

(IHFWH�QHJDWLX�VREUH�HO�YDORU�HFRQzPLF�
GH�OHV�PDVVHV�GHO�EDODQo�R�VREUH�HO�
PDUJH�ÀQDQFHU�D�FDXVD�GH�FDQYLV�HQ�
O
HVWUXFWXUD�WHPSRUDO�GHOV�WLSXV�G
LQWHUqV�
L�OD�VHYD�DIHFWDFLy�DOV�LQVWUXPHQWV�GH�
O
DFWLX��SDVVLX�L�IRUD�GH�EDODQo�GHO�*UXS�
no registrats en la cartera de negocia-
ció.

/D�JHVWLy�G
DTXHVW�ULVF�EXVFD�PDQWHQLU�OD�FDSDFLWDW�
de pagament dels compromisos amb els 
DVVHJXUDWV��RSWLPLW]DU�HO�PDUJH�WqFQLF�L�SUHVHUYDU�
HO� YDORU� HFRQzPLF� GHO� EDODQo� GLQV� GHOV� OtPLWV�
establerts en el marc d'apetit al risc.

/D�VHYD�JHVWLy�VH�FHQWUD�D�PDQWHQLU�XQ�ULVF�EDL[�L�
estable per sota dels límits d'apetit establerts.

(O�PHVXUDPHQW�GHO�ULVF�GH�PHUFDW�GH�OD�FDUWHUD�GH�
QHJRFLDFLy�HV�ID�GLjULDPHQW�PLWMDQoDQW�XQ�PRGHO�
LQWHUQ�VRWD�VXSHUYLVLy�UHJXODWzULD�

Actuarial

Mercat

Estructural  
de tipus

RISCOS ASSOCIATS A L'ACTIVITAT FINANCERA

DEFINICIÓDEFINICIÓ GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

/D�JHVWLy�VH�FHQWUD�D�RSWLPLW]DU�HO�PDUJH�ÀQDQFHU�
L�SUHVHUYDU�HO�YDORU�HFRQzPLF�GHO�EDODQo�GLQV�HOV�
límits establerts en el marc d'apetit al risc.

(V�ID�XQD�JHVWLy�DFWLYD�FRQWUDFWDQW�DOV�PHUFDWV�
ÀQDQFHUV�RSHUDFLRQV�GH�FREHUWXUD�DGGLFLRQDOV�D�
OHV�FREHUWXUHV�QDWXUDOV�JHQHUDGHV�HQ�HO�EDODQo�
SURSL�GHULYDGHV�GH�OHV�RSHUDFLRQV�G
DFWLX�L�GH�
SDVVLX�DPE�HOV�FOLHQWV�

/
DQ\�������&DL[D%DQN�PDQWp�HO�VHX�SRVLFLRQDPHQW�GH�EDODQo�
D�SXMDGHV�GH�WLSXV��(OV�PRWLXV�G
DTXHVW�SRVLFLRQDPHQW�VyQ�GH�
FDUjFWHU�HVWUXFWXUDO�L�GH�JHVWLy�

(Q�FRQFUHW��GHV�G
XQ�SXQW�GH�YLVWD�HVWUXFWXUDO� L�D�FDXVD�GHO�
PDQWHQLPHQW�G
XQ�HQWRUQ�GH�WLSXV�G
LQWHUqV�H[FHSFLRQDOPHQW�
EDL[RV�� KD� FRQWLQXDW� HO� FUHL[HPHQW� GH� VDOGRV� D� OD� YLVWD��
SDUFLDOPHQW�D�FDXVD�GHO�WUDQVYDVDPHQW�GH�VDOGRV�GH�SDVVLX�
GHV�G
LPSRVLFLRQV�D�WHUPLQL�À[�

Gestió del risc

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$SOLFDFLy� GH� FULWHULV� G
DFWXDFLy� FRQ-
WUDULV�DOV�LQWHUHVVRV�GHOV�VHXV�FOLHQWV�R�
G
DOWUHV�JUXSV�G
LQWHUqV��R�DFWXDFLRQV�R�
RPLVVLRQV�SHU�SDUW�GHO�*UXS�QR�DMXV-
WDGHV� DO�PDUF� MXUtGLF� L� UHJXODWRUL�� R� D�
OHV�SROtWLTXHV��QRUPHV�R�SURFHGLPHQWV�
LQWHUQV�R� DOV� FRGLV�GH� FRQGXFWD� L� HV-
WjQGDUGV�qWLFV�L�GH�ERQHV�SUjFWLTXHV�

/D� JHVWLy� GHO� ULVF� GH� FRQGXFWD� QR� FR-
UUHVSRQ�~QLFDPHQW�D�XQD�jUHD�HVSHFtÀFD��
VLQy�D�WRW�HO�*UXS��HO�TXDO��D�WUDYpV�GHOV�
VHXV� HPSOHDWV�� KD� G
DVVHJXUDU� HO� FRP-
pliment de la normativa vigent aplicant 
SURFHGLPHQWV� TXH� WUDVOODGLQ� DTXHVWD�
QRUPDWLYD�D�O
DFWLYLWDW�TXH�IDQ�

/D� JHVWLy� GHO� ULVF� OHJDO� L� UHJXODWRUL� FHU-
FD�OD�GHIHQVD�GH�OD�VHJXUHWDW�MXUtGLFD�GHO�
*UXS�L�O
DQWLFLSDFLy�L�PLWLJDFLy�G
LPSDFWHV�
HFRQzPLFV� IXWXUV�� PLWMDQoDQW� HO� PRQL-
toratge de les propostes normatives, la 
SDUWLFLSDFLy�HQ�HOV�SURFHVVRV�GH�FRQVXOWD�
S~EOLFD��OD�FRQWULEXFLy�D�XQ�PDUF�QRUPD-
WLX�SUHYLVLEOH��HÀFLHQW�L�VzOLG�L�OD�LQWHUSUH-
WDFLy�GHOV�FDQYLV�UHJXODWRULV��DL[t�FRP�OD�
seva implementació. Addicionalment, es 
ID�D� WUDYpV�GH� OD�JHVWLy� LQGLYLGXDOLW]DGD�
GH� OD� GHIHQVD� HQ� SURFHVVRV� MXGLFLDOV� L�
H[WUDMXGLFLDOV�L�HO�VHJXLPHQW�GH�O
LPSDFWH�
SDWULPRQLDO�TXH�DTXHVWV�SURFHVVRV�WHQHQ�
SHU�DO�*UXS�

6
KD�FRQWLQXDW�UHIRUoDQW�OD�FXOWXUD�L�VHQVLELOLW]DFLy�D�O
RUJDQLW]DFLy�HQ�O
jP-
ELW�GH�FRQGXFWD�PLWMDQoDQW�HOV�SURJUDPHV�GH�IRUPDFLy�YLQFXODWV�DO�ERQXV�
L� OD� LQFOXVLy�G
LQGLFDGRUV�GH�FRQGXFWD�DOV�UHSWHV�FRUSRUDWLXV��(Q�DTXHVW�
VHQWLW��V
KD�DFRQVHJXLW�O
REMHFWLX�GH�FRPSOLPHQW�PDUFDW�SHU�D�O
DQ\������

(O������V
KD�OODQoDW�XQ�QRX�&DQDO�FRQÀGHQFLDO�GH�FRQVXOWHV�L�GHQ~QFLHV��
TXH�HV�FRQVLGHUD�XQ�HOHPHQW�FODX�HQ�&RPSOLDQFH��DOLQHDW�DPE�OHV�PLOORUV�
SUjFWLTXHV�GHO�PHUFDW��

$L[t�PDWHL[��&DL[D%DQN�KD�REWLQJXW�OD�FHUWLÀFDFLy�81(�������GH�VLVWHPHV�
de gestió de Compliance penal.

(O�������HO�VHJXLPHQW�GH�OHV�PHVXUHV�GH�ÁH[LELOLW]DFLy�GHO�PDUF�UHJXODWRUL�
HQ�UHVSRVWD�D�OD�SDQGqPLD�GH�&29,'����KD�WLQJXW�XQ�SDSHU�FHQWUDO��(Q�
O
jPELW�HXURSHX��GHVWDFD�OD�UHYLVLy�H[SUpV�GH�OD�&55��4XLFN�)L[��L�OD�LQWUR-
GXFFLy�GH� OD�*XLD�GH�PRUDWzULHV� OHJLVODWLYHV� L�QR� OHJLVODWLYHV�GH� O
(%$�L��
en l'àmbit nacional, l'aprovació i entrada en vigor dels Reials Decrets Llei 
�5'/�����������������L����������GH�PHVXUHV�XUJHQWV�H[WUDRUGLQjULHV�SHU�
IHU�IURQW�D�O
LPSDFWH�HFRQzPLF�L�VRFLDO�GH�OD�&29,'�����'
DOWUD�EDQGD��FDO�
GHVWDFDU�OD�SURSRVWD�GH�PRGLÀFDFLy�GHO�5HJODPHQW�G
ÌQGH[V�GH�5HIHUqQ-
FLD��%05��SHU�HYLWDU�TXDOVHYRO�ULVF�VLVWqPLF�GDYDQW�GH�OD�GHVDSDULFLy�GHO�
/,%25��$L[t�PDWHL[�� V
KD� IHW�XQ� VHJXLPHQW�GH� OHV�QRUPHV�SUHYLVWHV�SHU�
DO� ������ HQ�SDUWLFXODU�� UHODWLYHV� D� ÀQDQFHV� VRVWHQLEOHV�� JRYHUQ� FRUSRUD-
WLX��SDJDPHQWV��GDGHV�L�FLEHUVHJXUHWDW��(Q�WHUPHV�G
LPSOHPHQWDFLy�QRU-
PDWLYD��FDO�GHVWDFDU��(O�5HJODPHQW� �8(������������� VREUH� OD�GLYXOJDFLy�
G
LQIRUPDFLy�UHODWLYD�D�OD�VRVWHQLELOLWDW�HQ�HO�VHFWRU�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV��
O
2UGUH�(7'�����������GH����GH�MXOLRO��GH�UHJXODFLy�GHO�FUqGLW�revolving, i 
OD�&LUFXODU���������GH����GH�MXQ\��GHO�%DQF�G
(VSDQ\D��VREUH�SXEOLFLWDW�GHOV�
SURGXFWHV�L�VHUYHLV�EDQFDULV�

DEFINICIÓ GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

3qUGXHV�SRWHQFLDOV�R�GLVPLQXFLy�GH�OD�
UHQGLELOLWDW�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�D�FRQ-
VHT�qQFLD�GH�FDQYLV�HQ�OD�OHJLVODFLy�YL-
JHQW��G
XQD� LPSOHPHQWDFLy� LQFRUUHFWD�
G
DTXHVWD� OHJLVODFLy� HQ� HOV� SURFHVVRV�
GHO� *UXS� &DL[D%DQN�� GH� OD� LQWHUSUH-
WDFLy� LQDGHTXDGD� G
DTXHVWD� HQ� OHV�
diferents operacions, de la gestió in-
FRUUHFWD�GHOV� UHTXHULPHQWV� MXGLFLDOV�R�
DGPLQLVWUDWLXV� R� GH� OHV� GHPDQGHV� R�
UHFODPDFLRQV�UHEXGHV�

RISC OPERACIONAL I REPUTACIONAL

Legal / 
5HJXODWRUL

Conducta

Gestió del risc

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

'HÀFLqQFLHV� HQ� O
H[DFWLWXG�� LQWHJULWDW� L�
criteris d'elaboració de les dades i in-
IRUPDFLy�QHFHVVjULHV�SHU�DYDOXDU�OD�VL-
WXDFLy�ÀQDQFHUD�L�SDWULPRQLDO�GHO�*UXS�
CaixaBank, així com la informació po-
VDGD�D�GLVSRVLFLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�
L�SXEOLFDGD�DO�PHUFDW�TXH�RIHUHL[L�XQD�
visió holística del posicionament en 
termes de sostenibilitat amb l'entorn i 
TXH�WLQJXL�XQD�UHODFLy�GLUHFWD�DPE�HOV�
aspectes mediambientals, socials i de 
JRYHUQDQoD��SULQFLSLV�$6*��

(Q�UHODFLy�DPE�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��
OD�JHVWLy�HV�ID��SULQFLSDOPHQW��PLWMDQoDQW�
HO�PRQLWRUDWJH�PHQVXDO�GHO�WDQFDPHQW�
FRPSWDEOH�L�O
H[LVWqQFLD�L�VHJXLPHQW�
GHO�IXQFLRQDPHQW�DGHTXDW�GHO�6LVWHPD�
de Control Intern sobre la Informació 
)LQDQFHUD��6&,,)��L�QR�)LQDQFHUD��6&,,1)���
HQWUH�DOWUHV�PqWULTXHV�L�SROtWLTXHV�UHOD-
FLRQDGHV�DPE�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�

'XUDQW�O
H[HUFLFL�������HO�5LVF�GH�)LDELOLWDW�GH�OD�,QIRUPDFLy�QR�)LQDQFHUD�
V
KD�LQFRUSRUDW�DO�&DWjOHJ�&RUSRUDWLX�GH�5LVFRV��&RP�D�FRQVHT�qQFLD��HO�
ULVF�DFWXDO�GH�)LDELOLWDW�GH�OD�,QIRUPDFLy�)LQDQFHUD�V
KD�SDVVDW�D�GHQRPLQDU�
5LVF�GH�)LDELOLWDW�GH�OD�,QIRUPDFLy��3HU�WDQW��V
KD�GRQDW�FDEXGD�WDQW�D�OD�JHV-
WLy�GHO�ULVF�GH�ÀDELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�FRP�GH�OD�QR�ÀQDQFHUD��

Així mateix, s'ha creat la Política Corporativa de gestió del risc de Fiabilitat 
GH�OD�,QIRUPDFLy�)LQDQFHUD��TXH�VXEVWLWXHL[�D�OD�3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�VREUH�
el Sistema de Control Intern sobre la Informació Financera i a la Política 
&RUSRUDWLYD�VREUH� OD�'LYXOJDFLy� L�9HULÀFDFLy�GH� OD� ,QIRUPDFLy�)LQDQFHUD��
$TXHVWD�SROtWLFD� LQFORX�XQD�GHVFULSFLy�GH� OD�*RYHUQDQoD� L�HO�SURFpV�GH�
UHYLVLy�TXH�V
KD�HVWDEOHUW�HQ�UHODFLy�DPE�O
(VWDW�G
,QIRUPDFLy�QR�)LQDQFHUD�
LQFOzV�D�O
,QIRUPH�GH�*HVWLy��

DEFINICIÓ

RISC OPERACIONAL I REPUTACIONAL

)LDELOLWDW�GH� 
la informació

GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

3qUGXHV� GHJXGHV� D� OD� LQDGHTXDFLy� R�
les errades del hardware o del sof-
WZDUH�GH� OHV� LQIUDHVWUXFWXUHV� WHFQROz-
JLTXHV�D�FDXVD�GH�FLEHUDWDFV�R�DOWUHV�
FLUFXPVWjQFLHV� TXH� SXJXLQ� FRPSUR-
metre la disponibilitat, la integritat, 
O
DFFHVVLELOLWDW� L� OD�VHJXUHWDW�GH� OHV� LQ-
IUDHVWUXFWXUHV�L�OHV�GDGHV�

/D�VHYD�JHVWLy�FRQVLVWHL[�D�LGHQWLÀFDU��
PHVXUDU��DYDOXDU��PLWLJDU��PRQLWRUDU�L�
UHSRUWDU�HOV�QLYHOOV�GH�ULVF�TXH�DÁRUHQ�
del govern i la gestió de les Tecnologies 
de la Informació.

Així mateix, els marcs de govern 
disponibles s'han dissenyat segons 
estàndards internacionals de prestigi 
UHFRQHJXW�

)LQDOLW]DFLy�GHO�GHVSOHJDPHQW�GHO�QRX�PDUF�GH�FRQWURO�GH�5LVF�7HFQROz-
JLF��G
DFRUG�DPE�XQD�PHWRGRORJLD�DYDQoDGD�GH�FRQWURO�L�VHJXLPHQW�

$TXHVWD�PHWRGRORJLD�V
DOLQHD�DPE�OHV�JXLHV�GHO�VXSHUYLVRU�VREUH�HO�ULVF�
WHFQROzJLF��LQFORHQW�KL�HVFHQDULV�DVVRFLDWV�D�OD�GLVSRQLELOLWDW�GH�OHV�7,��OD�
FLEHUVHJXUHWDW��FLEHUDWDFV��FLEHUHVSLRQDWJH�R�IXJD�G
LQIRUPDFLy��HQWUH�
G
DOWUHV��L�RSHUDFLy�GH�OHV�WHFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�

7HFQROzJLF

Gestió del risc

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3qUGXHV�R�GDQ\V�SURYRFDWV�SHU�HUURUV�
o errades en processos, per esdeve-
QLPHQWV�H[WHUQV�R�SHU�O
DFWXDFLy�DF-
cidental o dolosa de tercers aliens al 
*UXS��,QFORX��HQWUH�G
DOWUHV��IDFWRUV�GH�
risc relacionats amb l'externalització, 
OD�FXVWzGLD�GH�YDORUV�R�HO�IUDX�H[WHUQ�

/D�JHVWLy�L�HO�FRQWURO�G
DTXHVW�ULVF�SUHWpQ�
HYLWDU�R�PLWLJDU�LPSDFWHV�QHJDWLXV�HQ�HO�
*UXS��MD�VLJXL�GH�PDQHUD�GLUHFWD�R�LQGL-
recta. per l'afectació a stakeholders relle-
YDQWV� �S��H[���FOLHQWV���TXH�HV�GHULYLQ�GHO�
IXQFLRQDPHQW�GH�SURFHVVRV�L�GH�VLVWHPHV�
LQWHUQV�R�GH�O
DFWXDFLy�GH�WHUFHUV�

'XUDQW�HO������ V
KD� LQLFLDW�HO�GHVSOHJDPHQW�GH� OD� IXQFLy�HVSHFLDOLW]DGD�
GH�OD�VHJRQD�OtQLD�GH�GHIHQVD�GH�ULVFRV�FRP�D�IUDX�H[WHUQ��H[WHUQDOLW]DFLy�
L�FRQWLQXwWDW�RSHUDWLYD��HQWUH�G
DOWUHV��DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�FRPSOHWDU�OD�LP-
SOHPHQWDFLy�GH�O
HVTXHPD�GH�OHV���OtQLHV�GH�GHIHQVD�SHU�JHVWLRQDU�L�IHU�HO�
VHJXLPHQW�GHOV�ULVFRV�

(Q�UHVSRVWD�D�UHTXHULPHQWV�GHO�&RGL�GH�%RQ�*RYHUQ�GH�OD�&109��HO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�KD�DSURYDW�XQD�QRYD�3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�
&RPXQLFDFLy�TXH�UHFXOO�O
HVWUDWqJLD�L�HOV�SULQFLSLV�EjVLFV�G
DFWXDFLy�GHO�*UXS�
&DL[D%DQN�HQ�PDWqULD�GH�WUDQVPLVVLy�G
LQIRUPDFLy�HFRQRPLFRÀQDQFHUD��QR�
ÀQDQFHUD�L�FRUSRUDWLYD�UHOOHYDQW�SHU�DOV�JUXSV�G
LQWHUqV�SULQFLSDOV�

'
DOWUD�EDQGD��GH�FDUD�D�PLOORUDU�HO�PHVXUDPHQW�GH�OD�UHSXWDFLy��V
KD�DXJ-
PHQWDW�OD�SHULRGLFLWDW�IUHT�qQFLD�GH�OHV�HQTXHVWHV�GH�UHSXWDFLy�D�FOLHQWV�
L�DFFLRQLVWHV��6
KD�SDVVDW�G
HQTXHVWHV�DQXDOV�D�WULPHVWUDOV��$L[z�SHUPHWUj�
WHQLU�PpV�LQIRUPDFLy�L�PpV�DFWXDOLW]DGD�VREUH�OD�SHUFHSFLy�GHOV�VWDNHKRO-
ders més rellevants per a CaixaBank.

DEFINICIÓ

Menyscabament de la capacitat com-
petitiva per deteriorament de la con-
ÀDQoD� HQ� HO� *UXS� &DL[D%DQN� G
DOJXQ�
GHOV� VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�� D� SDUWLU� GH�
O
DYDOXDFLy�TXH� DTXHVWV� JUXSV� IDQ�GH�
OHV�DFWXDFLRQV�R�OHV�RPLVVLRQV��UHDOLW]D-
GHV�R�DWULEXwGHV��GHO�*UXS��OD�VHYD�$OWD�
'LUHFFLy�� HOV� VHXV�ÒUJDQV�GH�*RYHUQ��
o bé per fallida d'entitats relacionades 
QR�FRQVROLGDGHV��ULVF�GH�6WHS�,Q��

/D�VHYD�JHVWLy�FHUFD�DVVROLU�XQ�JUDX�VD-
tisfactori dels indicadors principals de 
UHSXWDFLy�GH�&DL[D%DQN� L� DYDQoDU�HQ�HO�
PRQLWRUDWJH� GH� PHVXUHV� SUHYHQWLYHV� L�
controls.

RISC OPERACIONAL I REPUTACIONAL

GESTIÓ DEL RISC PRINCIPALS FITES '(������

Altres riscos 
operacionals

5HSXWDFLRQDO

'XUDQW�HO������V
KD�GHÀQLW�HO�PDUF�GH�JRYHUQ�GH�PRGHOV�DPE�XQ�HQIR-
FDPHQW�JOREDO��pV�D�GLU��WHQLQW�HQ�FRPSWH�HOV�LQWHUYLQHQWV�FODX��DL[t�FRP�OD�
JHVWLy�GHOV�PRGHOV�SDUWLQW�GHO�VHX�7LHU�FRP�D�SULQFLSDO�SDODQFD�G
HÀFLqQFLD��
7RW�DL[z�V
KD�UHFROOLW�D�OD�3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�*HVWLy�GH�5LVF�GH�0RGHO��
TXH�YD�DSURYDU�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GHO����GH�JHQHU�GH������

Així mateix, s'ha passat a considerar el risc de model en l'Entitat com de 
QLYHOO����'
DTXHVWD�PDQHUD��V
DVVHJXUD�XQ�PDUF�GH�FRQWURO�DGHTXDW�L�FR-
KHUHQW��DL[t�FRP�XQD�JHVWLy�DFWLYD�GHO�ULVF�GH�PRGHO�G
DFRUG�DPE�HO�PDUF�
G
DSHWLW�DO�ULVF�GHÀQLW�

3RVVLEOHV�FRQVHT�qQFLHV�DGYHUVHV�SHU�
DO�*UXS�TXH�HV�SRGULHQ�RULJLQDU�FRP�
D�FRQVHT�qQFLD�GH�GHFLVLRQV�IXQGDGHV�
SULQFLSDOPHQW�HQ�HOV�UHVXOWDWV�GH�PR-
GHOV�LQWHUQV�DPE�HUURUV�D�OD�FRQVWUXF-
FLy�� DSOLFDFLy� R� XWLOLW]DFLy� G
DTXHVWV�
models.

La gestió del risc de model es basa en els 
WUHV�SLODUV�VHJ�HQWV�

 > ,GHQWLÀFDFLy�GHOV�PRGHOV�H[LVWHQWV��OD�
VHYD�TXDOLWDW�L�O
~V�TXH�VH
Q�ID�D�O
(Q-
titat.

 > 0DUF�GH�JRYHUQ��HQ�TXq�OD�JHVWLy�GHOV�
models varia partint de la seva mate-
ULDOLWDW��JHVWLy�SDUWLQW�GHO�7LHU��

 > 0RQLWRUDWJH�� DPE� XQ� HVTXHPD�
d'indicadors anticipadors de risc de 
PRGHO� �.3,��� HVWUXFWXUDWV� VHJRQV� HOV�
VXEULVFRV� SULQFLSDOV� HQ� TXq� HV� GHV-
FRPSRQ� HO� ULVF� GH� PRGHO� �TXDOLWDW��
JRYHUQ��HQWRUQ�GH�FRQWURO��

Model
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COVID-19: resposta de CaixaBank a l'emergència  
L�FRQWULEXFLy�D�OD�UHFXSHUDFLy

6XSRUW�DOV�FOLHQWV�L�SURYHwGRUV&DL[D%DQN�KD�UHEXW�HO�SUHPL�Euromoney 
Excel·lència en Lideratge a Europa 
Occidental 2020 SHO�VHX�FRPSURPtV�VRFLDO�
en la seva resposta a la crisi de la COVID-19.
&DL[D%DQN��UHFRQHJXGD�SHO�VHX�OLGHUDWJH�HQ�
la seva resposta a la crisi de la COVID-19 per 
*OREDO�)LQDQFH��&DL[D%DQN�pV�O
~QLFD�HQWLWDW�
HXURSHD�HQWUH�HOV�JXDQ\DGRUV�JOREDOV�GHOV�
premis Outstanding Crisis Leadership, 
TXH�GHVWDTXHQ�OHV�HQWLWDWV�L�HPSUHVHV�TXH�
KDQ�GHPRVWUDW�HO�VHX�OLGHUDWJH�HPSUHVDULDO�
DPE�PHVXUHV�SHU�LPSXOVDU�OD�UHFXSHUDFLy�
HFRQzPLFD�L�VRFLDO�

(O�*UXS�&DL[D%DQN�YRO�VHU�XQD�SHoD�FODX�HQ�OD�FRQWULEXFLy�DO�EHQHVWDU�GH�OD�VRFLHWDW, especialment 
HO�GHOV�FROÃOHFWLXV�PpV�YXOQHUDEOHV��L�SHUTXq�la recuperació de l'economia espanyola i portuguesa 
HV�SURGXHL[L�HO�PpV�UjSLGDPHQW�SRVVLEOH��3HU�D�DL[z�V
KDQ�SRVDW�HQ�PDU[D�XQD�VqULH�GH�PHVXUHV�L�
V
KDQ�GHVHQYROXSDW�SURGXFWHV�DPE�FRQGLFLRQV�DGDSWDGHV�DO�FRQWH[W�DFWXDO��6
DVVXPHL[�O
LPSDFWH�TXH�
GHFLVLRQV�G
DTXHVW�WLSXV�SRGHQ�WHQLU�HQ�HO�FUHL[HPHQW�L�OD�JHQHUDFLy�GH�UHVXOWDWV�

#AMBLESNOSTRESFAMÍLIES

 > 0RUDWzULHV��D�(VSDQ\D�V
KDQ�SRVDW�HQ�PDU[D�GRV�WLSXV�GH�PRUDWzULHV�DGDSWDGHV���L��XQD�PRUD-
WzULD�G
KLSRWHTXHV�SHO�FRURQDYLUXV�DSURYDGD�SHO�*RYHUQ�TXH�RIHUHL[�XQ�DMRUQDPHQW�GH�WUHV�PHVRV�
GH�SULQFLSDO�L�LQWHUHVVRV��WDPEp�HV�SRW�DSOLFDU�DOV�SUpVWHFV�SHUVRQDOV�DPE�OD�PDWHL[D�GXUDGD����LL��
XQD�PRUDWzULD�G
KLSRWHTXHV�TXH�KDQ�SRVDW�HQ�PDU[D�OD�PDMRULD�GHOV�EDQFV�GHO�SDtV��DPE�XQ�SH-
UtRGH�GH�ÀQV�D�GRW]H�PHVRV�G
DMRUQDPHQW��L�GH�ÀQV�D�VLV�SHU�D�SUpVWHFV�SHUVRQDOV���~QLFDPHQW�GH�
FDSLWDO��$�3RUWXJDO�WDPEp�V
KDQ�SRVDW�D�GLVSRVLFLy�GHOV�FOLHQWV�TXH�HQ�FRPSOHL[LQ�OHV�FRQGLFLRQV�
G
DFFHVVLELOLWDW��PRUDWzULHV�GH�FDSLWDO�R�GH�FDSLWDO�L�LQWHUHVVRV��WDQW�SHU�D�KLSRWHTXHV��LQLFLDOPHQW�
DPE�XQ�DMRUQDPHQW�ÀQV�DO����GH�VHWHPEUH�GH�������SHUz�TXH�HO�MXQ\�HV�YD�DPSOLDU�ÀQV�DO����GH�
PDUo�GH�������FRP�SHU�D�FUqGLWV�SHUVRQDOV��DPE�XQ�DMRUQDPHQW�GH�ÀQV�D�GRW]H�PHVRV�

31/12/20
Espanya Portugal Total
Nre.  

operacions
Import en 

milions
Nre.  

operacions
Import en 

milions
Import en 

milions
��VREUH�
cartera

0RUDWzULHV�D�SDUWLFXODUV 122.213 8.204 68.722 2.932 11.136 ���
Compra habitatge ������ ����� 39.233 2.495 8.968 10,5
$OWUHV�ÀQDOLWDWV 50.616 ����� 29.489 ��� 2.168 6,2

del qual: consum ������ 80 ������ 329 409 2,9
0RUDWzULHV�D�HPSUHVHV 1.206 532 28.762 2.656 3.188 ���

6HFWRUV�SURGXFWLXV�H[SURPRWRUV 988 ��� ������ 2.393 ����� 2,9

Promotors 218 54 1.543 263 316 5,5
0RUDWzULHV�DO�VHFWRU�S~EOLF - - 4 32 32 ���
7RWDO�PRUDWzULHV�DSURYDGHV 123.419 8.737 97.488 5.620 14.356 ���

DETALLS DE LES MORATÒRIES APROVADES 
A 31 DE DESEMBRE DE 20201

1� 0RUDWzULHV� VHJRQV� HOV� 5'/�
8/2020, 11/2020, 25/2020, 
�����������-������D�3RUWXJDO��R�
l'Acord Sectorial.

El total de PRUDWzULHV�FRQFHGLGHV�GXUDQW�O
H[HUFLFL������SXMD�D��������0½����������RSHUDFLRQV���$����
GH�GHVHPEUH�GH�������HO�WRWDO�GH�PRUDWzULHV�YLJHQWV�pV�HO�TXH�HV�PRVWUD�D�OD�WDXOD�VHJ�HQW��XQ�����
GH�OHV�PRUDWzULHV�YLJHQWV�ÀQDOLW]D�GXUDQW�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������

COVID-19 
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 > ICO lloguers: acord amb l'ICO per posar en marxa 
XQD�QRYD� OtQLD�GH� ÀQDQoDPHQW�SHU� D� DUUHQGDWDULV�
HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW�HFRQzPLFD�TXH�QR�SX-
JXLQ�IHU�IURQW�DO�SDJDPHQW�GHOV�OORJXHUV�FRP�D�FRQ-
VHT�qQFLD�GH� OD�&29,'����� (V� WUDFWD�GH�SUpVWHFV��
TXH�DYDOD� O
,&2��SHU�D�FOLHQWV� L�QR�FOLHQWV�TXH�QH-
FHVVLWLQ�DMXGD�SHU�SDJDU�HO�OORJXHU�GXUDQW���PHVRV�

 > Microcrèdit familiar: ampliació de l'accés als 
PLFURFUqGLWV� IDPLOLDUV�SHU�D�WLWXODUV�DPE�LQJUHVVRV�
FRQMXQWV�LQIHULRUV�D��������½��DQWHULRUPHQW���������
½��� $TXHVWD� [LIUD� FRUUHVSRQ� DO� UHVXOWDW� G
DSOLFDU� ��
YHJDGHV�O
,QGLFDGRU�3~EOLF�GH�5HQGD�G
(IHFWHV�0~O-
WLSOHV��,35(0��

 > &RQGRQDFLy� GH� OORJXHUV� G
LPPREOHV� SURSLV��
GXUDQW� HOV� PHVRV� G
DEULO�� PDLJ� L� MXQ\� GH� ������
&DL[D%DQN� YD� FRQGRQDU� HO� ����� GHO� OORJXHU� GHOV�
VHXV�LPPREOHV��L�����HO�MXOLRO��HQ�FDVRV�GH�GLVPL-
QXFLy�G
LQJUHVVRV�SHU�SDUW�GH�O
DUUHQGDWDUL�R�DOJXQ�
PHPEUH�GH�OD�XQLWDW�IDPLOLDU��VLWXDFLy�G
DWXU��UHGXF-
FLy�GH� MRUQDGD�� WDQFDPHQW�GHO�QHJRFL�R� UHGXFFLy�
GHOV�LQJUHVVRV�PpV�G
XQ������

 > &REHUWXUHV�G
DVVHJXUDQoD�HQ�FDV�GH�SDQGqPLD��
WRWHV� OHV�QRVWUHV�DVVHJXUDQFHV�KDQ�FRQWLQXDW�RIH-
ULQW�OHV�VHYHV�FREHUWXUHV��ÀQV�L�WRW�VL�GHULYHQ�GH�OD�
SDQGqPLD�GH�&29,'�����QR�V
KL�DSOLFD�O
H[FOXVLy�SHU�
SDQGqPLD��SHU�WDO�GH�JDUDQWLU�OD�PLOORU�SURWHFFLy�D�
tots els nostres clients.

En col·laboració amb Allianz, el Banco BPI va po-
VDU�D�GLVSRVLFLy�GH�WRWV�HOV�FOLHQWV�XQD�OtQLD�WHOH-
IzQLFD�SHU�D�FRQVXOWHV�PqGLTXHV��GLVSRQLEOH� OHV�
24 hores de dia.

ARRENDATARIS S'HAN 
BENEFICIAT D'AQUESTA MESURA 

4.786
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#AMBLESNOSTRESEMPRESES / #AMBELSNOSTRESAUTÒNOMSIPIMES

 > Crèdit a empreses: XQD�SULRULWDW�pV�IDFLOLWDU�OD�FRQFHVVLy�GH�FUqGLW�SHUTXq�DUULEL�
RQ�HV�QHFHVVLWD��HQ�FRRUGLQDFLy�DPE�HOV�HVTXHPHV�GH�JDUDQWLHV�HVWDWDOV�TXH�KDQ�
HVWDEOHUW�OHV�DXWRULWDWV��&DL[D%DQN�KD�OODQoDW�GLYHUVHV�OtQLHV�GH�ÀQDQoDPHQW�SHU�D�
DXWzQRPV�L�SLPHV��GLVSRQLEOHV�SHU�DOV�TXH�QHFHVVLWLQ�QRX�ÀQDQoDPHQW��DGGLFLR-
QDOV�D�OD�OtQLD�,&2�TXH�YD�LPSXOVDU�HO�*RYHUQ�SHU�DMXGDU�OHV�HPSUHVHV�DIHFWDGHV�
per la crisi de la COVID-19.

$�3RUWXJDO�WDPEp�V
KDQ�SRVDW�D�GLVSRVLFLy�GH�OHV�HPSUHVHV�TXH�HQ�FRPSOHL[LQ�OHV�
FRQGLFLRQV�G
DFFHVVLELOLWDW��PRUDWzULHV�GH�FDSLWDO�R�GH�FDSLWDO�L�LQWHUHVVRV��LQLFLDO-
PHQW�DPE�XQ�DMRUQDPHQW�ÀQV�DO����GH�VHWHPEUH�GH�������SHUz�TXH�HO�MXQ\�HV�YD�
DPSOLDU�ÀQV�DO����GH�PDUo�GH�������$L[t�PDWHL[��HO�%3,�KD�SURPRJXW�OD�FROÃORFDFLy�
GH� OHV� OtQLHV�GH�FUqGLW�DPE�DYDO�S~EOLF�FUHDGHV�HQ� O
jPELW�GH� OD�FULVL�GH� OD�&2-
VID-19. Per accelerar l'accés a les línies de crèdit amb garantia estatal, el BPI va 
FUHDU�XQD�OtQLD�VLPSOLÀFDGD�TXH�SHUPHW�DQWLFLSDU�ÀQV�DO�����GHOV�IRQV��VXEMHFWD�D�
l'anàlisi i l'aprovació del Banc.

&DL[D%DQN�KD�GHFLGLW�PDQWHQLU�O
DFFpV�D�ÀQDQoDPHQW�GHO�FLUFXODQW�D�FRPHUoRV�L�
DXWzQRPV��PDOJUDW�OHV�FDLJXGHV�HQ�OD�IDFWXUDFLy�TXH�KL�KDJL�SRJXW�KDYHU��L�V
KDQ�
RIHUW�FDUqQFLHV�HQ�O
jPELW�GH�OORJXHU�GH�EpQV�G
HTXLSDPHQW�L�TXRWHV�GH�UqQWLQJ�
GH�YHKLFOHV��&RP�D�PHVXUHV�GH�VXSRUW�DO�SHWLW�FRPHUo��WDPEp�V
KDQ�ERQLÀFDW�OHV�
FRPLVVLRQV�SHU�739�L�HO�OODQoDPHQW�G
XQD�QRYD�VROXFLy�WHFQROzJLFD�G
H�FRPPHUFH�
TXH�&DL[D%DQN�SRVD�D�GLVSRVLFLy�GHOV�SHWLWV�FRPHUFLDQWV�SHU�DMXGDU�ORV�D�LPSXOVDU�
les vendes en línia.

$�3RUWXJDO�V
KDQ�PDQWLQJXW�OHV�OtQLHV�GH�FUqGLW�MD�FRQWUDFWDGHV��ÀQV�DO����GH�VH-
WHPEUH�GH�������VHQVH�FDQYLDU�QH�HO�WLSXV�G
LQWHUqV��3HU�GRQDU�VXSRUW�DO�FRPHUo��
HO�%3,�YD�HOLPLQDU�OD�FRPLVVLy�PtQLPD�VREUH�OHV�WUDQVDFFLRQV�HIHFWXDGHV�HQ�739�L�
YD�H[LPLU�GH�FRPLVVLRQV�GH�739�L�GH�WDULIHV�PHQVXDOV�HOV�TXH�KDJXHVVLQ�PDQWLQJXW�
WDQFDWV�HOV�HVWDEOLPHQWV�WHPSRUDOPHQW�FRP�D�UHVXOWDW�GH�OD�SDQGqPLD�

 > 3UpVWHF�1HJRFLV�)(,�&29,'���� V
KD�SRVDW�D�GLVSRVLFLy�G
DXWzQRPV�L�PLFURHP-
SUHVHV�XQD�QRYD�OtQLD�HVSHFtÀFD�SHU�DWHQGUH�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�FLUFXODQW�GHULYDGHV�
GH�OD�FULVL��$TXHVWD�OtQLD�V
KD�GXW�D�WHUPH�JUjFLHV�DO�VXESURJUDPD�GH�OD�&RPLVVLy�
(XURSHD�&260(�&29,'�����L�RIHUHL[�XQD�OtQLD�GH�SUpVWHFV�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�
SHU�DOV�QHJRFLV�TXH�WLQJXLQ�SUREOHPHV�GH�OLTXLGLWDW�L�TXH�QR�SXJXLQ�DFFHGLU�D�XQD�
línia ICO o necessitin complementar-la. L'import màxim del préstec pot arribar als 
�������½�L�SHUPHW�VROÃOLFLWDU�XQD�FDUqQFLD�GH�FDSLWDO�GH�ÀQV�D����PHVRV��

DETALL DE FINANÇAMENT AMB GARANTIA PÚBLICA

$�FRQWLQXDFLy� V
LQGLFD� O
HYROXFLy�GHO� ÀQDQoDPHQW� DPE�JDUDQWLD� S~EOLFD�SDUWLQW� GHOV�
HVTXHPHV�GH�JDUDQWLHV�HVWDWDOV�LPSOHPHQWDWV�HQ�HO�PDUF�GH�OD�&29,'����

31/12/20

,PSRUWV�GLVSRVDWV��HQ�PLOLRQV�G
HXURV (VSDQ\D��,&2� 3RUWXJDO Total

Crèdits a particulars 1.196 20 1.216
$OWUHV�ÀQDOLWDWV��DXWzQRPV� 1.196 20 1.216

Crèdits a empreses 11.437 530 11.967
6HFWRUV�SURGXFWLXV�H[SURPRWRUV 11.396 529 11.925
Promotors 41 1 42

6HFWRU�3~EOLF 6 - 6
&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��EUXW1 12.640 551 13.191

1�&RUUHVSRQ�D�O
LPSRUW�GH�FUqGLW�FRQFHGLW�L�GLVSRVDW�SHOV�FOLHQWV��$GGLFLRQDOPHQW��&DL[D%DQN�KD�FRQFHGLW�XQ�FUqGLW�TXH�HOV�FOLHQWV�HQFDUD�QR�KDQ�GLVSRVDW�GH�
������PLOLRQV�G
HXURV�D����GH�GHVHPEUH�GH�������

3.424 operacions concedides 
SHU�XQ�LPSRUW�GH����0½�
GH�YROXP

 > (PSUHVHV�VRFLDOV�²�3UpVWHF�(D6,��GLULJLW�D�HPSUHVHV�VRFLDOV�TXH�WHQHQ�FRP�D�
REMHFWLX�JHQHUDU�XQ�LPSDFWH�SRVLWLX�D�OD�VRFLHWDW��KD�HVWDW�XQD�JUDQ�DOWHUQDWLYD�
HQ�DTXHVWV�PRPHQWV�HVSHFLDOPHQW�GLItFLOV�SHU�D�OHV�HPSUHVHV�TXH�KDQ�HVWDW�HQ�
SULPHUD�OtQLD�SHUTXq�HVWDQ�UHODFLRQDGHV�DPE�VHFWRUV�FRP�OD�VDOXW��OD�OOXLWD�FRQWUD�
OD�SREUHVD�L�OD�LQFOXVLy�VRFLRODERUDO��$TXHVWD�OtQLD�Wp�HO�VXSRUW�GHO�)RQV�(XURSHX�
d'Inversions.

 > Hem agilitzat el pagament a proveïdors: &DL[D%DQN�KD�IHW�XQ�HVIRUo�SHU�DJLOLW]DU�
HO�ÁX[�GH�SDJDPHQW�DOV�QRVWUHV�SURYHwGRUV�SHU� IDFLOLWDU�ORV�XQD� OLTXLGLWDW�FODX�HQ�
DTXHVWV�PRPHQWV�L��DL[t��FRQWULEXLU�D�PDQWHQLU�HOV�VHXV�QHJRFLV��/HV�PHVXUHV�LPSOH-
mentades s'han enfocat a l'anticipació màxima dels pagaments, sense considerar 
YHQFLPHQWV��DJLOLW]DQW�OHV�DXWRULW]DFLRQV�GH�IDFWXUHV�L�IHQW�XQ�HVIRUo�HQ�OD�OLTXLGDFLy�
GH�IDFWXUHV�DQWLJXHV��(Q�SRF�PpV�G
XQ�PHV��GXUDQW�O
HVWDW�G
DODUPD��HV�YD�UHGXLU�XQ�
����O
LPSRUW�GH�OHV�IDFWXUHV�SHQGHQWV�GH�SDJDPHQW�
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#AMBELS NOSTRESGRANS / #AMBELSQUEMÉSENSNECESSITEN

 > $YDQoDPHQW�GH�SHQVLRQV�GH� MXELODFLy� L�GHVRFXSDFLy��des de la declaració 
GH�O
HVWDW�G
DODUPD�SHU�O
HSLGqPLD�GH�OD�&29,'�����&DL[D%DQN�YD�VHU�XQD�GH�OHV�
SULPHUHV�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV�D�DYDQoDU�HO�SDJDPHQW��HQ������GLHV��WDQW�GH�OHV�SUHV-
WDFLRQV�SHU�GHVRFXSDFLy�FRP�GH�OHV�SHQVLRQV�SHU�MXELODFLy�

/D�PHVXUD�YD�FRPSOLU�XQ�GREOH�REMHFWLX��G
XQD�EDQGD��YD�VXSRVDU�XQ�VXSRUW�D�
OHV�SHUVRQHV�SHU�DIURQWDU�OHV�GHVSHVHV�GH�SULQFLSL�GH�PHV��GH�O
DOWUD��YD�FRQWULEXLU�
D�UHGXLU�L�HVJODRQDU�O
DÁXqQFLD�GH�FOLHQWV�D�OHV�RÀFLQHV�ItVLTXHV��$TXHVWV�DYDQoD-
PHQWV�GH�SDJDPHQW�HV�YDQ�IHU�GH�PDQHUD�DXWRPjWLFD��

(O� %3,�� GXUDQW� HOV�PHVRV�G
DEULO� L�PDLJ�� WDPEp�YD�DYDQoDU� HO� FREUDPHQW�GH� OD�
SHQVLy�SHU�MXELODFLy�

FOLHQWV�DPE�SHQVLy�
domiciliada 
�¨������0½�

FOLHQWV�DPE�SUHVWDFLy� 
de desocupació
�¨������0½�

��� M

��� M

FOLHQWV�DPE�SHQVLy 
domiciliada a Portugal 
�¨����0½���� M

#AMBELSQUEENSCUIDEN

 > Protecció als sanitaris: DPE�O
REMHFWLX�GH�FRQWULEXLU�D�SURWHJLU�OD�VDOXW�GHOV�TXH�
PpV�HVWDQ�OOXLWDQW�SHO�FRQMXQW�GH�OD�VRFLHWDW�HQ�DTXHVWD�SDQGqPLD��9LGD&DL[D�KD�
SDUWLFLSDW�HQ�OD�FUHDFLy�G
XQ�IRQV�VROLGDUL�VHFWRULDO�GH�PpV�GH����PLOLRQV�G
HXURV�
SHU�SURWHJLU�HO�SHUVRQDO�VDQLWDUL�GHO�QRVWUH�SDtV��(O�IRQV��HQ�TXq�FROÃODERUHQ�PpV�
GH�FHQW�DVVHJXUDGRUHV��SHUPHW�RIHULU�XQD�DVVHJXUDQoD�JUDWXwWD�GH�YLGD�L�KRVSL-
WDOLW]DFLy�D���������PHWJHV��LQIHUPHUV��DX[LOLDUV�G
LQIHUPHULD��]HODGRUV�L�SHUVRQDO�
G
DPEXOjQFLHV� L�UHVLGqQFLHV�TXH�WUHEDOOHQ�HQ� OD� OOXLWD�FRQWUD�HO�FRURQDYLUXV��3HU�
IHU�KR��V
KDQ�DSRUWDW�XQ�WRWDO�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�D�DTXHVWD�LQLFLDWLYD1.

$����GH�MXQ\�GH�������HO�GHWDOO�GH�FOLHQWV�DPE�SHQVLy�R�SUHVWDFLy�SHU�GHVRFXSDFLy�
HUHQ�HOV�VHJ�HQWV��

1�,QFORX�O
DSRUWDFLy�GH�6HJXU&DL[D�$GHVODV�
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&RQWLQXDU�RIHULQW�XQ�servei essencial

0DQWHQLU�HQ�WRW�PRPHQW�OD�FRQWLQXwWDW�GHO�QHJRFL�L�RIHULU�DOV�FOLHQWV�HOV�VHUYHLV�ÀQDQ-
FHUV�L�DVVHJXUDGRUV�HVVHQFLDOV�SHU�DO�VHX�GLD�D�GLD��DPE�HOV�Pj[LPV�HVWjQGDUGV�GH�
VHJXUHWDW�SHU�D�WRWKRP��KD�HVWDW�XQD�SULRULWDW�SHU�D�&DL[D%DQN�

&DL[D%DQN� HQWpQ� OD� LQFOXVLy� ÀQDQFHUD�� SLODU� GH� OD� VHYD� EDQFD� UHVSRQVDEOH�� WDPEp�
FRP�HO�FRPSURPtV�GH�VHU�D�SURS�GHOV�FOLHQWV��DPE�XQD�EDQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH� 
/
DSRVWD�GHFLGLGD�GHOV�~OWLPV�DQ\V�SHU�OD�PXOWLFDQDOLWDW�KD�HVWDW�XQ�IDFWRU�GHWHU-
PLQDQW�HQ�HO�ERQ�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�QHJRFL�GXUDQW�DTXHVW�SHUtRGH�GH�UHVWULFFLRQV�
a la mobilitat.

&DL[D%DQN�KD�PDQWLQJXW��GH�PLWMDQD��DO�YROWDQW�GHO�����GH�OHV�RÀFLQHV�REHUWHV�HQWUH�HOV�
PHVRV�GH�PDUo�L�MXQ\�GH�������(OV�SHUFHQWDWJHV�PpV�HOHYDWV�GH�WDQFDPHQW�G
RÀFLQHV�HV�
YDQ�VLWXDU�DO�YROWDQW�GHO������HQWUH�OD�WHUFHUD�VHWPDQD�GH�PDUo�L�VHJRQD�G
DEULO��

(OV�FDL[HUV�V
KDQ�PDQWLQJXW������RSHUDWLXV��ÀQV�L�WRW�HOV�G
RÀFLQHV�TXH�YDQ�URPDQGUH�
WDQFDGHV� GXUDQW� XQ� WHPSV��&DL[D%DQN� WDPEp� HV� YD� XQLU� D� OHV� HQWLWDWV� LQWHJUDGHV� D�
OD�&RQIHGHUDFLy�(VSDQ\ROD�GH�&DL[HV�G
(VWDOYLV��&(&$��SHU�QR�FREUDU�FRPLVVLRQV�DOV�
FDL[HUV�DXWRPjWLFV�GXUDQW�O
HVWDW�G
DODUPD�

$�SDUWLU�GHO����GH�PDUo�� OD�[DU[D�GHO�%3,�YD�FRPHQoDU�D�RSHUDU�DPE�DFFpV� OLPLWDW�D�
O
jUHD�GH�VHUYHL��(O�%3,�YD�DVVHJXUDU��GXUDQW�HO�SHUtRGH�GH�O
HVWDW�G
DODUPD��TXH�PpV�GHO�
����GH�OHV�VHYHV�RÀFLQHV�UHWDLO�L�SUHPLHU�URPDQJXHVVLQ�REHUWHV��'HV�GH�SULQFLSLV�GH�
MXQ\��YDQ�HVWDU�REHUWV�PpV�GHO�����GH�OHV�RÀFLQHV��HO�����D�ÀQDOV�GH�������L�HO������
GHOV�FHQWUHV�FRUSRUDWLXV�

Xarxa d'RÀFLQHV�
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'XUDQW� OD� VLWXDFLy� H[FHSFLRQDO� TXH� YD� SURYRFDU� OD� &29,'����� KDQ� WLQJXW� XQD� UHOOH-
YjQFLD�HVSHFLDO�HOV�VHUYHLV�GH�FRQWDFWH�QR�SUHVHQFLDOV�TXH�HO�*UXS�SRVD�D�GLVSRVLFLy�
GHOV�FOLHQWV��&DL[D%DQN�KD�UHIRUoDW�DTXHVWV�VHUYHLV�DXJPHQWDQW�HO�QRPEUH�G
DJHQWV�L�
UHDVVLJQDQW�UHFXUVRV�

(OV�DVVLVWHQWV�YLUWXDOV�TXH�&DL[D%DQN�KD�GHVHQYROXSDW�HQ�HOV�~OWLPV�DQ\V�SHU�GRQDU�
UHVSRVWD��GH�PDQHUD� WRWDOPHQW�DXWRPjWLFD�� D� OHV� FRQVXOWHV�GHOV� FOLHQWV� �ERWV��KDQ�
HVWDW�XQ�HOHPHQW�GHWHUPLQDQW�SHU�SRGHU�DWHQGUH�XQ�YROXP�PpV�HOHYDW�GH�FOLHQWV��MD�
TXH�V
KD�PLOORUDW�L�ÁH[LELOLW]DW�HO�VHUYHL�

Contact Center Clients��&&&��

+51% GH�FRQWDFWHV�UHEXWV�  
respecte al 2019

/D�VLWXDFLy�GHULYDGD�GH� OD�&29,'����KD�IHW�TXH�&DL[D%DQN�KDJL�SULRULW]DW�DOJXQV�
DVSHFWHV�HQ�O
jPELW�GH�OD�FLEHUVHJXUHWDW��HQWUH�G
DOWUHV��HQ�GHVWDTXHP�

 > 'RQDU�UHVSRVWD�D�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�WUHEDOO�UHPRW�PDVVLX�DGDSWDQW�HOV�QLYHOOV�GH�
VHJXUHWDW�D�OHV�QRYHV�H[LJqQFLHV�L�DPE�XQ�~V�LQWHQVLX�GH�OHV�HLQHV�FROÃODERUDWLYHV�

 > Millorar els controls de monitoratge i de protecció davant de campanyes de 
phishing�GLULJLW��FRUUHXV�HOHFWUzQLFV�PDOLFLRVRV��D�OD�&29,'�����TXH�KD�HVWDW�XQD�
WHPjWLFD�TXH�KDQ�IHW�VHUYLU�HOV�DWDFDQWV�H[WHUQV�SHU�FRPSURPHWUH� OD�VHJXUHWDW�
dels sistemes de les empreses de tot el món.

 > $GDSWDU�HOV�FRQWUROV�GH�VHJXUHWDW�SHU�PLWLJDU�O
LPSDFWH�GH�O
LQFUHPHQW�GH�malwa-
re�TXH� LQIHFWDYD�RUGLQDGRUV�GH� FOLHQWV� DPE� O
REMHFWLX�GH�PDWHULDOLW]DU� IUDX�� HQ�
HVSHFLDO�� PDOZDUH� GH� WLSXV� 5$7� �Remote Access Trojan��� TXH� SHUPHW� FRQWURODU�
remotament els ordinadors dels clients.

)RFXV�HQ�FLEHUVHJXUHWDW

3HU�HYLWDU�GHVSODoDPHQWV�LQQHFHVVDULV� L�SHU�SURWHJLU� OD�VDOXW�GH�FOLHQWV� L�HPSOHDWV�
V
KD� SURPRJXW� TXH� HV� IDFLQ� VHUYLU� HOV� FDQDOV� GLJLWDOV�� V
KDQ� UHYLVDW� L� UHIRUoDW� HOV�
SURFHVVRV�SULQFLSDOV� L� V
KDQ�DXJPHQWDW� OHV�FDSDFLWDWV�GHOV�VHUYHLV�D�GLVWjQFLD� L� OD�
FRQWUDFWDFLy�GH�QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�HQ�OtQLD��

'HVWDFD� OD� SRVVLELOLWDW� GH� IHU� OHV� VROÃOLFLWXGV� GH�PRUDWzULHV� GH� FUqGLW� D� WUDYpV� GH�
CaixaBank Now, BPI Net i BPI Net Empreses. 

8Q�DOWUH�H[HPSOH�pV� O
DPSOLDFLy�GHO�QRPEUH�G
RSHUDWLYHV�YLQFXODGHV�D�SURGXFWHV�
GH�9LGD&DL[D�GLVSRQLEOHV�D�WUDYpV�GH�FDQDOV�GLJLWDOV��'XUDQW�OD�FULVL�GH�OD�&29,'�����
V
KD�KDELOLWDW�OD�SRVVLELOLWDW�GH�IHU�OD�SHWLFLy�HQ�OtQLD�GH�UHVFDWV�GH�SODQV��33,��33$��
(369� L�332���SHU�WDO�GH�GRQDU�UHVSRVWD�D� OD�QRYD�FRQWLQJqQFLD�WHPSRUDO�GH�UHV-
FDW�G
DTXHVWV�SURGXFWHV�TXH�YD�DSURYDU�HO�*RYHUQ�SHU�D�WRWHV� OHV�SHUVRQHV�D� OHV�
TXDOV�KD�DIHFWDW�HFRQzPLFDPHQW� OD�FULVL� VDQLWjULD��'H� OD�PDWHL[D�PDQHUD��HV�YDQ�
SRVVLELOLWDU�HOV�UHVFDWV�SDUFLDOV�L�WRWDOV�QR�SUHVHQFLDOV�SHU�D�DVVHJXUDQFHV�G
HVWDOYL�
gestionades.

(O�FUHL[HPHQW�UHJLVWUDW�GXUDQW�DTXHVW�SULPHU�VHPHVWUH�GH������KD�FRQVROLGDW�&DL[D-
%DQN�FRP�O
HQWLWDW�ÀQDQFHUD�OtGHU�HQ�EDQFD�GLJLWDO�D�(VSDQ\D�

$L[t�PDWHL[��HV�YD�DSXMDU�GH����D����HXURV�GHO�OtPLW�SHU�QR�KDYHU�G
LQWURGXLU�HO�3,1�HQ�
HOV�SDJDPHQWV�DPE�WDUJHWD�SHU�HYLWDU�TXDOVHYRO�FRQWDFWH�DPE�VXSHUItFLHV�ItVLTXHV�
gràcies a la tecnologia contactless.
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5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN�

0HVXUHV�GH�seguretat i salut

/
HYROXFLy� DFWXDO� GH� OD� FULVL� VDQLWjULD� REOLJD� D� DGDSWDU� L�
FRQFUHWDU�FRQWtQXDPHQW�OHV�PHVXUHV�TXH�V
KDQ�DGRSWDW�SHU�
DGDSWDU�VH�D�OD�FDQYLDQW�VLWXDFLy�HSLGHPLROzJLFD�L�GLYHUVLWDW�
GH�UHJXODFLy�QRUPDWLYD�G
jPELW�DXWRQzPLF�L�ORFDO�

eV�UHVSRQVDELOLWDW�GH�OHV�HPSUHVHV�DYDOXDU�HO�ULVF�G
H[SRVLFLy�
DO�TXDO�HV�SRW�WUREDU�OD�VHYD�SODQWLOOD�HQ�OHV�WDVTXHV�TXH�
ID�L�VHJXLU�OHV�SDXWHV�L�UHFRPDQDFLRQV�TXH�KDQ�IRUPXODW�
OHV� DXWRULWDWV� VDQLWjULHV� DPE� O
REMHFWLX� SULQFLSDO� G
HYLWDU�
contagis, tenint en compte la consideració de l'activitat 
GH�&DL[D%DQN�FRP�D�HVVHQFLDO�

$EDQV�G
DGRSWDU�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV��O
(QWLWDW�KD�IHW�XQD�
DYDOXDFLy�GH�ULVFRV�HVSHFtÀFD�VREUH�OD�&29,'����TXH�
conclou que hi ha una baixa probabilitat d'exposició 
al virus. $TXHVWD� DYDOXDFLy� HV� UHYLVD� FRQVWDQWPHQW� 
7DPEp�V
KD�HODERUDW�XQ�SURWRFRO�SHU�LGHQWLÀFDU�L�JHVWLRQDU�
OHV�VLWXDFLRQV�GH�FRQWDJL�R�FRQWDFWH�DPE�FDVRV�SRVLWLXV�
TXH�HV�SRGHQ�GRQDU�WDQW�D�O
HQWRUQ�ODERUDO�FRP�SHUVRQDO��
TXH� V
DFWXDOLW]D� SHUPDQHQWPHQW� HQ� IXQFLy� GHOV� FULWHULV�
GH� OHV� DXWRULWDWV� VDQLWjULHV� L� GH� OHV�PHVXUHV� SUHYHQWLYHV�
TXH�HVWLSXOD�HO�VHUYHL�GH�SUHYHQFLy�GH�&DL[D%DQN�HQ�FDGD�
moment.

)LQDOPHQW��WDPEp�V
KD�HODERUDW�XQ�SURWRFRO�GH�UHSUHVD�GH�
O
DFWLYLWDW�SUHVHQFLDO�TXH�Wp�HQ�FRPSWH� OD� WRWDOLWDW�GH� OHV�
PHVXUHV�HVWLSXODGHV�SHU�PLQLPLW]DU�HO�ULVF�GH�FRQWDFWH�DOV�
QRVWUHV�FHQWUHV�GH�WUHEDOO��WDPEp�HQ�UHYLVLy�L�DFWXDOLW]DFLy�
FRQVWDQWV�HQ�IXQFLy�GHO�FRQWH[W�HSLGHPLROzJLF��OHV�UHFR-
manacions sanitàries i la normativa d'aplicació.

Per part seva, el BPI també està representat al Comitè de 
6HJXLPHQW� GH� &RQWLQXwWDW� GH� 1HJRFL�� SHU� OD� TXDO� FRVD��
OHV�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�LPSOHPHQWDGHV�D�3RUWXJDO�VyQ�
homogènies.

Mesures organitzatives 

$GRSWDGHV�GH�PDQHUD�JUDGXDO�SHU�PLQLPLW]DU�HO�FRQWDFWH�
GH�OD�SODQWLOOD�DPE�WHUFHUHV�SHUVRQHV��(V�SURFXUD�TXH�HV�
PDQWLQJXL�HQ�WRW�PRPHQW�OD�GLVWjQFLD�GH�VHJXUHWDW�

 > Es fa coordinació d'activitats empresarials��&$(��
referida a la prevenció de la COVID-19, tant amb 
SURYHwGRUV�FRP�HQ�FDV�G
HGLÀFLV�FRUSRUDWLXV�DUUHQ-
dats o compartits amb altres companyies. 

 > 5HVSHFWH�DOV�YLDWJHV��HO�FULWHUL�pV�GH�UHVWULFFLy�GH�
OD�PRELOLWDW��H[FHSWH�HQ�HOV�FDVRV�LPSUHVFLQGLEOHV�
i sempre tenint en compte les restriccions establertes 
SHU�OHV�DXWRULWDWV�FRPSHWHQWV�

 > 6XVSHQVLy�WHPSRUDO�GHOV�HVGHYHQLPHQWV�L�DFWHV��

 > 5HVWULFFLy�GH�OHV�UHXQLRQV�SUHVHQFLDOV, excepte les 
estrictament necessàries i amb limitació d'aforament 
�DFWXDOPHQW��XQ�Pj[LP�GH���SHUVRQHV��

 > 3RWHQFLDFLy�GH�O
~V�SUHIHUHQW�GH�YLGHRFRQIHUqQ-
FLHV� L�DOWUHV�HLQHV�FROÃODERUDWLYHV per evitar des-
SODoDPHQWV��(Q�FDV�TXH�FDOJXL�IHU�UHXQLRQV�SUHVHQ-
FLDOV��VL�VH�FHOHEUHQ�HQ�HVSDLV�WDQFDWV��FRP�XQD�VDOD�
UHXQLRQV� R� XQD� team room�� QR� HV� SRGUj� VXSHUDU�
O
DIRUDPHQW�Pj[LP�HVSHFLÀFDW�HQ�FDGD�PRPHQW��

 > 7UHEDOO� HQ� UHPRW� HQ� 6HUYHLV� &RUSRUDWLXV� L�
Territorials en percentatges de presència diferents, 
HQ�IXQFLy�GH�OD�VLWXDFLy�HSLGHPLROzJLFD�L�OD�QRUPDWLYD�
GH�FDGD�FRPXQLWDW�DXWzQRPD�

 > (Q� (GLÀFLV� &RUSRUDWLXV� L� FHQWUHV� ,Q7RXFK�� O
DFFpV� L�
OD�VRUWLGD�V
HIHFWXD�GH�PDQHUD�JUDGXDO� L�HV� OLPLWHQ�
HOV� SXQWV� G
HQWUDGD� L� VRUWLGD� GH� O
HGLÀFL� HQ� IXQFLy�
GHO� GLPHQVLRQDPHQW�� RFXSDFLy� L� ÁX[RV� G
HQWUDGD��

(Q�SDUWLFXODU��D� OHV�RÀFLQHV�6WRUH� L�$OO� LQ�2QH�V
KDQ�
HVWDEOHUW�PHVXUHV�SHU�DFRQVHJXLU�XQD�RUJDQLW]DFLy�
L� SODQLÀFDFLy� PLOORUV� GH� OHV� YLVLWHV� L� WDVTXHV� SHU�
DVVLJQDU�HVSDLV�GH�WUHEDOO�GH�PDQHUD�TXH�QR�HV�IDFLQ�
rotacions ni es comparteixin despatxos. 

 > (V� OLPLWD� O
DIRUDPHQW� GH� FOLHQWV� D� OHV� RÀFLQHV: 
l'entrada dels clients es fa de manera esglaonada i es 
OLPLWD�HO�WHPSV�GHO�FOLHQW�D�O
RÀFLQD�D�O
LQGLVSHQVDEOH��
/HV� ]RQHV� ���KRUHV� HV� UHVHUYHQ� D� O
~V� H[FOXVLX�GH�
SHUVRQHV�XVXjULHV�GHO�VHUYHL�GH�FDL[HUV��'H�PDQHUD�
JHQHUDO��OD�JHVWLy�G
HIHFWLX�HV�ID�D�WUDYpV�GHOV�FDL[HUV��
,�HV�PDUFD�DPE�YLQLOV�D�WHUUD�HOV�OtPLWV�TXH�QR�SRGHQ�
VREUHSDVVDU�HOV�FOLHQWV��SHU�JDUDQWLU�OD�GLVWjQFLD���

 > $WHQFLy�SUHIHUHQWPHQW�PLWMDQoDQW�FLWD�SUqYLD�DO�
FROÃOHFWLX�GH�FOLHQWV�GH�PpV�GH����DQ\V�

 > 7RWV�HOV�OORFV�G
DWHQFLy�DO�S~EOLF�WHQHQ�mampares de 
protecció a les taules.

 > 'LVWjQFLD� VRFLDO� HQWUH� HOV� OORFV� GH� WUHEDOO�� En 
FDV� TXH� QR� HV� SXJXL� JDUDQWLU� DTXHVWD� GLVWjQFLD��
V
LQVWDOÃODUj�XQD�PDPSDUD�GH�SURWHFFLy�

 > Implantació d'un sistema de taules netes: en 
ÀQDOLW]DU� OD� MRUQDGD� V
KD� GH� GHL[DU� OD� WDXOD� EXLGD���
4XDQ�XQ�HPSOHDW�KD�RFXSDW�XQ�OORF��QR�VH�OL�SHUPHW�
TXH�FDQYLw�G
XELFDFLy�

 > 6
HYLWD�FRPSDUWLU�HLQHV�L�HTXLSV�GH�WUHEDOO��DL[t�FRP�OD�
PRELOLWDW�HQWUH�RÀFLQHV��

 > (Q� FDV� TXH� OHV� DXWRULWDWV� VDQLWjULHV� HVWDEOHL[LQ�
UHVWULFFLRQV� D� OD� UHVWDXUDFLy� R� GH� OD� PRELOLWDW�� HV�
IDFLOLWD� ÁH[LELOLWDW� KRUjULD� G
HQWUDGD� L� VRUWLGD� L�� HQ�
DOJXQV�FDVRV��HV�IDFLOLWD�OD�IHLQD�HQ�UHPRW�

COVID-19 
resposta a 
l’emergència i 
FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat



 133

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Mesures higièniques 

$GUHoDGHV�WDQW�D�OD�KLJLHQH�SHUVRQDO�FRP�D�OD�QHWHMD�GH�
l'ambient i espais: 

 > $�O
HQWUDGD�GH�WRWV�HOV�HGLÀFLV�GH�&DL[D%DQN�KL�KD�
XQ�FRQWHQLGRU�SHU�DOV�UHVLGXV��$L[t�PDWHL[�s'ha pro-
SRUFLRQDW�JHO�KLGURDOFRKzOLF�HQ�GLYHUVRV�SXQWV�
GHOV�FHQWUHV�GH�WUHEDOO��

 > 6
KD�LQWHQVLÀFDW�OD�QHWHMD�GH�OHV�VXSHUItFLHV�GH�
contacte freqüents DPE�SURGXFWHV�GH�QHWHMD�TXH�
VHJXHL[HQ�HO�FULWHUL�G
LGRQHwWDW�GH�OHV�DXWRULWDWV�VD-
QLWjULHV��L�VH�VHJXHL[�XQ�SURWRFRO�G
DFWXDFLy�SHU�PL-
nimitzar el risc de l'aplicador.

 > A més del servei ordinari de neteja dels centres, hi 
KD�XQ� ORW�GH�QHWHMD�GHVLQIHFWDQW�SHU�D�VXSHUItFLHV�
SHU�DOV�HPSOHDWV�TXH�HO�YXOJXLQ�IHU�VHUYLU�

 > 4XDQ�V
LQIRUPD�G
XQ�FDV�GH�&29,'����HQ�XQ�GHOV�
FHQWUHV�GH�WUHEDOO��HV�GHVLQIHFWD�L�QHWHMD��VHJRQV�HO�
SURWRFRO�HVSHFtÀF���(O�6HUYHL�GH�3UHYHQFLy�0DQFR-
PXQDW�YDORUD�OD�LGRQHwWDW�GH�OHV�DFFLRQV�HIHFWXDGHV�
L�ID�XQ�LQIRUPH�GH�UHSUHVD�GH�O
DFWLYLWDW�

 > (Q�UHODFLy�DPE�O
~V�G
equips de protecció indivi-
GXDO�� O
(QWLWDW�VHJXHL[� OHV�GLUHFWULXV�GH�OHV�DX-
WRULWDWV�FRPSHWHQWV��G
DFRUG�DPE�XQ�HVFHQDUL�GH�
baixa probabilitat d'exposició. 6HJXLQW� OHV�UHFRPD-
QDFLRQV�GH�OHV�DXWRULWDWV�VDQLWjULHV��V
XWLOLW]HQ�

 > Guants: UHFRPDQDEOH�GXUDQW� OD�JHVWLy�G
HIHFWLX�
a caixa i reposició de caixers. La resta del temps, 
cal prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans. 
3HU�DOV�FDVRV�HQ�TXq�O
RSHUDWLYD�GHO�FOLHQW�UHTXH-
UHL[L�VLJQDWXUD�GLJLWDO��HV�SURSRUFLRQDUDQ�JXDQWV�
GH� SOjVWLF� G
XQ� VRO� ~V� D� OHV� RÀFLQHV� SHUTXq� HOV�
FOLHQWV�QR�WLQJXLQ�FRQWDFWH�ItVLF�DPE�OD�SODQWLOOD�QL�
DPE�HO�OODSLV�zSWLF�

 > Mascaretes: D�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�V
KDQ�G
XWLOLW]DU�
PDVFDUHWHV�GH� WLSXV�TXLU~UJLF�R�KLJLqQLF� HQ� WRW�
moment. En cas d'assistència a clients als caixers 
DXWRPjWLFV�� V
XWLOLW]DUj� OD�PDVFDUHWD�))3��R�XQD�
DOWUD� GH� VLPLODU�� (Q� HGLÀFLV� FRUSRUDWLXV� L� FHQWUHV�
,Q7RXFK��HV�SURSRUFLRQDUDQ�PDVFDUHWHV�GH�WLSXV�
TXLU~UJLF�R�KLJLqQLF�D� OD�SODQWLOOD�SHUTXq�OHV�XWL-
OLW]LQ�VHPSUH�D�OD�IHLQD��H[FHSWH�HQ�HO�VHX�OORF�GH�
WUHEDOO��VHPSUH�TXH�HQ�DTXHVW�~OWLP�FDV�HV�SXJXL�
PDQWHQLU�OD�GLVWjQFLD�GH�VHJXUHWDW�HVWDEOHUWD�HQ�
FDGD�PRPHQW� �HQFDUD�TXH�FRQWLQXD� VHQW� UHFR-
PDQDEOH�HQ�WRWHV�OHV�VLWXDFLRQV��

(V� IDQ� FDPSDQ\HV� HVSHFtÀTXHV�� WHQLQW� HQ� FRPSWH� OHV�
UHFRPDQDFLRQV�GH�OHV�DXWRULWDWV�VDQLWjULHV��DPE�O
REMHF-
WLX�G
DIDYRULU�OHV�FRQGLFLRQV�DPELHQWDOV�GH�O
LQWHULRU�GHOV�
FHQWUHV�GH�WUHEDOO��6HPSUH�TXH�HV�SRW��HV�UHGXHL[�OD�UHFLU-
FXODFLy��V
DXJPHQWD�OD�UHQRYDFLy�GH�O
DLUH�L�V
LQFUHPHQWD�
OD�IUHT�qQFLD�GH�QHWHMD�R�VXEVWLWXFLy�GH�UHL[HWHV��GLIXVRUV��
ÀOWUHV� L�EDWHULHV�GHOV�VLVWHPHV�GH�FOLPDWLW]DFLy��$GGLFLR-
QDOPHQW��HV�IDQ�FRQWUROV�SHULzGLFV�GH�OD�TXDOLWDW�GH�O
DLUH�
a l'interior dels centres. 

Mesures informatives 

'LULJLGHV�DOV�HPSOHDWV�VREUH�HOV�ULVFRV�DOV�TXDOV�HVWDQ�
H[SRVDWV�SHU�GXU�D�WHUPH�OHV�VHYHV�WDVTXHV�KDELWXDOV�
HQ�OD�VLWXDFLy�G
H[FHSFLRQDOLWDW��DL[t�FRP�VREUH�OHV�PH-
VXUHV�SUHYHQWLYHV�HVSHFtÀTXHV�TXH�FDO�DSOLFDU�

 > S'ha elaborat PDWHULDO� LQIRUPDWLX� GLVSRQLEOH� D�
la intranet corporativa TXH�LQFORX��HQWUH�G
DOWUHV��
els protocols de gestió, les recomanacions sobre la 
QHWHMD� GH� OHV�PDQV�� XQ�T�HVWLRQDUL� G
DXWRDYDOXD-
ció de l'entorn de treball en remot, recomanacions 
HUJRQzPLTXHV�SHU�WUHEDOODU�GH�PDQHUD�VDOXGDEOH�L�
per a la prevenció psicosocial i emocional. 

 > 5HDOLW]DFLy�G
XQ�FXUV�GH�FDUjFWHU�REOLJDWRUL�SHU�
a tota la plantilla VREUH� OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�
per adoptar davant la COVID-19 a la plataforma 
G
DSUHQHQWDWJH�HQ�OtQLD�9LUWDXOD�

 > Es trasllada informació als clients amb cartells infor-
PDWLXV�D�O
HQWUDGD�GH�OHV�RÀFLQHV�LQGLFDQW�OHV�PHVXUHV�
TXH�FDO�VHJXLU��L�VH
OV�UHFRUGD�O
~V�SUHIHUHQW�GHOV�FDQDOV�
HOHFWUzQLFV�KDELOLWDWV�SHU�HYLWDU�HOV�GHVSODoDPHQWV�LQ-
QHFHVVDULV�D�OHV�RÀFLQHV��

 > 6
KDQ� PDQWLQJXW� UHXQLRQV� DPE� FHUWD� UHFXUUqQFLD�
amb la representació legal dels treballadors, per 
FRQVXOWDU�L�SDUWLFLSDU�HQ�WRWV�HOV�SODQWHMDPHQWV��SUR-
WRFROV�L�DFWXDFLRQV�HQ�DTXHVWD�PDWqULD�
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Mesures de control de contagi 

 > 5HFRPDQDFLy�D�OD�SODQWLOOD�G
HIHFWXDU�XQ�FRQWURO�
diari de la temperatura L��HQ�FDV�TXH�HVWLJXLQ�D�PpV�
GH������JUDXV��TXH�QR�YDJLQ�DO�FHQWUH�GH�WUHEDOO�

 > (Q�FDV�GH�SUHVHQWDU�DOJXQD�VLPSWRPDWRORJLD�FRP-
patible amb la COVID-19, l'empleat ha de romandre 
DO�VHX�GRPLFLOL�L�SRVDU�VH�HQ�FRQWDFWH�DPE�HOV�VHUYHLV�
GH�VDOXW�S~EOLFD��DL[t�FRP�DPE�HO�VHX�0jQDJHU�L�5+�
SHU�SRGHU�FRQWURODU�OHV�SHUVRQHV�DPE�TXL�KDJL�SR-
JXW�HVWDU�HQ�FRQWDFWH�

 > $� WUDYpV�GH�9LJLOjQFLD� GH� OD� 6DOXW� HV� IDQ tests als 
empleats que presenten qualsevol simptoma-
WRORJLD� FRPSDWLEOH� DPE� OD� &29,'���, així com 
DOV�VHXV�FRQWDFWHV�HVWUHWV��(Q�HO�FDV�GH�FHQWUHV�PpV�
grans, s'ha ampliat el perímetre per al test a tots els 
HPSOHDWV�SUHVHQWV�DO�FHQWUH�HQFDUD�TXH�QR�VLJXLQ�GH�
contacte estret.

 > 5HDOLW]DFLy�GH�WHVW�GH�GHWHFFLy�DOV�HPSOHDWV�TXH�KD-
JLQ�HVWDW�HQ�FRQWDFWH�DPE�XQ�SRVLWLX�WDPEp�IRUD�GH�
l'àmbit laboral.

 > S'han fet WHVWV�SUHYLV�D�OD�LQFRUSRUDFLy��L�GH�PD-
QHUD�UHFXUUHQW��DOV�(GLÀFLV�&RUSRUDWLXV�L�FHQWUHV�
InTouch�R��VL�QR��V
HPSOHQD�XQD�DXWRGHFODUDFLy�SHU�
FRQÀUPDU�TXH�FRPSUHQHQ� OHV�PHVXUHV�SUHYHQWLYHV�
G
DFRUG�DPE�OHV�SDXWHV�G
DFWXDFLy�HVWDEOHUWHV�L�TXH�
no tenen símptomes compatibles amb la COVID-19 
L�QR�KDQ�WLQJXW�FRQWDFWH�DPE�SHUVRQHV�DPE�GLDJ-
QzVWLF�SRVLWLX��DL[t�FRP�HO�FRPSURPtV�GH�FRPXQLFDU�
D�5HFXUVRV�+XPDQV�TXDOVHYRO�FDQYL�VREUH�DTXHVWHV�
FLUFXPVWjQFLHV�� (Q� HO� FDV� GH� OD� UHVWD� FHQWUHV� GH� OD�
;DU[D��RÀFLQHV���V
KD�GXW�D�WHUPH�XQD�SODQLÀFDFLy�GH�
tests amb abast a tots els centres. En paral·lel, es fan 
FDPSDQ\HV�GH�SURYHV�HVSHFtÀTXHV�HQ�WHUULWRULV�TXH�
SUHVHQWHQ�XQD�WD[D�GH�WUDQVPLVVLy�FRPXQLWjULD�HOH-
YDGD��/D�WLSRORJLD�GHO�WHVW�TXH�HV�ID�YDULD�HQ�IXQFLy�
de les necessitats concretes: pot ser PCR, antígens o 
VHUROzJLF��$FWXDOPHQW�V
HVWj�IHQW�XQD�SURYD�SLORW�GH�
WHVW�G
DQWtJHQV�DPE�XQ�SUHVD�G
XQD�PRVWUD�GH�VDOLYD�

Addicionalment, s'ha posat en marxa l'aplicació COVID-
3DVV� DO� PzELO� FRUSRUDWLX per a la gestió interna de 
OD�&29,'�����$PE�DTXHVWD�DSOLFDFLy�HV�SRGHQ� IHU�XQD�
revisió dels símptomes compatibles amb la COVID-19 
L� UHEUH� QRWLÀFDFLRQV� DGDSWDGHV� D� FDGD� HPSOHDW� SHU�
PDQWHQLU�VH�DFWXDOLW]DW��7DPEp�SHUPHW�IHU�XQ�VHJXLPHQW�
GH�OD�VLWXDFLy�GH�VDOXW�GDYDQW�GH�OD�&29,'����GH�WRWV�HOV�
professionals.

(Q�FDV�GH�EURW�HQ�XQ�FHQWUH�GH�WUHEDOO����FDVRV�SRVLWLXV�R�
PpV���V
DSOLFD�XQ�SURFHGLPHQW�TXH�FRPSRUWD�O
DQjOLVL�GH�
OHV�FDXVHV�� FRQWHQFLy�HSLGHPLROzJLFD�GH� OD� WUDQVPLVVLy�
�DwOODPHQW�SUHYHQWLX�L�SURJUDPDFLy�GH�WHVWV��L�UHYLVLy�GH�
OHV�PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�DO�FHQWUH�

0HVXUHV�GH�VHJXLPHQW��DVVHVVRUDPHQW�R�DMXGD�DOV�
empleats

Dins de la plantilla de CaixaBank hi ha empleats amb 
SDWRORJLHV� SUqYLHV� TXH� HOV� IDQ� HVSHFLDOPHQW� VHQVLEOHV�
GDYDQW�GH�OD�&29,'�����/D�JHVWLy�G
DTXHVW�FROÃOHFWLX�HV�
FRRUGLQDUj�D�WUDYpV�GHO�6HUYHL�GH�9LJLOjQFLD�GH�OD�6DOXW��
TXH��VHJRQV�HO�FULWHUL�PqGLF��DWHQGUj�HO�TXH�GLFWDPLQLQ�
OHV�DXWRULWDWV�FRPSHWHQWV�HQ�FDGD�PRPHQW��

'HV�GHO�6HUYHL�GH�9LJLOjQFLD�GH�OD�6DOXW�WDPEp�V
HIHFWXD�
XQ�VHJXLPHQW�PqGLF�GH�OHV�SHUVRQHV�TXH�SHUWDQ\HQ�DOV�
FROÃOHFWLXV�VHJ�HQWV�

 > 3HUVRQHV�TXH�KDQ�WLQJXW�FRQWDFWH�HVWUHW�DPE�FDVRV�
FRQÀUPDWV�

 > 3HUVRQHV�TXH�VyQ�FDVRV�FRQÀUPDWV�G
LQIHFFLy�

$TXHVW� VHJXLPHQW� SHUPHW� FRQWURODU� O
HYROXFLy� GH�
l'empleat, assessorar-lo i proporcionar-li recomanacions 
PqGLTXHV�

Es proporciona DWHQFLy� PqGLFD�� SVLFROzJLFD� L� GH�
VDOXW� HPRFLRQDO� D� WRWD� OD� SODQWLOOD� PLWMDQoDQW� XQ�
VHUYHL�G
DVVHVVRUDPHQW�PqGLF�L�SVLFROzJLF�WHOHIzQLF��
JUDWXwW��LOÃOLPLWDW�L�DQzQLP�SHU�DFRPSDQ\DU�L�DMXGDU�D�
UHVROGUH�GXEWHV�R� LQTXLHWXGV�TXH�HOV�HPSOHDWV�SXJXLQ�
tenir.
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7UHEDOO�HQ�UHPRW�L�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OD�UHSUHVD�GHO�WUHEDOO�SUHVHQFLDO�

&DL[D%DQN�YD�IDFLOLWDU�L�YD�SRWHQFLDU�HO�WUHEDOO�HQ�UH-
PRW�GH�OD�SODQWLOOD�DOV�6HUYHLV�&RUSRUDWLXV�L�7HUULWR-
ULDOV�GHV�GH�O
LQLFL�GH�O
HVWDW�G
DODUPD��DPE�HVSHFLDO�
LQFLGqQFLD�GXUDQW�HO�SHUtRGH�GH�FRQÀQDPHQW� amb la 
ÀQDOLWDW�GH�VDOYDJXDUGDU�OD�VDOXW�GHOV�HPSOHDWV�L�JDUDQWLU�
OD�FRQWLQXwWDW�GHO�QHJRFL�HQ�OHV�PLOORUV�FRQGLFLRQV�SRVVL-
EOHV��H[FHSWH�OD�SODQWLOOD�FUtWLFD�R�HTXLSV�TXH�QR�SRGLHQ�
GXU�D�WHUPH�OHV�VHYHV�WDVTXHV�GHV�GH�FDVD�SHU�T�HVWLRQV�
WqFQLTXHV��

La desescalada a l'activitat presencial als Serveis Corpo-
UDWLXV� L� 7HUULWRULDOV� HV� YD� IHU� GHVSUpV�G
LPSOHPHQWDU� OHV�
PHVXUHV�GH�SUHYHQFLy�UHFROOLGHV�DO�SURWRFRO�HVSHFtÀF�SHU�
D�DTXHVW�HIHFWH�� L�HV�YDQ� IHQW�HOV�DMXVWRV�QHFHVVDULV�HQ�
FDGD�PRPHQW�HQ�IXQFLy�GH�O
HYROXFLy�GH�OD�SDQGqPLD�L�
OHV�UHFRPDQDFLRQV�GH�OHV�DXWRULWDWV�VDQLWjULHV��&RP�TXH��
GHV�GH�O
LQLFL�GH�OD�SDQGqPLD��HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�HV�YD�FRQ-
siderar servei essencial i, per tant, havíem de mantenir 
OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�REHUWD��HV�YD�HVWDEOLU�XQ�SOD�GH�WRUQV�
PLWMDQoDQW�HO�TXDO�SDUW�GH�OD�SODQWLOOD�IHLD�HQ�UHPRW��

$GGLFLRQDOPHQW��RUJDQLW]DWLYDPHQW�HV�YDQ�WDQFDU�DOJX-
QHV� RÀFLQHV� L�� SHU� SDOÃOLDU� O
LPSDFWH� D� OD� [DU[D�� HV� YDQ�
FUHDU�+8%�GH�VXSRUW�D�GLVWjQFLD�GH�OHV�RÀFLQHV��$�PH-
VXUD�TXH� O
HYROXFLy�GH� OD�SDQGqPLD�YD�PLOORUDU��HV�YDQ�
DQDU�DGDSWDQW�OHV�PHVXUHV�ÀQV�D�DUULEDU�DO�����L�HO������
en presència física.

$FWXDOPHQW��V
HIHFWXD�XQD�UHYLVLy�FRQWtQXD�GHOV�SURWRFROV�
GH�JHVWLy�L�SUHYHQFLy�L�V
KL�IDQ�HOV�DMXVWRV�QHFHVVDULV�VH-
JRQV�OHV�UHVWULFFLRQV�L�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GH�OHV�DXWRULWDWV�
competents.
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&RQFLOLDFLy�L�ÁH[LELOLWDW�

(OV�HPSOHDWV�GH�&DL[D%DQN�YDORUHQ�HOV�PRPHQWV�YLWDOV�FRP�XQD�H[SHULqQFLD�GLIH-
rencial i, en concret, es destaca l'adequació a les situacions personals L�HO�VXSRUW�
LQVWLWXFLRQDO�HQ�HOV�PRPHQWV�HQ�TXq�HV�QHFHVVLWHQ��$TXHVWD�SHUFHSFLy�OD�PRWLYD�HO�
JUDQ�QRPEUH�GH�PHVXUHV�TXH�O
(QWLWDW�SRVD�D�GLVSRVLFLy�GH�WRWD�OD�SODQWLOOD��GLVVHQ-
yades per facilitar la conciliació de la vida professional i personal. 

'DYDQW�GH�OD�VLWXDFLy�GH�OD�SDQGqPLD��HV�YDQ�SRVDU�HQ�PDU[D�PHVXUHV�GH�FRQFLOLD-
FLy�DGGLFLRQDOV�D�OHV�TXH�MD�KL�KDYLD��FRQGLFLRQDGHV�D�OHV�SRVVLELOLWDWV�RUJDQLW]DWLYHV�
GHO�FHQWUH�GH�WUHEDOO�HQ�TXq�V
HVWDYD�DGVFULW��SHU�DOV�HPSOHDWV�TXH�MD�QR�SRGLHQ�IHU�
~V�GH�OHV�VHYHV�YDFDQFHV�DQXDOV�PHULWDGHV�SHUTXq�MD�OHV�KDYLHQ�JDXGLW������

3HUPtV�UHWULEXwW�UHFXSHUDEOH

(V�SRW�VROÃOLFLWDU��HVFULWDPHQW�L�PRWLYDGDPHQW��XQ�SHUPtV�UHWULEXwW�UHFXSHUDEOH��SHU�
dies complets, i limitat a 100 hores. 

0LOORUD�GH�O
H[FHGqQFLD�OHJDOPHQW�SUHYLVWD�SHU�DWHQFLy�GH�PHQRU

([FHSFLRQDOPHQW��V
DPSOLD� O
HGDW�GHO�PHQRU�TXH�SHUPHW�DFFHGLU�D�DTXHVWD�H[FH-
GqQFLD�ÀQV�DOV����DQ\V��4XDQ�HO�PHQRU�IDFL����DQ\V��VL�OD�QHFHVVLWDW�GH�FRQFLOLDFLy�
SHUVLVWHL[��FDO�UHFyUUHU�D�OHV�DOWUHV�PHVXUHV�YLJHQWV�HQ�FDGD�PRPHQW��

3HUPtV�QR�UHWULEXwW�

3HU� D� QHFHVVLWDWV� H[WUDRUGLQjULHV� YLQFXODGHV� DPE� OD� &29,'����� HV� SRW� VROÃOLFLWDU�
DTXHVW�SHUPtV�QR�UHWULEXwW�L�VXEMHFWH�D�FRQFHVVLy��GH�ÀQV�D���PHVRV�GH�GXUDGD��

Vacances 2020

3HU�DMXGDU�D�FRQFLOLDU�OD�YLGD�SHUVRQDO�DPE�OD�SURIHVVLRQDO��HO�JDXGL�GH�OHV�YDFDQFHV�
G
DTXHVW�DQ\������QR�TXHGD� OLPLWDW�DOV� WUHV�SHUtRGHV�TXH�HVWDEOHL[� OD�QRUPDWLYD�
interna.
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5HIRUo�GH�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD�de l'Entitat

$PE�O
REMHFWLX�G
DFRPRGDU�OD�SRVLFLy�GHO�EDQF�DO�QRX�HQWRUQ��HO�&RQVHOO�G
$GPLQLV-
WUDFLy��D�OD�UHXQLy�GHO����GH�PDUo�GH�������YD�DFRUGDU�GHL[DU�VHQVH�HIHFWH�OD�SURSRVWD�
G
DSOLFDFLy�GHO�UHVXOWDW�GH�O
H[HUFLFL�WDQFDW�D����GH�GHVHPEUH�GH������TXH�HO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�KDYLD�SURSRVDW�HQ�GDWD����GH� IHEUHU�GH�������TXH�HV�FRQWp�HQ�HOV�
FRPSWHV�DQXDOV�LQGLYLGXDOV�L�FRQVROLGDWV�GH�&DL[D%DQN�FRUUHVSRQHQWV�D�O
H[HUFLFL�VRFLDO�
WDQFDW�HO����GH�GHVHPEUH�GH�������$TXHVWD�SURSRVWD�WHQLD�HQ�FRPSWH�HO�SDJDPHQW�
G
XQ�GLYLGHQG�GH������HXURV�SHU�DFFLy��G
DFRUG�DPE�OD�3ROtWLFD�GH�'LYLGHQGV�GH�&DL[D-
%DQN�L�DPE�HO�3OD�(VWUDWqJLF������������TXH�SUHYHLHQ�GLVWULEXLU�XQ�LPSRUW�HQ�HIHFWLX�
VXSHULRU�DO�����GHO�EHQHÀFL�QHW�FRQVROLGDW��

(Q�HO�PDUF�GH�OHV�PHVXUHV�TXH�V
KDQ�DGRSWDW�FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�VLWXDFLy�GH�OD�
&29,'����L��HQ�XQ�H[HUFLFL�GH�SUXGqQFLD�L�UHVSRQVDELOLWDW�VRFLDO��HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUD-
FLy��D�OD�PDWHL[D�VHVVLy�GHO����GH�PDUo�GH�������YD�DFRUGDU�UHGXLU�O
LPSRUW�GHO�GLYLGHQG�
GH������D������HXURV�SHU�DFFLy��FRVD�TXH�VXSRVD�XQ�SD\�RXW�GHO��������(O�GLYLGHQG�HV�
YD�DERQDU�HO����G
DEULO�DPE�FjUUHF�DOV�EHQHÀFLV�GH�������$TXHVWD�pV�O
~QLFD�UHPXQHUDFLy�
a l'accionista prevista amb càrrec a l'exercici 2019. 

En data 28 de gener de 2021, el Consell d'Administració va deixar sense vigència la 
SROtWLFD�DQWHULRU�DO������GH�GHVWLQDU��DOPHQ\V��XQ�LPSRUW�VXSHULRU�DO�����GHO�EHQHÀFL�QHW�
FRQVROLGDW�D�GLYLGHQG��L�YD�SURPXOJDU�TXH�OD�TXH�FRUUHVSRQ�D�O
H[HUFLFL������L�SRVWHULRUV�
HV�IDUj�S~EOLFD�TXDQ�HVFDLJXL�L��HQ�TXDOVHYRO�FDV��GHVSUpV�GH�OD�IXVLy�DPE�%DQNLD��MD�TXH�
O
KD�GH�IRUPXODU�HO�QRX�FRQVHOO�GHVSUpV�GH�UHYLVDU�L�DSURYDU�HO�SUHVVXSRVW�GH������

0RGLÀFDFLy�GH�O
DSOLFDFLy�GHO�UHVXOWDW�GH�O
H[HUFLFL����� 0RGLÀFDFLy�GHOV�REMHFWLXV�GH�FDSLWDO

5HPXQHUDFLy�GH�O
Alta Direcció

5HIRUo de provisions per risc de crèdit

'HVSUpV�GH�FRQVLGHUDU�QRXV�DVSHFWHV�UHJXODWRULV� L� VXSHUYLVRUV��HQWUH�HOV�TXDOV�KL�KD�
O
LPSDFWH�GH� OHV�QRUPHV�TXH�HVWDEOHL[� OD�'LUHFWLYD�VREUH�5HTXHULPHQWV�GH�&DSLWDO�9�
�&5'�9��SHO�TXH�ID�D�OD�FRPSRVLFLy�GHOV�5HTXHULPHQWV�GH�3LODU����3�5���HO�&RQVHOO�YD�
DFRUGDU� UHGXLU�D� O
������ O
REMHFWLX�GH� OD� UjWLR�GH�VROYqQFLD�&(7��HVWDEOHUWD�HQ�HO�3OD�
(VWUDWqJLF�����������SHU�DO�GHVHPEUH�GH������� L�HV�YD�GHL[DU�VHQVH�HIHFWH� O
REMHFWLX�
G
XQD�UjWLR�&(7��GHO�����PpV�XQ�PDUJH�DGGLFLRQDO��EXHU��GH�O
���TXH�HVWDYD�GHVWLQDW�
D�DEVRUELU�O
LPSDFWH�GH�OD�LPSOHPHQWDFLy�GHOV�GHVSOHJDPHQWV�GH�%DVLOHD��%DVLOHD�,9��L�
DOWUHV�LPSDFWHV�UHJXODWRULV��OD�LPSOHPHQWDFLy�GHOV�TXDOV�DUD�HV�FDOFXOD�TXH�V
HQGDUUHULUj�

6HJXLQW�XQ�SULQFLSL�GH�SUXGqQFLD�HQ�OD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH��L�FRP�D�DFWH�GH�FRUUHV-
ponsabilitat de l'Alta Direcció de CaixaBank amb l'Entitat, el Conseller Delegat i els 
PHPEUHV�GHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�YDQ�GHFLGLU�UHQXQFLDU�D�OD�VHYD�UHWULEXFLy�YDULDEOH�GH�
������WDQW�SHO�TXH�ID�DO�ERQXV�DQXDO�FRP�D�OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�VHJRQ�FLFOH�GHO�3OD�
G
,QFHQWLXV�D�/ODUJ�7HUPLQL�GH�������,JXDOPHQW��V
KD�DFRUGDW�QR�SURSRVDU�OD�FRQFHVVLy�
G
DFFLRQV�SHU�D�DTXHVW�VHJRQ�FLFOH�GHO�3OD�G
,QFHQWLXV�D�/ODUJ�7HUPLQL�SHU�DOV����GLUHFWLXV�
PpV�LQFORVRV�HQ�DTXHVW�SOD�

&DL[D%DQN�KD�UHIRUoDW�OHV�FREHUWXUHV�SHU�ULVF�GH�FUqGLW�DPE�XQD�SURYLVLy�H[WUDRUGLQjULD�
GH�������0½�SHU�WDO�G
DQWLFLSDU�FRQVHT�qQFLHV�IXWXUHV�GH�OD�&29,'�����

5HVXOWDW�WRWDO�SHU�GLVWULEXLU �½� 2.073.521.148

'LYLGHQGV�D�FRPSWH��DEULO�GH������ 418.445.322 

$�UHVHUYHV�YROXQWjULHV �������������

5HPXQHUDFLy�D�O
DFFLRQLVWD�
corresponent a 2019

�����½�DFFLy
5HQGLELOLWDW�SHU�GLYLGHQG� 
�VREUH�FRWLW]DFLy�D����������

�����
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resposta a 
l’emergència i 
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2020
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��� M€
��� 
accions

Gent gran

Acció social – 0HVXUHV�HVSHFtÀTXHV�&29,'���

#AMBELSQUE  
MÉSENS 
NECESSITEN

&DL[D%DQN�KD�DFWXDW�DPE�UDSLGHVD��KD�LGHQWLÀFDW�OHV�XUJqQFLHV�VRFLDOV�HQ�FDGD�PRPHQW�
L�KD�UHDVVLJQDW�UHFXUVRV�SHU�FRQWULEXLU�D�DOOHXMDU�OHV�GLÀFXOWDWV�GHOV�FROÃOHFWLXV�PpV�YXO-
nerables. En els moments de més incidència de la COVID-19, al nostre entorn, es van 
GXU�D�WHUPH�OHV�DFFLRQV�VHJ�HQWV��

 > 2EUD�6RFLDO�'HVFHQWUDOLW]DGD��FDQDOLW]DFLy�GH� IRQV�D�QHFHVVLWDWV�XUJHQWV������
M€ en 1.682 accions socials��HQWUH�OHV�TXDOV�GHVWDTXHQ�

 > &DS/ODU6HQVH$OLPHQWV��DFFLy�D�IDYRU�GHOV�%DQFV�G
$OLPHQWV�������0½�UHFDS-
WDWV�L���0½�PpV�TXH�KD�DSRUWDW�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ��

 > 1RYHV�DFWLYLWDWV�RQOLQH�GH�O
$VVRFLDFLy�GH�9ROXQWDULV�GH�&DL[D%DQN��més de 
����DFWLYLWDWV�DPE�PpV�GH�������YROXQWDULV�LQVFULWV��

 > 0pV�GH�����PLO�WUXFDGHV�WHOHIzQLTXHV�VROLGjULHV�D�FOLHQWV�GH�PpV�GH����DQ\V�

 > 6
KDQ�GLVWULEXwW�PpV�GH�������WDXOHWHV�WjFWLOV�D�PpV�GH�����HQWLWDWV�TXH�DFXOOHQ�
SHUVRQHV�YXOQHUDEOHV�HQ�FROÃODERUDFLy�DPE�6DPVXQJ�(VSDxD��

 > 5H8WLOLW]D
P� 5 empreses clientes de CaixaBank han fet 14 donacions a 13 entitats 
GLIHUHQWV��KDQ�GRQDW�URED��PDWHULDO�G
KLJLHQH�L�PDWHULDO�G
RFL�D�KRVSLWDOV�

 > $PE/HV1RVWUHV7UDGLFLRQV��FRPXQLFDFLy�DPE�FDUjFWHU�VRFLDO�SHU�DFRPSDQ\DU�
HOV�QRVWUHV� FOLHQWV�GXUDQW� OHV� IHVWLYLWDWV�PpV� LPSRUWDQWV�TXH� VH� FHOHEUHQ�G
XQD�
PDQHUD�GLIHUHQW�D�FDXVD�GH�OD�SDQGqPLD��

%3,�

/D�FROÃODERUDFLy�HQWUH�HO�%3,�L�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ�YD�HQIRFDU�OD�VHYD�DFFLy��
GXUDQW�DTXHVW�SHUtRGH��D�GRQDU�UHVSRVWD�D�O
HPHUJqQFLD�VDQLWjULD�L�VRFLDO�GHULYDGD�GH�OD�
&29,'����D�WUDYpV�GH�OHV�DFFLRQV�VHJ�HQWV�

 > ;DU[D�G
HPHUJqQFLD�DOLPHQWjULD��D�WUDYpV�GH�O
DVVRFLDFLy�DPE�573��5jGLR�L�7HOH-
YLVLy�GH�3RUWXJDO��HV�YD�PRELOLW]DU�OD�VRFLHWDW�SHU�GRQDU�VXSRUW�D�OD�;DU[D�G
HPHU-
gència alimentària. (V�YDQ�GRQDU�����0½. 

 > Donació de 526 tauletes tàctils:�HQ�XQD�LQLFLDWLYD�FRQMXQWD�DPE�HO�0LQLVWHUL�GH�
6DOXW��YDQ�IDFLOLWDU�OD�FRPXQLFDFLy�HQWUH�SDFLHQWV�L�IDPLOLDUV��

 > ����0½�SHU�D�SURMHFWHV�G
LQQRYDFLy�UHODFLRQDWV�DPE�OD�&29,'���, assignats a 
WUDYpV�GHO�FRQFXUV�H[SUpV�&DL[D,PSXOVH�

 > 6XSRUW�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO� UHVSLUDGRU�SXOPRQDU�SRUWXJXqV al CEiiA – 
&HQWHU�IRU�(QJLQHHULQJ�DQG�3URGXFW�'HYHORSPHQW��DPE�XQD�aportació de 300.000 
euros. 

 > (V�YDQ�DGDSWDU�HOV�3UHPLV�%3,� µOD�&DL[Dµ�SHU�GRQDU� VXSRUW�DOV�JUXSV�PpV�
DIHFWDWV�SHU�OD�&29,'�����DVVLJQDWV�D���HQWLWDWV�VRFLDOV��DPE�XQD�dotació total 
GH������0½�

 > 6XSRUW�DOV�DUWLVWHV�DPE�OD�LQLFLDWLYD�Portugal #EntraEmCena��/D�FUHDFLy�G
DTXHVW�
PDUNHWSODFH�GLJLWDO��HQ�FROÃODERUDFLy�DPE�HO�0LQLVWHUL�GH�&XOWXUD��SHUPHW�DOV�DUWLVWHV�
OODQoDU�LGHHV�L�REWHQLU�LQYHUVLy�

��� M€
969  
accions

Aliments

��� M€
399  
accions

Altres col·lectius 
YXOQHUDEOHV

��� M€
235  
accions

Material sanitari  
i emergències
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&RQWH[W i perspectives 2021_000
Oferir la millor H[SHULqQFLD�DO�FOLHQWB��
6ROXFLRQV�D�FOLHQWVB��
([SHULqQFLD�GH�FOLHQW�L�TXDOLWDWB��
Accelerar la transformació digital per ser més 
HÀFLHQWV�L�ÁH[LEOHVB��
&LEHUVHJXUHWDWB��
Tecnologia i digitalització_89
3RWHQFLDU�XQD�FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�OHV�SHUVRQHV��
jJLO�L�FROÃODERUDWLYD_92

Línies Estratègiques02
3OD�GH�FXOWXUD�FRUSRUDWLYDB���
'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWVB���
'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�
compensació_000
Experiència de l'empleat_000
$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD 
PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD_113
(YROXFLy�UHVXOWDWV�L�DFWLYLWDWB���
/LTXLGLWDW�L�HVWUXFWXUD�GH�ÀQDQoDPHQWB���
Gestió del Capital_128
Ratings_132

Política de dividends_132
6HU�UHIHUHQWV�en gestió responsable  
i compromís amb la societat_133
*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�
Corporativa_000
'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqVB���
,QFOXVLy�ÀQDQFHUDB���
Inversió socialment responsable_000
Estratègia mediambiental_000
$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDWB���
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&RQWH[W�HFRQzPLF�i perspectives per al 2021
Context HFRQzPLF
Evolució JOREDO�L�HXUR]RQD

(O������� OD�&29,'����L� OHV�UHVWULFFLRQV�GH�O
DFWLYLWDW�
necessàries per contenir-la van sumir el món en una 
UHFHVVLy� DEUXSWD� L� JHQHUDOLW]DGD� �FDLJXGD� HVWLPDGD�
GHO�3,%�PXQGLDO�GHO� �������� /
LPSDFWH�HFRQzPLF�HV� YD�
QRWDU�DPE�IRUoD�GXUDQW�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�O
DQ\��(Q-
WUH�HOV�HPHUJHQWV��HO�3,%�GH�OD�;LQD�HV�YD�FRQWUHXUH�XQ�
������LQWHUWULPHVWUDO�GXUDQW�HO�SULPHU�WULPHVWUH��PHQWUH�
TXH�OHV�HFRQRPLHV�DYDQoDGHV�YDQ�SDWLU�FDLJXGHV�VHYHUHV�
GXUDQW� HO� VHJRQ� WULPHVWUH� �(8$� �� ������ LQWHUWULPHVWUDO��
(XUR]RQD�� �������� -DSy�� ������� 5HJQH� 8QLW�� ���������

RECUPERACIÓ 
GLOBAL EL 2021

+5,5 % �PREV.�

RECESSIÓ ABRUPTA 
I GENERALITZADA A 
CAUSA DE LA

COVID-19

FORTA CAIGUDA 
DEL PIB EL 2020

-3,5 % �EST.�

'HVSUpV� G
DTXHVWHV� EDL[DGHV�� OD� UHWLUDGD� GH� OHV� UHV-
WULFFLRQV�GH�OD�PRELOLWDW�YD�DFFLRQDU�XQD�UHDFWLYDFLy�
HFRQzPLFD�L��GXUDQW�HO�WHUFHU�WULPHVWUH��HO�3,%�GH�OHV�
HFRQRPLHV� LQWHUQDFLRQDOV� SULQFLSDOV� YD� UHERWDU� GH�
PDQHUD� QRWDEOH� �(8$� �� ������ LQWHUWULPHVWUDO�� (X-
UR]RQD����������-DSy���������5HJQH�8QLW���������� 
7DQPDWHL[��O
DFWLYLWDW�HQFDUD�URPDQ�OOXQ\�GH�UHFXSHUDU�HOV�
QLYHOOV�SUHSDQGqPLD��OD�;LQD�Q
pV�O
H[FHSFLy��L��GH�IHW��HOV�
LQGLFDGRUV�VXJJHUHL[HQ�TXH�OD�UHFXSHUDFLy�V
KD�DQDW�IUH-
QDQW�HQ�HO�WUDP�ÀQDO�GH�������D�PHVXUD�TXH�UHSXQWDYHQ�
les infeccions de COVID-19. 
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Amb tot,�HOV�QRXV�UHEURWV�V
HVWDQ�FRQWURODQW�DPE�PH-
VXUHV�GHOLPLWDGHV�L�OD�VLWXDFLy�pV�GLIHUHQW��HQ�VHQWLW�
SRVLWLX��GH�OD�TXH�YDP�YLXUH�D�OD�SULPDYHUD�GH������ 
7RW�L�DL[z��SUHYLVLEOHPHQW��O
HFRQRPLD�PXQGLDO�FRQWLQXDUj�
RSHUDQW�HQ�XQ�HQWRUQ�G
LQFHUWHVD�HOHYDGD��

/
HYROXFLy�GH� OD�SDQGqPLD� L�HOV�DYHQoRV�PqGLFV�FRQWL-
QXDUDQ�VHQW�HO�JUDQ�GHWHUPLQDQW�GH�O
HVFHQDUL�GXUDQW�HOV�
SUz[LPV� WULPHVWUHV��'
XQD�EDQGD�� OD� LQFHUWHVD� L� OHV� UHV-
WULFFLRQV�GH�OD�PRELOLWDW�TXH�HV�YDJLQ�SUHQHQW�ORFDOPHQW�
GDYDQW�GHOV�UHEURWV�OLPLWDUDQ�OD�FDSDFLWDW�GH�UHFXSHUDFLy�
GH� O
DFWLYLWDW� HFRQzPLFD� HQ� HOV� SUz[LPV� PHVRV�� '
DOWUD�
banda, HOV�~OWLPV�DYHQoRV�PqGLFV�L��HQ�SDUWLFXODU��HO�
GHVHQYROXSDPHQW� GH� YDFXQHV� DPE� HIHFWLYLWDW� HOH-
vada haurien d'afavorir una vacunació progressiva 
GH�VHJPHQWV�VLJQLÀFDWLXV�GH�OD�SREODFLy�MD�D�OD�SUL-
mera meitat de l'any 2021��FRVD�TXH�DMXGDULD�TXH�PL-
OORUpV�HO�VHQWLPHQW�L�GRQDULD�WUDFFLy�D�OD�UHFXSHUDFLy��(Q�
FRQVHT�qQFLD��HV�SUHYHX�TXH��HO�������KL�KDJL�XQ�UHERW�
VXEVWDQFLDO�GH�O
DFWLYLWDW�HFRQzPLFD��FUHL[HPHQW�PXQGLDO�
GHO�������

(Q�DTXHVW�FRQWH[W��KHP�GH�UHFRUGDU�TXH�totes les es-
IHUHV�GH�OD�SROtWLFD�HFRQzPLFD�KDQ�UHDFFLRQDW�DPE�
FRQWXQGqQFLD�GDYDQW�G
DTXHVWD�FRQMXQWXUD�HO�������
(Q�HO�FDV�GHOV�(8$��OHV�PHVXUHV�KDQ�HVWDW�PROW�QRWDEOHV�
WDQW�HQ�HO�SOD�ÀVFDO�FRP�HQ�HO�PRQHWDUL��GXHV�HVIHUHV�TXH�
FRQWLQXDUDQ�DFWLYHV�GXUDQW�HOV�SUz[LPV�WULPHVWUHV��

(Q�FRQFUHW��GHVSUpV�GH� UHWDOODU�HOV� WLSXV�DJUHVVLYDPHQW�
ÀQV�DO�������������L�OODQoDU�XQD�jPSOLD�EDWHULD�GH�PH-
VXUHV��HQ�GHVWDTXHQ��HQ�SDUWLFXODU��OHV�HOHYDGHV�FRPSUHV�
G
DFWLXV���D� O
DJRVW�� OD�)HG�YD�DÀUPDU�TXH�PDQWLQGUj�
una política acomodatícia durant un període de 
temps llarg��L�PpV�HQOOj�TXH�O
HFRQRPLD�FRQVROLGL�OD�VHYD�
UHDFWLYDFLy���'H�IHW��YD�PRGLÀFDU�HO�VHX�PDUF�HVWUDWqJLF�L�
YD�LQGLFDU�TXH��HQ�HO�IXWXU��WROHUDUj�WHPSRUDOPHQW�LQÁD-
FLRQV�VXSHULRUV�DO����

$� O
HXUR]RQD�� GHVSUpV� G
XQ� UHERW� QRWDEOH� GH� O
DF-
WLYLWDW�GXUDQW�HO�WHUFHU�WULPHVWUH�� OHV�~OWLPHV�GDGHV�
FRQÀUPHQ�XQ�DFRPSOLPHQW�QHJDWLX�GXUDQW�HO�TXDUW�
WULPHVWUH��SHUz�VHQVH�DUULEDU�D�FRPSURPHWUH�OD�PL-
OORUD�GHO�FUHL[HPHQW�GXUDQW�HOV�SUzU[LPV�WULPHVWUHV� 
HQFDUD�TXH�DPE�GLIHUqQFLHV�LPSRUWDQWV�HQWUH�SDwVRV��/HV�

HFRQRPLHV�DPE�PHQ\V�LQFLGqQFLD�GH�OD�SDQGqPLD��XQD�
HVWUXFWXUD�HFRQzPLFD�PHQ\V�VHQVLEOH�D� OHV�UHVWULFFLRQV�
de la mobilitat o amb més capacitat d'acció en política 
ÀVFDO�DIURQWDUDQ�PLOORU�OD�FRQMXQWXUD��

Davant de l'impacte diferent entre països, cal destacar 
O
DSURYDFLy�GHO�3OD�GH�5HFXSHUDFLy�TXH�KD�SURSRVDW�
OD�&RPLVVLy�(XURSHD��O
DQRPHQDW�1*(8��1H[W�*HQH-
UDWLRQ�8(���TXH�DIDYRULUj�XQD�UHDFWLYDFLy�VLQFURQLW-
zada a nivell europeu. (OV�IRQV����������PLOLRQV�G
HXURV�
HQ�SUpVWHFV�L���������PLOLRQV�G
HXURV�HQ�WUDQVIHUqQFLHV��
UHSUHVHQWHQ�XQD�TXDQWLWDW�SURX�LPSRUWDQW�SHU�GRQDU�VX-
SRUW�D�OD�UHFXSHUDFLy�HFRQzPLFD�D�FXUW�WHUPLQL��$�PpV��
el Pla ofereix al·licients per transformar i modernitzar les 
HFRQRPLHV� �DPE� qPIDVL� HQ� OHV� WUDQVLFLRQV� WHFQROzJLFD�
L� DPELHQWDO�� L� FRQWp� HOHPHQWV� �FRP� O
HPLVVLy�GH�GHXWH�
FRPXQLWDUL�HQ�YROXPV�VLJQLÀFDWLXV��TXH�SRGULHQ�DVVHQWDU�
OHV�EDVHV�SHU�IHU�XQ�VDOW�HQGDYDQW�HQ�PDWqULD�GH�FRQV-
WUXFFLy�HXURSHD��

(OV�~OWLPV�DYHQoRV�PqGLFV�L��HQ�
SDUWLFXODU��HO�GHVHQYROXSDPHQW�
GH�YDFXQHV�DPE�HIHFWLYLWDW�
HOHYDGD�KDXULHQ�G
afavorir 
una vacunació progressiva 
GH�VHJPHQWV�VLJQLÀFDWLXV�GH�
OD�SREODFLy�MD�D�OD�SULPHUD�
meitat de l'any 2021, cosa 
TXH�DMXGDULD�TXH�PLOORUpV�HO�
sentiment i donaria tracció a la 
UHFXSHUDFLy��
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Evolució a Espanya i Portugal

/
HFRQRPLD�HVSDQ\ROD�KDXULD�GH�VHJXLU�XQD�GLQjPLFD�VHPEODQW�D�
O
HXURSHD��HQFDUD�TXH�OD�LPSRUWjQFLD�GH�VHFWRUV�HVSHFLDOPHQW�VHQVL-
EOHV�D�OHV�UHVWULFFLRQV�GH�OD�PRELOLWDW�FRPSRUWD�GHVFHQVRV�XQD�PLFD�
PpV�LQWHQVHV�GH�O
DFWLYLWDW�DO�QRVWUH�SDtV��HO�VHFWRU�WXUtVWLF�UHSUHVHQWD�
XQ�������GHO�3,%�L��HQ�HO�VHX�FRQMXQW��VHFWRUV�FRP�OD�UHVWDXUDFLy�L�O
KRVWD-
OHULD��HO�FRPHUo�L�O
RFL�R�HO�WUDQVSRUW��HQWUH�G
DOWUHV��UHSUHVHQWHQ�DO�YROWDQW�
GHO�����GHO�3,%���

(Q�HO�FRQMXQW�GH�������OD�FRQWUDFFLy�GHO�3,%�YD�VHU�GH�O
�����En aquesta 
VLWXDFLy�� HV�SUHYHX�TXH� OD� UHFXSHUDFLy� LQLFLDGD�D�PHLWDW�G
DTXHVW�
DQ\�DJDÀ�IRUoD�HO�������DPE�XQ�UHERW�GHO����+L�FRQWULEXLUDQ�OHV�PH-
VXUHV�G
HVWtPXO�ÀVFDO��WDQW�GRPqVWLTXHV�FRP�FRPXQLWjULHV��L�HO�FRQWURO�GH�
O
HSLGqPLD�JUjFLHV�D�OD�GLVSRQLELOLWDW�GH�GLYHUVHV�YDFXQHV�

(V�SUHYHX�TXH�la recuperació iniciada a 
PHLWDW�GH������JXDQ\L�IRUoD�HO�����, 
DPE�XQ�UHERW�GHO���

3RUWXJDO��RQ�HO�WXULVPH�WDPEp�Wp�XQ�SHV�LPSRUWDQW��VXSHUD�HO�����
GHO�3,%���V
HQIURQWD�D�XQ�HVFHQDUL�VHPEODQW�DO�G
(VSDQ\D��$�FDXVD�GH�
OHV�GLÀFXOWDWV�GHO�WXULVPH��L�DPE�XQ�UHVWDEOLPHQW�GH�O
DFWLYLWDW�JUDGXDO��OD�
FRQWUDFFLy�GHO�3,%�HO������pV�GHO��������UHJLVWUH�DO�TXDO�VHJXLUj�XQ�UHERW�
GH�SURS�GHO����HO������

$TXHVW�HVFHQDUL�HVWj�VXEMHFWH�D�XQ�JUDX�G
LQFHUWHVD�HOHYDW��HVSHFLDOPHQW�SHO�TXH�
ID�D�O
HYROXFLy�GH�OD�SDQGqPLD�L�HOV�DYHQoRV�PqGLFV�TXH�KDQ�GH�FRQWULEXLU�D�FRQ-
WURODU�OD��DL[t�FRP�SHO�TXH�ID�D�OD�LPSOHPHQWDFLy�GHO�SOD�GH�UHFXSHUDFLy�HXURSHX��
'
XQD�EDQGD��XQ�GHVSOHJDPHQW�UjSLG�GH�YDFXQHV�DPE�XQD�HIHFWLYLWDW�DOWD�L�XQD�LPSOH-
PHQWDFLy�jJLO�GHO�1*(8�FRQWULEXLUDQ�D�DFFHOHUDU�OD�UHDFWLYDFLy�HFRQzPLFD�L�UHGXLUDQ�HO�
GHWULPHQW�VREUH�HO�WHL[LW�SURGXFWLX��'H�O
DOWUD��QR�HV�SRW�GHVFDUWDU��HVSHFLDOPHQW�D�FXUW�
WHUPLQL��TXH�O
HYROXFLy�GH�OD�SDQGqPLD�REOLJXL�D�HQGXULU�OHV�UHVWULFFLRQV�GH�OD�PRELOLWDW�

Espanya

Portugal
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&RQWH[W�UHJXODWRUL
&DL[D%DQN�FRPSDUWHL[�DPE�OHV�DXWRULWDWV�S~EOLTXHV�OHV�VHYHV�RSLQLRQV�VREUH�HOV�
SURFHVVRV�UHJXODWRULV�D�WUDYpV�GH�SDSHUV�GH�SRVLFLy�L�GRFXPHQWV�G
DQjOLVL�G
LPSDFWH��
VLJXL�D�SHWLFLy�G
DTXHVWHV�R�SHU�LQLFLDWLYD�SUzSLD�

/HV�DFWXDFLRQV�GH�public policy�GH�&DL[D%DQN�VHJXHL[HQ�
XQ� HQIRFDPHQW� DPSOL� GHVWLQDW�� HQ� GDUUHUD� LQVWjQFLD�� D�
DIDYRULU� HO�GHVHQYROXSDPHQW� L� HO� FUHL[HPHQW�HFRQzPLF�
GHOV�WHUULWRULV�RQ�pV�SUHVHQW��(Q�SDUWLFXODU��FDO�GHVWDFDU�HO�
VXSRUW�D�OHV�LQLFLDWLYHV�UHJXODWzULHV�TXH�EXVTXHQ�UHIRUoDU�
O
HVWDELOLWDW� ÀQDQFHUD� L� GRQHQ� VXSRUW� DO� ERQ� IXQFLRQD-
PHQW� GHO� VHFWRU� EDQFDUL� HXURSHX�� DPE� HVSHFLDO� DWHQ-
FLy�D� OHV�TXH�DMXGLQ�D�FRPSOHWDU� OD�8QLy�%DQFjULD��TXH�
SURPRXULD�HO�GHVHQYROXSDPHQW�G
XQ�PDUF�GH�UHVROXFLy�
HIHFWLX�L�O
HVWDEOLPHQW�G
XQ�IRQV�GH�JDUDQWLD�GH�GLSzVLWV�
FRP~��$L[t�PDWHL[��&DL[D%DQN�DIDYRUHL[�HO�GHVHQYROXSD-
PHQW�G
XQ�PDUF�UHJXODWRUL�SHU�D�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV��
DPE� O
REMHFWLX� GH� FRPSOLU� DPE� O
$JHQGD� ����� SHU� DO�
GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH� L� O
$FRUG�GH�3DUtV�VREUH�HO�
canvi climàtic. Altres activitats estan relacionades amb 
la promoció de la transformació digital, la millora de la 
WUDQVSDUqQFLD�L�OD�SURWHFFLy�GHOV�FRQVXPLGRUV�

CaixaBank no contracta serveis directes de lobby o re-
presentació d'interessos per posicionar-se davant de les 
DXWRULWDWV�� VLQy� TXH�� HQ� JHQHUDO�� FRPSDUWHL[� OHV� VHYHV�
opinions a través de diverses associacions per intentar 
FRQVHQVXDU�OD�SRVLFLy�GHO�VHFWRU��OD�LQG~VWULD��VHQVH�GH-
WULPHQW�TXH��HQ�FDVRV�HVSHFtÀFV��HV�WUDQVPHWLQ�PLVVDWJHV�
SURSLV�GLUHFWDPHQW�DOV�UHJXODGRUV�L� OHV�DXWRULWDWV�S~EOL-
TXHV�

El &RPLWq�GH�5HJXODFLy�GH�&DL[D%DQN�pV�O
zUJDQ�HQ-
FDUUHJDW�GH�GHFLGLU�O
HVWUDWqJLD�UHJXODWzULD�L�HO�SRVLFLRQD-
PHQW�GDYDQW�GH�OHV�LQLFLDWLYHV�UHJXODWzULHV�L�OHJLVODWLYHV��(V�
EDVD�HQ�OHV�DQjOLVLV�LQWHUQHV�GH�OHV�SURSRVWHV�UHJXODWzULHV�
SHU�LGHQWLÀFDU�SRVVLEOHV�HIHFWHV�QHJDWLXV�R�LPSDFWHV�TXH�
SXJXLQ� VHU� GHVSURSRUFLRQDWV� HQ� UHODFLy� DPE� O
REMHFWLX�

UHJXODWRUL��8Q�FRS�V
KDQ�DQDOLW]DW� OHV�SURSRVWHV��HO�&R-
PLWq�GHFLGHL[�O
HVWUDWqJLD�UHJXODWzULD�TXH�HV�FDQDOLW]DUj�
a través de les associacions o transmetrà directament la 
PDWHL[D�LQVWLWXFLy�

/D�UHODFLy�DPE�HOV�SDUWLWV�SROtWLFV�L�OHV�DXWRULWDWV�S~EOLTXHV�
HVWDQ�VXEMHFWHV�DO�&RGL�ËWLF�L�3ULQFLSLV�G
$FWXDFLy�L�OD�3R-
OtWLFD�$QWLFRUUXSFLy�GH�&DL[D%DQN��$TXHVWV�GRV�HOHPHQWV�
VyQ�HVVHQFLDOV�SHU�FRQÀJXUDU�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HOV�SUR-
FHVVRV�UHJXODWRULV�

(O�&RGL�ËWLF�L�OD�3ROtWLFD�$QWLFRUUXSFLy�GH�&DL[D%DQN�LQWHQ-
WHQ�DVVHJXUDU�QR�QRPpV�HO�FRPSOLPHQW�GH�OD�OHJLVODFLy�
DSOLFDEOH��VLQy�WDPEp�HO� IHUP�FRPSURPtV�DPE�HOV�VHXV�
SULQFLSLV�qWLFV�FRP�D�VLJQDQWV�GH�3DFWH�0XQGLDO�GH� OHV�
1DFLRQV� 8QLGHV�� $L[z� UHÁHFWHL[� OD� VHYD� IRUWD� GHWHUPL-
QDFLy�HQ�OD� OOXLWD�FRQWUD� OD�FRUUXSFLy�HQ�WRWHV� OHV�VHYHV�
formes.

CaixaBank estableix a la secció 6 de la seva política an-
WLFRUUXSFLy�TXH�HVWDQ�SURKLELGHV�OHV�GRQDFLRQV�D�SDUWLWV�
SROtWLFV�L�D�OHV�VHYHV�IXQGDFLRQV�YLQFXODGHV��$�&DL[D%DQN�
KL�KD�HOV�FRQWUROV�TXH�FDOHQ�SHU�DVVHJXUDU�TXH�QR�HV�IDFLQ�
GRQDWLXV�D�SDUWLWV�SROtWLFV��

13ULQFLSDOPHQW�&(&$������������½���,,,)����������½��L�(6%*�:6%,����������½���

����0½ 
d'aportació a associacions 
sectorials1 

����0½ 
el 2019
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INICIATIVES PRINCIPALS DE LES QUALS CAIXABANK HA 
FET UN SEGUIMENT DURANT L'EXERCICI I AMB AFECTACIÓ 
SOBRE EL GRUP:

 > 'HVHQYROXSDPHQWV� GHO� 5HJOD-
PHQW�GH�GLYXOJDFLy�HQ�PDWqULD�GH�
sostenibilitat per al sector

 > &RQVXOWD�&(�'LUHFWLYD�VREUH�GLYXO-
JDFLy�G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD

 > 5HJODPHQW�VREUH�HVWDEOLPHQW�G
XQ�
marc per facilitar les inversions 
sostenibles

 > $FWHV�'HOHJDWV�LQFOXVLy�GH�FULWHULV�
ESG a MiFID, IDD, UCIT, AIFMD i 
Solvència II

 > *XLD�GHO�%&(�VREUH�ULVFRV�FOLPjWLFV�
i mediambientals

 > &RQVXOWD� D� O
(%$� VREUH� OD� *HVWLy�
L�VXSHUYLVLy�GHOV�ULVFRV�$6*�SHU�D�
les entitats de crèdit i les empreses 
de serveis d'inversió 

Finances  
VRVWHQLEOHV

 > Estratègia de Finances Digitals

 > (VWUDWqJLD�(XURSHD�GH�'DGHV�GH�OD�
&RPLVVLy�(XURSHD

 > Reglament sobre la resiliència 
RSHUDWLYD� GLJLWDO� HQ� HO� VHFWRU� À-
nancer

 > Reglament sobre mercats de crip-
WRDFWLXV

 > Reglament de la intel·ligència arti-
ÀFLDO�UHVSRQVDEOH

 > Reglament dels serveis digitals i 
mercats digitals

 > ,QIRUPH�L�FRQVXOWD�DO�%&(�VREUH�XQ�
(XUR�'LJLWDO

Innovació 
i digitalització

 > Llei de l'Impost sobre les Transac-
cions Financeres

Fiscalitat

 > 0HVXUHV� GH� ÁH[LELOLW]DFLy� HQ� UHV-
posta a la COVID-19, entre les 
TXDOV�GHVWDTXHQ�

 > 4XLFN� À[ Reglament de Re-
TXHULPHQWV� GH� &DSLWDO� �&55�
����

 > 'LUHFWULXV� GH� O
(%$� VREUH� HO�
WUDFWDPHQW� UHJXODWRUL� GH� OHV�
PRUDWzULHV� S~EOLTXHV� L� SULYD-
des.

 > Normes Internacionals d'Informa-
ció Financera

 > Reglament de Benchmarks

 > 'LUHFWULXV�GH�O
(%$�VREUH�FRQFHV-
VLy�L�VHJXLPHQW�GH�SUpVWHFV��

 > *XLD�GHO�%&(�VREUH�RSHUDFLRQV�GH�
consolidació al sector bancari

 > Pla d'Acció de la CE de la Unió de 
Mercats de Capitals

 > Pla d'Acció de la CE per afrontar 
HOV�13/�GHULYDWV�GH�OD�FULVL�D�FDXVD�
de la COVID-19 

(VWDELOLWDW�ÀQDQFHUD� 
i enfortiment  
GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU

 > Estratègia de pagaments deta-
llistes

 > 5HLDO�'HFUHW�O/HL�TXH�WUDQVSRVD�OD�
QRUPDWLYD�GH�OD�8(�VREUH�GLVWULEX-
FLy� G
DVVHJXUDQFHV� L�� HQ� SDUW�� OD�
GH�SODQV� L� IRQV�GH�SHQVLRQV�RFX-
pacionals

 > 2UGUH�SHU�UHIRUoDU�OD�SURWHFFLy�GHO�
crèdit revolving

Protecció  
al consumidor  
i transparència
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Context VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX

TXH�KDQ�PLWLJDW�VLJQLÀFDWLYDPHQW�HOV�HIHFWHV�GH�OD�SDQ-
dèmia sobre els ingressos de llars i empreses i han evitat 
TXH�KL�KDJL�XQ�DXJPHQW�GH�OD�PRURVLWDW�LPSRUWDQW�L�VRE-
WDW��(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�YHORFLWDW�GH�UHFXSHUDFLy�HFRQz-
PLFD�L�OD�LQWURGXFFLy�GH�PHVXUHV�GH�ÁH[LELOLWDW��FRP�DUD�
O
H[WHQVLy� GHO� YHQFLPHQW� GH� OHV� OtQLHV� ,&2�� DMXGDUDQ� D�
FRQWHQLU�O
HYHQWXDO�LQFUHPHQW�GH�OD�PRURVLWDW��0HQWUHV-
WDQW��HOV�QLYHOOV�GH�FDSLWDO�PpV�HOHYDWV��HQ�UHODFLy�DPE�OD�
FULVL�GH������������DWRUJXHQ�DO�VHFWRU�EDQFDUL�HVSDQ\RO�
PpV�FDSDFLWDW�SHU�DEVRUELU�SqUGXHV�SRWHQFLDOV��ÀQV�L�WRW�
en escenaris més adversos. 

7RW� L� DL[z�� O
H[SHFWDWLYD� GH� UHSXQW� GH� OD� PRURVLWDW� L� HO�
PDQWHQLPHQW�GHOV� WLSXV�G
LQWHUqV�HQ�PtQLPV�GXUDQW�XQ�
període més prolongat de temps IDQ� SUHYHXUH� TXH� OD�
UHQGLELOLWDW� GH� OD� EDQFD� HV� PDQWLQGUj� IHEOH� GXUDQW� HOV�
SUz[LPV� WULPHVWUHV� L� TXH� HV� UHFXSHUDUj� PROW� JUDGXDO-
ment.

$TXHVW�FRQWH[W�GH�FDLJXGD�GHOV�LQJUHVVRV�GH�OHV�HQWLWDWV�
ID� SDOHVD� OD� QHFHVVLWDW� GH� IHU� HVIRUoRV� DGGLFLRQDOV� SHU�
UHGXLU� GHVSHVHV� G
H[SORWDFLy� L� PLOORUDU� HOV� QLYHOOV� G
HÀ-
ciència del sector.

/
H[SHFWDWLYD�GH�UHSXQW�GH�OD�
morositat i el manteniment dels 
WLSXV�G
LQWHUqV�HQ�PtQLPV�GXUDQW�XQ�
període més prolongat de temps fan 
SUHYHXUH�TXH�OD�UHQGLELOLWDW�GH�OD�
EDQFD�HV�PDQWLQGUj�IHEOH�GXUDQW�
HOV�SUz[LPV�WULPHVWUHV�L�TXH�HV�
recuperarà molt gradualment

5HQGLELOLWDW�GHO�QHJRFL�L�VROYqQFLD��

9HJHX�O
DSDUWDW Aconseguir una 
UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�PDQWHQLQW�OD�
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

'DGHV�GH�O
$XWRULWDW�%DQFjULD�(XURSHD�

/D�&29,'����KD�WLQJXW�XQ�LPSDFWH�VHQVH�SUHFHGHQWV�VR-
EUH�O
DFWLYLWDW�HFRQzPLFD��(Q�DTXHVW�FRQWH[W��OD�UHQGLEL-
OLWDW�DJUHJDGD�GHO�VHFWRU�EDQFDUL�HXURSHX�V
KD�GHELOLWDW�
GH�PDQHUD�PDUFDGD��(Q�SDUWLFXODU�� OD�52(�KD�GLVPLQXwW�
HQ�DSUR[LPDGDPHQW�����SXQWV�SHUFHQWXDOV��L�V
KD�VLWXDW�DO�
�����GXUDQW�HO�WHUFHU�WULPHVWUH�GH�����1. 

'
XQD�EDQGD��DTXHVWD�FDLJXGD�GH�OD�UHQGLELOLWDW�GHO�VHF-
WRU�V
H[SOLFD�SHU�OD�GLVPLQXFLy�GH�OD�FDSDFLWDW�GH�JHQH-
UDU� LQJUHVVRV��FRP�D�UHVXOWDW�GH� OD�UHGXFFLy�GHOV�WLSXV�
d'interès i el descens de l'activitat.

En el cas del sector a Espanya, el marge d'interessos 
i les comissions se n'han ressentit especialment, amb 
FDLJXGHV�GH�SURS�GHO����LQWHUDQXDO�GXUDQW�OD�SULPHUD�
meitat de 2020. 

'H� O
DOWUD�� O
DXJPHQW� LPSRUWDQW� GH� OHV� GRWDFLRQV� SHU�
GHWHULRUDPHQW�TXH�KDQ�GXW�D�WHUPH�OHV�HQWLWDWV��FRP�D�
DQWLFLSDFLy�DO�SRVVLEOH�LPSDFWH�QHJDWLX�GH�OD�SDQGqPLD�
VREUH�OD�TXDOLWDW�FUHGLWtFLD��KD�FRQWULEXwW�PROW�VLJQLÀFDWL-
YDPHQW�D�OD�FDLJXGD�GHOV�EHQHÀFLV�GHO�VHFWRU��)LQV�DUD��OD�
TXDOLWDW�FUHGLWtFLD�V
KD�PDQWLQJXW�HVWDEOH�JUjFLHV�DO�YHQ-
WDOO�GH�PHVXUHV�TXH�KDQ�GHVSOHJDW�HO�*RYHUQ�L�HO�VHFWRU�
�PRUDWzULHV��(57(� L�HVTXHPHV�GH�JDUDQWLHV�S~EOLTXHV���
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Transformació digital

/D� GLJLWDOLW]DFLy� KD� UHEXW� XQ� LPSXOV� LPSRUWDQW� DPE� OD�
FULVL�VDQLWjULD�L�OHV�PHVXUHV�GH�UHVWULFFLy�GH�OD�PRELOLWDW��
SHUTXq�V
KD�LQWHQVLÀFDW�O
~V�GH�OHV�HLQHV�GLJLWDOV��FRVD�TXH�
KD�VXSRVDW�XQ�DYHQo�SHO�TXH�ID�D�QHFHVVLWDWV�GH�GLJLWDOLW-
zació de processos i serveis.

(Q�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�HQ�SDUWLFXODU��OD�GLJLWDOLW]DFLy�V
HVWj�
WUDGXLQW�HQ�PpV�H[LJqQFLHV�SHU�VDWLVIHU�HOV�FOLHQWV�L�HVWj�
IDFLOLWDQW� O
DSDULFLy� GH� QRXV� FRPSHWLGRUV� DPE� PRGHOV�
GH�QHJRFL�EDVDWV�HQ�OHV�QRYHV�WHFQRORJLHV��ÀQWHFK�L�EL-
JWHFK���$O�VHX�WRUQ��O
DFFpV�D�OHV�GDGHV�L�OD�FDSDFLWDW�SHU�
JHQHUDU�YDORU�D�SDUWLU�G
DTXHVWHV�GDGHV�V
KDQ�FRQYHUWLW�
HQ�XQD�IRQW�G
DYDQWDWJH�FRPSHWLWLX�LPSRUWDQW��

D'altra banda, els patrons de pagament estan canviant. 
/D�UHGXFFLy�HQ�O
~V�GH�O
HIHFWLX�D�IDYRU�GHOV�SDJDPHQWV�
HOHFWUzQLFV�V
KD�DFFHOHUDW��$�PpV��O
jPELW�GHOV�SDJDPHQWV�
GLJLWDOV� WDPEp�HVWj� HYROXFLRQDQW� G
XQ�PRGHO� GRPLQDW�
JDLUHEp�HQ�H[FOXVLYD�SHU�VLVWHPHV�GH�WDUJHWHV��YLQFXOD-
GHV�D�GLSzVLWV�EDQFDULV��FDS�D�XQ�PRGHO�PpV�PL[W�HQ�TXq�
WDPEp�SDUWLFLSHQ�OHV�ÀQWHFK�L�ELJWHFK��TXH�FRPHQFHQ�D�
RIHULU�VROXFLRQV�GH�SDJDPHQW�DOWHUQDWLYHV��L�HQ�TXq�DSD-
UHL[HQ�QRXV�WLSXV�GH�GLQHUV�L�IRUPHV�GH�SDJDPHQW��FRP�
les stablecoins��(Q�DTXHVW�FRQWH[W��XQ�SHUFHQWDWJH�HOH-
YDW�GH�EDQFV�FHQWUDOV�HVWDQ�DYDOXDQW�O
HPLVVLy�GH�GLQHUV�
GLJLWDOV�GH�%DQF�&HQWUDO�FRP�D�FRPSOHPHQW�D�O
HIHFWLX��

&DL[D%DQN�DIURQWD�HO�UHSWH�GH�OD�GLJLWDOLW]DFLy�DPE�XQD 
estratègia centrada en la millora de l'experiència del 
client.

Ecosistema digital 
enfocat al segment 
PpV�MRYH

(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�WUDQVIRUPDFLy�GLJLWDO�RIHUHL[�D�O
(QWL-
WDW�QRYHV�RSRUWXQLWDWV�SHU�FRQqL[HU�HOV�FOLHQWV�L�RIHULU�ORV�
XQD�SURSRVWD�GH�PpV�YDORU�PLWMDQoDQW�XQ�PRGHO�G
DWHQ-
ció omnicanal. Així mateix, per donar resposta al canvi 
d'hàbits derivat de la crisi sanitària, s'està posant especial 
qPIDVL�HQ�OHV�LQLFLDWLYHV�TXH�SHUPHWHQ�PLOORUDU�OD�LQWHUDF-
ció amb els clients a través de canals no presencials. D'al-
tra banda, la transformació digital també està afavorint 
TXH�V
DSURIXQGHL[L�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�FDSDFLWDWV�
FRP� O
DQDOtWLFD�DYDQoDGD� L� OD�SURYLVLy�GH� VHUYHLV�QDWLXV�
GLJLWDOV��5HVSHFWH�D�DTXHVW�~OWLP�SXQW��&DL[D%DQN�FRQWL-
QXDUj�LPSXOVDQW�QRXV�PRGHOV�GH�QHJRFL��FRP�,PDJLQ��XQ�
HFRVLVWHPD�GLJLWDO�HQIRFDW�DO�VHJPHQW�PpV�MRYH��HQ�TXq�
V
RIHUHL[HQ�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV��$�
PpV�� O
(QWLWDW� WDPEp�HVWj� LPSXOVDQW�QRYHV�PDQHUHV�GH�
WUHEDOODU��PpV�WUDQVYHUVDOV�L�FROÃODERUDWLYHV��L�FHUFD�FROÃOD-
ERUDU�DFWLYDPHQW�DPE�QRXV�HQWUDQWV�FRP�D�PDQHUD�GH�
PLOORUDU�HO�VHUYHL�TXH�V
RIHUHL[�DOV�FOLHQWV��(Q�O
jPELW�GHOV�
pagaments, CaixaBank participa en diverses iniciatives 
D�QLYHOO�VHFWRULDO�TXH�FHUTXHQ�LPSXOVDU�QRYHV�VROXFLRQV�

9HJHX�O
DSDUWDW�6ROXFLRQV�D�&OLHQWV
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CaixaBank afronta el repte de la 
GLJLWDOLW]DFLy�DPE�XQD�estratègia 
centrada en la millora de 
O
H[SHULqQFLD�GHO�FOLHQW
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2020
Informe de Gestió 
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9HJHX�O
DSDUWDW�&LEHUVHJXUHWDW

&LEHUVHJXUHWDW

/D�WUDQVIRUPDFLy�GLJLWDO�pV�YLWDO�SHU�D� OD�FRPSHWLWLYLWDW� L�HÀFLqQFLD�GH� OD�EDQFD��SHUz�
WDPEp�Q
DXJPHQWD�HOV�ULVFRV�WHFQROzJLFV��(Q�SDUWLFXODU��HO�FLEHUFULP�KD�DXJPHQWDW�HQ�
YROXPHWULD�L�VHYHULWDW��HVSHFLDOPHQW�GHVSUpV�GH�O
DXJPHQW�GH�O
RSHUDWLYD�HQ�OtQLD�DUUDQ�
GH�OD�SDQGqPLD��eV�SHU�DL[z�TXH�HOV�jPELWV�GH�OD�FLEHUVHJXUHWDW� L� OD�SURWHFFLy�GH�OD�
LQIRUPDFLy�RFXSHQ�XQD�SRVLFLy�FDGD�YHJDGD�PpV�GHVWDFDGD�WDQW�D�O
HVWUDWqJLD�GH�OHV�
HQWLWDWV�FRP�D�O
DJHQGD�GHOV�VXSHUYLVRUV��

3HU�DIURQWDU�DPHQDFHV�H[WHUQHV�TXH�SXJXLQ�DSDUqL[HU�HQ�DTXHVW�jPELW�L�DVVHJXUDU�OD�
LQWHJULWDW�L�FRQÀGHQFLDOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy��OD�GLVSRQLELOLWDW�GHOV�VLVWHPHV�LQIRUPjWLFV�
L� OD�FRQWLQXwWDW�GHO�QHJRFL��&DL[D%DQN�PDQWp�XQ�VHJXLPHQW�FRQVWDQW�GH�O
HQWRUQ�WHF-
QROzJLF� L�GH� OHV�DSOLFDFLRQV��$TXHVW� VHJXLPHQW�HV�GXX�D� WHUPH�PLWMDQoDQW� UHYLVLRQV�
SODQLÀFDGHV� L�XQD�DXGLWRULD�FRQWtQXD� �TXH� LQFORX�HO� VHJXLPHQW�G
LQGLFDGRUV�GH� ULVF���
$GGLFLRQDOPHQW��&DL[D%DQN�ID�OHV�DQjOLVLV�SHUWLQHQWV�SHU�DGHTXDU�HOV�SURWRFROV�GH�VH-
JXUHWDW�DOV�QRXV�UHSWHV�L�Wp�XQ�SOD�HVWUDWqJLF�GH�VHJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�TXH�FHUFD�
PDQWHQLU� O
HQWLWDW�D� O
DYDQWJXDUGD�GH� OD�SURWHFFLy�GH� OD� LQIRUPDFLy��G
DFRUG�DPE�HOV�
millors estàndards de mercat.

'
DOWUD�EDQGD�� O
(QWLWDW�SDUWLFLSD�HQ�SURMHFWHV�GH�UHFHUFD�LQWHUQDFLRQDOV�YLQFXODWV�D� OD�
FLEHUVHJXUHWDW� L�D� OD�SURWHFFLy�GH� OD�SULYDFLWDW� L� OHV�GDGHV�GHOV�FOLHQWV�GDYDQW�GH� OHV�
DPHQDFHV�FLEHUQqWLTXHV��(QWUH�G
DOWUHV��OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�DTXHVWV�SURMHFWHV�IDFLOLWD�OD�
PLOORUD�FRQWtQXD�GH�O
HQWRUQ�GH�FLEHUVHJXUHWDW�GH�O
HQWLWDW�L�OD�FROÃODERUDFLy�DPE�DOWUHV�
VHFWRUV�D�QLYHOO�HXURSHX��
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

6RVWHQLELOLWDW

/
REMHFWLX�GH�GHVFDUERQLW]DFLy�GH�O
HFRQRPLD�HXURSHD�D�
PLWMj�WHUPLQL�V
HVWj�YHLHQW�DFRPSDQ\DW�SHU�XQ�DXJPHQW�
GH� O
DFWLYLWDW� UHJXODWzULD� D� WRWV� HOV� QLYHOOV� L� XQD� SUHVVLy�
FUHL[HQW� �WDQW�G
LQYHUVRUV�FRP�GH�UHJXODGRUV� L� VXSHUYL-
VRUV��SHUTXq� OHV�HPSUHVHV�DMXVWLQ� OHV� VHYHV�HVWUDWqJLHV�
en consonància.

(QWUH�G
DOWUHV��GHVWDFD�OD�SXEOLFDFLy�GH�QRUPDWLYHV�L�UH-
FRPDQDFLRQV� TXH� FHUTXHQ� JXLDU� HPSUHVHV�� LQYHUVRUV� L�
VXSHUYLVRUV�L�GRWDU�ORV�GH�SURX�HLQHV�SHU�IHU�XQD�JHVWLy�
L�JRYHUQDQoD�DGHTXDGHV��&RP�D�H[HPSOH�G
DL[z�KL�KD�
O
DSURYDFLy�GH�OD�WD[RQRPLD�YHUGD�OD�8QLy�(XURSHD��8(��
�DPE� HQWUDGD� HQ� YLJRU� HO� ������� TXH� HVWDEOHL[� XQ� VLV-
WHPD�GH�FODVVLÀFDFLy�G
DFWLYLWDWV�VRVWHQLEOHV��$L[t�PDWHL[��
WDPEp�GHVWDFD�OD�UHFHQW�SXEOLFDFLy�GH�OD�JXLD�GHO�%DQF�
&HQWUDO�(XURSHX�VREUH�ULVFRV�FOLPjWLFV�L�PHGLDPELHQWDOV�
TXH�SRVD� qPIDVL� HQ� OD� GLYXOJDFLy� GH� OD� LQIRUPDFLy� QR�
ÀQDQFHUD��OD�JHVWLy�GHOV�ULVFRV�FOLPjWLFV�L�OD�GHVFDUERQLW-
zació de la cartera. 

3HU�SDUW�VHYD��OD�8(�KD�FRPHQoDW�D�GHVSOHJDU�PHVXUHV�
SHU�UHGXLU�OHV�HPLVVLRQV�GH�*DVRV�DPE�(IHFWH�G
+LYHUQD-
FOH��*(+��L�DYDQoDU�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�GHVFDUERQLW]D-
GD��(Q�DTXHVW�jPELW��HO�3OD�GH�UHFXSHUDFLy�1H[W�*HQHUD-
WLRQ�8(��1*(8��YRO�FRQWULEXLU�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�D�
OD�QHXWUDOLWDW�FOLPjWLFD�GH�O
HFRQRPLD�HXURSHD��3HU�DL[z�OD�
&RPLVVLy�(XURSHD�H[LJLUj�DOV�(VWDWV�PHPEUHV�TXH�GHVWL-
QLQ�XQ�PtQLP�GHO�����GHOV�IRQV�HXURSHXV�GH�UHFXSHUDFLy�
D�GRQDU�VXSRUW�DOV�REMHFWLXV�FOLPjWLFV

$TXHVW�FRPSURPtV�RIHUHL[�XQD�RSRUWXQLWDW�~QLFD�SHU�GR-
QDU�VXSRUW�D�LQYHUVLRQV�TXH�DFFHOHULQ�OD�WUDQVLFLy�HFROzJL-
FD�L�DMXGLQ�D�PLWLJDU�HO�FDQYL�FOLPjWLF�L�D�DGDSWDU�V
KL��PROW�
exposats als riscos de transició. 

(Q� DTXHVW� HQWRUQ�� &DL[D%DQN� FRQVLGHUD� HVVHQFLDO�
DYDQoDU� HQ� OD� WUDQVLFLy� FDS� D� XQD� HFRQRPLD� EDL[D� HQ�
FDUERQL� TXH� SURPRJXL� HO� GHVHQYROXSDPHQW� VRVWHQLEOH� 
L�VLJXL�VRFLDOPHQW�LQFOXVLYD�

3HU�DL[z��&DL[D%DQN�Wp�XQD�HVWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO��LQ-
tegrada dins del Pla de Banca Socialment Responsable, 
L� WUHEDOOD� SHU� FRQWULEXLU� D� DTXHVWD� WUDQVLFLy� PLWMDQoDQW�
OD� UHGXFFLy� GH� O
LPSDFWH� GLUHFWH� GH� OHV� RSHUDFLRQV� L� HO�
ÀQDQoDPHQW�L�LQYHUVLy�HQ�SURMHFWHV�VRVWHQLEOHV��$L[t�PD-
WHL[�� &DL[D%DQN� HVWj� DGKHULGD� DO� &RPSURPtV� &ROÃOHFWLX�
SHU�D� O
$FFLy�&OLPjWLFD� �&&&$���TXH�SURPRXHQ� OHV�1D-
FLRQV�8QLGHV�L�HO�VHFWRU�EDQFDUL��DGUHoDW�D�PRELOLW]DU�OHV�
FDSDFLWDWV�L�HOV�UHFXUVRV�GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU�SHU�IDFLOLWDU�OD�
WUDQVLFLy�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�GHVFDUERQLW]DGD��HQ�OtQLD�
DPE�HOV�REMHFWLXV�GH� O
$FRUG�GH�3DUtV��$GGLFLRQDOPHQW��
&DL[D%DQN�WDPEp�pV�VLJQDQW�L�HVWj�DGKHULGD�D�P~OWLSOHV�
LQLFLDWLYHV�L�JUXSV�GH�WUHEDOO�SHU�DERUGDU�OD�PLOORUD�GH�OD�
JHVWLy�L�HO�UHSRUWLQJ�G
LQIRUPDFLy�HQ�DTXHVWV�jPELWV�

'
DOWUD�EDQGD��HOV�DVSHFWHV�VRFLDOV�L�GH�JRYHUQDQoD�WDP-
Ep�HVWDQ�UHEHQW�PpV�DWHQFLy�GHOV�G
LQYHUVRUV�L�FRQMXQW�GH�
OD�VRFLHWDW��(Q�DTXHVW�jPELW��&DL[D%DQN�PRVWUD�XQ�JUDQ�
FRPSURPtV�DPE�OD�PLOORUD�GH�OD�FXOWXUD�L�OD�LQFOXVLy�ÀQDQ-
FHUD�SHU�DIDYRULU� O
DFFpV�DOV�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�DO�FRQMXQW�
GH� OD� VRFLHWDW�� L�DPE�SROtWLTXHV�VRFLDOV�DFWLYHV�TXH�YDQ�
PpV�HQOOj�GH�O
DFWLYLWDW�ÀQDQFHUD�L�TXH�YROHQ�DMXGDU�HQ�HOV�
problemes socials. 

$TXHVW� FRPSURPtV� V
KD� IHW�SDOqV�HVSHFLDOPHQW�DPE� OD�
&29,'����� MD�TXH� O
HQWLWDW�KD� WUHEDOODW� LQWHQVDPHQW�SHU�
PLWLJDU�HOV�HIHFWHV�HFRQzPLFV� L� VRFLDOV�GH� OD�SDQGqPLD�
L�GRQDU�UHVSRVWD�DOV�FROÃOHFWLXV�PpV�DIHFWDWV�SHU�OD�FULVL�

9HJHX�O
DSDUWDW�6HU�UHIHUHQWV�HQ�
JHVWLy�UHVSRQVDEOH�L�FRPSURPtV�
DPE�OD�VRFLHWDW

En el context de la COVID-19, l'Entitat 
ha treballat intensament per mitigar 
HOV�HIHFWHV�HFRQzPLFV�L�VRFLDOV�GH�
la pandèmia i donar resposta als 
FROÃOHFWLXV�PpV�DIHFWDWV�SHU�OD�FULVL
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Estratègia
(O�VHFWRU�EDQFDUL�KD�DIURQWDW�HO�GHVDÀDPHQW�GH�OD�&29,'����DPE�LPSRUWDQWV�UHSWHV�
TXH�MD�KL�KDYLD��'
XQD�EDQGD��OD�UHQGLELOLWDW�GHO�VHFWRU�EDQFDUL�HXURSHX��GHV�GH�OD�
FULVL�ÀQDQFHUD��HV�WURED�VRWD�XQD�HQRUPH�SUHVVLy��HQ�ERQD�SDUW�SHU�O
HQWRUQ�GH�WLSXV�
G
LQWHUqV�SHUVLVWHQWPHQW�EDL[RV�TXH�DIHL[XJD�HO�PDUJH�G
LQWHUPHGLDFLy��'H�O
DOWUD��
OD�GLJLWDOLW]DFLy�ID�WHPSV�TXH�FRQGLFLRQD�O
HQWRUQ�HQ�TXq�HOV�EDQFV�GHVHQYROXSHQ�OD�
seva activitat, i calen grans inversions en tecnologia per afrontar-la. 

(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�&29,'����KD�DFFHQWXDW�DTXHVWV�FRQ-
GLFLRQDQWV�SHO�VHX�LPSDFWH�PDFURHFRQzPLF�L�SHOV�FDQYLV�
�SRWHQFLDOPHQW� SHUPDQHQWV�� HQ� HO� FRPSRUWDPHQW� GHOV�
DJHQWV��FRP�DUD�O
DXJPHQW�GH�OD�SUHIHUqQFLD�SHU�OHV�LQ-
WHUDFFLRQV�GLJLWDOV�R�HO�GHO�WHOHWUHEDOO��'DYDQW�G
DTXHVWD�
UHDOLWDW��V
KD�LQWHQVLÀFDW�OD�SUHVVLy�SHU�D�XQD�FRQVROLGDFLy�
PpV�VzOLGD�HQ�HO�VHFWRU�EDQFDUL��$TXHVWHV�RSHUDFLRQV��D�
PpV�GH�SHUPHWUH�JXDQ\DU�HÀFLqQFLD�L�UHQGLELOLWDW��WDPEp�
VHUYHL[HQ�SHU�DXJPHQWDU�OD�FDSDFLWDW�G
LQYHUVLy�HQ�WHF-
QRORJLD� L�GHVSOHJDU�D� IRQV�HOV�QRXV�PRGHOV�GH�QHJRFL�
TXH�VRUJHL[HQ�DPE�OD�GLJLWDOLW]DFLy��8QV�PRGHOV�TXH�HV�
IRQDPHQWHQ� HQ� OHV� HFRQRPLHV� GH� [DU[D�� L� TXH� UHTXH-
UHL[HQ�OD�Pj[LPD�EDVH�GH�FOLHQWV�SRVVLEOH�SHU�GHVHQYROX-
par, de manera rendible, ecosistemes digitals de serveis 
ÀQDQFHUV�

(Q� DTXHVW� FRQWH[W�� HO� VHWHPEUH� GH� ������ O
HQWLWDW� YD�
DQXQFLDU�HO�SURMHFWH�GH�IXVLy�DPE�%DQNLD��/
RSHUDFLy��D�
PpV�G
DSRUWDU�XQD�JUDQ�EDVH�GH�FOLHQWV��SHUPHWUj�PDQ-
WHQLU�XQD�SUHVqQFLD�JHRJUjÀFD�HTXLOLEUDGD�L�GLYHUVLÀFDGD��
$L[t�PDWHL[��%DQNLD�pV�XQD�HQWLWDW�DPE�XQD�VROLGHVD�ÀQDQ-
FHUD�HOHYDGD�TXH�FRPSDUWHL[�DPE�&DL[D%DQN�XQHV�DUUHOV�
L�XQV�YDORUV�IXQGDFLRQDOV�VLPLODUV�TXH�SURYHQHQ�GHO�VHX�
RULJHQ�FRP�D�FDL[HV�G
HVWDOYLV��/D�IXVLy��D�PpV�G
DSRUWDU�
HVWDOYLV�GH�FRVWRV�LPSRUWDQWV��DO�YROWDQW�GH�����PLOLRQV�
G
HXURV�O
DQ\���RIHUHL[�XQ�HQRUPH�SRWHQFLDO�GH�VLQHUJLHV�
G
LQJUHVVRV��GH�SURS�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�O
DQ\��SHU�OD�
SRVVLELOLWDW�G
RIHULU�DOV�FOLHQWV�DFWXDOV�GH�%DQNLD�HOV�SUR-

Fusió

GXFWHV� L� VHUYHLV� ÀQDQFHUV�GHO�JUXS�&DL[D%DQN�� (Q�GHÀ-
QLWLYD�� O
RSHUDFLy�RULJLQDUj�XQD�HQWLWDW�PpV� VzOLGD��PpV�
HÀFLHQW�L�PpV�UHQGLEOH��(Q�FRQVHT�qQFLD��JHQHUDUj�PpV�
YDORU�SHU�D�FOLHQWV��DFFLRQLVWHV��HPSOHDWV�L�SHU�DO�FRQMXQW�
de la societat.

'HVSUpV�TXH��ID�SRF��HOV�DFFLRQLVWHV�DSURYHVVLQ�O
RSHUDFLy��
HV�SUHYHX�TXH�OD�IXVLy�HV�PDWHULDOLW]DUj�GXUDQW�HO�SULPHU�
WULPHVWUH�GH�������GHVSUpV�G
REWHQLU�OHV�DXWRULW]DFLRQV�UH-
JXODWzULHV�L�DGPLQLVWUDWLYHV�FRUUHVSRQHQWV��$L[t�PDWHL[��HV�
SUHYHX�TXH�OD�LQWHJUDFLy�RSHUDWLYD�HQWUH�OHV�GXHV�HQWLWDWV�
V
H[HFXWL�DEDQV�GH�ÀQDOV�GH������

6RWD�HO�QRX�FRQWH[W�TXH�PDUFD�OD�SDQGqPLD��L�D�O
HVSHUD�
GH�FRPSOHWDU�OD�IXVLy�DPE�%DQNLD��O
HQWLWDW�KD�FRQVLGHUDW�
DGHTXDW�PDQWHQLU�OHV�GLUHFWULXV�GHO�3OD�(VWUDWqJLF������
������/
HQWLWDW�FRQVLGHUD�TXH�OHV�FLQF�OtQLHV�HVWUDWqJLTXHV�
TXH�GHÀQHL[�HO�3OD�FRQWLQXHQ�SOHQDPHQW�YLJHQWV��MD�TXH�
UHFXOOHQ� WHQGqQFLHV� TXH� V
KDQ� DFFHOHUDW� DPE� OD� &2-
9,'�����1R�REVWDQW�DL[z��Vt�TXH�V
KDQ�UHGHÀQLW�LQLFLDWLYHV�
L�UHYLVDW�DOJXQV�GHOV�REMHFWLXV�TXH�HV�YDQ�À[DU�LQLFLDOPHQW�
SHU�WDO�G
DGHTXDU�ORV�DO�QRX�HQWRUQ�

(Q�SDUWLFXODU��OD�FRQVHFXFLy�GH�ERQD�SDUW�GHOV�REMHFWLXV�
ÀQDQFHUV�GHO�3OD��HQWUH�HOV�TXDOV�KL�KD�HO�GH�UHQGLELOLWDW��
s'endarrerirà més enllà de 2021 per l'impacte de la CO-
9,'���� L�HO�GHWHULRUDPHQW�GH� O
HQWRUQ�HFRQzPLF��3HU� OD�
PDWHL[D� UDy�� V
KDQ�DMXVWDW� DOJXQHV�SULRULWDWV�GH�QHJRFL�

Prioritats estratègiques

SHU�UHÁHFWLU�O
HPSLWMRUDPHQW�GH�O
HVFHQDUL�PDFURHFRQz-
mic. Addicionalment, els canvis arran de la pandèmia 
�FRP�O
DXJPHQW�GH�O
~V�GH�OHV�HLQHV�GLJLWDOV�L�UHPRWHV�SHU�
SDUW�GH�FOLHQWV�L�HPSOHDWV��KDQ�SRUWDW�D�XQD�UHGHÀQLFLy�
de prioritats per accelerar encara més la transformació 
digital de l'entitat i millorar les capacitats del canal digital, 
així com per incorporar la realitat del teletreball per a 
XQD�SDUW�VXEVWDQFLDO�GH�O
RUJDQLW]DFLy��

/D�SUHSDUDFLy�GHO�SUz[LP�SOD�HVWUDWqJLF�V
DERUGDUj�TXDQ�
OD�LQWHJUDFLy�GH�OHV�GXHV�HQWLWDWV�HVWLJXL�PpV�DYDQoDGD�L�
HV�WLQJXL�PpV�YLVLELOLWDW�VREUH�HO�FRQWH[W�HFRQzPLF�
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2020
Informe de Gestió 
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Oferir la PLOORU�H[SHULqQFLD al client
La personalització de l'oferta, la millora 
GH�O
H[SHULqQFLD�GHOV�XVXDULV��OD�FUHL[HQW�
importància de l'assessorament, 
O
DXJPHQW�GH�OD�LQWHUDFFLy�D�WUDYpV�
GH�FDQDOV�PzELOV�L�DOWUHV�LQQRYDFLRQV�
VyQ�WHQGqQFLHV�TXH�HVWDQ�FDQYLDQW�HO�
comportament dels clients. 
8QD�GH�OHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GHO�
*UXS�pV�RIHULU�OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�
GH�FOLHQW��pV�D�GLU��VLWXDU�OR�DO�FHQWUH�L�
FRQVWUXLU�XQD�UHODFLy�PpV�HPRFLRQDO�
entre el client i l'Entitat. 

• Ser referents
• Relació basada en la 

SUR[LPLWDW�L�FRQÀDQoD
• Aposta per la innovació
• Proposta de valor per a 

cada segment
• Excel·lència en el servei

Prioritats 
estratègiques • Acords per ampliar l'oferta i 

FRQVWUXLU�XQ�HFRVLVWHPD�ªPpV�
HQOOj«�GH� 
la banca

• &RQWLQXDU�WUDQVIRUPDQW�OD�
[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�SHU�GRQDU�
més valor al client

• ,QWHQVLÀFDU�HO�PRGHO�G
DWHQFLy�
remota digital

• 6HJPHQWDFLy�L�IRFXV�HQ�
customer journeys

Palanques

2EMHFWLX�����2019 2020

*Fixació tenint en compte la 
integració de Bankia. 


Índex d'experiència  
�,(;��HVFDOD�������

����
,(;��HVFDOD�������

����

�����
Clients digitals

¨���
Clients digitals Clients digitals

�����

Centres Store
>600

Centres Store
458

Centres Store
548

PRINCIPALS MÈTRIQUES DE SEGUIMENT

PLA ESTRATÈGIC 2019-2021

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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6ROXFLRQV a clients
6HU�UHIHUHQWV��OD�FRQÀDQoD�GHOV�FOLHQWV�HV�WUDGXHL[�HQ�TXRWHV�GH�PHUFDW�HOHYDGHV�

CAIXABANK ESPANYA

1 Dades de novembre de 2020.

2 Dades de setembre de 2020.

%DQFD� 
detallista

Particulars

Empreses

5HFXUVRV�VRWD�
gestió

Assegurances

6LVWHPD� 
de pagament

$VVHJXUDQFHV�GH�
vida-estalvi

Crèdits a empesas1

Plans de pensions

)DFWXUDFLy�WDUJHWHV

Domiciliació de pensions2

$VVHJXUDQFHV�YLGD�ULVF

3HQHWUDFLy�DXWzQRPV1

Fons d'inversió

)DFWXUDFLy�739

&UqGLW�ÀQDOLWDW�KDELWDWJH1

$VVHJXUDQFHV�GH�VDOXW

���� ����

����

����

����

����

����
����

����

����
����

����

����

����

����

����

����

����

����

Crèdits1 �����

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

BPI

Crèdits1

&UqGLW�ÀQDOLWDW�
KDELWDWJH1

'LSzVLWV1

Domiciliació 
QzPLQHV1

Fons 
d'inversió1

Assegurances1

�����

�����

�����

�����

�����

����

�����
#1 en penetració  
FOLHQWV�SDUWLFXODUV�
�(VSDQ\D�

�����
#1 banc principal per 
D�FOLHQWV�SDUWLFXODUV�
�(VSDQ\D�

Variació  
respecte a 
९७८ॶ��S��

'LSzVLWV1 �����

Variació  
respecte a 
९७८ॶ��S��

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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114.969

5HVSRVWD�D�OHV���H[SHULqQFLD�YLWDOV�D�WUDYpV�G
XQD�SODWDIRUPD�SRWHQW�L�DOLDQFHV�HVWUDWqJLTXHV

7HQLU�IjEULTXHV�HQ�SURSLHWDW�L�HVWDEOLU�DFRUGV�HVWUDWqJLFV�DPE�DOWUHV�FRPSDQ\LHV�OtGHU�
HQ�HOV�VHXV�VHJPHQWV�SHUPHW�RIHULU�DO�FOLHQW�OD�PLOORU�SURSRVWD�GH�YDORU��G
XQD�PDQHUD�
HÀFLHQW��

# 1Mètodes  
de 
pagament

Dia a Dia 
Fer el dia a dia del client més fàcil i estar present de manera àgil i 
VHQ]LOOD�HQ�TXDOVHYRO�PRPHQW�TXH�HQV�QHFHVVLWL�

Gaudir de la vida
)DFLOLWDU�ÀQDQoDPHQW�DO�FOLHQW�SHU�IHU�UHDOLWDW�OHV�VHYHV�LOÃOXVLRQV�L�SURMHFWHV�
DFWXDOV�L�GH�IXWXU�

&RPSWHV��SDJDPHQWV��WUDQVIHUqQFLHV��UHEXWV��WDUJHWHV��GRQDWLXV��HWF 3UpVWHFV� KLSRWHFDULV� L� SHUVRQDOV�� SUpVWHFV� DO� FRQVXP�� DYDOV�� OtQLHV� GH�
FLUFXODQW��PLFURFUqGLWV��HWF

50.893 M€ 14.785
IDFWXUDFLy�WDUJHWHV
52.052 el 2019 

PzELOV
160.000 el 2019

cotxes de renting 
15.000 el 2019 

438.889 67.747
SXQWV�GH�YHQGD
��������HO������

VLVWHPHV�GH�VHJXUHWDW�
>50.000 el 2019 

Aliances per millorar la proposta 
GH�YDORU�DPE�QRXV�VHUYHLV

PRODUCTES PRODUCTES

Acords amb fabricants per 
ÀQDQoDU�L�GLVWULEXLU

BANCA DIÀRIA FINANÇAMENT

3 M
FOLHQWV�GH�%L]XP

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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Dormir tranquil
6HU�DO�FRVWDW�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV�SHU�FXLGDU�HO�TXH�pV�LPSRUWDQW�SHU�D�HOOV�
L�DMXGDU�ORV�D�SURWHJLU�KR�

Pensar en el futur
$MXGDU�DOV�QRVWUHV�FOLHQWV�D�SODQLÀFDU�HO�VHX�HVWDOYL�L�DIURQWDU�HO�IXWXU�DPE�
WRWDO�VHJXUHWDW�

$VVHJXUDQFHV� GH� YLGD� L� ULVF�� $VVHJXUDQFHV� GH� QR� YLGD� �VDOXW�� OODU�� DXWR��
GHFHVVRV������6HUYHLV�GH�SURWHFFLy�GH�OD�OODU�L�SHUVRQDOV��HWF�

$VVHJXUDQFHV�G
HVWDOYL��IRQV�G
LQYHUVLy��SODQV�GH�SHQVLRQV��UHQGHV�YLWDOtFLHV��
8QLW�/LQNHG��FDUWHUHV�JHVWLRQDGHV��YDORUV�L�DOWUHV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

9.609 M€
primes
�������HO�����

4.171
Prestacions abonades
3.954 el 2019 

ASSEGURANCES I PROTECCIÓ ESTALVI A LLARG TERMINI

# 1 $VVHJXUDQFHV 
de vida # 1 $VVHJXUDQFHV 

GH�VDOXW # 1 Fons  
d'inversió

166.003 M€
DVVHJXUDQFHV�L�DFWLXV�VRWD�JHVWLy
��������HO������

PRODUCTES PRODUCTESEstat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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(YROXFLy�FRQVWDQW�GH�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�RPQLFDQDO
(O�FUHL[HPHQW�GHOV�FDQDOV�GLJLWDOV��HVSHFLDOPHQW�GHO�FDQDO�PzELO��pV�XQ�GHOV�FDQYLV�
SULQFLSDOV�HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFHU�GHOV�~OWLPV�DQ\V��SHUz�ÀQV�L�WRW�DL[t�OHV�RÀFLQHV�FRQWLQXHQ�
WHQLQW�XQD�LPSRUWjQFLD�FODX��
/
~OWLPD�GqFDGD�KD�UHSUHVHQWDW�SHU�D�&DL[D%DQN�XQD�HWDSD�LQWHQVD�G
RSWLPLW]DFLy�GH�OD�
[DU[D�GH�GLVWULEXFLy��GXUDQW�OD�TXDO�KD�UHGXwW�HO�QRPEUH�G
RÀFLQHV�L�KD�DXJPHQWDW�OD�VHYD�
HÀFLqQFLD�DSRVWDQW�SHU�O
HVSHFLDOLW]DFLy��DOKRUD�TXH�GHVHQYROXSDW�FDQDOV�GLJLWDOV�L�UHPRWV�

548  
FHQWUHV�6WRUH

2  
centres  
All in One 
a València i Barcelona

Experiències innovadores més 
enllà de l'estrictament bancari, 
amb atenció especialitzada per 
a totes les propostes de valor en 
XQ�PDWHL[�HVSDL�

Centres d'assessorament 
TXH�SHUPHWHQ�XQD�RUJDQLW-
]DFLy�PpV�HÀFLHQW�L�SUz[LPD

20081 2019

BPI

3URIRUPD�DGTXLVLFLRQV1

1� 3URIRUPD� DGTXLVLFLRQV�� %DQFD� &tYLFD��
%DUFOD\V�(VSDxD��%DQFR�GH�9DOHQFLD�L�&DL[D�
Girona

3.918
406

4.324
3.9315.296

2.365

7.661

CaixaBank

A L'AVANTGUARDA  
DE LA TRANSFORMACIÓ 
BANCÀRIA

REDIMENSIONAMENT DE LA XARXA  
2ÀFLQHV�UHWDLO��QR�LQFORX�FHQWUHV�HVSHFLDOLW]DWV

XARXA ESPANYA XARXA A PORTUGAL

2020

3.571
360

3.782 4218.827 1.45691%
RÀFLQHV 
�������HO�������

RÀFLQHV 
�����HO�������

caixers 
�������HO�������

caixers1 
�������HO�������

GHOV�FLXWDGDQV�WHQHQ�
XQD�RÀFLQD�DO�VHX�
PXQLFLSL 
�����HO�������

1 (O������LQFORX�[DU[D�H[WHUQD��DL[t�FRP�[DU[D�SUzSLD������FDL[HUV��

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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EL CANAL MOBILE CLAU  

109 M
de compres efec-
WXDGHV�DPE�HO�PzELO�
�����UHVSHFWH�D������

�����M
de targetes 
baixades al telèfon 
PzELO

DESENVOLUPAMENT DE LA MILLOR OFERTA DIGITAL

34%

66% 52%

6% 42%

�����GLJLWDO
Omnicanal

Mobile
Mobile + Web

Web

122% 
més marge del client 
omnicanal respecte al 
client físic
������HO������

69% 
PpV�YLQFXODFLy mitjana del 
client omnicanal respecte 
al client físic
�����HO������

BPI Net 

46���� 
clients digitals

1 Font ComScore.

(O�FDQDO�GLJLWDO�HV�YD�WUDQVIRUPDQW�HQ�XQ�FDQDO�JHQHUDGRU�GH�YHQGHV�L�DTXHVWV�~OWLPV�
DQ\V�KD�PDQWLQJXW�XQ�FUHL[HPHQW�VRVWLQJXW��

COMERCIALITZACIÓ PER CANALS DIGITALS

����% 
$VVHJXUDQFHV�
d'estalvi
�������HO������

/D�SHQHWUDFLy�GLJLWDO�PpV�LPSRUWDQW

����� SHQHWUDFLy�HQWUH�FOLHQWV�GLJLWDOV��(VSDQ\D�1

(O�FOLHQW�GH�&DL[D%DQN�pV�RPQLFDQDO��GLJLWDO�L�ItVLF�  

�����0 de clients digitals,     ����� 

¨����0
de clients es 
connecten 
diàriament  
������HO������

Millor EDQF�GLJLWDO� 
HQ�EDQFD�GH�SDUWLFXODUV�
a Espanya 2020 segons 
Global Finance

&DL[D%DQN�1RZ�DJUXSD�WRWV�HOV�VHUYHLV�GLJLWDOV�GH�O
(QWLWDW�VRWD�XQ�PDWHL[�FRQFHSWH��
Now Mobile�pV�XQD�DSOLFDFLy�DPE�SHUVRQDOLW]DFLy�L�LQWHOÃOLJqQFLD�DUWLÀFLDO�TXH�SHUPHW�
VLJQDU�OHV�WUDQVDFFLRQV�GHV�GHO�PzELO��

Millor DSOLFDFLy�PzELO�
GH�EDQFD�GH�SDUWLFXODUV�D�
(XURSD�2FFLGHQWDO�VHJRQV�
Global Finance.

Internet i Mobile Banking 

#2 HQ�SHQHWUDFLy�GH�SDUWLFXODUV
#1 en penetració d'empreses
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Nou imagin:�GH�EDQF�QRPpV�PzELO�
D�FRPXQLWDW�OLIHVW\OH�SHU�SURPRXUH�OD�
ÀGHOLW]DFLy�GHOV�FOLHQWV�PpV�MRYHV

Clients imagin1

¨�3 M 

 > 3URGXFWHV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV�� LQFORHQW�KL�
FRQWLQJXWV�GLJLWDOV�L�H[SHULqQFLHV��

 > La relació DPE� HOV� XVXDULV� QR� FRPHQoD� DPE� XQ�
compte bancari, sinó amb el registre com a usua-
UL�GH�OD�SODWDIRUPD�PLWMDQoDQW�XQD�DGUHoD�HOHF-
WUzQLF�L�XQD�FRQWUDVHQ\D��

 > Els continguts digitals s'organitzen al voltant de 
FLQF�JUDQV�jUHHV� WHPjWLTXHV��P~VLFD� �imaginMu-
sic��� YLGHRMRFV� �imaginGames��� WHQGqQFLHV� �ima-
ginCafè��L�WHFQRORJLD��LPDJLQ6KRS��L�VRVWHQLELOLWDW�
�imaginPlanet��

 > Tres propostes de valor diferenciades en funció 
de l'edat.

LPDJLQ.LGV��GH���D����DQ\V��

$PE�qPIDVL�HQ�O
HGXFDFLy�ÀQDQFHUD�D�WUDYpV�GH�MRFV�L�SHQVDGD�SHUTXq�HOV�SDUHV�GHFLGHL[LQ�
TXDQ�L�FRP�V
XWLOLW]D��2IHUHL[�WRW�HO�FRQWLQJXW�JUDWXwWDPHQW��ÀQV�L�WRW�HQFDUD�TXH�OD�IDPtOLD�
QR�VLJXL�FOLHQWD�GH�&DL[D%DQN�

LPDJLQ7HHQV��SHU�D�DGROHVFHQWV�GH����D����DQ\V�

,QLFLDFLy�HQ�OD�JHVWLy�GH�OHV�ÀQDQFHV�SHUVRQDOV�L�SULPHUHV�FRPSUHV��2ULHQWDGD�SHUTXq�HOV�
MRYHV�OD�IDFLQ�VHUYLU�GLUHFWDPHQW��DPE�UHFXUVRV�GLJLWDOV�UHODFLRQDWV�DPE�P~VLFD�R�JDPLQJ��

/D�PRGDOLWDW�EjVLFD�RIHUHL[�XQD�HLQD�JUDWXwWD�GH�JHVWLy�GH�OD�SDJD�IDPLOLDU��/
RIHUWD�ÀQDQ-
FHUD�FRQWUDFWDEOH�G
LPDJLQ7HHQV�FRQVLVWHL[�HQ�XQD�WDUJHWD�GH�SUHSDJDPHQW�DPE�IXQFLy�
GH�FRQWURO�SDUHQWDO�DFWLYDGD�SHUTXq�HOV�SDUHV�SXJXLQ�WHQLU�SOH�FRQHL[HPHQW�L�FRQWURO�GH�
OHV�RSHUDFLRQV�TXH�ID�HO�PHQRU��

LPDJLQ��D�SDUWLU�GH����DQ\V��

3ODWDIRUPD�TXH�LQFORX�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV��FRP�DUD�FRQWLQJXWV�GLJLWDOV�L�H[SH-
ULqQFLHV��3DUW�G
DTXHVWD�RIHUWD�HVWj�GLVSRQLEOH�SHU�D�TXDOVHYRO�XVXDUL�UHJLVWUDW�D�OD�SODWD-
IRUPD��LQGHSHQGHQWPHQW�GHO�VHX�JUDX�GH�EDQFDULW]DFLy��+L�KD�WUHV�SHUÀOV�

 > Els usuaris imaginers SRGHQ�DFFHGLU�D�XQD� VHOHFFLy�GHOV� FRQWLQJXWV�GLJLWDOV� L� OHV�
H[SHULqQFLHV�PpV�GHVWDFDGHV�TXH�RIHUHL[�O
DSOLFDFLy��L�WDPEp�DO�VHUYHL�H[FOXVLX�ima-
JLQ	6SOLW per compartir despeses amb els amics.

 > Els usuaris imaginers reload ��D�PpV�GH�WRWV�HOV�DYDQWDWJHV�EjVLFV��YROHQ�WHQLU�XQD�
targeta de prepagament LPDJLQ�5HORDG��DPE�DYDQWDWJHV�H[FOXVLXV�SHU�YLDWMDU�D�
O
HVWUDQJHU��TXH�LQFORX��SHU�H[HPSOH��HO�UHLQWHJUDPHQW�JUDWXwW�HQ�FDL[HUV�HXURSHXV�
L�FDQYL�GH�GLYLVHV�VHQVH�FRPLVVLy���(V�SRW�FRQWUDFWDU�VHQVH�QHFHVVLWDW�GH�WHQLU�XQ�
compte bancari.

 > Els� LPDJLQHUV� LQÀQLW\� VyQ� HOV� XVXDULV� DPE� FRPSWH� EDQFDUL� D� LPDJLQ�� $� PpV� GH�
WHQLU�XQ�FRPSWH�L�XQD�WDUJHWD�VHQVH�FRPLVVLRQV��WHQHQ�DFFpV�FRPSOHW�D�WRW�O
XQLYHUV�
G
LPDJLQ��DL[t�FRP�D�WRWD�O
RIHUWD�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�

(Q�WRWV�HOV�FDVRV��LPDJLQ�PDQWp�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�TXH�O
KDQ�FRQYHUWLW�HQ�OtGHU�EDQFDUL�SHU�DO�S~EOLF�millennial: 
operativa mobile only��HOV�VHUYHLV�HV�SUHVWHQ�H[FOXVLYDPHQW�D�WUDYpV�GH�O
DSOLFDFLy��VHQVH�RÀFLQHV�L�VHQVH�ZHE��
TXH�FRPSOHL[�QRPpV�IXQFLRQV�LQIRUPDWLYHV���VHQVH�FRPLVVLRQV�SHU�D�O
XVXDUL�L�DPE�XQ�OOHQJXDWJH�SURSL��VHQ]LOO�
L�FODU��DGHTXDW�HVSHFLDOPHQW�SHU�D�XQD�FRPXQLFDFLy�GLUHFWD�DPE�HOV�MRYHV�

1�,QFORX�����0�GH�FOLHQWV�GH�PpV�GH����DQ\V������0�GH�FOLHQWV�PHQRUV�L�XVXDULV�UHJLVWUDWV�FRP�D�QR�FOLHQWV��
El 2019, els clients de més de 18 anys eren 1,4 M. 
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MODEL D'INNOVACIÓ OBERTA

 > Aplicació de metodologies agile i de design thinking SHU�LGHQWLÀFDU�DO�Pj[LP�HO�
SHUÀO�GHOV�XVXDULV�L�DGHTXDU�HO�SURGXFWH�D�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV��6
KDQ�GXW�D�WHUPH�
VHVVLRQV�GH�FRFUHDFLy�DPE�PpV�GH�����XVXDULV�UHDOV�

 > $UTXLWHFWXUD�WHFQROzJLFD�QRYD�HQ�TXq��MXQWDPHQW�DPE�O
RIHUWD�SUzSLD��HV�SRGHQ�
LQFRUSRUDU�WHFQRORJLHV�L�SURGXFWHV�GH�WHUFHUV�

 > Cal destacar la col·laboració d'imagin amb Plug and Play, la principal plataforma 
G
LQQRYDFLy�PXQGLDO�L�HO�venture FDSLWDO�PpV�DFWLX��SHU�LGHQWLÀFDU�SURSRVWHV�GLV-
UXSWLYHV�ÀQWHFK�d'emprenedors de tot el món.

IMAGIN OBTÉ LA CERTIFICACIÓ B CORP PEL SEU IMPACTE POSITIU 
EN EL MEDI AMBIENT I A LA SOCIETAT

LPDJLQ�KD�REWLQJXW�OD�FHUWLÀFDFLy�%�&RUS��TXH�JDUDQWHL[�HO�FRPSOLPHQW�GHOV�
HVWjQGDUGV�PpV�DOWV�G
DFRPSOLPHQW�VRFLDO�L�DPELHQWDO��WUDQVSDUqQFLD�S~EOLFD�L�
UHVSRQVDELOLWDW�HPSUHVDULDO�GH�OD�FRPSDQ\LD�SHU�HTXLOLEUDU�HO�EHQHÀFL�HFRQz�
PLF�DPE�HO�SURSzVLW�VRFLDO��$PE�DTXHVWD�FHUWLÀFDFLy��LPDJLQ�HV�FRQYHUWHL[�HQ�
OD�SULPHUD�SODWDIRUPD�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�PRELOH�RQO\�TXH�pV�%�&RUS�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Servei remot amb gestor personal, creat per a clients amb 
SHUÀO�GLJLWDO��SRF�~V�GH�O
RÀFLQD�L�GLVSRQLELOLWDW�GH�WHPSV�
UHGXwGD��

&OLHQWV�TXH�XWLOLW]HQ�LQ7RXFK 
1,3 el 2019

���  M

(V�EDVD�HQ�XQ�PRGHO�G
DWHQFLy�UHPRWD�DPE�HO�EHQHÀFL�GH�WHQLU�XQ�JHVWRU�SURSL��(O�
PRGHO� LQ7RXFK� pV� XQD� RSRUWXQLWDW� SHU� FUpL[HU� DPE� XQ� PRGHO� G
DWHQFLy� KtEULG� TXH�
JHQHUD�HÀFLqQFLHV��(O�QRPEUH�GH�FOLHQWV�GHO�JHVWRU� LQ7RXFK�pV�GH�����YHJDGHV�HO�GH�
O
RÀFLQD�ItVLFD�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Creació de propostes de valor especialitzades

La proposta d'AgroBank es basa en tres eixos:

 > /
RIHUWD�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�PpV�FRPSOHWD�

 > /
HVSHFLDOLW]DFLy�G
RÀFLQHV�L�HTXLSV

 > ,�XQD�VqULH�G
DFFLRQV�G
LPSXOV�DO�VHFWRU��

6
DGUHoD�D�WRWV�HOV�FOLHQWV�GHO�VHFWRU�DJURDOLPHQWDUL�L�FREUHL[�WRWHV�OHV�EDXOHV�GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU��pV�D�GLU��SUR-
GXFFLy��WUDQVIRUPDFLy�L�FRPHUFLDOLW]DFLy�

343.000
clients

888
2ÀFLQHV�$JUREDQN�VLWXDGHV�HQ�SREODFLRQV�RQ�
HO�VHFWRU�DJUDUL�pV�O
DFWLYLWDW�SULQFLSDO�R�XQD�GH�
les activitats principals 

�����
4XRWD�GH�3HQHWUDFLy�
G
DXWzQRPV�DJUDULV� 
�����SE�YV�������

7.954 M€
GH�QRYD�SURGXFFLy�HQ�
ÀQDQoDPHQW�D�FOLHQWV�GHO�
segment 

Primera entitat en nombre 
d'operacions i import en la 
línia de 3UpVWHFV�6$(&$�²�
MAPA 20201

/D�FHUFD�GH�OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�GH�FOLHQW�KD�VXSRVDW�XQ�JUDX�PpV�DOW�G
HVSHFLDOLW]DFLy�
L�SHUVRQDOLW]DFLy�L��HQ�FRQVHT�qQFLD��OD�FUHDFLy�GH�QHJRFLV�FHQWUHV�HVSHFLDOLW]DWV�RQ�
JHVWRUV�IRUPDWV�HQ�jPELWV�FRQFUHWV�RIHUHL[HQ�HOV�VHUYHLV�G
DVVHVVRUDPHQW�ÀQDQFHU�
HVSHFtÀF��MD�TXH�HQWHQHQ�OD�VHYD�UHDOLWDW�GH�SURS�

1�/tQLD�0DSD�������5HLDO�'HFUHW�����������GH���GH�PDLJ��SHU�D�WLWXODUV�G
H[SORWDFLRQV�DJUjULHV�TXH�VXEVFULJXLQ�DYDOV�DPE�OD�6$(&$��6RFLHWDW�$QzQLPD�(VWDWDO�GH�&DXFLy�$JUDUtD���

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Compromís i impuls del sector

 > 'LJLWDOLW]DFLy�HO�VHUYHL�GH�WUDPLWDFLy�G
DMXGHV�GH�OD�3ROtWLFD�$JUjULD�&RPXQD�SHU�YLD�WHOHPjWLFD��OD�IDQ�JDEL-
QHWV�H[WHUQV�D�OHV�QRVWUHV�RÀFLQHV��

 > Cursos en línia VREUH�OD�SRGD�GH�OD�YLQ\D�L�WUDFWDPHQWV�ÀWRVDQLWDULV�D�OD�YLQ\D��HQ�FROÃODERUDFLy�DPE�OD�Plata-
IRUPD�7HFQROzJLFD�GHO�9L�

 > 3UHVHQWDFLy�GHO�VHJRQ�HVWXGL�GHO�VHFWRU�DJURDOLPHQWDUL��HQ�TXq�V
KDQ�WUDFWDW�WHPHV�FRP�

 > 5HDOLW]DFLy�GH���MRUQDGHV�WqFQLTXHV�$JUR%DQN�HQ�IRUPDW�YLUWXDO��DPE�PpV�GH�3.600 assistents, per trac-
WDU�HOV�SULQFLSDOV�VXEVHFWRUV��YL��ROL��SRUFt¬��

 > &jWHGUD�$JUR%DQN�� HQ� FROÃODERUDFLy�DPE� OD�8QLYHUVLWDW�GH�/OHLGD�� DPE� O
REMHFWLX�GH�SURPRXUH� OD� WUDQV-
PLVVLy� GH� FRQHL[HPHQW� FLHQWtÀF� L� WqFQLF� HQWUH� OD� LQVWLWXFLy� DFDGqPLFD� L� HOV� SURIHVVLRQDOV� GHO� VHFWRU�  

El 2020�D�PpV�GHOV�KDELWXDOV�3UHPLV�D�OD�7UDQVIHUqQFLD�GHO�&RQHL[HPHQW�HQ�HO�VHFWRU�$JURDOLPHQWDUL i el Premi 
a la Millor Tesi Doctoral,�KHP�FUHDW�XQ�QRX�UHFRQHL[HPHQW��HO�Premi al millor Treball Final de Màster elaborat 
per una dona.

 > 5HYLVWD�$JUR%DQN��HQYLDPHQWV�D�PpV�GH��������FOLHQWV�SHU�YLD�HOHFWUzQLFD�

 > 3UHPLV�(PSUHQHGRU�;;,��HQ�TXq�WHQLP�XQ�VHJPHQW�$JUR�TXH�SUHPLD�OD�PLOORU�VWDUW�XS�TXH�DMXGL�D�VROXFLR-
nar els reptes del sector.

 > Col·laboració amb el programa Incorpora�SHU�EXVFDU�IHLQD�D�FROÃOHFWLXV�GHVDIDYRULWV�DO�VHFWRU�DJURDOLPHQWDUL�

 > Convenis amb $)$0(5�L�)$'(085�SHU�LPSXOVDU�OD�GLYHUVLWDW�L�IRPHQWDU�OD�ÀJXUD�GH�OD�GRQD�HQ�O
jPELW�UXUDO�

 > Formació de dones� HQ� HQWRUQV� UXUDOV� SHU� DFFHGLU� DOV� zUJDQV� UHFWRUV� GH� FRRSHUDWLYHV� L� SDUWLFL-
SDFLy� DO� FRQJUpV� GH� OD� GRQD� UXUDO� D� (VSDQ\D�� DPE� &RRSHUDWLYHV� $JURDOLPHQWjULHV� L� OD� )XQGDFLy� 
´OD�&DL[Dµ�

La fortalesa del sector 
DJURDOLPHQWDUL�GXUDQW�OD�
FULVL�GHO�FRURQDYLUXV

Canvi en els patrons 
de consum�GXUDQW�HO�
FRQÀQDPHQW��GHO�UHVWDXUDQW�
a la llar

La resiliència de 
OHV�H[SRUWDFLRQV�
agroalimentàries 
espanyoles

La digitalització 
del sector 
agroalimentari

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

DayOne�pV�XQ�QRX�FRQFHSWH�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�H[FOXVL-
vament creats per acompanyar start-ups i scale-ups glo-
EDOV�DPE�DFWLYLWDW�D�(VSDQ\D�DPE�XQ�SRWHQFLDO�GH�FUHL[H-
ment alt. L'Entitat té gestors especialitzats i espais físics 
TXH� IXQFLRQHQ� FRP�D�hubs� SHUTXq�HO� WDOHQW� L� HO� FDSLWDO�
HV�SXJXLQ�WUREDU��D�%DUFHORQD��0DGULG�L�9DOqQFLD��$�PpV��
té dos gestors especialitzats a Bilbao i Màlaga. Els hubs 
VHUYHL[HQ�FRP�D�SXQW�GH�UHXQLy�HQWUH�HOV�IXQGDGRUV�G
HP-
SUHVHV�WHFQROzJLTXHV��HOV�VRFLV�TXH�HOV�DMXGLQ�D�IHU�FUpL[HU�
HO�VHX�QHJRFL�L�HOV�LQYHUVRUV�LQWHUHVVDWV�HQ�HPSUHVHV�LQQR-
vadores amb potencial de creixement. 

$�PpV�G
RIHULU�XQD� OtQLD�GH�SURGXFWHV� L� VHUYHLV�HVSHFLD-
OLW]DGD� SHU� D� DTXHVWV� FOLHQWV�� &DL[D%DQN� SRVD� D� OD� VHYD�
GLVSRVLFLy�OD�VHYD�[DU[D�GH�FRQWDFWHV�SHU�WDO�G
LPSXOVDU�L�
SURPRXUH�O
HFRQRPLD�GH�OD�LQQRYDFLy�D�WUDYpV�GH�WRWV�HOV�
VHXV�DJHQWV�

D'altra banda, DayOne�KD�GLVVHQ\DW� L�SURPRX�XQ�SUR-
grama d'iniciatives enfocades al networking a la mida 
dels emprenedors i inversors.

(O�������V
KD�LQLFLDW�OD���D�HGLFLy�GHOV�3UHPLV�(PSUHQHGRU�;;,��$TXHVWD�pV�XQD�LQLFLDWLYD�TXH�LPSXOVD�dayOne�TXH�Wp�
FRP�D�REMHFWLX�LGHQWLÀFDU��UHFRQqL[HU�L�DFRPSDQ\DU�OHV�HPSUHVHV�LQQRYDGRUHV�GH�FUHDFLy�UHFHQW�DPE�PpV�SRWHQFLDO�
GH�FUHL[HPHQW��$TXHVWV�SUHPLV�HVWDQ�FRDWRUJDWV�DPE�HO�0LQLVWHUL�G
,QG~VWULD��&RPHUo�L�7XULVPH�D�(VSDQ\D�L�DPE�HO�
%3,�D�3RUWXJDO��

PREMIS EMPRENEDOR XXI

EDICIÓ 2020

955 empreses
participants 
G
(VSDQ\D�L�3RUWXJDO

+480
2UJDQLW]DFLRQV��LQVWLWXFLRQV�L�
SURIHVVLRQDOV�LQYROXFUDWV�HQ�
FRPLWqV�L�MXUDWV

35
premis

��� M€
HQ�SUHPLV��PHWjOÃOLF��
formació internacional i 
YLVLELOLWDW�

1 https://dayonecaixabank.es/ca/dayone/

1

Estat 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(V�SUHPLHQ�OHV�PLOORUV�HPSUHVHV�GH�FDGD�FRPXQLWDW�DXWzQRPD�L�GXHV�D�3RUWXJDO��L�OHV���HPSUHVHV�TXH�PLOORU�L�PpV�DSRUWLQ�DOV���UHSWHV�VHJ�HQWV���

 > GD\2QH��DPE�HO�VXSRUW�G
DOWUHV�jUHHV�GH�O
HQWLWDW��KD�RUJDQLW]DW�HO�primer Inves-
WRUV�'D\�(PSUHQGHGRU;;,��/
REMHFWLX�GH�O
HVGHYHQLPHQW�pV�SRVDU�HQ�FRQWDFWH�
OHV�VWDUW�XSV�JXDQ\DGRUHV�GHOV�3(;;,�DPE�HOV�SULQFLSDOV�LQYHUVRUV�GH�O
HFRVLVWHPD�
i corporates amb interès en innovació. 

 > dayOne ha organitzat el primer Open Innovation Program��DGUHoDW�D�OHV�HP-
SUHVHV�SDUWLFLSDQWV�GHOV�3(;;,��L�VH�Q
KDQ�VHOHFFLRQDW���SHU�IHU�XQD�SURYD�GH�FRQ-
FHSWH�DPE�GLYHUVRV�HTXLSV�GH�QHJRFL�GHO�EDQF��$JUR%DQN��0LFUR%DQN��&DL[D%DQN�
3D\PHQWV�	�&RQVXPHU�L�&DL[D%DQN�6HQLRU���

 > El 2019 va néixer, en col·laboració amb el Centre d'Innovació i Iniciativa Empre-
nedora de l'IESE, l'2EVHUYDWRUL�'D\2QH� GH� 6WDUW�XSV� D� ,EHULD�� DPE� O
REMHFWLX�
de generar informació i recerca del teixit de start-ups�D�(VSDQ\D�L�3RUWXJDO��6
KD�
SXEOLFDW�HO�VHJRQ�LQIRUPH�FRUUHVSRQHQW�D�OD����HGLFLy�

/ODYRU;;,

Idees per a la transformació digital i innovació al sector agroali-
mentari.

%HQHVWDU;;,

0LOORUHV�SHU�D�OD�VDOXW�GHOV�FLXWDGDQV�

9LX;;,

3URSRVWHV�SHU�D�OD�GLJLWDOLW]DFLy��QRXV�PRGHOV�GH�QHJRFL�L�UHDFWLYDFLy�
GHO�VHFWRU�KRWHOHU��UHVWDXUDFLy��RFL�L�WXULVPH��

&LXWDW;;,

6ROXFLRQV�SHU�WUDQVIRUPDU�OHV�QRVWUHV�FLXWDWV�HQ�OORFV�PpV�VRVWHQLEOHV��
VHJXUV��FRQQHFWDWV�L�DGDSWDWV�

%DQFD;;,

6ROXFLRQV�SHU�FUHDU�XQ�QRX�PRGHO�GH�EDQFD�PpV�D�SURS�GHO�FOLHQW�

'HHSWHFK;;,

6ROXFLRQV� SHU� DXJPHQWDU� OD� FRPSHWLWLYLWDW� L� SHV� GH� OD� LQG~VWULD�
JUjFLHV�D�OD�FLqQFLD�L�OD�WUDQVIHUqQFLD�WHFQROzJLFD�

-XQWV;;,

Cerca d'iniciatives d'Impacte Social.

3ODQHWD;;,

Propostes innovadores enfocades a la sostenibilitat mediambiental i 
D�FRQVWUXLU�XQ�SODQHWD�PLOORU�SHU�D�OHV�QRYHV�JHQHUDFLRQV�Estat 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

([SHULqQFLD�GH�FOLHQW�L�TXDOLWDW� 
Model Veu360º

'XUDQW�HO�������HO�PRGHO�G
HVFROWD�GH�&DL[D%DQN�KD�UHIRUoDW�HO�
VHX�REMHFWLX�G
HVFROWDU�OD�YHX�GH�FOLHQWV�L�HPSOHDWV�SHU�REWHQLU�
LQIRUPDFLy�UHOOHYDQW�L�UHFRPDQDFLRQV�TXH�SHUPHWLQ�GLVVHQ\DU�
DFFLRQV�G
DOW�LPSDFWH�TXH�PLOORULQ�O
H[SHULqQFLD�G
DPEGyV��
1R�REVWDQW�DL[z��OD�VLWXDFLy�H[WUDRUGLQjULD�TXH�KHP�YLVFXW�
DTXHVW�DQ\�KD�LPSOLFDW�DGDSWDU�OD�QRVWUD�PDQHUD�G
HVFROWDU�SHU�
SRGHU�VHU�PpV�D�SURS�GHOV�QRVWUHV�FOLHQWV�L�HPSOHDWV�L�LPSXOVDU�
accions de millora i canvis de manera més àgil. 

$�SDUWLU�G
DTXHVWD�LQIRUPDFLy��V
KDQ�LPSOHPHQWDW�DFFLRQV�
per millorar l'experiència de clients i empleats i s'han ac-
celerat canvis, especialment per potenciar l'accessibilitat 
DOV�VHUYHLV�ÀQDQFHUV��

5DGDU�����

&RQHL[HPHQW

Acció

6
KDQ� IRPHQWDW�PqWRGHV�TXDOLWDWLXV�SHU� UHFROOLU� OD� YHX��
FRP�D�GLQjPLTXHV�L�HQWUHYLVWHV�HQ�OtQLD�L�SHU�WHOqIRQ��SHU�
WHQLU�PpV�GHWDOOV�VREUH�SUHRFXSDFLRQV�L�QHFHVVLWDWV��7DP-
Ep�V
KD�SURPRJXW�OD�LPPHGLDWHVD�L�OD�VLPSOLFLWDW��MD�TXH�
V
KDQ�LQLFLDW�OHV�HQTXHVWHV�D�WUDYpV�GHO�PzELO�D�SDUWLU�GH�
O
H[SHULqQFLD�GH�YLVLWDU�XQD�RÀFLQD��

6
KDQ�XWLOLW]DW�PqWRGHV�jJLOV�L�HLQHV�G
DQjOLVL�G
LQIRUPDFLy�
TXH� KDQ� SHUPqV� REWHQLU� LQVLJKWV� PpV� UjSLGDPHQW� SHU�
adaptar les necessitats de cada segment de negoci. 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(O�PRGHO�GH�9(8�����s'ha desplegat el 2020 a través de tres línies de treball

ESCOLTA CONSTANT DE 
CLIENTS I EMPLEATS

01.

 > Touchpoints – Increment del nombre d'en-
TXHVWHV�DXWRPDWLW]DGHV�HQ�PRPHQWV�FODX�G
LQ-
teracció per a clients i empleats.

 > Near Real Time – ,QLFL�G
HQTXHVWHV�ªLPPHGLD-
WHV«��OODQoDGHV�DO�FDS�GH�SRF�WHPSV�TXH�V
KDJL�
YLVFXW�XQD�H[SHULqQFLD��FRP�OD�YLVLWD�D�XQD�RÀ-
FLQD� 6WRUH�R� OD� UHVROXFLy�G
XQD�DYDULD� WqFQLFD�
per a empleats.  

 > Dinàmiques d'escolta – Foment de diverses 
DFWLYLWDWV� HQ� OtQLD� �WDOOHUV�� HQWUHYLVWHV�� HWF��� SHU�
REWHQLU�LQIRUPDFLy�TXDOLWDWLYD��FRFUHDU�L�PLOORUDU�
SURGXFWHV��VHUYHLV�L�SURFHVVRV�

 > Text Mining – Implementació d'eines per opti-
PLW]DU�O
DQjOLVL�GH�OD�YHX�

ACCIÓ IMMEDIATA02.

 > Immersió transversal 360º – &UHDFLy�GH�QRXV�
JUXSV�GH�WUHEDOO�WUDQVYHUVDOV�L�PXOWLGLVFLSOLQDULV�R�
HYROXFLy�GHOV�TXH�MD�KL�KDYLD�DPE�PHWRGRORJLHV�
jJLOV�SHU�LPSXOVDU�DFFLRQV�WHQLQW�HQ�FRPSWH�HOV�
LQVLJKWV�GH� OD� YHX�GH� FOLHQWV� L� HPSOHDWV� FRP�D�
palanca de transformació.

 > Close the loop �DFFLy�DPE�FOLHQWV�L�HPSOHDWV� – 
Desplegament del procés per gestionar i donar 
UHVSRVWD�D�OHV�H[SHULqQFLHV�TXH�HQV�KDQ�WUDQV-
mès els clients i empleats a través de les en-
TXHVWHV�HQ�GLYHUVRV�PRPHQWV�FODX�

DIVULGACIÓ DE LA VEU A 
TOTA L'ORGANITZACIÓ

03.

 > 3ODWDIRUPD�9(8����

 > 6HJXLPHQW�G
LQGLFDGRUV�GH�YHX – 3XEOLFDFLy�
dels principals indicadors per poder donar a 
FRQqL[HU�HO�TXH�RSLQHQ�FOLHQWV� L�HPSOHDWV�DPE�
O
REMHFWLX�G
DFFHOHUDU�FDQYLV�
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques



 165

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

USUARIS CONTACTATS 
EL 2020

399.480 EL 2019 396 EL 2019

228.537
MITJANÇANT DINÀMIQUES 
DE VEU I ENTREVISTES

1.317
MITJANÇANT TOUCH 
POINTS

120.150
MITJANÇANT 
ENQUESTES 

107.070
�������(/����� ��������(/�����

ÍNDEX D'EXPERIÈNCIA 
(IEX) �ESCALA 0-100� 

86,3 EL 2019 ������(/�����

����
CLIENTS 
COMPROMESOS1

�����
NET PROMOTER SCORE 
RETAIL (NPS)2 

�����
IEX PARTICULARS  
�ESCALA 0-100� 

����
������(/����� �����(/�����

NPS FINANÇAMENT 
COMPRA ESTRELLA 

������(/����� ������(/�����

�����
NPS FINANÇAMENT 
PRÉSTEC PERSONAL 

�����
NPS DOMICILIACIÓ 
NÒMINA 

�����
IEX PREMIER 
����

������(/����� 89,6 EL 2019

CAIXABANK ESPANYA BPI

MESURAMENT DE L'EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

1��HUFHQWDWJH�VREUH�HO�WRWDO�GH�FOLHQWV�HQTXHVWDWV��TXH�YDORUHQ�
GH�PDQHUD�VLPXOWjQLD�O
H[SHULqQFLD��OD�ÀGHOLWDW�L�OD�UHFRPDQDFLy�
amb valoracions de 9 o 10.

2 /
136�PHVXUD�OD�UHFRPDQDFLy�GHO�FOLHQW�GH�&DL[D%DQN�HQ�XQD�
HVFDOD�GH���D�����/
tQGH[�pV�HO�UHVXOWDW�GH�OD�GLIHUqQFLD�HQWUH�HO�
SHUFHQWDWJH�GH�FOLHQWV�3URPRWRUV��YDORUDFLRQV������� L�FOLHQWV�
'HWUDFWRUV��YDORUDFLRQV������

�����SXQWV�SHU�VREUH�GHO�
UHSWH�GH������������
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Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Oferir la millor 
experiència al client

Línies 
Estratègiques
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Accelerar la transformació 
digital per ser més  
HÀFLHQWV�L�ÁH[LEOHV�
&DL[D%DQN�FRQWLQXD�DSRVWDQW�SHU�PLOORUDU�OD�ÁH[LELOLWDW��
O
HVFDODELOLWDW�L�O
HÀFLqQFLD�GH�O
HVWUXFWXUD�G
,7��TXH�
OL�SHUPHW�PLOORUDU�O
HÀFLqQFLD�HQ�FRVWRV��GLYHUVLÀFDU�
l'outsourcing��UHGXLU�HO�time-to-market,�DXJPHQWDU�OD�
cadència de versions i tenir més resiliència.

(O�FUHL[HPHQW�FRQWLQX�G
LQYHUVLy�HQ�WHFQRORJLD�pV�FODX�SHU�D�O
HVWUDWqJLD�GH�
&DL[D%DQN�� MD�TXH�JDUDQWHL[�TXH�SXJXL�GRQDU� UHVSRVWD�DOV� UHTXHULPHQWV�
GHOV�FOLHQWV��UHIRUoD�HO�VHX�SRVLFLRQDPHQW�L�SHUPHW�DGDSWDELOLWDW�D�OHV�QH-
FHVVLWDWV�FDQYLDQWV�GHO�QHJRFL��$L[t�PDWHL[�OD�UREXVWHVD�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�
L�O
HVIRUo�G
LQQRYDFLy�FRQVWDQW�JDUDQWHL[HQ�OD�GLVSRQLELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�
DPE�JDUDQWLHV�FRPSOHWHV�GH�VHJXUHWDW��

(Q�HO�SURFpV�FRQVWDQW�GH�FHUFD�D�O
HÀFLqQFLD�L�HO�PLOORU�VHUYHL�pV�LPSUHVFLQ-
dible apostar per tecnologies emergents i pioneres, des del blockchain a 
OD�UREzWLFD��SDVVDQW�SHU�OD�LQWHOÃOLJqQFLD�DUWLÀFLDO�L�OD�FRPSXWDFLy�TXjQWLFD�

35,1&,3$/6�0Ë75,48(6�'(�6(*8,0(17
PLA ESTRATÈGIC 2019-2021

2019

millora del Time-to-Market de 
Projectes

�����

*UDX�G
DGRSFLy�GHO�FORXG
����

persones d'IT treballant en 
agile

20%

2020

millora del Time-to-Market de 
Projectes

-11%

*UDX�G
DGRSFLy�GHO�FORXG
�����

persones d'IT treballant en 
agile

25%

2EMHFWLX�����

millora del Time-to-Market de 
Projectes

-25%

*UDX�G
DGRSFLy�GHO�FORXG
24%

persones d'IT treballant en 
agile

33%

INVERSIÓ EN TECNOLOGIA I 
DESENVOLUPAMENT EL 2020 
����0½�(/������

933 M€

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Accelerar la 
transformació digital 
SHU�VHU�PpV�HÀFLHQWV� 
L�ÁH[LEOHV

Línies 
Estratègiques
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&LEHUVHJXUHWDW

/D�FLEHUVHJXUHWDW�pV�XQD�GH�OHV�
màximes prioritats de CaixaBank, i 
donades la importància i el nivell 
G
DPHQDFHV�TXH�KL�KD�KDJXW�GXUDQW�
tot el 2020, moltes derivades de la 
COVID-19, s'han revisat els protocols 
GH�VHJXUHWDW�SHU�DGHTXDU�ORV�D�DTXHVWD�
VLWXDFLy��PRQLWRUDQW�GH�PDQHUD�
FRQWtQXD�DTXHVWHV�DPHQDFHV�SHU�VL�
FDO�WRUQDU�D�FDQYLDU�DTXHVWV�SURWRFROV�
UjSLGDPHQW�L�HÀFDoPHQW��
Totes les accions s'han alineat amb 
HO�3OD�(VWUDWqJLF�GH�VHJXUHWDW�GH�OD�
LQIRUPDFLy��TXH�DYDOXD�GH�PDQHUD�
FRQWtQXD�OHV�QRVWUHV�FDSDFLWDWV�GDYDQW�
GH�OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV�L�EHQFKPDUNV�
del sector. 
$TXHVW�DQ\��&DL[D%DQN�KD�LQFRUSRUDW�D�
���H[SHUWV�LQGHSHQGHQWV�TXH�UHIRUFHQ�
la nostra estratègia i acompliment en 
VHJXUHWDW�

(TXLS�DOWDPHQW�SUHSDUDW�HQ�XQ�
entorn de multilocalització

0DQWHQLP� DQXDOPHQW� FHUWLÀFDFLRQV� UHFRQHJXGHV� L� GH�
SUHVWLJL��FRP� OD�FHUWLÀFDFLy� ,62��������HQ� WRWV�HOV�QRV-
WUHV�SURFHVVRV�GH�FLEHUVHJXUHWDW��L�HO�&(57��TXH�DFUHGLWD�
HO�QRVWUH�HTXLS�&\EHU62&���[��L�HQV�SHUPHW�FRRSHUDU�
activament amb altres CERT nacionals i internacionals.

La primera línia, 6HJXUHWDW�GH� OD� ,QIRUPDFLy, s'enca-
UUHJD�G
LPSODQWDU�OHV�SROtWLTXHV�� LGHQWLÀFDU�L�DYDOXDU�ULV-
FRV�� LGHQWLÀFDU�GHELOLWDWV�GH�FRQWURO� L�H[HFXWDU�HOV�SODQV�
d'acció.

La segona línia de defensa, 5HVSRQVDELOLWDW�GH�5LVFRV�
1R�)LQDQFHUV� pV�OD�UHVSRQVDEOH�G
HPHWUH�XQD�DYDOXD-
FLy� LQGHSHQGHQW� VREUH� O
DFRPSOLPHQW� HQ� 6HJXUHWDW� GH�
la Informació.

La tercera línia de defensa, 5HVSRQVDELOLWDW�G
$XGLWR-
ria Interna�� VXSHUYLVD� HOV� GRV� DQWHULRUV�� (O� UHVXOWDW� GH�
OHV�UHYLVLRQV�G
DXGLWRULD�LQWHUQD�GHOV�~OWLPV���DQ\V��DPE�
XQHV� ���� SURYHV�� LQGLFD� XQD� JUDQ� PDGXUHVD� L� FRQWURO��
HV�FREUHL[�XQ�����GHO�PDUF�1,67� �PDUF�GH�FRQWURO�GH�
FLEHUVHJXUHWDW�UHFRQHJXW��

0RGHO�GH�FLEHUVHJXUHWDW�
DYDQoDW�FHUWLÀFDW

Entorn de control:  
tres línies de defensa

Política de seguretat de la informació

$PE� O
REMHFWLX� GH� GLVSRVDU� GHOV� SULQFLSLV� FRUSR-
UDWLXV� VREUH� HOV� TXDOV� V
KDXUDQ� GH� EDVDU� OHV� DF-
WXDFLRQV� TXH� FDO� IHU� HQ� O
jPELW� GH� OD� VHJXUHWDW� 
de la informació.

ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��QRYHPEUH�GH�����

Governance UREXVW

39
Empleats

+50
&HUWLÀFDFLRQV

60%
Externalització

24 hores 
�[ 7  dies
SOC extern1

8QD�PDUFD�TXH�GHV�GHO������LQWHJUD�WRWHV�OHV�LQLFLDWLYHV�GH�
FRQVFLHQFLDFLy�HQ�VHJXUHWDW��DGUHoDGD�D�HPSOHDWV�L�FOLHQWV�

1 Security Operations Center.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Accelerar la 
transformació digital 
SHU�VHU�PpV�HÀFLHQWV� 
L�ÁH[LEOHV

Línies 
Estratègiques
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75$3(=(

%HQFKPDUNV

%,76,*+73

&HUWLÀFDFLRQV

Millora de control de la privacitat de les dades 
GH�FOLHQW�HQ�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�SHU�SDUW�GHOV�
XVXDULV�ÀQDOV

&21&25',$

INFINITECH

&HQWUH�GH�FLEHUVHJXUHWDW�
SDQHXURSHX�[�VHFWRU

Controls basats en analítica de 
GDGHV�SHU�DYDOXDU�HO�ULVF�GH�
VHJXUHWDW�L�IUDX�D�O
HQWRUQ�ÀQDQFHU

(1685(6(&

5(:,5(

Millora de la protecció de serveis d'e-commerce

&HUWLÀFDFLy�GH�FDSDFLWDWV�SHU�DOV�SURIHVVLRQDOV�
TXH�HV�GHGLTXHQ�D�OD�FLEHUVHJXUHWDW�HQ�O
jPELW�
ÀQDQFHU�(XURSHX

CNPIC¹ ,6-'

CABK ���������� 8,5

PEERS ����������3 8,5

DURANT L'EXERCICI 2021, CONTINUAREM INVERTINT I 
PROMOVENT INICIATIVES QUE AJUDIN A MILLORAR EN AQUESTA 
MATÈRIA:

TOT AIXÒ FA POSSIBLE QUE CAIXABANK TINGUI ELS PRINCIPALS 
RECONEIXEMENTS I ESTIGUI ENTRE ELS MÉS BEN VALORATS DEL 
SECTOR: 

1 Informe Ciberresiliencia 2020.
2 'RZ�-RQHV�6XVWDLQDELOLW\�,QGH[�������6HJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�
3 (QWLWDWV�ÀQDQFHUHV�HVSDQ\ROHV��

�7RWV�HOV�YDORUV�HQ�EDVH����

PROFESSIONALS QUE 
HAN FET EL CURS DE 
SEGURETAT EL 2020

98%

0-CLICKERS EN 
CAMPANYES DE 
PHISHING
����(/������

54%
SIMULACRES DE 
PHISHING PER EMPLEAT
12 EL 2019 

12

EXERCICIS DE XARXA 
TEAM A L'ANY 

6

INVERTITS EN SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ EL 2020 
����0½�(/������

+50 M€

)UDPHZRUN�
7,%(5�(

HV�SRVD�D�SURYD� OD�UREXVWH-
sa dels sistemes amb atacs 
reals controlats per part de 
tercers independents

Nota: 0-900 scale

ADVANCED INTERMEDIATE

3((5��
���

3((5��
���

3((5��
3((5��

800

Estat 
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No Financera

La Nostra 
Identitat
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HVWUXFWXUD�
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Tecnologia i digitalització

$TXHVWV�~OWLPV�DQ\V��O
~V�FDGD�FRS�PpV�JUDQ�GHOV�FDQDOV�GLJLWDOV�
per part dels clients, així com la digitalització dels processos, 
KD�FRPSRUWDW�XQ�DXJPHQW�H[SRQHQFLDO�GHO�QRPEUH�GH�
transaccions.

,QIUDHVWUXFWXUD�WHFQROzJLFD�

/D�PLOORUD�FRQWtQXD�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�G
,7�pV�XQ�SLODU�GH�OD�JHVWLy�GHO�*UXS��(O�*UXS�Wp�
GRV�&HQWUHV�GH�SURFHVVDPHQW�GH�GDGHV��&3'��RSHUDWLXV�G
HOHYDGD�TXDOLWDW��FRQQHFWDWV�
HQWUH�VL�SHU�GRQDU�VXSRUW�L�GHVHQYROXSDU�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�*UXS��

$L[t�PDWHL[��HV�FRQWLQXD�DSRVWDQW�SHU�OD�PLJUDFLy�FRQWtQXD�D�VROXFLRQV�L�SURFHVVDPHQW�
DO�Q~YRO��FRVD�TXH�SHUPHW�UHGXLU�VLJQLÀFDWLYDPHQW�HOV�FRVWRV�RSHUDWLXV�PpV�G
XQ�����
L�VHU�PpV�jJLOV�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�G
DSOLFDFLRQV�

(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�PLOORUD�FRQWtQXD�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�G
,7�SHUPHW�

$�PpV��HO�

El 2019
milions de transaccions processades98.963

¨16.000
transaccions per segon

79%
incidències rellevants resoltes 
en menys de 4 hores

476
aplicacions gestionades 
DO�Q~YRO�LQWHUQ

>14.000 EL 2019

400 EL 2019

����(/�����

El 2020
milions de transaccions processades120.666

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
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%LJ�'DWD

,QIRUPDFLy�HVWUXFWXUDGD

,QIRUPDFLy�QR�HVWUXFWXUDGD

(Q�XQD�qSRFD�PDUFDGD�SHU�OD�UHYROXFLy�GH�OHV�GDGHV�PDVVLYHV��&DL[D%DQN�
FRQWLQXD�HYROXFLRQDQW�HO�VHX�PRGHO�GH�%LJ�'DWD�SHU�DVVHJXUDU�XQD�ÀDELOLWDW�L�
XQD�SURGXFWLYLWDW�PpV�JUDQV�HQ�HO�WUDFWDPHQW�GH�OHV�GDGHV�

Big Data

SmartBanking

Tendències de 
comportament 
del client

Anàlisi de les 
emocions 

UN MODEL DE BIG DATA QUE PERMET UNA CAPACITAT D'ADAPTACIÓ MÉS GRAN

Fonts 
internes

Fonts 
H[WHUQHV

Automatització del 
màrqueting en línia

Enriquiment del 
SHUÀO�FOLHQW

Intel·ligència 
DUWLÀFLDO

&DL[D%DQN�Wp�XQ�~QLF�UHSRVLWRUL�LQIRUPDFLRQDO�DQRPHQDW�Datapool�DPE�*RYHUQ�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�TXDOLWDW�
GH�OD�GDGD��L�XQ�LQFUHPHQW�LPSRUWDQW�HQ�O
~V�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�HQ�HO�VHX�FRQHL[HPHQW�

INFORMES REGULATORIS 
GENERATS PARTINT DE 
DATAPOOL
������(/������

����%
DE LES ÀREES ESTAN EN 
PROJECTES DE BIG DATA
����(/������

80%
DE DADES GESTIONADES 
DIÀRIAMENT
650 TB EL 2019 

1.100 �7%

Estat 
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No Financera
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Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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&DL[D%DQN�FRQWLQXD�LPSXOVDQW�OD�GLJLWDOLW]DFLy�GHOV�VHXV�
SURFHVVRV�� LQLFLDGD� HQ� HOV� ~OWLPV� H[HUFLFLV�� D� WUDYpV� GH�
diferents projectes i iniciatives. La transformació digital 
L�HO�GHVHQYROXSDPHQW� WHFQROzJLF�FRQVWLWXHL[HQ�XQ�SLODU�
HVWUDWqJLF� GH� &DL[D%DQN�� TXH� Wp� O
REMHFWLX� GH� PLOORUDU�
O
HÀFLqQFLD�L�OD�ÁH[LELOLWDW�

/D� WUDQVIRUPDFLy� GLJLWDO� KD� GH� SHUPHWUH� XQD� FDSDFL-
WDW�PpV�JUDQ�SHU�LGHQWLÀFDU�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�FOLHQWV�L�
DGDSWDU�QRV�KL��DL[t�FRP�XQD�PLOORUD�GHOV�SURFHVVRV�TXH�
DVVHJXUL�XQ�DYHQo�HQ�SURGXFWLYLWDW�L�ÀDELOLWDW�

Implantació de noves tecnologies

PER A CAIXABANK PER MILLORAR LA PRODUCTIVITAT 
ÉS CLAU L'ADOPCIÓ DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES

5RERWLFV ,QWHOÃOLJqQFLD�DUWLÀFLDO

NOMBRE DE CASOS DE 
ROBOTICS IMPLANTATS
144 EL 2019 

NOMBRE D'ASSISTENTS COGNITIUS PER 
ASSISTIR EN PROCESSOS ADMINISTRATIUS
3 EL 2019 

RESPOSTES AUTOMÀTIQUES DE L'ASSISTENT 
VIRTUAL AMB EMPLEATS - CANAL OFICINA
����(/������

CONVERSES INICIADES AMB L'ASSISTENT 
VIRTUAL D'EMPLEATS - CANAL OFICINA
����������(/������

295 3

89%

5.034.060

$TXHVWV�~OWLPV�DQ\V��&DL[D%DQN�KD�HVWDW�LPSODQWDQW�UR-
ERWLFV�L�LQWHOÃOLJqQFLD�DUWLÀFLDO�HQ�HOV�VHXV�SURFHVVRV�DPE�
O
REMHFWLX�G
DXWRPDWLW]DU�WDVTXHV�GH�EDFN�RFH�L�PLOORUDU�
HOV�SURFHVVRV�DGPLQLVWUDWLXV�HQ�RÀFLQHV�

$�FDXVD�GH�OD�VLWXDFLy�TXH�KD�SURYRFDW�OD�SDQGqPLD��HO�
2020 s'han accelerat diversos projectes de Workplace 
Experience.�6
KD�DFRQVHJXLW�XQD�DGDSWDFLy�WRWDO�DO�WHOH-
WUHEDOO�JUjFLHV�D�OD�FRUSRUDWLYLW]DFLy�GHO�����GHOV�HTXLSV�
DPE�:LQGRZV����L�2FH������L�V
KDQ�GXW�D�WHUPH��������
FRQIHUqQFLHV�L�������PLOLRQV�GH�PLQXWV�G
jXGLR�DO�GLD�SHU�
la plataforma Teams.

$L[t� PDWHL[�� HOV� GLYHUVRV� DVVLVWHQWV� YLUWXDOV� WDPEp� KDQ�
H[SHULPHQWDW�XQ�JUDQ�FUHL[HPHQW�HO�������HVSHFLDOPHQW�
GXUDQW�HO�FRQÀQDPHQW��HQ�TXq�HV�YDQ�VXSHUDU�HOV���PL-
OLRQV�GH�FRQYHUVHV�PHQVXDOV�
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LA IMPLANTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES ÉS CLAU PER A L'EFICIÈNCIA OPERATIVA

A CaixaBank, la implantació de noves tecnologies ha fet 
SRVVLEOH�XQD�UHGXFFLy�GHO�WHPSV�GHGLFDW�D�SURFHVVRV�
DGPLQLVWUDWLXV�HQ�RÀFLQHV��FRP�pV�HO�FDV�GH�OD�JHVWLy�
DXWRPjWLFD�G
LQFLGqQFLHV�HQ�HO�FjUUHF�GH�UHEXWV�

temps dedicat a processos 
DGPLQLVWUDWLXV�HQ�RÀFLQHV

disminució del temps dedicat a 
processos administratius a les 
RÀFLQHV�UHVSHFWH�DO�����

����% ���� p. p.

$OLDQoD�DPE�6DOHVIRUFH�SHU�LPSXOVDU�
la transformació digital dels serveis 
bancaris

&DL[D%DQN�FRQWLQXD�SRWHQFLDQW�OD�FUHDFLy�G
XQD�
[DU[D�G
DOLDQFHV�HVWUDWqJLTXHV�TXH�FRQWULEXHL[L�D�
O
DYHQo�GHO� SURFpV�GH� WUDQVIRUPDFLy� WHFQROzJL-
FD��/
DFRUG�SHUPHW�HVWXGLDU�GH�TXLQD�PDQHUD�OD�
LQQRYDFLy�WHFQROzJLFD�SHUPHW�XQ�PLOORU�FRQHL[H-
PHQW�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�FOLHQWV��$PE�DTXHVW�
REMHFWLX��LPSODQWDUj�XQ�&50�G
~OWLPD�JHQHUDFLy�
L�V
LQWHJUDUj�HQ�HO�SURJUDPD�LQWHUQDFLRQDO�G
5�'�
6DOHVIRUFH�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�&ORXG�'HVLJQ�3DUW-
ner Program, per experimentar noves formes de 
conèixer els clients de banca i aproximar-s'hi.

&DL[D%DQN�VLJQD�XQ�DFRUG�DPE�
IBM Servicios per accelerar la seva 
WUDQVIRUPDFLy�HQ�FORXG�FRPSXWLQJ�
L�LPSXOVDU�OD�LQQRYDFLy�HQ�VHUYHLV�
ÀQDQFHUV

&DL[D%DQN�L�,%0�6HUYLFLRV�KDQ�DUULEDW�D�XQ�DFRUG�
SHU�DFFHOHUDU�OD�WUDQVIRUPDFLy�GHO�EDQF�L�LPSXO-
VDU� VROXFLRQV� GLJLWDOV� LQQRYDGRUV� TXH� PLOORULQ�
O
H[SHULqQFLD�GH�O
XVXDUL�GHOV�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�GH�
l'entitat.

/
DFRUG�DPSOLD�VLV�DQ\V�PpV�HO�VHUYHL�H[FOXVLX�TXH�
proporciona la joint venture�WHFQROzJLFD�,7�1RZ�

&DL[D%DQN�GHVHQYROXSD�HO�SULPHU�
PRGHO�GH�FODVVLÀFDFLy�GH�ULVFRV�
GH�OD�EDQFD�HVSDQ\ROD�XWLOLW]DQW�
FRPSXWDFLy�TXjQWLFD

/
(QWLWDW�DYDQoD�HQ�OD�VHYD�HVWUDWqJLD�GH�SUHSD-
UDFLy�SHU�D�OD�VXSUHPDFLD�TXjQWLFD�L�GHVHQYROXSD�
XQ�DOJRULWPH�GH�PDFKLQH�OHDUQLQJ�SHU�FODVVLÀFDU�
els clients segons el risc de crèdit.

$PE� OD� UHDOLW]DFLy� G
DTXHVWV� SURMHFWHV�� &DL[D-
Bank es converteix en la primera entitat d'Es-
SDQ\D�L�XQD�GH�OHV�SULPHUHV�GHO�PyQ�TXH�LQFRU-
SRUD�OD�FRPSXWDFLy�TXjQWLFD�D�OD�VHYD�DFWLYLWDW�
d'innovació.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Accelerar la 
transformació digital 
SHU�VHU�PpV�HÀFLHQWV� 
L�ÁH[LEOHV

Línies 
Estratègiques



 173

2020
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Potenciar una cultura  
FHQWUDGD�HQ�OHV�SHUVRQHV� àgil i col·laborativa
/
REMHFWLX�HVWUDWqJLF�GH�UHIRUoDU�OD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�L�PDQWHQLU�OHV�SHUVRQHV�DO�FHQWUH�GH�
O
RUJDQLW]DFLy�HV�EDVD�HQ�HOV�WUHV�HL[RV�VHJ�HQWV�

 > $IDYRULU�HO�WDOHQW��SHU�JDUDQWLU�TXH�SXJXL�GHVHQYROXSDU�HO�VHX�SRWHQFLDO�HQ�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV��EDVDW�HQ�OD�PHULWRFUjFLD��OD�GLYHUVLWDW�L�O
HPSRZHUPHQW�
 > 'HÀQLU�L�GHVSOHJDU�OD�PLOORU�SURSRVWD�GH�YDORU�PLOORUDQW�O
H[SHULqQFLD�HPSOHDW�
 > 3URPRXUH�HOV�DWULEXWV�G
DJLOLWDW�L�FROÃODERUDFLy�

2EMHFWLX�����20192018 2020
���������� ����� 43%

72%73% 70% 75%
Valoració de la percepció 
dels empleats sobre 
l'empowerment

Valoració de la percepció 
dels empleats sobre 
l'empowerment

Valoració de la percepció 
dels empleats sobre 
l'empowerment

Valoració de la percepció 
dels empleats sobre 
l'empowerment

��G
HPSOHDWV�DPE�PHVXUHV�GH�
UHWULEXFLy�ÁH[LEOH

��G
HPSOHDWV�DPE�PHVXUHV�GH�
UHWULEXFLy�ÁH[LEOH

��SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�SHU�
VREUH�GH�IRUPDFLy�REOLJDWzULD�
MIFID II

��SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�SHU�
VREUH�GH�IRUPDFLy�REOLJDWzULD�
MIFID II

��SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�SHU�
VREUH�GH�IRUPDFLy�REOLJDWzULD�
MIFID II

��SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�SHU�
VREUH�GH�IRUPDFLy�REOLJDWzULD�
MIFID II

����� 25%

���������� ����� 55%

PRINCIPALS MÈTRIQUES DE SEGUIMENT1 PLA ESTRATÈGIC 2019-2021

��GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�
GLUHFWLYHV�D�SDUWLU�GH�VXEGLUHFFLy�
G
RÀFLQD�JUDQ2

��GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�
GLUHFWLYHV�D�SDUWLU�GH�VXEGLUHFFLy�
G
RÀFLQD�JUDQ2

��GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�
GLUHFWLYHV�D�SDUWLU�GH�VXEGLUHFFLy�
G
RÀFLQD�JUDQ2

��GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�
GLUHFWLYHV�D�SDUWLU�GH�VXEGLUHFFLy�
G
RÀFLQD�JUDQ2

1 0qWULTXHV�UHODWLYHV�D�&DL[D%DQN��6�$�
2 2ÀFLQHV�$�L�%

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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%3,��6�$�

&$,;$%$1.��6�$� 

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LA PLANTILLA

Àfrica
36

Espanya
30.458

$PqULFD�GHO�6XG
11

3RUWXJDO
4.793

Amèrica del Nord
7

5HVWD�G
(XURSD
110

Àsia i Oceania
19

4.622
Empleats 

�����
Dones

���� 'LUHFWLXV

����� Càrrecs 
intermedis

����� Resta 
d'empleats

�����
+RPHV

����%
Edat mitjana
45 anys

$QWLJXLWDW�PLWMDQD
�����DQ\V

35.434
Empleats

�����
Dones

�����
+RPHV

Edat mitjana
�����DQ\V

$QWLJXLWDW�PLWMDQD
�����DQ\V

27.404
Empleats 

�����
Dones

����� 'LUHFWLXV

����� Càrrecs 
intermedis

����� Resta 
d'empleats

�����
+RPHV

����% 
Edat mitjana
�����DQ\V

$QWLJXLWDW�PLWMDQD
�����DQ\V

*583�&$,;$%$1.

Contractes 
LQGHÀQLWV

Contractes 
LQGHÀQLWV

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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(V�GHÀQHL[�XQD�SURSRVWD�GH�YDORU�SHU�FRQWULEXLU�DOV�REMHFWLXV�GHO�3OD�(VWUDWqJLF������������PLWMDQoDQW�VLV�OtQLHV�G
DFWXDFLy�TXH�GHÀQHL[HQ�HO�IXOO�GH�UXWD��

01.

02.

03.

04.

05.

2IHULU�OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�GHO�
client

Acompanyar la transformació del mo-
GHO�FRPHUFLDO��UHIRUoDQW�DVSHFWHV�FXO-
WXUDOV��HVWUXFWXUDOV�L�IRUPDWLXV

6XSRUW�DO�QRX�PRGHO�GH�GLVWULEXFLy�DPE�HOV�
SURIHVVLRQDOV�PpV�SUHSDUDWV�L�DPE�O
HVWUXFWX-
UD�RUJDQLW]DWLYD�PpV�HÀFLHQW

Accelerar la transformació di-
JLWDO� SHU� VHU� PpV� HÀFLHQWV� L�
ÁH[LEOHV

Impulsar la digitalització implantant 
noves formes de treball àgils

Transformació digital implementant formes i 
VLVWHPHV�GH�WUHEDOO�jJLOV�L�FROÃODERUDWLXV�FHQ-
WUDWV�HQ�HOV�QRXV�FRPSRUWDPHQWV�GHOV�FOLHQWV

7UDQVIRUPDFLy�RUJDQLW]DWLYD�PLWMDQoDQW�PR-
GHOV�RUJDQLW]DWLXV�L�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�TXH�
VLPSOLÀTXLQ� O
HVWUXFWXUD� L� PLOORULQ� O
HÀFLqQFLD�
DPE�XQD�YLVLy�FHQWUDGD�HQ�HO�FOLHQW

Adoptar models organitzatius HÀFLHQWV� L�
amb visió de Grup

Potenciar una cultura centrada 
HQ�OHV�SHUVRQHV��jJLO�L�FROÃODER-
rativa

Desplegar el Pla de Cultura Corporativa 
D�WRW�HO�*UXS

5HIRUoDU�HOV�FRPSRUWDPHQWV�TXH�GHÀQHL[HQ�
FRP�VRP�D�&DL[D%DQN�L�TXH�JDUDQWLUDQ�O
q[LW�
IXWXU� L� OD�PLOORU�H[SHULqQFLD�DOV�QRVWUHV�HP-
pleats

$FRQVHJXLU� XQD� UHQGLELOLWDW�
atractiva mantenint la solidesa 
ÀQDQFHUD

5HHVWUXFWXUDU�OD�SODQWLOOD i implantar un 
QRX�FRQYHQL�ODERUDO

&RQWULEXLU� D� OD� UHQGLELOLWDW� L� O
HÀFLqQFLD� GHO�
EDQF�DPE�QRXV�DFRUGV�ODERUDOV�L�OD�ÁH[LELOLW-
]DFLy�GHO�PDUF�ODERUDO�GH�FDUD�DO�IXWXU

6HU�UHIHUHQWV�HQ�JHVWLy�UHVSRQ-
VDEOH� L� FRPSURPtV� DPE� OD� VR-
cietat

$VVHJXUDU�TXH�WHQLP�O
HTXLS�PpV�GLYHUV�
i preparat

*DUDQWLU�HO�PLOORU�HTXLS�SURIHVVLRQDO�DMXVWDW�DO�
model de lideratge

LÍNIES ESTRATÈGIQUES PROPOSTA DE VALOR LÍNIES D'ACTUACIÓ

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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Cultura corporativa
/D�FXOWXUD�GHWHUPLQD�FRP�IXQFLRQD�XQD�RUJDQLW]DFLy�L�OD�PDQHUD�GH�VHU�L�IHU�GH�
OHV�VHYHV�SHUVRQHV��(O�PyQ�HV�PRX�UjSLGDPHQW��L�SHU�DL[z�FDO�DYDQoDU�L�DGDSWDU�
VH�SHUPDQHQWPHQW�SHU�FRQWLQXDU�VHQW�XQD�HQWLWDW�OtGHU��6
KDQ�GH�SRWHQFLDU�DTXHOOV�
DVSHFWHV�TXH�KDQ�SRUWDW�&DL[D%DQN�D�O
q[LW�L�DGDSWDU�XQD�VqULH�GH�FRPSRUWDPHQWV�TXH�
DVVHJXULQ�HO�VHX�OLGHUDWJH�HQ�XQ�HQWRUQ�GH�FDQYL�

(O�3OD�GH�&XOWXUD�SHUPHW�GHVSOHJDU�HOV�FRPSRUWDPHQWV�GH�OD�FXOWXUD�&DL[D%DQN�TXH�V
HQJOREHQ�GLQV�GHO�FRQFHSWH 
6RP�&DL[D%DQN.

 > Compromesos: LPSXOVHP�DFFLRQV�DPE�LPSDFWH�SRVLWLX�HQ�OHV�SHUVRQHV�L�OD�VRFLHWDW��

 > 3Uz[LPV��HVFROWHP�L�DFRPSDQ\HP�FDGD�SHUVRQD�L�DSRUWHP�VROXFLRQV�D�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�DFWXDOV�L�IXWXUHV��

 > 5HVSRQVDEOHV�L�H[LJHQWV��DFWXHP�DPE�H[FHOÃOqQFLD��ULJRU�L�DXWRQRPLD�SHU�DSRUWDU�YDORU�DOV�DOWUHV��

 > Honestos i transparents: JHQHUHP�FRQÀDQoD�VHQW�tQWHJUHV��KRQUDWV�L�FRKHUHQWV��

 > &ROÃODERUDGRUV� pensem, compartim i 
WUHEDOOHP�WUDQVYHUVDOPHQW�FRP�XQ�VRO�
HTXLS��

 > Àgils i innovadors: SURPRYHP�HO�
FDQYL�DPE�DQWLFLSDFLy��UDSLGHVD�L�
ÁH[LELOLWDW��

LES PERSONES, EL PRIMER

LA COL·LABORACIÓ, LA 
NOSTRA FORÇA 

L'AGILITAT,  
LA NOSTRA ACTITUD 

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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$PE�O
REMHFWLX�G
RIHULU�HO�PLOORU�VHUYHL�G
DWHQFLy�DO�FOLHQW�
pV�HVVHQFLDO�DYDQoDU�HQ�XQD�SURSRVWD�GH�YDORU�SHU�DOV�
HPSOHDWV�� /
HVFROWD� DFWLYD� L�FRQWLQXDGD� GH� O
HPSOHDW� L�
OD�GLIXVLy�GH� OD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�HQV�DMXGHQ�D�DGDS-
WDU�QRV�D�XQ�HQWRUQ�FDQYLDQW��(O�������DPE�O
LPSDFWH�GH�
OD�&29,'�����HV�YDQ�UHGHÀQLU�HOV�FRPSRUWDPHQWV�DVVR-
FLDWV�D�FDGDVFXQ�GHOV�DWULEXWV�GH�OD�&XOWXUD�&DL[D%DQN�

6
KDQ�LPSXOVDW�cinc palanques�SHU�WUDQVPHWUH�L�LQYROX-
crar tots els professionals en la integració dels compor-
taments 6RP�&DL[D%DQN: 

i. Comunicació

ii. Formació

iii. Escolta activa$PE�O
REMHFWLX�GH�PLOORUDU�HO�FRQHL[HPHQW�L�OD�FRQVFLHQ-
FLDFLy�GHOV�DWULEXWV�GH�&XOWXUD��SRWHQFLDU�OD�SDUWLFLSDFLy�L�
generar compromís: 

 > &DPSDQ\D�3URWDJRQLVWHV�������YtGHRV�HQ�TXq�HOV�
QRVWUHV�FRPSDQ\V�SDUOHQ�GHOV�DWULEXWV�TXH�HQV�GH-
ÀQHL[HQ��H[SOLTXHQ�FRP�VRP�D�&DL[D%DQN�L�O
DSOLFD-
FLy�HQ�HO�VHX�GLD�D�GLD��L�PDWHULDOV�GH�VXSRUW�SHU�D�
mànagers. 

 > CaixaBank Talks: activitats amb la plantilla de les di-
verses Direccions Territorials per donar a conèixer el 
3OD�GH�&XOWXUD�L�HOV�FRPSRUWDPHQWV�TXH�HQV�LGHQ-
WLÀTXHQ�� HQ� TXq� LQWHUYHQHQ� SRQHQWV� H[WHUQV� TXH�
WUDFWHQ� WHPHV� UHODFLRQDWV� DPE� FDQYLV� FXOWXUDOV� D�
les organitzacions. 

 > 0DWHULDOV� GH� UHIRUo� VREUH� OHV� QRYHV� PDQHUHV� GH�
WUHEDOODU��SXEOLFDFLy�G
LQIRJUDÀHV�DPE�FRQVHOOV�L�UH-
comanacions per fomentar la desconnexió digital 
L� SURWRFROV� TXH� SHUPHWLQ� DGDSWDU�VH� D� OHV� QRYHV�
maneres de treballar. 

 > $OWUHV�DFFLRQV�GLJLWDOV�FRP�XQ�QRX�3RUWDO�GH�&XO-
WXUD�

 > 7DOOHUV� SUHVHQFLDOV� DOV� GLUHFWRUV� G
RÀFLQHV�GH�EDQ-
ca retail i directors i gerents de serveis centrals, 
DPE�O
REMHFWLX�G
LQWHJUDU�OD�FXOWXUD�GLQWUH�GHO�PRGHO�
del Lideratge i del model comercial. S'hi desenvo-
OXSHQ�FRQHL[HPHQWV�L�KDELOLWDWV�GH�PDQHUD�SUjFWLFD�
SHU�DO�GLD�D�GLD�D�O
RÀFLQD�

 > 5HIRUPXODFLy�L�OODQoDPHQW�HQ�IRUPDW�HQ�OtQLD�GH�OD�
IRUPDFLy�VREUH�FXOWXUD�FRPHUFLDO��DPE�FRQWLQJXWV�
RULHQWDWV�D�UHIRUoDU�HO�URO�GHO�GLUHFWRU�FRP�D�WUDQV-
IRUPDGRU�� GLQDPLW]DGRU�� PRWLYDGRU� GH� UHVXOWDWV� L�
capacitador.

L'escolta activa ens permet obtenir informació sobre 
OD�SHUFHSFLy�GH� OD�&XOWXUD�SHU�SDUW�GHOV�SURIHVVLRQDOV� L�
retroalimentar els comportaments i el pla d'acció. El mo-
del d'escolta activa també s'ha implantat a les principals 
HPSUHVHV�GHO�*UXS��(OV�GLYHUVRV�HVWXGLV�HODERUDWV�HO������
han estat:

 > /ODQoDPHQW� GH� O
(VWXGL� GH� &RPSURPtV�� TXH� HQV�
SHUPHW� DQDOLW]DU� HO� FOLPD�� HO� FRPSURPtV� L� OD�FXO-
WXUD��DL[t�FRP�OD�VHYD�HYROXFLy�UHVSHFWH�D�HVWXGLV�
previs.

 > 3ROVRV�HVWUDWqJLFV��D�O
DEULO�GH������HV�YD�IHU�XQ�SROV�
HVSHFtÀF�D�������HPSOHDWV�VREUH�OD�VLWXDFLy�ODERUDO�
GXUDQW�O
HPHUJqQFLD�GH�OD�&29,'�����DPE�O
REMHFWLX�
GH� PLOORUDU� OHV� PDQHUHV� GH� WUHEDOODU�� $TXHVW� SROV�
WDPEp�HV�YD�GXU�D�WHUPH�D�OHV�HPSUHVHV�GHO�*UXS�
a 3.200 persones. 

 > 3XOVRV�HVSHFtÀFV��HV�IDQ�HVFROWHV�D�PLGD�HQ�IXQFLy�
GH�T�HVWLRQV�FRQFUHWHV��FRP��SHU�H[HPSOH��O
DGRS-
FLy�GH�O
2FH������

 > ,QFRUSRUDFLy�G
HVFROWD�HQ�QRXV� touchpoint. 

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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(O�������DPE�O
REMHFWLX�GH�PLOORUDU�O
H[SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW��HQV�KHP�FHQWUDW�HQ�HOV�PRPHQWV�GHO�FLFOH�GH�YLGD�GH�O
HPSOHDW�VHJ�HQWV��

ATREURE I 
SELECCIONAR

ACOLLIR

VINCULAR

FINALITZAR

(03/($76 01$*(56

Objectivitat
Transparència
Innovació

Suport
Acompanyament
Autonomia

Creixement
Motivació
Reforçar el rol de pertinença

Reconeixement
Proximitat
Objectivitat

Vinculació
Suport/Ajuda

SELECCIÓ

ONBOARDING/ 
CANVI DE 
POSICIÓ

EM 
DESENVOLUPEN

M'AVALUEN /  
REPTES I EPC

ÀMBIT COM A 
CLIENT

1. M'interesso
2. Aplico ofertes
3. 6HOHFFLy

4. Em contracten
5. 2Q�ERDUGLQJ

6. 'LD�D�GLD�DPE�HO�PHX�PjQDJHU
7. El meu entorn físic - relació 

DPE�FRPSDQ\V
8. Em desenvolupen
9. M'avaluen
10. (P�UHWULEXHL[HQ
11. Moments vitals
12. &HUFR�UHER�FRPXQLFDFLy
13. Canvi de posició
14. PELWV�FRP�D�FOLHQWV

15. Desvinculació

Desenvolupar el talent
Meritocràcia i diversitat
Reforçar el rol directiu

Lideratge
Comunicació bidireccional

(ÀFLqQFLD�
Prescripció

Agilitat
Rapidesa en la immersió
Facilitat

Més autonomia 
Agilitat
Employer branding

iv. ([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
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 > Programes d'onboarding: CaixaBank First Expe-
rience� �GXUDGD����DQ\V��SHU�DWUHXUH� L� UHWHQLU� WDOHQW�
MRYH��CaixaBank Executive Experience per acce-
OHUDU� OD�ªSRVDGD�HQ�YDORU«�GH� OHV� LQFRUSRUDFLRQV�D�
O
HTXLS�GLUHFWLX�

Desenvolupar i Avaluar

'HVHQYROXSDU�HO�WDOHQW�LQWHUQ��SRWHQFLDU�HO�UHFRQHL[HPHQW�
i el�IHHGEDFN�UHFXUUHQW��Accions dutes a terme:

 > 3OD�GH�IRUPDFLy�1R�GLUHFWLX��HQ�WUHV�EORFV��2EOLJD-
WzULD��5HFRPDQDGD�L�$XWRIRUPDFLy�

 > Itineraris de proximitat digital per gestionar clients.

 > (O������V
KDQ�GXW�D�WHUPH�XQHV��������$YDOXDFLRQV�
SHU�&RPSHWqQFLHV�D�OD�;DU[D�G
RÀFLQHV�

 > 3URJUDPHV�GH�GHWHFFLy��GHVHQYROXSDPHQW�L�DFRP-
SDQ\DPHQW�GHO�WDOHQW� MRYH��(DUO\�7DOHQW�� L�HO�WDOHQW�
SUHGLUHFWLX��0HQWRULQJ��

 > 3OD�GH�'HVHQYROXSDPHQW�'LUHFWLX��TXH�DFRPSDQ-
\D�OD�IXQFLy�GHV�GHO�PRPHQW�GH�OD�LQFRUSRUDFLy�DO�
FjUUHF�L�GXUDQW�OD�FDUUHUD�SURIHVVLRQDO��WDQW�DPE�DF-
FLRQV�GH�&RDFKLQJ�FRP�DPE�SURJUDPHV�DGHTXDWV�
D�OHV�QHFHVVLWDWV�HQ�FDGD�HWDSD��D�PpV�G
DPE�XQD�
jPSOLD�RIHUWD�GH�3URJUDPHV�G
$XWRIRUPDFLy�ªD�OD�
FDUWD«�

PELW�FRP�D�FOLHQW

)DFLOLWDU�HOV� WUjPLWV� GHOV� HPSOHDWV� TXDQ� LQWHUDFFLRQHQ�
FRP�D�FOLHQWV�GHOV�QRVWUHV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�

(O������V
KD�GXW�D�WHUPH�XQ�)RFXV�*URXS�SHU�GHWHFWDU�
jUHHV�GH�PLOORUD�L�GHÀQLU�HO�QRX�PRGHO�GH�UHODFLy�

1  KWWSV���FDL[DEDQNFDUHHUV�FRP�"ORFDOH FDB(6

$WUHXUH�L�6HOHFFLRQDU�

0LOORUDU� O
H[SHULqQFLD�GHO� FDQGLGDW� L� GHO�PjQDJHU�XWLOLW-
]DQW�OD�WHFQRORJLD�GH�PDQHUD�SUHGLFWLYD�SHU�DFRQVHJXLU�
HO�PLOORU� FDQGLGDW�SHU� D� FDGD� OORF� L�� DOKRUD��GRQDQW�XQ�
LPSXOV�GH�PDUFD�RFXSDGRUD�D�WUDYpV�G
DFFLRQV�L�FRPX-
nicacions digitals. Accions dutes a terme:

 > Adaptació Career site intern  
i creació de l'extern.

 > Gestió a les Xarxes Socials 
DXWRPDWLW]DGD�

 > Creació de PeopleXperience HUB, ecosistema dis-
UXSWLX�G
LQQRYDFLy��DSUHQHQWDWJH�L�WDOHQW�DO�YROWDQW�
GH�OD�PDUFD�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�SHU�FDSWDU�WDOHQW�L�
ser referents en innovació. 

 > Empremta digital per a CaixaBank com a marca 
RFXSDGRUD�

 > 3URJUDPHV�GH�WDOHQW��:RQ1RZ��<RXQJ�0DQDJPHQW�
3URJUDP�L�1HZ�*UDGXDWHV��

 > Implantació SAP Success Factors Recruiting per mi-
llorar l'experiència del candidat i del mànager.

 > 6HOHFFLy�SUHGLFWLYD�PLWMDQoDQW�OD�PLOORUD�GH�OD�TXD-
litat de la dada.

Acollir

,PSODQWDU� XQD� H[SHULqQFLD� GLIHUHQFLDO�FUHDQW� XQ� SURFpV�
HVWUXFWXUDW�G
onboarding �FRQWUDFWDFLy��DPE�XQ�DFRPSD-
xDPLHQWR�DXWRPDWL]DGR��Accions dutes a terme:

 > Creació del Welcome Pack L�QRYD�ÀJXUD�GHO�WXWRU�

 > )LJXUD�GHO�Digital Agent com a dinamitzador. 

 > 0LOORUD�GHO�SDFN�FRQWUDFWXDO��HOHFWUzQLF��L�GHO�OOLXUD-
PHQW�G
HTXLSV�LQIRUPjWLFV�

v. $PEDL[DGRUV

3HUVRQHV�TXH�DMXGHQ�D�GHVSOHJDU�OD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�
GLQV�GHO�EDQF��FRP�HOV�GLUHFWRUV�G
RÀFLQD�IRUPDWV�HQ�FXO-
WXUD�FRPHUFLDO��TXH�DFWXHQ�FRP�D�GLQDPLW]DGRUV�GH�OHV�
GLYHUVHV�DFFLRQV�TXH�HV�SRVHQ�HQ�PDU[D��

1Estat 
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No Financera

La Nostra 
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HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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3RWHQFLDU�XQD�
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https://caixabankcareers.com/?locale=ca_ES
https://caixabankcareers.com/
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'HOV�REMHFWLXV�GHO�3OD�HVWUDWqJLF�����������L�GH�
OD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�GH�&DL[D%DQN�HV�GHULYHQ�
OHV�SROtWLTXHV�L�SULQFLSLV�VHJ�HQWV�HQ�OD�JHVWLy�GH�
OHV�SHUVRQHV��$�O
HPSDUD�GHO�TXH�HVWDEOHL[�HO�3OD�
(VWUDWqJLF������������OHV�SROtWLTXHV�L�SURFHVVRV�WHQHQ�
vocació corporativa. 

7RW�DL[z�SHU�DFRQVHJXLU�OD�VDWLVIDFFLy�L�OD�PRWLYDFLy�GH�OD�SODQWLOOD�HQ�XQ�HQWRUQ�ODERUDO�SRVLWLX�

CaixaBank fomenta la seva política de gestió de les persones en 
HO� UHVSHFWH� SHU� OD� GLYHUVLWDW�� OD� LJXDOWDW� G
RSRUWXQLWDWV�� OD� LQFOXVLy� L� OD�
QR�GLVFULPLQDFLy�SHU� UDRQV�GH�JqQHUH�� HGDW�� GLVFDSDFLWDW� R�TXDOVHYRO�
DOWUD�FLUFXPVWjQFLD��'H�IRUPD�FRKHUHQW��FRQVLGHUD�HVVHQFLDO�JDUDQWLU�OD�
WUDQVSDUqQFLD�HQ�OD�VHOHFFLy�L�OD�SURPRFLy�LQWHUQD�GHOV�VHXV�SURIHVVLRQDOV��

Assegurar que el talent 
pot desenvolupar el seu 

SRWHQFLDO�EDVDW�HQ�OD�
PHULWRFUjFLD��OD�GLYHU-

VLWDW��OD�WUDQVYHUVDOLWDW�L�
l'empowerment.

Evolucionar els canals 
de comunicació per 

fomentar la participació 
L�OD�FROÃODERUDFLy�

3URPRXUH�HOV�DWULEXWV�
G
DJLOLWDW�L�FROÃODERUDFLy�
adequant les estructures 
i els processos a models 

GH�WUHEDOO�PpV�jJLOV�L�
transversals.

Desplegar la millor 
proposta de valor per 
als empleats i renovar-
la �QRXV�HQWRUQV�L�HVSDLV��

metodologies i aplicacions, 
VLVWHPHV�G
DYDOXDFLy�L�GH�

UHFRQHL[HPHQW¬� millorant 
OD�VHYD�H[SHULqQFLD�L�

IRPHQWDQW�HO�EHQHVWDU�
HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�L�

VRVWHQLEOH�
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Diversitat i igualtat G
RSRUWXQLWDWV
CaixaBank està compromès a fomentar 
la diversitat i hi treballa en totes les seves 
GLPHQVLRQV�FRP�D�SDUW�GH�OD�FXOWXUD�
FRUSRUDWLYD�FUHDQW�HTXLSV�GLYHUVRV��
WUDQVYHUVDOV�L�LQFOXVLXV��UHFRQHL[HQW�OD�
LQGLYLGXDOLWDW�L�O
KHWHURJHQHwWDW�GH�OHV�
SHUVRQHV�L�HOLPLQDQW�TXDOVHYRO�FRQGXFWD�
H[FORHQW�L�GLVFULPLQDWzULD��
3HU�IHU�KR��Wp�XQ�PDUF�VzOLG�GH�SROtWLTXHV�
HIHFWLYHV�TXH�JDUDQWHL[HQ�O
DFFpV�HTXLWDWLX�
de les dones a posicions directives 
�SURPRFLy�LQWHUQD��L�YHWOOHQ�SHU�OD�SDULWDW�
en la contractació, la formació i el 
GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�IRPHQWDQW�
SROtWLTXHV�GH�ÁH[LELOLWDW�L�FRQFLOLDFLy�L�
UHIRUoDQW�XQD�FXOWXUD�LQFOXVLYD�TXH�HV�
EDVD�HQ�HOV�SULQFLSLV�TXH�HV�UHFXOOHQ�DO�
Manifest de Diversitat.

El SURJUDPD�:HQJDJH fomenta 
OD�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH��IXQFLRQDO�L�
JHQHUDFLRQDO��eV�XQ�SURJUDPD�EDVDW�
HQ�OD�PHULWRFUjFLD�L�O
DFFpV�HQ�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV��L�IRPHQWD�OD�SDUWLFLSDFLy�L�
OD�LQFOXVLy�

Diversitat de gènere 

A nivell intern, el programa de diversitat de gènere�SHUVHJXHL[�HOV�UHSWHV�G
LQFUHPHQWDU�OD�UHSUHVHQWDWLYLWDW�GH�OD�
GRQD�HQ�SRVLFLRQV�GLUHFWLYHV��GLYXOJDU�HO�YDORU�GH�OD�GLYHUVLWDW�L�VHQVLELOLW]DU�HQ�HOV�ELDL[RV�L�HVWHUHRWLSV�GH�JqQHUH��
/HV�LQLFLDWLYHV�SULQFLSDOV�TXH�V
KDQ�LPSOHPHQWDW�VyQ�

 > Programa de mentoring�IHPHQt�IRFDOLW]DW�D�OD�;DU[D������SDUWLFLSDQWV�HO�������
 > ,,�1HWZRUNLQJ�'LUHFWLYHV�������7UREDGD�SHU�SUHVHQWDU�O
HYROXFLy�GHO�SURJUDPD�

:HQJDJH�L�IRUPXODU�HOV�QRXV�UHSWHV�
 > 1a edició programa en línia AED Lead Mentoring Dones Directives by CaixaBank 

�DPE����SDUWLFLSDQWV���/
$('��$VVRFLDFLy�(VSDQ\ROD�GH�'LUHFWLXV��L�&DL[D%DQN�
LPSXOVHQ�XQ�SURJUDPD�GH�PHQWRULQJ�SHU�SURPRXUH�OD�SUHVqQFLD�GH�GRQHV�GLUHFWLYHV�
a la gran empresa. 

 > 'LIXVLy�D�OD�LQWUDQHW�FRUSRUDWLYD�GH�FRQWLQJXWV�GH�OD�*XLD�GH�&RPXQLFDFLy�,JXDOLWjULD�
 > Gender Test.�(LQD�LQWHUQD�SHU�DQDOLW]DU�VL�OD�QRVWUD�FRPXQLFDFLy�H[WHUQD�pV�LJXDOLWjULD�

i sense estereotips.

 > Nou Pla d'Igualtat de 2020��$FRUG�DPE�HO������GH�OD�UHSUHVHQWDFLy�VLQGLFDO�
TXH�DPSOLD�HOV�FRPSURPLVRV�GHO�3OD�G
,JXDOWDW�GH�������SURWRFROV�GH�FRQFLOLDFLy��
DVVHWMDPHQW�L�PHGLDFLy��SDUHOOHV�GH�IHW�L�DFRUG�GH�GHVFRQQH[Ly�GLJLWDO���

 > )RPHQW�GHO�WUHEDOO�HQ�UHPRW��(O�������D�FDXVD�GH�OD�SDQGqPLD��IRFXV�HQ�OD�PLOORUD�GH�
OD�FRQQHFWLYLWDW�GHOV�HTXLSV�L�~V�G
HLQHV�FROÃODERUDWLYHV�FRP�HO�7HDPV�L�O
2FH�����

 > 'LVVHQ\�GHO�*HQGHU�-RXUQH\��$QjOLVL�GH�O
H[SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�DPE�IRFXV�HQ�HO�
JqQHUH�L�GHVHQYROXSDPHQW�G
XQ�SOD�G
DFFLy�

 > 7UREDGD�7KLQN7DQN�DPE�HOV�DJHQWV�G
LJXDOWDW�L�HTXLSV�GH�OHV�'LUHFFLRQV�7HUULWRULDOV�
 > &RPXQLFDFLy�L�GLIXVLy�GH�OD�GLYHUVLWDW�D�WRWD�OD�SODQWLOOD�D�WUDYpV�GHO�&DQDO�GH�QRWtFLHV�

Diversitat a la intranet corporativa.

REFORÇAR EL ROL  
DE LES DONES  
A L'ENTITAT

SENSIBILITZAR  
I INVOLUCRAR  
727+20

CONTRIBUIR DES 
DELS PROCESSOS 
DE RECURSOS 
HUMANS

VISUALITZAR  
LA DIVERSITAT

1 https://www.caixabank.com/ca/
SHUVRQHV�GLYHUVLWDW�LJXDOWDW�RSRUWXQL-
tats/manifest-diversitat.html

1

1
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https://www.caixabank.com/ca/persones/diversitat-igualtat-oportunitats/manifest-diversitat.html
https://www.caixabank.com/es/personas/diversidad-igualdad-oportunidades/manifiesto-diversidad.html
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$�QLYHOO�H[WHUQ��HV�YRO�FRQWULEXLU�D�VHQVLELOLW]DU�VREUH�HO�YDORU�GH�OD�GLYHUVLWDW�L�OD�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�D�OD�VRFLHWDW��
6H�FHQWUHQ�HOV�HVIRUoRV�HQ�WUHV�jPELWV�

 > Organització de la 4a edició del Premi Dona 
Empresària i col·laboració amb el premi 
LQWHUQDFLRQDO�,:(&�GH�VXSRUW�D�OHV�GRQHV�
emprenedores.

 > &RPXQLWDW�'RQD�(PSUHVjULD�&DL[D%DQN��1RYD�
[DU[D�GH�/LQNHG,Q�TXH�UHXQHL[�OHV�JXDQ\DGRUHV�
UHJLRQDOV�L�QDFLRQDOV�GH�OHV�TXDWUH�HGLFLRQV�GHO�
Premi Dona Empresària CaixaBank.

 > *OREDO�0HQWRULQJ�:DON�D�0DGULG�L�0DOORUFD��
DPE�PpV�GH�����SDUWLFLSDQWV��HQ�TXq�
CaixaBank és el patrocinador principal a 
(VSDQ\D�HQ�DTXHVWD�LQLFLDWLYD�TXH�LPSXOVD�9LWDO�
Voices. 

 > 3UHPL�'RQD�3URIHVVLRQDO�$XWzQRPD��SHU�JXDUGRQDU�OD�WUDMHFWzULD�GH�
treballadores per compte propi a Espanya.

 > &DL[D%DQN�7DONV��PpV�GH�GHX�[HUUDGHV�
en directe sobre temes d'innovació amb 
perspectiva de gènere.

 > Visibilitzar i potenciar les carreres de STEM 
entre la població femenina. CaixaBank, 
MXQWDPHQW�DPE�0LFURVRIW��KD�FRQFHGLW�HOV�
3UHPLV�:2112: a l'excel·lència acadèmica 
GH�GRQHV�HQ�FDUUHUHV�GH�67(0��&LqQFLD��
7HFQRORJLD��(QJLQ\HULD�L�0DWHPjWLTXHV���(O������VH�Q
KD�FHOHEUDW�OD��D�
HGLFLy�DPE�XQ�SUHPL�HQ�PHWjOÃOLF�L����EHTXHV�&DL[D%DQN��

 > 6XSRUW�D�O
HVSRUW�IHPHQt�D�WUDYpV�GHOV�SDWURFLQLV�D�OHV�VHOHFFLRQV�HVSDQ\ROHV�
IHPHQLQHV�GH�IXWERO�L�GH�EjVTXHW�L�G
DOWUHV�HVGHYHQLPHQWV�HVSRUWLXV�

LIDERATGE  
I EMPRENEDORIA

INNOVACIÓ  
I EDUCACIÓ 

ESPORT

El 2020 V
KDQ�HODERUDW�����
continguts vinculats a la 
'LYHUVLWDW�L�HOV�5HFXUVRV�+XPDQV 
a les Xarxes Socials corporatives, 
DPE�XQ�DEDVW�GH����PLOLRQV� 
d'impressions.
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Per la gestió en matèria de diversitat, CaixaBank forma part, per tercer 
DQ\�FRQVHFXWLX��GH�O
tQGH[�%ORRPEHUJ�*HQGHU�(TXDOLW\�,QGH[�����, 
VHJHOO�GH�UHFRQHL[HPHQW�D�QLYHOO�PXQGLDO�GH�O
HVIRUo�HQ�WUDQVSDUqQ-
FLD� L�SHU�DFRQVHJXLU�TXH�OHV�GRQHV�DYDQFLQ�HQ�HO�PyQ�HPSUHVDULDO��
7DPEp�pV�GLQV�GHO�QRX�tQGH[�GH�'LYHUVLWDW�GH�*qQHUH�GH�O
DVVRFLDFLy�
(XURSHDQ�:RPHQ�RQ�%RDUGV��(:R%���TXH�KD�DQDOLW]DW�OD�UHSUHVHQ-
tació femenina en els llocs de lideratge a les empreses de l'indicador 
ERUVDUL�6WR[[�(XURSH�����

ADHESIONS A PRINCIPIS NACIONALS I INTERNACIONALS DE 
FOMENT DE LA DIVERSITAT

RECONEIXEMENTS

$GKHVLy�DO�&RGL�GH�ERQHV�SUjFWLTXHV�SHU�D�OD�
Gestió del Talent i la Millora de la Competitivi-
tat de l'Empresa.

&RGL�GH�FRPSURPtV�TXH�SURPRX�D�QLYHOO�HX-
URSHX�OD�)XQGDFLy�'LYHUVLWDW�

$GKHVLy�D�OD�QRYD�LQLFLDWLYD�GHO�3DFWH�0XQGLDO�
de les Nacions Unides.

,QLFLDWLYD�TXH�YRO�DIDYRULU�XQD�SDUWLFLSD-
FLy�HTXLOLEUDGD�GH�GRQHV� L�KRPHV�HQ� OD�
presa de decisions de l'àmbit empresarial 
L�HFRQzPLF�

$GKHVLy�D�OD�,QLFLDWLYD�TXH�SURPRX�O
218�

&HUWLÀFDFLy� ()5� UHQRYDGD� SHU�
GHVq�DQ\�FRQVHFXWLX��6RP�OD�1a 
HQWLWDW� ÀQDQFHUD� HVSDQ\ROD�
D� DFRQVHJXLU� HO� QLYHOO� G
H[-
FHOÃOqQFLD� $� D� OD� FHUWLÀFDFLy�
()5�

'LVWLQWLX� TXH� DWRUJD� O
,QVWLWXW�
GH� OD� 'RQD� SHU� D� OD� LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV�� FRUUHVSRQHQW� D�
l'any 2018.

;57(5�'(�
/$�',9(56,7$7 %/220%(5*

&(57,),&$7�()5

9,�35(0,6�,17(51$&,21$/6�$�/$�
*(67,Ð�'(�/$�',9(56,7$7�����

&$,;$%$1.�$66(7�0$1$*(0(17

',67,17,8
,*8$/7$7�$�/
(035(6$

(:2%

2%-(&7,8�*(1'(5�
(48$/,7<

0e6�'21(6��
0,//256�(035(6(6

(-(	&21

218�:20(1·6�
(032:(50(17�35,1&,3/(6

/D� )XQGDFLy�'LYHUVLWDW� KD�JXDU-
donat CaixaBank per primera ve-
gada amb el Premi Internacional 
a la Gestió de la Diversitat, a la 
categoria de gran empresa.

CaixaBank Asset Manage-
PHQW��JHVWRUD�GHO�JUXS�&DL[D-
%DQN��UHFRQHJXGD�FRP�D�/tGHU�
HXURSHX�HQ�JHVWLy�GH�OD�GLYHU-
sitat, segons Citywire.

&DL[D%DQN�KD�REWLQJXW�OD�
SXQWXDFLy�PpV�DOWD�GHO�PyQ�
D�O
tQGH[�G
,JXDOWDW�GH�*qQHUH�
GH�%ORRPEHUJ�HO�������
XQ�VHOHFWLX�TXH�LQWHJHQ�OHV�
companyies més compromeses 
DPE�OD�LJXDOWDW�GH�JqQHUH�HQ�
l'àmbit internacional, d'acord 
amb les dades de Bloomberg. 
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/D�FRPSDUDWLYD�GH�UHPXQHUDFLRQV�FDOFXODGD�FRP�OD�PLWMDQD�GH�GRQHV�PHQ\V�OD�PLWMDQD�
G
KRPHV�VREUH�OD�PLWMDQD�GH�UHPXQHUDFLy�G
KRPHV�pV�GHO����������HO�������

%UHW[D�VDODULDO

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 ����� ����� �����
2020 ����� ����� �����

1 �1R�LQFORX�OD�UHPXQHUDFLy�GHULYDGD�GH�FjUUHFV�GLIHUHQWV�GHOV�SURSLV�GH�UHSUHVHQWDFLy�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN��6�$�

1UH��G
LQFRUSRUDFLRQV�SHU�VH[H

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

+RPHV 615 333 222 190 ��� 26
Dones 510 ��� 209 163 ��� 30

Total 1.125 640 431 353 244 56

1UH��G
HPSOHDWV�GLVWULEXwWV�SHU�VH[HV
*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI

2019 2020 2019 2020 2019 2020
+RPHV 16.302 16.091 ������ ������ 2.123 2.005
Dones 19.434 19.343 ������ 15.133 ����� �����
Total 35.736 35.434 27.572 27.404 4.840 4.622

1UH��G
HPSOHDWV�SHU�WLSRORJLD�GH�FRQWUDFWH�L�VH[H
*UXS�
CaixaBank 

&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�
temps complet

&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�
temps parcial Contracte temporal

2019 2020 2019 2020 2019 2020
+RPHV 16.020 15.963 30 �� 252 101
Dones 19.101 19.206 23 21 310 116
Total 35.121 35.169 53 48 562 217

1UH��G
DFRPLDGDPHQWV�SHU�VH[H

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

+RPHV 52 43 36 24 2 4
Dones 40 45 24 24 � 2

Total 92 88 60 48 9 6

/D� URWDFLy�QR�GHVLWMDGD�pV�GHO���������FDOFXODGD�FRP�D�DFRPLDGDPHQWV� WRWDOV� �VHQVH�
LQFORXUH�KL�HO�SOD�GH�UHHVWUXFWXUDFLy�QL�OHV�GHVYLQFXODFLRQV�YROXQWjULHV��VREUH�OD�SODQWLOOD�
PLWMDQD��$�PpV��D�&DL[D%DQN�6�$��KL�KD�KDJXW�XQ�WRWDO�GH�����VRUWLGHV�SHU�'HVYLQFXODFLy�
9ROXQWjULD�,QFHQWLYDGD��'9,���DPE�PRWLX�GH�O
DFRUG�DVVROLW�HO�SDVVDW����GH�JHQHU�GHO������

LA DIVERSITAT DE GÈNERE EN XIFRES 

5HPXQHUDFLy�PLWMDQD�GHOV�&RQVHOOHUV�SHU�VH[H�²�&DL[D%DQN��6�$�1 �HQ�PLOHUV�G
HXURV�
2019 2020

+RPHV 289 308
Dones 146 ���
Total 246 261

5HPXQHUDFLRQV�PLWMDQHV�SHU�FDWHJRULD�SURIHVVLRQDO�L�VH[H�HO�����
'LUHFWLXV Càrrecs intermedis Resta d'empleats

+RPHV ������� ������ 50.884
Dones ������ ������ 46.161
Total 98.509 70.601 48.100

/D�EUHW[D�VDODULDO�GH�JqQHUH�HV�FDOFXOD�FRPSDUDQW�VDODULV�HQWUH�HPSOHDWV�DPE�OD�PDWHL[D�
DQWLJXLWDW�D�O
HPSUHVD�L�TXH�IDQ�OD�PDWHL[D�IXQFLy�R�RFXSHQ�OD�PDWHL[D�SRVLFLy�L�GLVSR-
VHQ�GHO�PDWHL[�QLYHOO��$L[z�SHUPHW�FRPSDUDU�IHLQHV�VLPLODUV�

5HPXQHUDFLRQV�PLWMDQHV�SHU�VH[H

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

+RPHV ������ 66.591 ������ ������ 41.431 ������
Dones ������ 54.285 ������ 58.919 30.542 30.352

Total 58.902 59.864 63.294 64.471 35.310 34.918Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Diversitat funcional 

El programa de diversitat funcional es basa en el respecte cap a les persones, les seves diferències i 
FDSDFLWDWV��O
DFFpV�HQ�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�L�OD�QR�GLVFULPLQDFLy��

35,1&,3,6 &203520,626�$�/$�)(,1$�I 
SELECCIÓ DE PERSONES

No discriminació

0LOORUDU�DQXDOPHQW�OD�presència 
GH�SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW 

a l'Entitat,QFOXVLy

Fomentar l'ocupació de 
SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW�

OHJDOPHQW�UHFRQHJXGD
Reconeixement  

de les capacitats, 
mèrits i habilitats

Promoure la inclusió i la 
incorporació de la plantilla amb 

GLYHUVLWDW�IXQFLRQDO

/OXLWD�FRQWUD�HOV�
estereotips, els 

SUHMXGLFLV

)RPHQW�G
DFWLWXGV�
receptives

 Accessibilitat

(O�������&DL[D%DQN�L�HO������GH�OD�
representació sindical dels empleats han 
signat la nova Política inclusiva de les 
SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW�(OV�VHXV�
principis i compromisos estan orientats al 
respecte cap a les persones amb diversitat 
IXQFLRQDO�L�D�DIDYRULU�QH�OD�LQWHJUDFLy�D�
O
(QWLWDW�HQ�OHV�PDWHL[HV�FRQGLFLRQV�TXH�OD�
UHVWD�GH�OD�SODQWLOOD��L�HVWDEOLU�XQD�VqULH�GH�
EHQHÀFLV�VRFLDOV�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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$OJXQV�GHOV�EHQHÀFLV�R�PHVXUHV�TXH�V
KDQ�LPSODQWDW�VyQ��O
DGDSWDFLy�GHO�OORF�GH�WUHEDOO��O
DPSOLDFLy�G
XQ�GLD�GH�
SHUPtV�UHWULEXwW�SHU�DWHQGUH�TXDOVHYRO�QHFHVVLWDW�PqGLFD�L�VHUYHL�JUDWXwW�G
DVVHVVRUDPHQW�SHU�D�WUjPLWV�OHJDOV�

A nivell intern, HV�SUHVHQWHQ�HOV�REMHFWLXV�L�OHV�LQLFLDWLYHV�LPSOHPHQWDGHV�SULQFLSDOV�VHJ�HQWV�

$�QLYHOO�H[WHUQ��HV�EDVD�HQ�OD�FRPXQLWDW�IRPHQWDQW�OD�FRQWUDFWDFLy�L�LQFOXVLy�ODERUDO�GH�SHUVRQHV�
DPE�GLYHUVLWDW�IXQFLRQDO��L�HQ�JHQHUDU�XQ�LPSDFWH�VRFLDO�D�FXUW�L�OODUJ�WHUPLQL��$OJXQHV�GH�OHV�
LQLFLDWLYHV�TXH�V
KDQ�GXW�D�WHUPH�VyQ� 362 

WUHEDOODGRUV�DPE�
discapacitat el 2020 
�����HO������

9HJHX�O
DSDUWDW  
%DQFD�SUz[LPD�L�DFFHVVLEOHSERVEI ADAPTAT 

ALS NOSTRES CLIENTS 
AMB DISCAPACITAT 
FUNCIONAL. 

COMPROMÍS AMB LA 
SOCIETAT MITJANÇANT 
EL VOLUNTARIAT 
CORPORATIU.

IMPULS A L'ESPORT ADAPTAT I PARALÍMPIC AMB EL PATROCINI 
%648(7�(1�&$',5$�'(�52'(6��(/�������(6�9$1�6,*1$5�81�128�$&25'�
DE COL·LABORACIÓ AMB LA FEDDF �FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ESPORTS 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA� I UN ACORD ENTRE CAIXABANK I 
EL COMITÈ PARALÍMPIC ESPANYOL PER DONAR SUPORT ALS ESPORTISTES 
3$5$/Ì03,&6�'85$17�(/�6(8�&$0Ì�),16�$/6�-2&6�'(�7Ò48,2������
�#INCONFORMISTESDEL'ESPORT�. 

 > )RPHQWDU�OD�FRQWUDFWDFLy�H[WHUQD��,GHQWLÀFDQW�ERUVHV�GH�WUHEDOO�
PLWMDQoDQW�XQ�DFRUG�GH�FROÃODERUDFLy�DPE�,QFRUSRUD�

 > &RQWUDFWDFLy�GH�VHUYHLV�D�&HQWUHV�(VSHFLDOV�G
2FXSDFLy��&(2��SHU�
IRPHQWDU�OD�LQFOXVLy�ODERUDO�L�HO�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�GH�OHV�
SHUVRQHV�DPE�GLYHUVLWDW�IXQFLRQDO�

 > Formació per sensibilitzar mànagers i empleats.
 > 'LVSRQLELOLWDW�G
XQ�HVSDL�SURSL�D�3HRSOH1RZ�SHU�D�OD�FRPXQLFDFLy�

GHO�SURJUDPD�:HQJDJH�HQIRFDW�HQ�OD�GLYHUVLWDW�IXQFLRQDO�

DESENVOLUPAMENT 
DEL TALENT I FOMENT 
D'OPORTUNITATS 
PROFESSIONALS DE LES 
PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL

SENSIBILITZACIÓ A 
TOTA L'ORGANITZACIÓ 
EN TERMES D'INCLUSIÓ I 
DIVERSITAT

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
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2020
Informe de Gestió 
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Diversitat generacional 

El programa de diversitat generacional parteix del 
GLDJQzVWLF�GH�VLWXDFLy�HQ�O
(QWLWDW��HQ�TXq�V
DQDOLW]D�O
HYR-
OXFLy�GHPRJUjÀFD�L�O
LPSDFWH�HQ�HOV�LQGLFDGRUV�HVWUXFWX-
rals. Davant de l'envelliment de la població en general 
L�GH� OD�SODQWLOOD�GH�&DL[D%DQN�HQ�SDUWLFXODU�� OD�GLYHUVLWDW�
JHQHUDFLRQDO�VHUj�XQ�IDFWRU�FODX�SHU�JHVWLRQDU�D�OD�QRVWUD�
Organització. Caldrà potenciar sinergies entre genera-
cions i tractar les necessitats i expectatives diferents de 
cada etapa vital. 

(O������V
KD�GXW�D�WHUPH�XQ�SURFpV�GH�UHFROOLGD�G
LQIRUPDFLy�DPE�XQ�WDOOHU�GH�YLVLRQLQJ�DPE�SHUVRQHV�FODX�D�O
(QWLWDW��L�
V
KDQ�RUJDQLW]DW�)RFXV�*URXSV�SHU�FRQqL[HU�OD�YHX�GH�FDGD�JHQHUDFLy�

Paral·lelament, l'Entitat:

(OV�REMHFWLXV�VyQ��

 > Integrar la diversitat generacional dins de l'estratè-
gia corporativa i l'experiència de l'empleat.

 > Anticipar-nos a la problemàtica derivada de l'enve-
lliment de la plantilla. 

 > ,GHQWLÀFDU�DFFLRQV�TXH�PLOORULQ�OD�FRQYLYqQFLD�GH�OHV�
diverses generacions a l'organització. 

 > $SURÀWDU�HO�FRQHL[HPHQW�GH�FDGD�JHQHUDFLy�SHU�SR-
tenciar i acompanyar l'estratègia de l'Entitat. 

 > &ROÃODERUD�DPE� O
2EVHUYDWRUL�*HQHUDFLy�	�7DOHQW��
el 2020 destaca la: 

 > 3DUWLFLSDFLy�HQ�HO�'LDJQzVWLF�GH�OD�GLYHUVLWDW�JH-
neracional. 

 > 3DUWLFLSDFLy�HQ� O
(VWXGL�GH� OLGHUDWJH� LQWHUJHQH-
racional II.

 > 3DUWLFLSD�HQ�JUXSV�GH�WUHEDOO�DPE�DOWUHV�HPSUHVHV�
SHU�LPSXOVDU�HO�YDORU�GHO�WDOHQW�VqQLRU��/DE�7DOHQW�
6qQLRU�DPE�OD�)XQGDFLy�$GHFFR�²�)XQGDFLy�6HUHV��

 > 3DUWLFLSD�HQ�HO� 7HDPZRUN�()5�7DOHQW� 6qQLRU��*UXS�
TXH� OLGHUD� OD� )XQGDFLy� 0iVIDPLOLD� DPE� O
REMHFWLX�
DQWLFLSDU�VH� L� DSURÀWDU� WRWD� OD�SRWHQFLDOLWDW�GHO� WD-
lent sènior. 

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
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1UH��G
HPSOHDWV�GLVWULEXwWV�SHU�WLSRORJLD�GH�FRQWUDFWH�L�HGDW

*UXS�
CaixaBank

&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�
temps complet

&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�
temps parcial Contracte temporal

2019 2020 2019 2020 2019 2020
<30 anys ����� 1.464 5 5 464 186
30-39 anys ����� 6.463 14 13 88 24
40-49 anys 20.131 20.641 19 12 5 4
50-59 anys 5.555 ����� 12 12 5 2
>59 anys ��� 231 3 6 0 1

Total 35.121 35.169 53 48 562 217

5HPXQHUDFLRQV�PLWMDQHV�SHU�HGDW

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

<30 anys ������ 28.311 25.990 28.319 ������ 19.231
30-39 anys 45.412 45.318 49.229 48.940 24.512 24.450
40-49 anys ������ ������ 66.196 66.202 34.520 ������
50-59 anys ������ ������ 85.048 82.822 ������ 46.340
>59 anys 92.300 ������� �������� ������� 68.524 ������
Total 58.902 59.864 63.294 64.471 35.310 34.918

1RPEUH�G
HPSOHDWV�DFRPLDGDWV�GLVWULEXwWV�SHU�HGDW

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

<30 anys 8 5 5 3 3 2
30-39 anys 18 �� 10 15 3 1
40-49 anys 49 39 33 21 3 3
50-59 anys 15 14 11 � 0
>59 anys 2 3 1 2 0
Total 92 88 60 48 9 6

1UH��G
HPSOHDWV�GLVWULEXwWV�SHU�HGDW

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

<30 anys 1.946 1.655 1.498 1.308 225 146
30-39 anys ����� 6.500 5.912 ����� 1.009 822
40-49 anys 20.155 ������ 16.236 ������ 2.461 2.405
50-59 anys ����� 6.384 3.851 4.453 1.004 �����
>59 anys ��� 238 �� 89 141 92
Total 35.736 35.434 27.572 27.404 4.840 4.622

LA DIVERSITAT GENERACIONAL EN XIFRES

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
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Desenvolupament professional i compensació

'HVHQYROXSDPHQW�GHO�potencial

CaixaBank aposta per potenciar les competències pro-
IHVVLRQDOV�FUtWLTXHV�GHOV�VHXV�SURIHVVLRQDOV�L�SHO�VHX�GHV-
HQYROXSDPHQW��3HU� IHU�KR��HV� IDQ�DYDOXDFLRQV�D�SUjFWL-
FDPHQW�HO������GHOV�HPSOHDWV�TXH�SHUPHWHQ�XQD�YLVLy�
LQWHJUDO� �DYDOXDFLy� G
DFRPSOLPHQW� L� GH� FRPSHWqQFLHV���
(O������V
KD�PDQWLQJXW�HO�SURFpV�GH�)HHGEDFN�'LUHFWLX�
SHU�D�PHPEUHV�GH�O
$OWD�'LUHFFLy��TXH�QR�SHUWDQ\HQ�DO�
&RPLWq�GH�'LUHFFLy��DPE�DYDOXDFLRQV�SHU�SDUW�GHOV�VHXV�
HTXLSV�� FROÃODWHUDOV� L� DOWUHV� FROÃODERUDGRUV� GH� GLYHUVHV�
àrees.

(O������V
KD�HVWqV�HO�PRGHO�G
$YDOXDFLy�SHU�&RPSHWqQ-
FLHV�D�VHW�FRPSDQ\LHV�GHO�*UXS��

Directius i predirectius 

/
(QWLWDW�IRPHQWD�HOV�SURJUDPHV�GH�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�WDQW�D�QLYHOO�GLUHF-
WLX�FRP�D�QLYHOO�SUHGLUHFWLX��'HVWDTXHQ�

 > Programa de Desenvolupament Directiu�HQIRFDW�D�FHUWLÀFDU�OHV�FRPSHWqQ-
FLHV�GH�OLGHUDWJH�L�IRPHQWDU�O
HVWUDWqJLD�L�OD�WUDQVYHUVDOLWDW�D�O
(QWLWDW�TXH�UHIRUoD�
HO�PRGHO�GH�/LGHUDWJH�7UDQVIRUPDGRU��HOV�SULQFLSLV�GHO�TXDO�VyQ�

 > (VWDU�DO�VHUYHL�GHOV�FROÃODERUDGRUV�DFRPSDQ\DQW�ORV�SHU�DVVROLU�HOV�UHVXOWDWV�

 > 3RWHQFLDU�OD�LQQRYDFLy�L�OD�FUHDWLYLWDW�FRP�D�SDODQTXHV�GH�FDQYL�

 > ,PSXOVDU�HO�FUHL[HPHQW�SHUVRQDO�L�SURIHVVLRQDO�GHOV�FROÃODERUDGRUV�

 > 6HU�UHIHUHQWV�qWLFV�GDYDQW�GHOV�QRVWUHV�JUXSV�G
LQWHUqV��

 > Programa predirectiu Progressa��DGUHoDW�D�SURIHVVLRQDOV�GH�GLIHUHQWV�jUHHV�L�
'LUHFFLRQV�7HUULWRULDOV��'LUHFWRUV�G
RÀFLQD��*HUHQWV�GH�6HUYHLV�&HQWUDOV�L�'LUHFWRUV�
GH�%DQFD�3ULYDGD�L�GH�%DQFD�G
(PSUHVHV���TXH�LQFORX�VHVVLRQV�GH�FRDFKLQJ�

/D�IRUPDFLy�GLUHFWLYD�Wp�HQ�FRPSWH�GXHV�HWDSHV��LQFRUSRUDFLy�L�FRQVROLGDFLy���L�XQD�
WHUFHUD�SHU�DOV�FROÃOHFWLXV�G
DOW�SRWHQFLDO��7DPEp�SURSRVD�XQ�GHVHQYROXSDPHQW� LQ-
FUHPHQWDO�HQ�IXQFLy�GH�OD�FRQVROLGDFLy�HQ�HO�FjUUHF�HQ�TXq�V
LQFRUSRUD�HO�FRQFHSWH�
GH�ª&HUWLÀFDFLy«�D�WUDYpV�G
8QLYHUVLWDWV�L�(VFROHV�GH�QHJRFLV��(O�������HOV�SURJUDPHV�
V
KDQ�DGDSWDW�DO�IRUPDW�GLJLWDO�SHU�FRQWLQXDU�DPE�O
DFWLYLWDW�

/
$VVRFLDFLy� (VSDQ\ROD� GH� &RDFKLQJ� ([HFXWLX� L� 2UJDQLW]DWLX� KD� JXDUGRQDW�
&DL[D%DQN� DOV� 3UHPLV� $(&23� GH� &XOWXUD� GH� &RDFKLQJ� D� O
(PSUHVD� HO� ������
FRP�D�UHIHUHQW�SHO�TXH�ID�D�OHV�DFFLRQV�YLQFXODGHV�DO�FRDFKLQJ�H[HFXWLX��6XSRVD�XQ�
UHFRQHL[HPHQW�D�XQD�JUDQ�WDVFD�HQ�O
jPELW�GH�FXOWXUD�LQWHUQD�GH�FRDFKLQJ�H[HFXWLX��
XQD�HLQD�SHU�OD�TXDO�&DL[D%DQN�DSRVWD�GHV�GH�ID����DQ\V�FRP�D�SDODQFD�GH�FDQYL�L�
transformació. 

 > Incorporació:� IRUPDFLy�DGUHoDGD�DO�GHVHQYROXSDPHQW�G
XQ� OLGHUDWJH�FHQWUDW�
HQ�XQ�PDWHL[�L�D�HVWDEOLU�EDVHV�GHO�QHJRFL��(V�SODQWHMD�SHU�D�SURIHVVLRQDOV�TXH�
DFFHGHL[HQ�D�QRYHV�IXQFLRQV�GLUHFWLYHV��(OV�SURJUDPHV�SULQFLSDOV�VyQ��352$��'L-
UHFFLy�UHD�GH�1HJRFL���*36��6HUYHLV�&HQWUDOV���3URJUDPD�/HDGHUVKLS�&HUWLÀFD
W�
C1 i processos d'assignació de coaching de transició.

����% 
de posicions directives 
FREHUWHV�LQWHUQDPHQW� 
el 2020 
�������HO�������&DL[D%DQN��6�$�
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2020
Informe de Gestió 
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 > Consolidació��HQWUH���L���DQ\V�HQ�OD�IXQFLy���FHQ-
WUDGD�HQ�HO�URO�FRP�D�OtGHUV�G
DOWUHV�L�LPSXOVRUV�GHO�
FDQYL� L� GH� O
H[HFXFLy� GH� O
HVWUDWqJLD�� (OV� SURJUD-
PHV�SULQFLSDOV�VyQ��/HDGHUVKLS�&HUWLÀFDWH�&���6H-
QLRU�0DQDJHPHQW���SURJUDPHV�UHODFLRQDWV�DPE�OD�
WUDQVIRUPDFLy�HQ� O
HUD�GLJLWDO� �,0'���DXWRIRUPDFLy�
en línia (Lideratge positiu en temps de crisi i incer-
tesa i Salut Executiva), i sessions de coaching de 
consolidació i mentoring. 

 > Desenvolupament de l'alt potencial:� DTXt� HV�
SODQWHJHQ�SURSRVWHV�DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�FRQWULEXLU�
DO� GHVHQYROXSDPHQW� GHO� OLGHUDWJH� SHU� D� GLUHFWLXV�
DPE�DOW�SRWHQFLDO�L�LPSXOVDU�OR��3URJUDPD�723�����

Com a novetat, el 2020, cal destacar el CaixaBank Talks 
'HVHQYROXSDPHQW�'LUHFWLX��TXH�V
LQLFLD�DPE�XQ�QRX�IRU-
PDW�/LYH�TXH�SHUPHW�DPSOLDU�HO�QRPEUH�GH�SDUWLFLSDQWV��

(O�������D�OHV�HPSUHVHV�GHO�*UXS�V
KDQ�GXW�D�WHUPH�HOV�
SURJUDPHV�GH�GHVHQYROXSDPHQW�GLUHFWLX�VHJ�HQWV�

 > Leadership Right Now��HQIRFDW�D�XQ�DSUHQHQWDWJH�
SHU�JHVWLRQDU�OD�VLWXDFLy�DFWXDO�L�PLOORUDU�OD�FDSDFLWDW�
d'adaptació.

 > Blended Leadership��TXH�SUHVHQWD�HOV�DYDQWDWJHV�GH�
OLGHUDU�HQ�UHPRW�L�HO�GHVHQYROXSDPHQW�G
KDELOLWDWV�
GH�OLGHUDWJH�HQ�XQ�HQWRUQ�LQFHUW�

7DOHQW�MRYH (Talent programs)

&DL[D%DQN� Wp� 7DOHQW� 3URJUDPV� SHU� LGHQWLÀFDU� L� GHVHQ-
YROXSDU�HO� WDOHQW�G
XQD�PDQHUD�SUHFRo� L�� DL[t�� DQWLFLSDU�
QHFHVVLWDWV� IXWXUHV�� (OV� SURJUDPHV� GHOV� TXDOV� GLVSRVD�
&DL[D%DQN�SHU�DWUDXUH�WDOHQW�H[WHUQ�VyQ�

 > <RXQJ� 0DQDJHPHQW� 3URJUDP� �<03��� RULHQWDW� D�
LGHQWLÀFDU� L� IRUPDU� IXWXUV� OtGHUV� DPE� XQ� GLVVHQ\�
WHPSRUDO�GH�TXDWUH�DQ\V�HQ�IRUPDFLy�L�DSOLFDFLy�GH�
projectes.

 > :RQ1RZ��DGUHoDW�D�GRQHV�TXH�KDQ�HVWDW�OHV�PLOOR-
UHV�DOXPQHV�GH�JUDXV�GH�67(0��&LqQFLD��7HFQRORJLD��
(QJLQ\HULD�L�0DWHPjWLTXHV��G
XQLYHUVLWDWV�HVSDQ\R-
OHV�� TXH� RFXSDUDQ� SRVLFLRQV� HVWUDWqJLTXHV� GXUDQW�
sis mesos.

 > 1HZ� *UDGXDWHV� SHU� D� 6HUYHLV� &HQWUDOV�� SHU� LGHQ-
WLÀFDU�HO�WDOHQW�SHU�D�SRVLFLRQV�FUtWLTXHV�TXH�QR�HV�
poden cobrir internament i per a posicions estra-
WqJLTXHV�GLJLWDOV��3URJUDPD�URWDFLRQDO�GH�GRV�DQ\V�
amb pla de carrera i amb possibilitat d'incorporació 
D�SRVLFLRQV�HVWUXFWXUDOV��3HU�D�DTXHVW�FROÃOHFWLX��HO�
����� V
KD� GHVHQYROXSDW� HO� SURJUDPD� Developing 
Skills �(6$'(��HQ�IRUPDW�YLUWXDO��

6
KD�SRVDW�HQ�PDU[D�XQ�HFRVLVWHPD�G
DWUDFFLy�GHO�WDOHQW�
WUDQVIRUPDGRU�VRWD�OD�PDUFD�3HRSOH;+XE��'HX�FRPSDQ-
\LHV�GHO�*UXS�MD�HQ�IRUPHQ�SDUW��3HU�FUHDU�SRVLFLRQDPHQW��
hi ha 24 partnerships establertes amb escoles i amb més 
de 1.500 persones interessades a formar part de la co-
PXQLWDW��

5.387 
participants en 
els programes de 
desenvolupament directiu
�,QFORX�QLYHOO�SUHGLUHFWLX�D�&DL[DEDQN��6�$��
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Formació contínua

(O�TXH�HP�VXJJHUHL[
CaixaBank

02

03

5HFRPDQDGD

(O�TXH�MR�GHFLGHL[R
Autoaprenentatge

(O�TXH�P
H[LJHL[� 
HO�5HJXODGRU

Normativa
01

 > )RUPDFLy�REOLJDWzULD�TXH�H[LJHL[�HO�UHJXODGRU��GH�FXUWD�GXUDGD��
DL[t�FRP�FHUWLÀFDFLRQV�HQ�/&,��/OHL�GH�&UqGLW�,PPRELOLDUL���,''��,QVX-
UDQFH�'LVWULEXWLRQ�'LUHFWLYH��L�0L),'�

professionals amb 
XQD�FHUWLÀFDFLy�SHU�
sobre de la MiFID II 

6.557
professionals estan 

FHUWLÀFDWV�HQ�0L),'�,,�

18.710
empleats estan 
FHUWLÀFDWV�HQ�/&,�

18.066
$�/$�3/$17,//$�'(�&$,;$%$1.��6�$�

 > Formació recomanada�GH�O
HPSUHVD�DOV�HPSOHDWV�VHJRQV�OD�VHYD�IXQFLy�
L�HO�VHJPHQW�DO�TXDO�SHUWDQ\HQ�L�GRQD�UHVSRVWD�DOV�UHSWHV�L�QHFHVVLWDWV�GHO�
QHJRFL��3URJUDPD�GH�FXOWXUD�FRPHUFLDO��SURJUDPD�GH�SUR[LPLWDW�GLJLWDO�L�
LWLQHUjULHV�GH�7UDQVIRUPDFLy�HQ�O
HUD�GLJLWDO��$TXHVWV�~OWLPV�V
HVWUXFWXUHQ�
HQ�TXDWUH�EORFV��(QWRUQ�GLJLWDO��+DELOLWDWV�'LJLWDOV� Data Academy i Me-
todologies àgils de treball.

 > Autoformació�TXH�GRQD�UHVSRVWD�D�OHV�QHFHVVLWDWV�LQGLYLGXDOV�GHOV�QRV-
WUHV�HPSOHDWV��$FDGqPLD�YLUWXDO�G
DQJOqV��(GXFDWLRQ�)LUVW���3RVWJUDX�GH�
Riscos, formacions en Metodologies Agile, etc.

hores de formació de 2020  
����������HO�����

2.609.008

hores de formació per empleat  
98 el 2019

����
inversió en formació per empleat  
���½�HO�����

417€

d'inversió total en formació  
�����0½�HO������

�����M€
de la formació en línia  
����HO������

97%

(OV�LPSXOVRUV��SHUVRQHV�L�HLQHV��GH�O
DSUHQHQWDWJH�D�&DL[D%DQN�VyQ�

&DL[D%DQN�&DPSXV�pV�HO�PRGHO�SHGDJzJLF�VRWD�HO�TXDO�HV�GHVHQYROXSD�O
RIHUWD�IRU-
PDWLYD�GH� O
(QWLWDW�� )RPHQWD� XQD� FXOWXUD� G
DSUHQHQWDWJH� FRQWLQX� HQ�TXq� OD� ÀJXUD�

GHO�IRUPDGRU�LQWHUQ��FRP�D�IDFLOLWDGRU�G
DSUHQHQWDWJH��pV�XQ�YDORU�GLIHUHQFLDO�FODX��
$TXHVW�PRGHO�HVWUXFWXUD�O
RIHUWD�IRUPDWLYD�HQ�WUHV�JUDQV�EORFV�

 > 9LUWDXOD�� SODWDIRUPD� G
DSUHQHQWDWJH� HQ� OtQLD� TXH�
V
KD�UHGLVVHQ\DW�SHU�LQFRUSRUDU�KL�QRYHV�IXQFLRQD-
litats digitals i millorar l'experiència de l'empleat.

 > )RUPDGRUV� LQWHUQV��FRPXQLWDW�G
DSUHQHQWDWJH� IRU-
PDGD�SHU�������HPSOHDWV��������HO�������

 > &KDQJH�0DNHUV��FRP�D�QRX�PRWRU�GH�OD�WUDQVIRU-
PDFLy�D�&DL[D%DQN��HOHPHQW�FODX�SHU�DO�FDQYL�FXO-
WXUDO�L�OD�WUDQVIRUPDFLy�GLJLWDO�
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Compensació�DGHTXDGD�L�PHULWRFUjWLFD

(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�YD�DSURYDU�HO������O
~OWLPD�DFWXDOLW]DFLy�GH�OD�
3ROtWLFD�*HQHUDO�GH�5HPXQHUDFLy�GH�&DL[D%DQN��TXH�GHWDOOD�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SULQ-
FLSDOV�GH�FDGD�HOHPHQW�UHWULEXWLX��(VWj�D�GLVSRVLFLy�GH�WRWV�HOV�HPSOHDWV�D�WUDYpV�GH�OD�
intranet corporativa.

(OV�FRPSRQHQWV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�D�&DL[D%DQN�LQFORXHQ�SULQFLSDOPHQW�

 > 8QD�UHPXQHUDFLy�À[D�EDVDGD�HQ�HO�QLYHOO�GH�UHVSRQVDELOLWDW� L� OD�WUDMHFWzULD�SUR-
IHVVLRQDO�GH�O
HPSOHDW��TXH�FRQVWLWXHL[�XQD�SDUW�UHOOHYDQW�GH�OD�FRPSHQVDFLy�WR-
WDO��TXH�WDPEp�FRQVLGHUD�HOV�GLYHUVRV�EHQHÀFLV�VRFLDOV��L�TXH�UHJXOHQ�HO�&RQYHQL�
&ROÃOHFWLX�L�HOV�GLYHUVRV�DFRUGV�ODERUDOV�LQWHUQV�

 > 8QD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�HQ�IRUPD�GH�ERQXV�R�LQFHQWLXV�YLQFXODWV�D�OD�FRQVHFX-
FLy�G
REMHFWLXV�SUqYLDPHQW�HVWDEOHUWV�L�GHÀQLGD�GH�PDQHUD�TXH�HYLWL�HOV�SRVVLEOHV�
FRQÁLFWHV�G
LQWHUqV�L��VL�HVFDX��LQFORJXL�XQV�SULQFLSLV�GH�YDORUDFLy�TXDOLWDWLYD�TXH�
WLQJXLQ�HQ�FRPSWH�O
DOLQHDFLy�DPE�HOV�LQWHUHVVRV�GHO�FOLHQW�L�OHV�QRUPHV�GH�FRQ-
GXFWD��L�D�XQD�JHVWLy�SUXGHQW�GHOV�ULVFRV�

(OV�SULQFLSLV�GH�OD�3ROtWLFD�JHQHUDO�GH�UHPXQHUDFLy�VyQ�DSOLFDEOHV�D�WRWV�HOV�HPSOHDWV�GHO�
*UXS�&DL[D%DQN�L��HQWUH�DOWUHV�REMHFWLXV��SUHWpQ�SULQFLSDOPHQW�LPSXOVDU�FRPSRUWDPHQWV�
TXH�DVVHJXULQ�OD�JHQHUDFLy�GH�YDORU�D�OODUJ�WHUPLQL�L�OD�VRVWHQLELOLWDW�GHOV�UHVXOWDWV�HQ�
el temps. A més, basa la seva estratègia d'atracció i retenció del talent a facilitar als 
SURIHVVLRQDOV� OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�XQ�SURMHFWH� VRFLDO� L� HPSUHVDULDO�GLVWLQWLX�� HQ� OD�SRV-
VLELOLWDW� GH� GHVHQYROXSDU�VH� SURIHVVLRQDOPHQW� L� HQ� XQHV� FRQGLFLRQV� FRPSHWLWLYHV� GH�
compensació total.

&RP�D�FRPSOHPHQW�DOV�FRPSRQHQWV�UHWULEXWLXV�TXH�MD�V
KDQ�FRPHQWDW��HO������V
KD�
LPSOHPHQWDW�XQ�3OD�5HWULEXFLy�)OH[LEOH��&RPSHQVD���TXH�SHUPHW�XQ�HVWDOYL�ÀVFDO�L�
OD�SHUVRQDOLW]DFLy�GH� OD� UHWULEXFLy�G
DFRUG�DPE� OHV�QHFHVVLWDWV�GH�FDGD�SHUVRQD��(OV�
SURGXFWHV�TXH�RIHUHL[�O
(QWLWDW�HQ�DTXHVWD�SULPHUD�IDVH�G
LPSODQWDFLy�DPE�XQ�Pj[LP�
FRQMXQW�GHO�����GHO�VHX�VDODUL�DQXDO�EUXW�VyQ��O
DVVHJXUDQoD�GH�VDOXW�GH�IDPLOLDUV��WDU-
JHWHV�GH�WUDQVSRUW��XQ�VHUYHL�GH�MDUGt�G
LQIDQWV�L�XQD�DVVHJXUDQoD�G
HVWDOYL�D�OD�MXELODFLy�

3HU�DUUHQFDU�&RPSHQVD��HV�YDQ�IHU�GXHV�SURYHV�SLORW��L�GHV�GHO�PHV�G
RFWXEUH�MD�HVWj�
GLVSRQLEOH�SHU�D�WRWD�OD�SODQWLOOD��$O�WDQFDPHQW�GH�������XQ�WRWDO�GH�������HPSOHDWV�
KDYLHQ�VXEVFULW���R�PpV�SURGXFWHV�GLQV�GHO�3OD�

1UH��WRWDO�G
HPSOHDWV�GLVWULEXwWV�SHU�WLSRORJLD�GH�FRQWUDFWH�L�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

*UXS�&DL[D%DQN�
&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�

temps complet
&RQWUDFWH�À[�R�LQGHÀQLW�D�

temps parcial Contracte temporal
2019 2020 2019 2020 2019 2020

'LUHFWLXV 5.556 5.224 13 11 2 1
Càrrecs intermedis 6.995 ����� 3 2 2 5
Resta d'empleats ������ 23.149 �� 35 555 211
Total 35.124 35.169 53 48 559 217

1RPEUH�WRWDO�G
KRUHV�GH�IRUPDFLy�SHU�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

'LUHFWLXV ������� 420.840 685.150 396.889 11.882 ������
Càrrecs intermedis ������� ������� ������� ������� 48.415 39.860
Resta d'empleats ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �������
Total 3.587.700 2.609.007 3.171.322 2.222.635 289.404 234.157

1RPEUH�G
HPSOHDWV�SHU�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO�

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

'LUHFWLXV ����� 5.236 4.905 4.605 411 395
Càrrecs intermedis ����� 6.803 5.852 5.666 ��� 613
Resta d'empleats 23.165 23.395 16.815 ������ ����� 3.614
Total 35.736 35.434 27.572 27.404 4.840 4.622

5HPXQHUDFLRQV�PLWMDQHV�SHU�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

'LUHFWLXV ������ 98.509 95.513 ������ 95.839 91.080
Càrrecs intermedis ������ ������ ������ ������ 43.650 42.493
Resta d'empleats ������ 48.100 ������ 52.554 ������ ������
Total 58.902 59.864 63.294 64.471 35.310 34.918

1UH��G
DFRPLDGDPHQWV�SHU�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

*UXS�&DL[D%DQN CaixaBank, S.A. Banco BPI
2019 2020 2019 2020 2019 2020

'LUHFWLXV 15 8 14 5 0
Càrrecs intermedis 11 12 6 6 1 1
Resta d'empleats 66 68 40 �� 8 5
Total 92 88 60 48 9 6

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I COMPENSACIÓ EN XIFRES
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([SHULqQFLD de l'empleat
(QWRUQ�ODERUDO 0RGHOV�GH�WUHEDOO més àgils i transversals

3HU�D�&DL[D%DQN�pV�HVVHQFLDO�GLVSRVDU�G
XQ�HQWRUQ�ODERUDO�SRVLWLX�HQ�TXq�HOV�
HTXLSV� VH� VHQWLQ�PRWLYDWV� L� FRPSURPHVRV��3HU� IHU�KR��pV� LPSRUWDQW� O
HVFROWD�
DFWLYD��SUHVWDU�DWHQFLy�D� OHV� VHYHV�RSLQLRQV� L��SDUWLQW�G
DTXHVWD�HVFROWD��HOD-
ERUDU�XQ�SOD�G
DFFLy�SHU�DGDSWDU�VH�D�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV��3HU�DTXHVW�PRWLX��
HV� FRQVLGHUD� TXH� DYDOXDU� HO� FOLPD� VRFLRODERUDO�� O
H[SHULqQFLD� G
HPSOHDW� L� OD�
TXDOLWDW�GH�VHUYHL�RIHUWD�GH�IRUPD�SHULzGLFD�DMXGD�D�DFRQVHJXLU�DTXHVW�HQWRUQ�
TXH�HV�SHUVHJXHL[�

/
(QWLWDW�PHVXUD�HO�FRPSURPtV�L� OD�VDWLVIDFFLy�GHOV�HPSOHDWV�PLWMDQoDQW�HVWX-
GLV�LQWHUQV��(VWXGL�GH�&RPSURPtV�L�HO�GH�4XDOLWDW�GH�6HUYHL���DL[t�FRP�WDPEp�
DPE�PRQLWRUV�H[WHUQV�FRP��SHU�H[HPSOH��O
ÌQGH[�0HVXUDPHQW�G
([SHULqQFLD�GH�
O
(PSOHDW��,0(;��R�0HUFR7DOHQWR��XQ�GHOV�PRQLWRUV�G
DYDOXDFLy�UHSXWDFLRQDO�GH�
UHIHUqQFLD�DO�PyQ�EDVDW�HQ�PHWRGRORJLD�PXOWLVWDNHKROGHU��

 > $� O
DEULO� HV� YD� IHU� XQ� SROV� HVSHFtÀF� D� ������ HPSOHDWV� VREUH� OD� VLWXDFLy�
ODERUDO� GXUDQW� OD� &29,'���� DPE� O
REMHFWLX� GH� PLOORUDU� OHV� PDQHUHV� GH�
treballar en l'entorn canviant. 

 > (O� MXQ\� HV� YD� IHU� O
(VWXGL� GH� &RPSURPtV�� DGUHoDW� D� OD� WRWDOLWDW� GH� OD�
SODQWLOOD��/D�SDUWLFLSDFLy�YD�VHU�GHO�����L�HO�7)��7RWDO�IDYRUDEOH��YD�VHU�GHO�
���������D�O
(VWXGL�GXW�D�WHUPH�HO��������(Q�HVVqQFLD��HO�PRPHQW�G
H[-
FHSFLRQDOLWDW�DVVRFLDW�D�OD�SDQGqPLD�YD�FRQGLFLRQDU�HOV�UHVXOWDWV��MD�TXH�
D�OD�;DU[D�7HUULWRULDO�HV�YDQ�REWHQLU�XQV�UHVXOWDWV�LQIHULRUV�DOV�GH�O
(VWXGL�
de Compromís anterior. 

 > /
(VWXGL�GH�&RPSURPtV� WDPEp�V
KD�GXW�D� WHUPH�D� OHV�HPSUHVHV�GHO�*UXS�
VHJ�HQWV�

&DL[D%DQN�DSRVWD�SHU�XQD�HVWUXFWXUD�jJLO�L�FROÃODERUDWLYD��3HU�DTXHVW�PRWLX��KD�GHVHQYR-
OXSDW�XQ�SURMHFWH�TXH�FHUFD�OD�VLPSOLÀFDFLy�GHO�QRPEUH�GH�QLYHOOV�RUJDQLW]DWLXV�TXH�KD�
de permetre la millora del time-to-market�� OD�UHGXFFLy�GHOV�WHPSV�GH�UHDFFLy�L�GHFLVLy�
L��DOKRUD��FHUFD�PLOORUDU�HO�FRPSURPtV�GHOV�HPSOHDWV�L�OD�SRVVLELOLWDW�GH�GHVHQYROXSDU�HO�
WDOHQW�LQWHUQ��DL[t�FRP�O
DXJPHQW�GH�OD�SURGXFWLYLWDW�L�OD�TXDOLWDW�GH�O
HQWUHJD�

'XUDQW�HO������KHP�FRQWLQXDW�DPE�O
HYROXFLy�GHOV�SURFHVVRV�GH�5HFXUVRV�+XPDQV�
FDS�DO�Q~YRO� �VROXFLy�6XFFHV)DFWRUV�� LPSOHPHQWDQW� OHV� IXQFLRQDOLWDWV�GH�SRUWDO�H[-
tern de Career site, processos de selecció de personal intern i extern, els processos 
G
RQERDUGLQJ��FURVVERDUGLQJ�L�RERDUGLQJ�L��ÀQDOPHQW��WDPEp�OHV�IXQFLRQDOLWDWV�GH�
mentoring i coaching interns.

(Q�O
jPELW�GH�*UXS��V
KD�HYROXFLRQDW�L�UDFLRQDOLW]DW�HO�PRGHO�FRUSRUDWLX�DPE�O
REMHFWLX�
GH�PLOORUDU�QH�HO�FRQWURO��OD�JRYHUQDQoD�L�O
HÀFLqQFLD�PLWMDQoDQW�OD�FUHDFLy�GH�VHUYHLV�
compartits.

(O�������HV�YD�LQLFLDU�HO�SURMHFWH�+5�%XVLQHVV�3DUWQHU��TXH�KD�HYROXFLRQDW�HO������L�KD�
DUULEDW�D�GRQDU�VHUYHL�D�WRWHV�OHV�jUHHV�GHOV�6HUYHLV�&RUSRUDWLXV��&DO�GHVWDFDU�OHV�DF-
FLRQV�GXWHV�D�WHUPH�FRP�D�HQOODo�GXUDQW�OD�SDQGqPLD��HQ�HO�SURFpV�GH�UHWRUQ�SUHVHQ-
FLDO�DOV�HGLÀFLV�GHOV�6HUYHLV�&HQWUDOV��L�HO�VHJXLPHQW�GHO�UHJLVWUH�KRUDUL��HQWUH�G
DOWUHV�

La transició cap a models de treball més àgils s'emmarca en el projecte de transfor-
PDFLy�DJLOH�TXH�SHUVHJXHL[�O
DFFHOHUDFLy�L�O
DGRSFLy�GH�PHWRGRORJLHV�jJLOV�SHU�DXJ-
PHQWDU�OD�ÁH[LELOLWDW�L�O
HÀFLqQFLD�HQ�O
DSRUWDFLy�GH�VROXFLRQV��DPE�IRFXV�HQ�HO�FOLHQW�L�
WUHQFDQW�VLWJHV�PLWMDQoDQW�HO�WUHEDOO�FROÃODERUDWLX�

 > &DL[D%DQN�3D\PHQWV�	�&RQVXPHU

 > &DL[D%DQN�(TXLSPHQW�)LQDQFH

 > Promocaixa

 > 7HOHIyQLFD�&RQVXPHU�)LQDQFH

 > CaixaBank Asset Management

 > &DL[D%DQN�%XVLQHVV�,QWHOOLJHQFH

 > CaixaBank Operational Services

 > CaixaBank Facilities Management

 > 6HUYHL�GH�3UHYHQFLy�0DQFRPXQDW

 > MicroBank

 > 'H� PDQHUD� SXQWXDO�� WDPEp� HV� IDQ� SROVRV� HVSHFtÀFV� SHU� IHU� HVFROWHV� D�
PLGD�HQ�IXQFLy�GH�T�HVWLRQV�FRQFUHWHV��FRP��SHU�H[HPSOH��O
DGRSFLy�GH�
O
2FH�����HWF�
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1RUPHV�ODERUDOV�L�GUHWV de la plantilla Pla d'igualtat

A CaixaBank és bàsic el respecte de les normes laborals i dels drets del personal i dels 
VHXV�UHSUHVHQWDQWV��WRW�DL[z�HQ�XQ�PDUF�GH�FRQVHQV�DPE�OHV�IRUFHV�VLQGLFDOV��eV�DSOL-
FDEOH�HO�FRQYHQL�FROÃOHFWLX�GH�FDL[HV�L�HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV�G
HVWDOYL�D�WRWD�OD�SODQWLOOD�GH�
&DL[D%DQN�6�$��L�WDPEp�KL�KD�DFRUGV�TXH�GHVHQYROXSHQ�L�PLOORUHQ�OHV�FRQGLFLRQV�TXH�
V
KL�UHJXOHQ��$L[t�PDWHL[��OD�SODQWLOOD�GH�OD�UHVWD�G
HPSUHVHV�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�XELFDGHV�
HQ�DOWUHV�SDwVRV�WDPEp�HVWj�FREHUWD�SHU�DOJXQ�FRQYHQL�FROÃOHFWLX�

Amb caràcter general, la majoria de la plantilla fa l'horari laboral establert al conve-
QL�FROÃOHFWLX�G
HQWLWDWV�ÀQDQFHUHV� L�G
HVWDOYL� L�HV� IDQ�DFRUGV� ODERUDOV�HVSHFtÀFV�DPE� OD�
5HSUHVHQWDFLy�/DERUDO�GHOV�7UHEDOODGRUV��5/7��TXDQ�HV�GRQHQ�FDVXtVWLTXHV�H[FHSFLR-
nals. CaixaBank, S.A. forma part de la Comissió Permanent Paritària d'interpretació del 
&RQYHQL��TXH�SUHWpQ�GHVHQYROXSDU�OHV�QRUPHV�ODERUDOV�TXH�VyQ�DSOLFDEOHV�D�WRWV�HOV�
empleats del sector.

&DL[D%DQN��6�$��PDQWp�L�SURPRX�XQD�QHXWUDOLWDW�WRWDO�DPE�OHV�GLYHUVHV�IRUFHV�VLQGLFDOV�
presents a l'Entitat. Els representants sindicals presents en els comitès d'empresa són 
HVFROOLWV�FDGD�TXDWUH�DQ\V�SHU�VXIUDJL�SHUVRQDO�� OOLXUH��GLUHFWH�L�VHFUHW�L�VyQ�LQIRUPDWV�
GHOV�FDQYLV�UHOOHYDQWV�TXH�HV�SXJXLQ�SURGXLU�D�O
(QWLWDW�

(O����GH�VHWLHPEUH�GH������HV�YD�VLJQDU�O
DFRUG�GH�&RQYHQL�&ROÃOHFWLX�GH�&DL[HV������
������GH���DQ\V�GH�GXUDGD��L�HV�YD�SXEOLFDU�DO�%2(�HO���GH�GHVHPEUH��DPE�HIHFWH�D�
SDUWLU�GHO�GLD���GH�GHVHPEUH�GH�������TXH�SHUPHW�DSODQDU�DOJXQHV�LQqUFLHV�LPSRUWDQWV�
GH�FRVWRV�QR�UHODFLRQDWV�DPE�O
DFRPSOLPHQW��FRP�OD�UHYLVLy�VDODULDO��HOV�WULHQQLV�L�HO�SOXV�
GH�FRQYHQL��L�DIURQWDU�PLOORU�XQ�SHUtRGH�G
XQD�FRPSOH[LWDW�HQRUPH��(O�FRQYHQL�FROÃOHFWLX�
WDPEp�UHJXOD�HVSHFtÀFDPHQW�PDWqULHV�FRP�HO�WHOHWUHEDOO�R�OD�GHVFRQQH[Ly�GLJLWDO�

3HU�JDUDQWLU�OD�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV��D�&DL[D%DQN��6�$��L�D�DOWUHV�HQWLWDWV�GHO�*UXS�KL�KD�
GLYHUVRV�SODQV�G
LJXDOWDW�TXH�FRPSDUWHL[HQ�O
REMHFWLX�GH�IRPHQWDU��GLYXOJDU�L�FRQWULEXLU�
D�O
HTXLWDW�GH�JqQHUH��L� LQFRUSRUHQ�OHV�SROtWLTXHV�SHU�IDFLOLWDU�OD�FRQFLOLDFLy�GH�OD�YLGD�
laboral i personal de la plantilla. 

&DO�GHVWDFDU�� OHV� � FRQGLFLRQV� VHJ�HQWV��TXH�PLOORUHQ� OHV�TXH�UHFXOOHQ�HO�&RQYHQL�
&ROÃOHFWLX� L� O
(VWDWXW� GHOV� 7UHEDOODGRUV�� HOV� SHUPLVRV� UHWULEXwWV� SHU� PDWULPRQL��
maternitat i paternitat1��PDODOWLD�R�GHIXQFLy�GH�IDPLOLDUV��WUDVOODWV�GH�GRPLFLOL��HWF���OHV�
UHGXFFLRQV�GH�MRUQDGD�SHU�IHU�VH�FjUUHF�GH�ÀOOV�GH�ÀQV�D����DQ\V�R�ÀOOV�DPE�PLQXVYD-
lideses i les excedències per fer-se càrrec de persones dependents, per violència de 
JqQHUH��SHU�PDQWHQLPHQW�GH�OD�FRQYLYqQFLD��VROLGjULD��SHU�UDRQV�SHUVRQDOV�L�SHU�HVWXGLV�

$O�JHQHU�������D�&DL[D%DQN��6�$��HV�YD�VLJQDU�DPE�WRWV�HOV�VLQGLFDWV�HO�3OD�G
,JXDOWDW��TXH�
LQFORX�HOV�DQQH[RV�GH�3URWRFRO�GH�&RQFLOLDFLy��HO�3URWRFRO�GH�3UHYHQFLy�G
DVVHWMDPHQWV�L�
PHGLDFLy�L�HO�3URWRFRO�GH�SDUHOOHV�GH�IHW��L�TXH�FRQWp�PLOORUHV�VXEVWDQFLDOV�SHO�TXH�ID�D�

 > 2EMHFWLX�GH�UHSUHVHQWDWLYLWDW�GH�OD�GRQD�HQ�SRVLFLRQV�GLUHFWLYHV�

 > &RQFLOLDFLy��DPSOLDFLy�GHO�SHUPtV�SHU�GHIXQFLy�GHO�FzQMXJH�R�SDUHOOD�GH�IHW�DPE�
ÀOOV�PHQRUV�L�DPSOLDFLy�GHO�SHUPtV�GH�SDWHUQLWDW�HQ�GHX�GLHV�SURJUHVVLYDPHQW�DO�
OODUJ�GH�WUHV�DQ\V�SHU�IRPHQWDU�OD�FRUUHVSRQVDELOLWDW�HQ�OD�XQLWDW�IDPLOLDU��$GGLFLR-
QDOPHQW�V
HVWpQ�OD�ÁH[LELOLWDW�D�XQD�KRUD�UHVSHFWDQW�OHV�QHFHVVLWDWV�RUJDQLW]DWLYHV�L�
HV�SHUPHW�OD�UHGXFFLy�GH�MRUQDGD�GLMRXV�D�OD�WDUGD�ÀQV�TXH�HO�ÀOO�Wp����DQ\V��)LQDO-
PHQW��HV�SHUPHW�HO�JDXGL�GH�OHV�YDFDQFHV�ÀQV�DO�������SHU�PRWLXV�GH�FRQFLOLDFLy�

Dades de CaixaBank, S.A.

1� 9HJHX�QH� HOV� GHWDOOV� D� OHV� SjJLQHV�
VHJ�HQWV�

EMPLEATS 
ACOLLITS A 
PERMISOS 
RETRIBUÏTS
2.555 EL 2019 

2.344
REDUCCIONS 
DE JORNADA
1.691 EL 2019 

EXCEDÈNCIES
555 EL 2019 

1.080 769

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$�FRQWLQXDFLy�HV�PRVWUHQ�OHV�FRQGLFLRQV�SULQFLSDOV�TXH�PLOORUHQ�OHV�UHFROOLGHV�DO�&RQYHQL�L�D�O
(VWDWXW�GHOV�WUHEDOODGRUV�HQ�PDWqULD�GH�SHUPLVRV�GH�PDWHUQLWDW�L�SDWHUQLWDW�

01.

02.

03.

04.

Article 48 de l'Estatut dels 
7UHEDOODGRUV
6XVSHQVLy�GH����VHWPDQHV�WDQW�SHU�D�OD�
PDUH�ELROzJLFD� FRP�SHU� D� O
DOWUH�SUR-
genitor.

10 dies naturals de�SHUPtV�UHWULEXwW�DGGLFLRQDOV��i 14 dies naturals per SDUW�P~OWLSOH o naixement 
GH�ÀOO�R�ÀOOD�D�DPE�discapacitat.

Article 37 de l'Estatut dels 
7UHEDOODGRUV

$FFpV� D� XQD� UHGXFFLy� GH� MRUQDGD� SHU�
DWHQFLy�G
XQ�PHQRU�GH����DQ\V��VHPSUH�
TXH� VXSRVL� FRP� D� PtQLP� ���� GH� OD�
jornada.

ऑ>3HUVRQHV�TXH�WLQJXLQ�DO�VHX�FjUUHF�GLUHFWH�XQ�PHQRU�GH�ÀQV�D����DQ\V�SRGUDQ�VROÃOLFLWDU�XQD�reducció 
GH�MRUQDGD�H[FOXVLYD�HOV�GLMRXV�G
KLYHUQ�D�OD�WDUGD���TXH�VXSRVL�XQD�reducció inferior a 1/8 de la 
MRUQDGD�� 

ऑ>(V�SHUPHW�SHU�DO�FROÃOHFWLX�DPE�ÀOOV�R�ÀOOHV�DPE�XQD�GLVFDSDFLWDW�HO�JDXGL�G
XQ�SHUPtV�UHWULEXwW�els 
GLMRXV�D�OD�WDUGD�ÀQV�DO�WHUFHU�DQLYHUVDUL�GHO�ÀOO�R�ÀOOD�L��HQ�FDV�TXH�WLQJXL�XQD�GLVFDSDFLWDW�LJXDO�R�VXSHULRU�
DO������HO�SHUPtV�UHWULEXwW�pV�DPE�FDUjFWHU�LQGHÀQLW�

1R�V
HVWDEOHL[�FDS�OHJLVODFLy 3HUPtV�UHWULEXwW�GH����GLHV�SHU�QDL[HPHQW�GH�ÀOO�R�ÀOOD�DPE�GLVFDSDFLWDW�LJXDO�R�VXSHULRU�DO����� 
TXH�HV�SRW�JDXGLU�GLQV�GHOV����PHVRV�GHV�GHO�QDL[HPHQW�

1R�V
HVWDEOHL[�FDS�OHJLVODFLy (V�WHQHQ�HQ�FRPSWH�GRV�VXSzVLWV�VHQVLEOHV�D�O
KRUD�GH�GRQDU�preferència en l'elecció de les vacances, 
per facilitar la conciliació:

ऑ>6L�SHU�VHQWqQFLD�GH�GLYRUFL�R�VHSDUDFLy��HV�WHQHQ�DVVLJQDGHV�XQHV�GDWHV�GH�YDFDQFHV�SHU�IHU�VH�FjUUHF�
GHOV�ÀOOV�R�ÀOOHV�PHQRUV�GH����DQ\V�

ऑ>(O�VXSzVLW�GH�ÀOO�R�ÀOOD�DPE�GLVFDSDFLWDW�TXH�YDJL�D�&HQWUHV�(VFRODUV�HVSHFLDOLW]DWV�TXDQ�DTXHVWV�FHQWUHV�
HVWLJXLQ�WDQFDWV�

LEGISLACIÓ MILLORES CAIXABANK (AL PROTOCOL DE CONCILIACIÓ DE CAIXABANK)

EN L'ÀMBIT DE PERMISOS RETRIBUÏTS I REDUCCIONS DE JORNADA

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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01.

02.

03.

1R�V
HVWDEOHL[�FDS�OHJLVODFLy $MXGD�SHU�ÀOOV�GHO����GHO�VDODUL�ÀQV�DOV����R����DQ\V�GHO�ÀOO�R�ÀOOD�

&RQYHQL� FROÃOHFWLX� GH� &DL[HV� L�
(QWLWDWV�ÀQDQFHUHV�G
HVWDOYL

$MXGD�GH�3.400€/any per a persones 
amb discapacitat.

$MXGD�SHU�D�OD�IRUPDFLy�GH�ÀOOV�G
HPSOHDWV�

ऑ>3UHVWDFLy�DQXDO�GH�5.150 €/any HQ�HO�FDV�GH�GLVFDSDFLWDW�! �����L�������L��HQ�HO�FDV�G
XQD�GLVFDSDFLWDW��
! �����VHUj�GH�6.300 €/any.

1R�V
HVWDEOHL[�FDS�OHJLVODFLy $MXGHV�HQ�SUpVWHFV�L�EHVWUHWHV�

ऑ>(Q�HO�VXSzVLW�GH�QDL[HPHQW��DGRSFLy��L�DFROOLGD��DFFpV�D�EHVWUHWHV�GH�ÀQV�D���DQXDOLWDW�

ऑ>'LVPLQXFLRQV�GH� MRUQDGD�SHU� UDRQV�GH�FRQFLOLDFLy�no� LPSOLTXHQ�XQD�disminució de la capacitat 
creditícia.

LEGISLACIÓ MILLORES DE CAIXABANK

EN L'ÀMBIT DE CONDICIONS ECONÒMIQUES
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2020
Informe de Gestió 
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)D�DQ\V�TXH�&DL[D%DQN�DSRVWD�SHU�SROtWLTXHV�GH�GHVFRQ-
QH[Ly� TXH� IRPHQWHQ� OD� FRQFLOLDFLy� ODERUDO� SHU� DOV� HP-
SOHDWV��(Q�HOV�DFRUGV�ODERUDOV�LQWHUQV�HV�UHFXOOHQ�PHVXUHV�
de racionalització de l'activitat formativa i comercial de 
FDUjFWHU�SUHVHQFLDO��HV�OLPLWHQ�HO�QRPEUH�G
DFWLYLWDWV�TXH�
HV� SRGHQ� IHU� IRUD� GH� O
KRUDUL� JHQHUDO� TXH� HVWDEOHL[� HO�
FRQYHQL�FROÃOHFWLX�L�HV�SULPD�VHPSUH�OD�YROXQWDULHWDW�GH�
OHV�SHUVRQHV��&HQWUDQW�QRV�HQ�HO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�D� OD�
GHVFRQQH[Ly�GLJLWDO��&DL[D%DQN�Wp�XQ�SURWRFRO�HOV�DV-
SHFWHV�PpV�GHVWDFDWV�GHO�TXDO�VyQ�

Dret a no respondre 
comunicacions XQ�FRS�
ÀQDOLW]DGD�OD�MRUQDGD�ODERUDO�

No enviament de 
comunicacions des de les 
���KRUHV�ÀQV�D�OHV���KRUHV�
GHO�GLD�VHJ�HQW��QL�GXUDQW�OHV�
vacances, permisos ni caps 
de setmana.

Incorporar bones pràctiques 
per minimitzar reunions i 
desplaçaments IRPHQWDQW�O
~V�
d'eines col·laboratives.

No convocar reunions  
TXH�ÀQDOLW]LQ�PpV�HQOOj� 
de les 18.30 hores.

La Direcció està altament sensibilitzada a potenciar to-
WHV�DTXHOOHV�LQLFLDWLYHV�L�DFWXDFLRQV�TXH�DIDYRUHL[LQ�XQHV�
DGHTXDGHV�FRQGLFLRQV�GH�WUHEDOO�� L�PRVWUD�HO�VHX�FRP-
promís per:

 > )RPHQWDU�XQD�FXOWXUD�SUHYHQWLYD�HQ�WRWV�HOV�jPELWV�
de l'organització.

 > Garantir el compliment de la legislació aplicable, 
DL[t�FRP�GHOV�FRPSURPLVRV�YROXQWDULV�TXH�VH�VXEV-
FULJXLQ�

 > &RQVLGHUDU�HOV�DVSHFWHV�SUHYHQWLXV�HQ�RULJHQ�

 > ,PSODQWDU�PHVXUHV�GH�PLOORUD�FRQWtQXD�

 > Formar i sensibilitzar el personal.

 > 0DQWHQLU�XQ�VLVWHPD�GH�JHVWLy�GH�SUHYHQFLy�GH�ULV-
FRV�ODERUDOV�VHJRQV�HOV�UHTXLVLWV�GH�OD�QRUPD�2+-
6$6��������O
H[LJqQFLD�GH�OD�TXDO�pV�VXSHULRU�D�OD�GH�
la norma legal.

$PE�O
REMHFWLX�GH�FRQVFLHQFLDU�L�SUHSDUDU� 
D�OD�SODQWLOOD�HQ�PDWqULD�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�D�OD�
IHLQD��&DL[D%DQN�RIHUHL[�SHULzGLFDPHQW�FRQWLQJXWV�
IRUPDWLXV�VREUH�VHJXUHWDW� 
D�RÀFLQHV��VHJXUHWDW�L�VDOXW�ODERUDO��PHVXUHV�
G
HPHUJqQFLD�L�SULPHUV�DX[LOLV�

&DL[D%DQN��6�$��Wp�FRPLWqV�HVSHFtÀFV�SHU�JDUDQWLU�OD�VH-
JXUHWDW�L�OD�VDOXW�GH�OD�SODQWLOOD�

 > &RPLWq�ÓQLF�GH�6HJXUHWDW�L�6DOXW�/DERUDO��(VWDEOHL[�
HOV�REMHFWLXV�HVPHQWDWV�PpV�DPXQW� L� ID�XQ�VHJXL-
PHQW�GH�OHV�DFWLYLWDWV�SUHYHQWLYHV�SRVDQW�XQ�qPIDVL�
HVSHFLDO�QR�QRPpV�HQ�OHV�DXGLWRULHV�UHJODPHQWjULHV��
VLQy�WDPEp�HQ�G
DOWUHV�GH�FDUjFWHU�YROXQWDUL�2+6$6�
�������GHV�GH�������

 > Comitè de Coordinació de Prevenció de Riscos La-
ERUDOV��'HÀQHL[� OHV� SROtWLTXHV� HQ�PDWqULD� GH�SUH-
YHQFLy�HQ�DTXHVW�jPELW�SHU�PLOORUDU�HO�FRQWURO�� OD�
JHVWLy�L�HO�VHJXLPHQW�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�HQ�PDWqULD�
GH� VHJXUHWDW� L� VDOXW� L� OD� UHDOLW]DFLy� G
DFFLRQV� IRU-
matives.

)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�L�VRVWHQLEOH

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
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%HQHVWDU�� )RUMDU� XQD� FXOWXUD� GH� OD� ÁH[LELOLWDW�
DPE�HQWRUQV�TXH�SURPRXHQ�HO�EHQHVWDU�GH�OD�
SODQWLOOD� DPE� EHQHÀFLV� TXH� IDFLOLWLQ� HO� VHX� GLD�
a dia. 

/
(VFROD�GH�5HQGLPHQW�6RVWHQLEOH�GH�9LUWDXOD�LQ-
FRUSRUD�FRQWLQJXWV�TXH�FRQWULEXHL[HQ�D�PLOORUDU�
el benestar personal de la plantilla amb formació 
HQ�VDOXW� L�QXWULFLy��PLQGIXOQHVV��PHGL�DPELHQW� L�
SHQVDPHQW�SRVLWLX��HQWUH�G
DOWUHV�

$PE�O
DPSOLDFLy�GH�PHVXUHV�SHU�SURPRFLRQDU�
QRXV� HQWRUQV� L� PDQHUHV� GH� WUHEDOO� �UHPRW��
DJLOH¬�� L� HVWXGLDQW� IyUPXOHV� SHU� PLOORUDU� OD�
WUDQVLFLy� GH� OD� SODQWLOOD� FDS� D� XQ� HQYHOOLPHQW�
DFWLX�L�VDOXGDEOH�HV�SRGUj�DFRQVHJXLU�O
REMHFWLX�
GH�WHQLU�XQD�SODQWLOOD�HPRFLRQDOPHQW�PpV�VDQD�

(PSUHVD�VDOXGDEOH

(O�SURMHFWH�G
HPSUHVD�VDOXGDEOH�UHDÀUPD�HO�VHX�
FRPSURPtV�DPE�OD�VHJXUHWDW��OD�VDOXW�L�HO�EHQHVWDU�
GH�OD�SODQWLOOD��MD�TXH�

Redueix  
l'absentisme

Millora el clima 
laboral

Afavoreix la captació  
i retenció de talent

Millora la imatge 
corporativa

Té efectes en la 
productivitat i 
competitivitat de  
les empreses i, per tant, 
en la seva sostenibilitat

6
DFRQVHJXHL[�XQD�
plantilla més sana, 
motivada i satisfeta

N'augmenta l'orgull 
GH�SHUWLQHQoD�L�HO�
compromís

,�V
HVWUXFWXUD�HQ�WUHV�HL[RV�

6HJXUHWDW��(QWRUQV�GH�WUHEDOO�VHJXUV� L�HPRFLRQDO-
PHQW�VDOXGDEOHV�

/
(QWLWDW�HV�SURSRVD�DFRQVHJXLU� O
H[FHOÃOqQFLD�HQ� OD�
FXOWXUD�SUHYHQWLYD�L�HQWRUQV�GH�WUHEDOO�VHJXUV��SHU�OD�
TXDO�FRVD�V
DQDOLW]DUj�OD�WUDQVLFLy�FDS�D�OD�FHUWLÀFDFLy�
,62��������XQD�FHUWLÀFDFLy�GH�FDUjFWHU�YROXQWDUL�TXH�
SUHVHQWD�XQD�H[LJqQFLD�VXSHULRU�D�OD�OHJDO�L�TXH�LQ-
corpora el benestar com a concepte global.

(Q�PDWqULD�SVLFRVRFLDO�� V
KD� UHDOLW]DW�XQ�SURJUDPD�
G
LQWHUYHQFLy� TXH� DYDOXD� HOV� HIHFWHV� SVLFRVRFLDOV� L�
GHÀQHL[�SODQV�G
DFFLy�SHU�D�OD�GLVPLQXFLy�GH�IDFWRUV�
estressants.

3URYD� GH� OD� PLOORUD� FRQWtQXD� HQ� PDWqULD� GH� SUH-
YHQFLy�� &DL[D%DQN� KD� LPSOHPHQWDW� XQ� SURJUDPD�
GH�JHVWLy�LQWHJUDO�GH�OD�VHJXUHWDW�L�OD�VDOXW�SHU�D�OD�
Xarxa Internacional.

6DOXW��3URPRFLy�G
HVWLOV�GH�YLGD�VDOXGDEOH�TXH�HTXL-
OLEULQ�OD�YLGD�ODERUDO�L�OD�VDOXW�FRP�D�HOHPHQW�FODX�

CaixaBank ha condicionat espais físics per fomentar 
DFWLYLWDWV�VDOXGDEOHV�L�HVSRUWLYHV��YHVWLGRUV�L�VDOD�SR-
OLYDOHQW��L�KD�SRWHQFLDW�O
DSDUWDW�GH�VHJXUHWDW��VDOXW�
L�EHQHVWDU�ODERUDO�D�OD�LQWUDQHW�FRUSRUDWLYD��FRQVHOOV�
PqGLFV�WHPDWLW]DWV��DPE�O
REMHFWLX�GH�FRQVROLGDU�VH�
FRP� D� (PSUHVD� 6DOXGDEOH�� 3HU� IHU�KR�� V
RIHUHL[HQ�
SURJUDPHV� LQGLYLGXDOLW]DWV� L�FROÃOHFWLXV�SHU�PLOORUDU�
O
HVWLO�GH�YLGD� L� OD�JHVWLy�GH� OD� VDOXW�D� WUDYpV�GH� OD�
SODWDIRUPD�LQWHUQD�L�G
$GHVODV�6DOXW�L�%HQHVWDU��7DP-
bé s'ha ampliat el catàleg d'accions esportives i de 
SURPRFLy�GH� OD�VDOXW��TXH�V
KD�IHW�H[WHQVLEOH�D� OHV�
'LUHFFLRQV�7HUULWRULDOV��'XUDQW�OD�VLWXDFLy�GH�SDQGq-
PLD��V
KDQ�GXW�D�WHUPH�DFFLRQV�GH�PDQHUD�YLUWXDO�

Les activitats de CaixaBank no comporten el desen-
YROXSDPHQW�HQ�HOV�VHXV�WUHEDOODGRUV�GH�FDS�GH�OHV�
malalties professionals catalogades.

(O������V
KD�REWLQJXW�OD�
FHUWLÀFDFLy�3URWRFRO�6HJXU�
COVID-19, amb el procés de 
YHULÀFDFLy�SUHYL�TXH�YDQ�GXU�

D�WHUPH�FRQVXOWRUV�H[WHUQV�HVSHFLDOLW]DWV�SHU�
VDEHU�HO�JUDX�G
LPSODQWDFLy�GH�OHV�PHVXUHV�L�OD�
VHYD�SRVWHULRU�DYDOXDFLy�
$TXHVWD�FHUWLÀFDFLy�SURSRUFLRQD�FRQÀDQoD�
respecte a la prevenció de la COVID-19 als 
QRVWUHV�FHQWUHV��FRQWULEXHL[�D�OD�UHLQFRUSRUDFLy�
L�UHWRUQ�D�O
DFWLYLWDW�GH�PDQHUD�VHJXUD��L�
evidencia el control sobre els riscos i la revisió 
SHUPDQHQW�GHOV�SURWRFROV�G
DFWXDFLy��G
DFRUG�
DPE�HOV�PLOORUV�HVWjQGDUGV�L�PHVXUHV�GH�
VHJXUHWDW�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Canals de comunicació per fomentar la participació i la col·laboració

/D�FRPXQLFDFLy�LQWHUQD�D�&DL[D%DQN�HV�IRFDOLW]D�SULQFLSDOPHQW�D�

 > Difondre i acompanyar els reptes del Pla estratègic i les prioritats de negoci.

 > Transmetre els valors de l'Entitat com a element diferencial.

 > 5HFRQqL[HU�L�UHIRUoDU�OHV�ERQHV�SUjFWLTXHV�SURIHVVLRQDOV�

 > 3RWHQFLDU�OD�FXOWXUD�FRUSRUDWLYD�L�O
RUJXOO�GH�SHUWLQHQoD�

/
LQVWUXPHQW�IRQDPHQWDO�SHU�D�DTXHVWD�ÀWD��TXH�ÀQV�DUD�KD�HVWDW�HO�SRUWDO�3HUVRQHV��SDVVD�D�XQD�QRYD�
dimensió amb 3HRSOH1RZ��HO�FDQDO�GH�FRPXQLFDFLy�LQWHUQD�DPE�XWLOLWDWV�GH�[DU[D�VRFLDO�TXH�V
KD�
GHVSOHJDW�GXUDQW�HO�������(V�WUDFWD�G
XQD�QRYD�HLQD�TXH�VXSRVD�XQD�SDODQFD�GH�7UDQVIRUPDFLy�'LJLWDO�
L�&XOWXUDO�TXH�SRWHQFLD�OD�SDUWLFLSDFLy�GHOV�HPSOHDWV��SHUPHW�PLOORUDU�QH�O
H[SHULqQFLD�L�HYROXFLRQDU�
FDS�D�XQD�FRPXQLFDFLy�SDUWLFLSDWLYD��PRGHUQD��YLVXDO�L�PXOWLSODWDIRUPD��PRELOH�ÀUVW���

3HRSOH1RZ�DJUXSD�FRQWLQJXWV�GH�QHJRFL��FRUSRUDWLXV�L�VRFLDOV�HQ�XQ�HVSDL�LQWHOÃOLJHQW�L�PRGHUQ�HQ�
TXq�FDGD�SURIHVVLRQDO�Wp�XQ�SHUÀO�HQ�HO�TXDO�GHVHQYROXSDU�OD�VHYD�PDUFD�SHUVRQDO�L�FUHDU�R�SDUWLFLSDU�
HQ�FRPXQLWDWV�VHJRQV�OD�VHYD�jUHD�G
LQÁXqQFLD��D�PpV�GH�VXEVFULXUH
V�D�FDQDOV�LQIRUPDWLXV�VHJRQV�HOV�
VHXV�LQWHUHVVRV�

7RW�DL[z��SHUPHWHQW�XQD�ELGLUHFFLRQDOLWDW�TXH�DIDYRUHL[�XQD�HVFROWD�SHUPDQHQW�GHO�TXH�SDVVD�D�O
(QWLWDW��

(O������V
KD�SDUDW�DWHQFLy�D�RIHULU�OHV�HLQHV�QHFHVVjULHV�DOV�HPSOHDWV�SHU�DIURQWDU�OD�VLWXDFLy�GHULYDGD�
GH�OD�SDQGqPLD�GH�&29,'�����+L�GHVWDTXHQ�OHV�LQLFLDWLYHV�VHJ�HQWV�

 > 3RUWDO�&RURQDYLUXV��SHU�IDFLOLWDU� O
DFFpV�DOV�SURWRFROV� L�PHVXUHV��$� OHV�ÀOLDOV��V
KD�GHVHQYROXSDW�
HO�)ODVK�/HJDO��DPE�OHV�QRYHWDWV�MXULGLFRODERUDOV�SHU�WHQLU�OHV�QRUPHV�DFWXDOLW]DGHV�SHUPDQHQW-
ment.

 > �0e648(0$,��6206&$,;$%$1.��SHU�YDORUDU� O
HVIRUo�TXH�KD� IHW� OD�SODQWLOOD� L�GRQDU�YHX�DOV�
DXWqQWLFV�SURWDJRQLVWHV�L�OHV�VHYHV�IDPtOLHV�

 > %ORJ���$0%78$5$0e648(0$,��SHU�GLIRQGUH�FRQWLQJXWV�D�OHV�ÀOLDOV�*UXS�

(O������V
KD�LQWHQVLÀFDW�OD�FRPXQLFDFLy�D�WRWHV�OHV�HPSUHVHV�GHO�*UXS�VREUH��,QIRUPDFLy�GH�1HJRFL�
&DL[D%DQN��$FFLRQV�GH�YROXQWDULDW��6HJXLPHQW�L�DWHQFLy�GHOV�HPSOHDWV��0HVXUHV�L�UHFRPDQDFLRQV�GH�
VHJXUHWDW��TXH�DUULED�D�������HPSOHDWV�GH����FRPSDQ\LHV�

'XUDQW�HO������V
KDQ�SXEOLFDW�����
FRQWLQJXWV�GH�&RPXQLFDFLy�,QWHUQD�
D�3HUVRQHV�L�3HRSOH1RZ��TXH�
KDQ�VXPDW�XQ�WRWDO�GH�����������
accessos en tot l'any a CaixaBank.

Accidentalitat a la feina

2019 2020

1R�JUHXV *UHXV 1R�JUHXV *UHXV

Nre. total 
d'accidents 516 � 280 5

'HOV�TXDOV�

Dones 345 2 180 3

+RPHV ��� 5 100 2

2019 2020

ÌQGH[�GH�IUHT�qQFLD�
d'accidents ���� 1,04

'HOV�TXDOV�

Dones 2,43 1,48

+RPHV 1,01 0,52

$EVHQWLVPH

2019 2020

+RUHV�G
DEVHQWLVPH�JHVWLRQDEOH ��������� 1.952.639

Índex d'absentisme gestionable  
�PDODOWLD�L�DFFLGHQW� ����� ����

ENTORN LABORAL EN XIFRES

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

3RWHQFLDU�XQD�
FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�
les persones, àgil i 
col·laborativa

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

des. 18 des. 19 des. 20 2EMHFWLX 
PE 2019-2021

�����
�����

�����

�����

Ràtio CET 1

des. 18 des. 19 des. 20 5HTXHULPHQW 
1 gen. 2022

�����
�����

�����

������

Ràtio MREL 
7RWDO��V��$35�

$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD� 
mantenint OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD
(YROXFLy�resultats i activitat 

6HJPHQWDFLy de negocis

3HU�D�OD�SUHVHQWDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HO�*UXS�HV�FRQÀJXUD�DPE�HOV�VHJPHQWV�GH�QHJRFL�VHJ�HQWV��

%DQFDUL�L�$VVHJXUDQFHV

 > 5HFXOO�HOV�UHVXOWDWV�GH�O
DFWLYLWDW�EDQFjULD��G
DVVHJX-
UDQFHV�L�GH�JHVWLy�G
DFWLXV�GHO�*UXS�HVVHQFLDOPHQW�
D�(VSDQ\D��DL[t� FRP� OD�JHVWLy�GH� OLTXLGLWDW��$/&2��
HO�ÀQDQoDPHQW�D�OD�UHVWD�GH�QHJRFLV�L�OHV�DFWLYLWDWV�
FRUSRUDWLYHV�GH�WRW�HO�*UXS��7DPEp�LQFORX�HOV�QH-
JRFLV�TXH�YD�FRPSUDU�&DL[D%DQN�DO�%3,�GXUDQW�HO�
������DVVHJXUDQFHV��JHVWLy�G
DFWLXV�L�WDUJHWHV���DL[t�
com el negoci immobiliari non-core�URPDQHQW��H[-
FHSWH�&RUDO�+RPHV��GHVSUpV�GH�OD�YHQGD�GHO�����
G
DTXHVW�QHJRFL�HO�GHVHPEUH�GH�������

Participacions

 > (O�QHJRFL� UHFXOO��HVVHQFLDOPHQW��HOV� LQJUHVVRV�SHU�
dividends o el mètode de la participació nets del 
FRVW� GH� ÀQDQoDPHQW� GH� OHV� SDUWLFLSDFLRQV�� DL[t�
FRP�HOV� UHVXOWDWV�G
RSHUDFLRQV�ÀQDQFHUHV�D� O
(UV-
WH�*URXS�%DQN��7HOHIyQLFD��5HSVRO��HO�%)$�L�HO�%&,�
L�&RUDO�+RPHV��7DPEp� LQFORX� LPSDFWHV�UHOOHYDQWV�
HQ�UHVXOWDWV�G
DOWUHV�SDUWLFLSDFLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�HQ�
sectors diversos. 

 > ,QFORX� OD�SDUWLFLSDFLy�DO�%)$�TXH��GHVSUpV�GH� UH-
HVWLPDU�OD�LQÁXqQFLD�VLJQLÀFDWLYD�DO�WDQFDPHQW�GH�
������HV� FODVVLÀFD�FRP�D�$FWLXV� ÀQDQFHUV�D�YDORU�
UDRQDEOH� DPE� FDQYLV� HQ� XQ� DOWUH� UHVXOWDW� JOREDO�
L�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�5HSVRO��ÀQV�D�ÀQDOLW]DU�OD�VHYD�
YHQGD�GXUDQW�HO�VHJRQ�WULPHVWUH�GH������

%3,

 > 5HFXOO�HOV� UHVXOWDWV�GHO�QHJRFL�EDQFDUL�GRPqVWLF�
GHO�%3,��(O�FRPSWH�GH�UHVXOWDWV�LQFORX�OD�UHYHUVLy�
GHOV�DMXVWRV�GHULYDWV�GH�OD�YDORUDFLy�UDRQDEOH�GHOV�
DFWLXV�L�SDVVLXV�HQ�OD�FRPELQDFLy�GH�QHJRFLV�L�H[-
FORX�HOV�UHVXOWDWV�L�PDJQLWXGV�GH�EDODQo�DVVRFLDWV�
DOV�DFWLXV�GHO�%3,�DVVLJQDWV�DO�QHJRFL�GH�SDUWLFLSD-
FLRQV��HVVHQFLDOPHQW��HO�%)$�L�HO�%&,���HVPHQWDWV�
anteriorment.

Les despeses d'explotació dels segments de negoci re-
FXOOHQ�WDQW�OHV�GLUHFWHV�FRP�OHV�LQGLUHFWHV��DVVLJQDGHV�VH-
JRQV�FULWHULV�LQWHUQV�G
LPSXWDFLy�

MÈTRIQUES PRINCIPALS  
DE SEGUIMENT

PLA ESTRATÈGIC 2019-2021

/D�FRQVHFXFLy�GH�ERQD�SDUW�GHOV�
REMHFWLXV�ÀQDQFHUV�GHO�3OD��HQWUH�
HOV�TXDOV�KL�KD�HO�GH�UHQGLELOLWDW��
s'endarrerirà més enllà de 2021 
per l'impacte de la COVID-19 
i el deteriorament de l'entorn 
HFRQzPLF��3HU�OD�PDWHL[D�UDy��V
KDQ�
DMXVWDW�DOJXQHV�SULRULWDWV�GH�QHJRFL�
SHU�UHÁHFWLU�O
HPSLWMRUDPHQW�GH�
O
HVFHQDUL�PDFURHFRQzPLF�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

5HVXOWDWV

en milions d'euros 2018 2019 ������VHJPHQWDFLy�SHU�QHJRFLV�

*UXS *UXS *UXS %DQFDUL�L�DVVHJX-
rances Participacions BPI

Marge d'interessos 4.907 4.951 4.900 4.533  ����� 444  
,QJUHVVRV�SHU�GLYLGHQGV�L�UHVXOWDWV�G
HQWLWDWV�YDORUDGHV 
pel mètode de la participació ��� 588 454 250  186  18  

Comissions netes 2.583 2.598 ����� 2.330  0  245  

*XDQ\V�R�SqUGXHV�SHU�DFWLXV�L�SDVVLXV�ÀQDQFHUV�L�DOWUHV ��� 298 238 249  ���� ����

,QJUHVVRV�L�GHVSHVHV�HPSDUDWV�HQ�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV�R�UHDVVHJXUDQFHV 551 556 598 598  0  0  

Altres ingressos i despeses d'explotació ����� ����� ����� ������ ���� �����

0DUJH�EUXW 8.767 8.605 8.409 7.623  97  690  

'HVSHVHV�G
DGPLQLVWUDFLy�L�DPRUWLW]DFLy�UHFXUUHQWV ������� ������� ������� �������� ���� ������

Despeses extraordinàries ���� ����� 0 0  0  0  

0DUJH�G
H[SORWDFLy 4.109 2.855 3.830 3.486  93  252  

3qUGXHV�SHU�GHWHULRUDPHQW�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV ���� ����� ������� �������� 0  �����

Altres dotacions de provisions ����� ����� ����� ������ 0  �����

*XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�EDL[D�G
DFWLXV�L�DOWUHV ����� ����� ���� 216  ������ 28  

5HVXOWDW�DEDQV�G·LPSRVWRV 2.807 2.077 1.601 1.580  ������ 239  

Impost sobre societats ����� ����� ����� ������ 24  �����

5HVXOWDW�GHVSUpV�G
LPSRVWRV 2.095 1.708 1.382 1.402  ������ 174  

5HVXOWDW�DWULEXwW�D�LQWHUHVVRV�PLQRULWDULV�L�D�DFWLYLWDWV�LQWHUURPSXGHV��� 110 3 0 0  0  0  

5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS 1.985 1.705 1.381 1.401  ������ 174  

5jWLR�G
HÀFLqQFLD ����� ����� �����

5jWLR�G
HÀFLqQFLD�VHQVH�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV ����� ����� �����

ROE1 ���� ���� ����

ROTE1 ���� ���� �����

ROA ���� ���� ����

525:$ ���� ���� ����

1�(Q�HO�FjOFXO�GH�OD�527(�L�OD�52(�GH������V
LQFORXHQ�HOV�DMXVWRV�GH�YDORUDFLy�HQ�HO�GHQRPLQDGRU��L�OHV�[LIUHV�SXEOLFDGHV�GH�SHUtRGHV�DQWHULRUV�HV�UHH[SUHVVHQ��$L[t�PDWHL[��V
KD�PRGLÀFDW�OD�SROtWLFD�FRPSWDEOH�
DVVRFLDGD�DO�UHJLVWUH�GHOV�FRPSURPLVRV�GH�SUHVWDFLy�GHÀQLGD�DPE�HOV�HPSOHDWV�L�HV�UHH[SUHVVHQ�HO�SDWULPRQL�L�OHV�UjWLRV�GH�SHUtRGHV�DQWHULRUV�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Evolució 2020 respecte a 2019

El UHVXOWDW�DWULEXwW�VH�VLWXD�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV�HO�
����� ��������DPE�XQD�HYROXFLy�TXH�KD�PDUFDW��SULQFL-
SDOPHQW�� HO� UHJLVWUH� G
XQD� SURYLVLy� H[WUDRUGLQjULD� SHU�
DQWLFLSDU� FRQVHT�qQFLHV� IXWXUHV�GH� OD�&29,'���� �������
PLOLRQV�G
HXURV�EUXWV��

El PDUJH�EUXW�VH�VLWXD�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV��(V�PDQ-
tenen estables els ingressos core1��TXH�VH�VLWXHQ�HQ�������
PLOLRQV�G
HXURV�HO��������������PDOJUDW�OD�GLÀFXOWDW�DVVR-
FLDGD�DO�FRQWH[W�HFRQzPLF��(Q�O
HYROXFLy�GHO�PDUJH�EUXW�
��������LQÁXHL[HQ��HVVHQFLDOPHQW��OD�UHGXFFLy�GHO�5HVXOWDW�
G
RSHUDFLRQV�ÀQDQFHUHV����������L�GHO�5HVXOWDW�GH�SDUWL-
FLSDGHV����������

Les despeses d'administració i amortització recu-
rrents�UHÁHFWHL[HQ�HOV�HVWDOYLV�DVVRFLDWV�D�O
DFRUG�ODERUDO�
GH������L�OHV�SUHMXELODFLRQV�GH�������D�PpV�GH�OD�LQWHQVD�
gestió de la base de costos i les menors despeses en 
TXq� V
KD� LQFRUUHJXW� HQ� HO� FRQWH[W� GH� OD� &29,'����� /D�
UHGXFFLy�GH�OD�GHVSHVD���������pV�FODUDPHQW�LQIHULRU�D�OD�
GHOV�LQJUHVVRV�FRUH����������

/
HYROXFLy� GH� O
HStJUDI� pèrdues per deteriorament 
G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�HVWj�PDUFDGD�SHO�UHIRUo�GH�SURYLVLRQV�
SHU�D�ULVF�GH�FUqGLW��TXH�LQFORX�XQD�SURYLVLy�H[WUDRUGLQjULD�
SHU�DQWLFLSDU�FRQVHT�qQFLHV�IXWXUHV�GH�OD�&29,'�����SHU�
XQ�LPSRUW�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�

L'epígraf altres dotacions a provisions�LQFORX�����PL-
OLRQV�G
HXURV�DVVRFLDWV�D�SUHMXELODFLRQV�

$L[t�PDWHL[��HQ�O
HYROXFLy�LQWHUDQXDO�GH�O
HStJUDI�guanys 
R�SqUGXHV�HQ�EDL[D�G
DFWLXV� L�G
DOWUHV incideix, entre 
DOWUHV� DVSHFWHV�� HO� UHJLVWUH� HO� �����GH� OD�SOXVYjOXD�SHU�
OD�YHQGD�SDUFLDO�GH�&RPHUFLD������PLOLRQV�G
HXURV���DL[t�
FRP�OD�SURYLVLy�DVVRFLDGD�D�OD�SDUWLFLSDFLy�D�O
(UVWH�*URXS�
%DQN�������PLOLRQV�G
HXURV���

Evolució de 2019 respecte a 2018

El UHVXOWDW�DWULEXwW�HV�YD�VLWXDU�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV�
HO�����������������DPE�XQD�HYROXFLy�PDUFDGD�SHO�UHJLV-
WUH�GH�O
DFRUG�ODERUDO�GXW�D�WHUPH���������VHQVH�DTXHVW�
HIHFWH��

El PDUJH� EUXW� HV� YD� VLWXDU� HQ� ������ PLOLRQV� G
HXURV��
DPE�XQ�DXJPHQW�GHOV�LQJUHVVRV�core1��TXH�HV�YDQ�VLWXDU�
HQ�������PLOLRQV�G
HXURV� HO� ����� ��������� (Q� O
HYROXFLy�
GHO�PDUJH�EUXW���������YD� LQÁXLU� OD�UHGXFFLy�GHOV�UHVXO-
tats d'entitats valorades pel mètode de la participació 
����������FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�QR�DWULEXFLy�GH�5HS-
VRO�L�HO�%)$��(O�PDUJH�%UXW��VHQVH�FRQVLGHUDU�O
DSRUWDFLy�
HQ�DPEGyV�H[HUFLFLV�GH�5HSVRO�L�HO�%)$��FUHL[HULD�XQ������

Millora de l'epígraf DOWUHV� LQJUHVVRV� L�GHVSHVHV�G
H[-
plotació per menys costos immobiliaris com a con-
VHT�qQFLD�GH�OD�YHQGD�G
DTXHVW�QHJRFL�HO������

(Q� O
HYROXFLy�GH� O
HStJUDI�Pèrdues per deteriorament 
G
DFWLXV� ÀQDQFHUV va incidir, essencialment, l'allibera-
PHQW�H[WUDRUGLQDUL�GH�SURYLVLRQV�HO�������GH�����PLOLRQV�
G
HXURV�DSUR[LPDGDPHQW�

(O� UHJLVWUH� HO� �����GH� O
RSHUDFLy�GH� UHFRPSUD�GHO� ����
GH�6HUYL+DELWDW��YD�GRQDU� OORF�D�XQ�UHVXOWDW�QHJDWLX�GH�
�����PLOLRQV�G
HXURV�������UHJLVWUDWV�D�Altres dotacions 
a provisions�L�����D�*XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�EDL[D�G
DFWLXV�
L�DOWUHV��

$L[t�PDWHL[��HQ�O
HYROXFLy�LQWHUDQXDO�GH�O
HStJUDI�guanys 
o pèrdues HQ�EDL[D�G
DFWLXV�L�G
DOWUHV va incidir essen-
FLDOPHQW�HO�UHJLVWUH��HO�������GH������PLOLRQV�G
HXURV�GH-
ULYDWV�GH�O
DFRUG�GH�YHQGD�GH�5HSVRO�L�HO�UHVXOWDW�GHULYDW�
GHO�FDQYL�D�OD�FODVVLÀFDFLy�FRPSWDEOH�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�DO�
%)$��SHU������PLOLRQV�G
HXURV�

1�,QFORX�PDUJH�G
LQWHUHVVRV��FRPLVVLRQV��LQJUHVVRV�GHO�QHJRFL�G
DVVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�ULVF��HO�UHVXOWDW�SHO�PqWRGH�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�GH�6HJXU&DL[D�$GHVODV�L�LQJUHVVRV�GH�SDUWLFLSDGHV�DVVHJXUDGRUHV�GHO�%3,�

Estat 
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No Financera
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HVWUXFWXUD�
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Marge d'interessos

Evolució de 2020 respecte a 2019

(O�������HO�PDUJH�G
LQWHUHVVRV�SXMD�D�������PLOLRQV�G
HXURV������UHVSHFWH�D�������D�FDXVD�
de:

 > 'HVFHQV�GHOV�LQJUHVVRV�GHO�FUqGLW�SHU�XQD�GLVPLQXFLy�GHO�WLSXV��D�FDXVD��HQ�SDUW�GHO�
FDQYL�G
HVWUXFWXUD�GH�OD�FDUWHUD�FUHGLWtFLD�SHU�O
LQFUHPHQW�GHOV�SUpVWHFV�,&2��DL[t�FRP�
GH�OD�UHGXFFLy�GHOV�LQJUHVVRV�SURFHGHQWV�GHO�FUqGLW�DO�FRQVXP�L�GHO�GHVFHQV�GH�OD�
FRUED�GH�WLSXV�

 > $SRUWDFLy� LQIHULRU�GH� OD�FDUWHUD�GH�UHQGD�À[D�SHU�GLVPLQXFLy�GHO� WLSXV�PLWMj�FRP�
D�FRQVHT�qQFLD�GH�YHQFLPHQWV�D�WLSXV�HOHYDWV�D�ÀQDOV�GHO�TXDUW�WULPHVWUH�GH������

 > 5HGXFFLy�HQ�HO�FRVW�G
HQWLWDWV�FUHGLWtFLHV��DIDYRULGHV�SHU�O
LQFUHPHQW�GH�ÀQDQoDPHQW�
TXH�HV�YD�SUHQGUH�DPE�HO�%&(�HQ�PLOORUV�FRQGLFLRQV�L�SHU�OHV�PHVXUHV�TXH�YD�HVWDEOLU�
DTXHVWD�HQWLWDW�D�O
RFWXEUH�GH�������HQ�TXq�HV�YD�LQFUHPHQWDU�O
H[FpV�VREUH�HO�FRHÀ-
FLHQW�GH�FDL[D�QR�SHQDOLW]DW�DPE�WLSXV�QHJDWLXV��

 > (VWDOYL�HQ�HOV�FRVWRV�GHO�ÀQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO�SHU�SUHX�PHQRU�D�FDXVD�GHO�GHFUH-
PHQW�GH�OD�FRUED��,�OOHX�GLVPLQXFLy�GHO�FRVW�GHO�ÀQDQoDPHQW�GHWDOOLVWD�SHU�GHVFHQV�
HQ�HO�WLSXV�

 > 0LOORU�DSRUWDFLy�GHO�QHJRFL�DVVHJXUDGRU��SURGXFWHV�G
HVWDOYL��

Evolució 2019 vs. 2018

(O�������HO�PDUJH�G
LQWHUHVVRV�YD�SXMDU�D�������PLOLRQV�G
HXURV��������UHVSHFWH�D�������D�
FDXVD�GH�

 > ,QJUHVVRV�GHO�FUqGLW�VXSHULRUV��SULQFLSDOPHQW�SHU�O
LQFUHPHQW�GH�YROXP�

 > *HVWLy�GHO�ÀQDQoDPHQW�GHWDOOLVWD��TXH�VXSRVD�XQD�UHGXFFLy�GHO�FRVW�SHU�OD�FDQFHOÃOD-
FLy�GHO�GHXWH�VXERUGLQDW�UHWDLO�HO�MXQ\�GH������L�OD�UHGXFFLy�GH���SXQWV�EjVLFV�HQ�HO�
cost de l'estalvi a venciment.

 > (VWDOYL�HQ�HOV�FRVWRV�GHO�ÀQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO�SHU�SUHX�PpV�EDL[��9ROXP�VXSHULRU�
GH�OD�FDUWHUD�GH�UHQGD�À[D�

 > 0LOORU�DSRUWDFLy�GHO�QHJRFL�DVVHJXUDGRU��SURGXFWHV�G
HVWDOYL��

$L[t�PDWHL[��HQ�O
HYROXFLy�YD�LQFLGLU�OD�GLVPLQXFLy�GH�OD�UHQGLELOLWDW�GHO�FUqGLW�L�GH�OD�FDUWHUD�
GH�UHQGD�À[D��
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2020
Informe de Gestió 
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en milions d'euros 2020 2019 2018

Saldo mitjà 7LSXV � Saldo mitjà 7LSXV � Saldo mitjà 7LSXV��

,QWHUPHGLDULV�ÀQDQFHUV 42.313 ����� 25.286 ����� 21.241 �����

&DUWHUD�GH�FUqGLWV��D�� 223.864 ����� 213.298 ����� ������� �����

9DORUV�UHSUHVHQWDWLXV�GH�GHXWH 42.616 ����� 36.184 ����� ������ �����

$OWUHV�DFWLXV�DPE�UHQGLPHQW� 64.954 ����� 61.643 ����� ������ �����

5HVWD�G
DFWLXV 58.959 - ������ - 65.193 - 

7RWDO�DFWLXV�PLWMDQV��E� 432.706 ����� 403.842 ����� 383.801 �����

,QWHUPHGLDULV�ÀQDQFHUV 52.390 ����� ������ ����� 43.601 �����

5HFXUVRV�GH�O
DFWLYLWDW�GHWDOOLVWD��F� 230.533 ����� 214.136 ������ 199.220 �����

(PSUqVWLWV�LQVWLWXFLRQDOV�L�YDORUV�QHJRFLDEOHV 30.341 ����� 28.343 ����� 26.822 �����

3DVVLXV�VXERUGLQDWV ����� ����� 5.400 ����� 6.346 �����

$OWUHV�SDVVLXV�DPE�FRVW ������ ����� ������ ����� 63.366 �����

5HVWD�GH�SDVVLXV 40.243 -  49.450 -  44.446 -  

7RWDO�UHFXUVRV�PLWMDQV��G� 432.706 ����� 403.842 ����� 383.801 �����

'LIHUHQFLDO�GH�OD�FOLHQWHOD��D���F� ����� ����� �����

'LIHUHQFLDO�GHO�EDODQo��E���G� ����� ����� �����

3HU�D�OD�FRUUHFWD�LQWHUSUHWDFLy�V
KDQ�GH�WHQLU�HQ�FRPSWH�HOV�DVSHFWHV�VHJ�HQWV�

 > '
DFRUG�DPE�OD�QRUPDWLYD�FRPSWDEOH��HOV�LQJUHVVRV�GHULYDWV�GH�O
DSOLFDFLy�GH�WLSXV�
QHJDWLXV�V
LPSXWHQ�VHJRQV�OD�VHYD�QDWXUDOHVD��/D�U~EULFD�G
LQWHUPHGLDULV�ÀQDQFHUV�
GH� O
DFWLX�UHFXOO�HOV� LQWHUHVVRV�QHJDWLXV�GHOV�VDOGRV�G
LQWHUPHGLDULV�ÀQDQFHUV�GHO�
SDVVLX��HOV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�GHOV�TXDOV�VyQ�HOV�LQJUHVVRV�SURFHGHQWV�GH�OHV�PHVXUHV�
GH�ÀQDQoDPHQW�GH�O
(&%��7/752�L�052���'H�IRUPD�VLPqWULFD��OD�U~EULFD�G
LQWHUPH-
GLDULV�ÀQDQFHUV�GHO�SDVVLX�UHFXOO�HOV�LQWHUHVVRV�QHJDWLXV�GHOV�VDOGRV�G
LQWHUPHGLDULV�
ÀQDQFHUV�GH�O
DFWLX��1RPpV�HO�QHW�HQWUH�LQJUHVVRV�L�GHVSHVHV�GH�OHV�GXHV�U~EULTXHV�
Wp�VLJQLÀFDFLy�HFRQzPLFD�

 > (OV�HStJUDIV�ª$OWUHV�DFWLXV�DPE�UHQGLPHQW«�L�ª$OWUHV�SDVVLXV�DPE�FRVW«�UHFXOOHQ��
SULQFLSDOPHQW��O
DFWLYLWDW�DVVHJXUDGRUD�GH�YLGD�HVWDOYL�GHO�*UXS��

 > (OV�VDOGRV�GH�WRWHV�OHV�U~EULTXHV�� OOHYDW�GH�ªUHVWD�G
DFWLXV«�L�ªUHVWD�GH�SDVVLXV«��
FRUUHVSRQHQ�D�VDOGRV�DPE�UHQGLPHQW�FRVW��$�ªUHVWD�G
DFWLXV«�L�ªUHVWD�GH�SDVVLXV«�
V
LQFRUSRUHQ� DTXHOOHV� SDUWLGHV� GHO� EDODQo� TXH� QR� WHQHQ� LPSDFWH� HQ� HO� PDUJH�
G
LQWHUHVVRV��DL[t�FRP�DTXHOOV�UHQGLPHQWV�L�FRVWRV�TXH�QR�VyQ�DVVLJQDEOHV�D�FDS�
altra partida. 

 > )LQV�DO�TXDUW�WULPHVWUH�GHO�������OHV�FREHUWXUHV�GH�WLSXV�G
LQWHUqV�GHO�%3,�HV�UHJLV-
WUDYHQ�SHO�QHW�GLQV�GH�O
HStJUDI�ªUHVWD�GH�SDVVLXV«��$�SDUWLU�GHO�SULPHU�WULPHVWUH�
GH������V
KD�KRPRJHQHwW]DW�HO�FULWHUL�GH�SUHVHQWDFLy�DPE�HOV�GH�OD�UHVWD�GHO�*UXS�
L�V
LPSXWHQ�HOV�LPSDFWHV�GLQV�HOV�HStJUDIV�TXH�UHFXOOHQ�HOV�HOHPHQWV�FREHUWV��/D�
UHFODVVLÀFDFLy�YD�WHQLU�XQ�LPSDFWH�SRVLWLX�HQ�(VWDOYL�D�YHQFLPHQW�L�5HVWD�GH�3DVVLXV�
L�QHJDWLX�HQ�9DORUV�UHSUHVHQWDWLXV�GH�GHXWH�L�&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD�DPE�UHQGLPHQW�

 > Des de 31 de desembre de 2019 es compleixen els criteris de compensació pre-
YLVWRV�D�O
,$6����SHU�FRPSHQVDU�HOV�GHULYDWV�GH�QHJRFLDFLy�PDQWLQJXWV�D�WUDYpV�
GH�OHV�FDPEUHV�/&+�L�(85(;��$TXHVWD�FRPSHQVDFLy�YD�GRQDU�OORF�D�XQD�UHGXFFLy�
GHO�VDOGR�GH�OHV�OtQLHV�ª5HVWD�G
DFWLXV«�L�ª5HVWD�GH�SDVVLXV«�UHVSHFWH�D�WULPHVWUHV�
DQWHULRUV�HQ�DTXHVWD�GDWD�
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Informe de Gestió 
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Comissions

Evolució de 2020 respecte a 2019 en milions d'euros 2020 2019 2018

Comissions bancàries, valors 
i altres 1.443  1.500 1.488  

del qual: recurrents 1.262 1.343 1.329

del qual: banca majorista 181 157 159

Fons d'inversió, carteres i 
SICAV 546  538  552  

Plans de pensions 235  222  �����

Comercialització 
G
DVVHJXUDQFHV 203  213  �����

Unit Link i altres1 149  125 99  

Comissions netes 2.576 2.598 2.583

en milions d'euros 2020 2019 2018

Ingressos per dividends ��� 163 146

5HVXOWDWV�G·HQWLWDWV�YDORUDGHV�
pel mètode de la participació ��� 425 826

Ingressos de la cartera de 
participades 454 588 972

1�,QFORX�LQJUHVVRV�FRUUHVSRQHQWV�D�8QLW�/LQN�L�5HQWD�9LWDOLFLD�,QYHUVLyQ�)OH[LEOH��SDUW�JHVWLRQDGD���

(OV�LQJUHVVRV�SHU�FRPLVVLRQV�VH�VLWXHQ�HQ�������
PLOLRQV�G
HXURV��������UHVSHFWH�D�������

 > Les comissions bancàries, valors i altres in-
FORXHQ�HOV�PDWHL[RV�FRQFHSWHV�TXH� O
H[HU-
FLFL� DQWHULRU�� (Q� O
HYROXFLy� DQXDO� ���������
GHVWDFD� OD� FDLJXGD� GH� OHV� FRPLVVLRQV� GH�
PLWMDQV�GH�SDJDPHQW�L�OD�VzOLGD�HYROXFLy�GH�
les comissions de banca majorista. 

 > Les comissions per comercialització d'as-
VHJXUDQFHV�GLVPLQXHL[HQ�UHVSHFWH�D������
���������SULQFLSDOPHQW�SHUTXq�KL�KD�KDJXW�
PHQ\V�DFWLYLWDW�FRPHUFLDO�GXUDQW�HO�VHJRQ�
i tercer trimestres.

 > Les comissions de fons d'inversió, carteres 
L� 6,&$9�VH� VLWXHQ�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV�
���������

 > Les comissions per gestió de plans de 
SHQVLRQV�VH�VLWXHQ�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV�
��������

 > /HV�FRPLVVLRQV�G
8QLW�/LQN�L�DOWUHV�VH�VLWXHQ�
HQ� ����PLOLRQV�G
HXURV� ���������� /D� VHYD�
HYROXFLy� pV� SHUTXq�� HVVHQFLDOPHQW�� V
KD�
JHVWLRQDW�PpV�YROXP�

Evolució 2019 vs. 2018

(OV� LQJUHVVRV� SHU� FRPLVVLRQV� HV� YDQ� VLWXDU� HQ�
������PLOLRQV�G
HXURV��������UHVSHFWH�D�������

 > Les comissions bancàries, els valors i altres 
LQFORXHQ� LQJUHVVRV� G
RSHUDFLRQV� GH� YDORUV��
WUDQVDFFLRQDOLWDW�� ULVF�� JHVWLy� GH� GLSzVLWV��
mitjans de pagament i banca d'inversió. En 
O
HYROXFLy�DQXDO�����������GHVWDFD�HO�FUHL[H-
ment de mitjans de pagaments.

 > Les comissions per comercialització d'as-
VHJXUDQFHV�YDQ�GLVPLQXLU�UHVSHFWH�DO������ 
��������DPE�OD� LQÁXqQFLD�GHO�FDOHQGDUL�GH�
OODQoDPHQW�GH�QRXV�SURGXFWHV�

 > Les comissions de fons d'inversió, carteres i 
6,&$9�HV�YDQ�VLWXDU�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV�
���������(Q�OD�VHYD�HYROXFLy�YDQ�LQFLGLU��HQ-
WUH�G
DOWUHV��OD�UHGXFFLy�GHO�SDWULPRQL�PLWMj�
JHVWLRQDW�GXUDQW�HO������D�FDXVD�GH�O
HYROX-
FLy�QHJDWLYD�GHOV�PHUFDWV�GH�ÀQDOV�GH�������

 > Les comissions per gestió de plans de pen-
VLRQV�HV�YDQ�VLWXDU�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV�
��������

Ingressos de la cartera de participades

(OV�UHVXOWDWV�GH�OHV�HQWLWDWV�YDORUDGHV�SHO�PqWRGH�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�GLVPLQXHL[HQ�����PLOLRQV�G
HXURV����������
UHVSHFWH�D�O
H[HUFLFL�DQWHULRU��SHU�PHQRUV�UHVXOWDWV�GH�OHV�SDUWLFLSDGHV�HQ�HO�FRQWH[W�HFRQzPLF�DFWXDO��H[FHSWH�
6HJXU&DL[D�$GHVODV��TXH�PLOORUD�VLJQLÀFDWLYDPHQW�HO�VHX�UHVXOWDW�DQXDO��SHUTXq�KL�KD�KDJXW�PHQ\V�VLQLVWUDOLWDW�
L�SHU�DOWUHV�DVSHFWHV�VLQJXODUV�HQ�HO�FRQWH[W�GH�OD�&29,'����

(O�������OD�VHYD�HYROXFLy�WDPEp�YD�VHU�QHJDWLYD�������PLOLRQV�G
HXURV����������L�YD�HVWDU�PDUFDGD�SHU�OD�QR�
DWULEXFLy�GHO�UHVXOWDW�GHO�%)$�L�5HSVRO������PLOLRQV�G
HXURV�DWULEXwWV�HO��������

(OV�LQJUHVVRV�SHU�GLYLGHQGV�LQFORXHQ��HVVHQFLDOPHQW��HO�������HOV�GLYLGHQGV�GH�7HOHIyQLFD�L�HO�%)$��SHU�����L����
PLOLRQV�G
HXURV��UHVSHFWLYDPHQW�
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2020
Informe de Gestió 
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5HVXOWDWV�G
RSHUDFLRQV�ÀQDQFHUHV

(O�UHVXOWDW�G
RSHUDFLRQV�ÀQDQFHUHV�VH�VLWXD�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV�HO����������������/D�VHYD�HYROXFLy�HVWj�
PDUFDGD��HQ�SDUW��SHU�OD�PDWHULDOLW]DFLy�GH�SOXVYjOXHV�VXSHULRU�HQ�DFWLXV�GH�UHQGD�À[D�HO�������

,QJUHVVRV�L�GHVSHVHV�HPSDUDWV�HQ�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV�R�UHDVVHJXUDQFHV

(OV�LQJUHVVRV�GHULYDWV�GH�O
DFWLYLWDW�G
DVVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�ULVF�VH�VLWXHQ�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV��DPE�XQ�
FUHL[HPHQW�VzOLG�GHO������UHVSHFWH�D�������(O������HV�YDQ�VLWXDU�HQ�����PLOLRQV�G
HXURV��������GXUDQW�O
DQ\�

Altres ingressos i despeses d'explotació

/
HYROXFLy�GH�O
HStJUDI�$OWUHV�LQJUHVVRV�L�GHVSHVHV�G
H[SORWDFLy���������HVWj�PDUFDGD��SULQFLSDOPHQW��SHU�XQ�LQFUHPHQW�
GH�O
LQJUpV�DVVRFLDW�D�O
~OWLP�earn out�GH�6HJXU&DL[D�$GHVODV�

/
HStJUDI�LQFORX��HQWUH�G
DOWUHV��LQJUHVVRV�L�FjUUHJXHV�GH�ÀOLDOV�QR�LPPRELOLjULHV��LQJUHVVRV�SHU�OORJXHUV�L�GHVSHVHV�SHU�
OD�JHVWLy�GHOV�LPPREOHV�DGMXGLFDWV�L�FRQWULEXFLRQV��WD[HV�L�LPSRVWRV��

en milions d'euros 2020 2019 2018

&RQWULEXFLy�DO�)RQV�ÓQLF�GH�
5HVROXFLy���)RQV�GH�*DUDQWLD�
GH�'LSzVLWV

������ ����� �����

Altres ingressos i despeses 
LPPRELOLjULHV��LQFORX�,%,� ����� 1 �����

Altres 21  ���� ����

Altres ingressos i despeses 
G
H[SORWDFLy ������ ����� �����

 > 5HJLVWUH�GH� OD�FRQWULEXFLy�DO�)RQV�GH�*DUDQWLD�GH�
'LSzVLWV��)*'��SHU�����PLOLRQV�G
HXURV������PLOLRQV�
G
HXURV�HO������L�����HO�������

 > ,QFORX� OD� FRQWULEXFLy� DO� )RQV� ÓQLF� GH� 5HVROXFLy�
�)85��SHU�XQ�LPSRUW�GH�����PLOLRQV�G
HXURV������PL-
OLRQV�G
HXURV�HO������L����PLOLRQV�G
HXURV�HO�������

 > 5HJLVWUH�GH�O
,PSRVW�VREUH�%pQV�,PPREOHV�����PL-
OLRQV�G
HXURV�SHU�D������L������GDYDQW�GHOV����PL-
OLRQV�G
HXURV�GH�������

 > /
HYROXFLy� GH� O
HStJUDI� HO� ����� ��������� pV� FRQ-
VHT�qQFLD�� HVVHQFLDOPHQW�� GH� PHQ\V� GHVSHVHV�
LPPRELOLjULHV��,PSRVW�VREUH�%pQV�,PPREOHV�L�GHV-
SHVHV�GH�PDQWHQLPHQW�L�JHVWLy�GH�OD�FDUWHUD�G
DGMX-
GLFDWV���FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�YHQGD�GHO�QHJRFL�
LPPRELOLDUL��IRUPDOLW]DGD�GXUDQW�HO�TXDUW�WULPHVWUH�
de 2018.
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Despeses d'administració i amortització

/HV�GHVSHVHV�G
DGPLQLVWUDFLy�L�DPRUWLW]DFLy�UHFXUUHQWV�VH�VLWXHQ�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV����������/D�VHYD�
HYROXFLy�LQWHUDQXDO�HV�YHX�DIHFWDGD�SHU�

 > �/RV�GHVSHVHV�GH�SHUVRQDO� GLVPLQXHL[HQ�XQ�������
FRVD�TXH�PDWHULDOLW]D��HQWUH�G
DOWUHV��HOV�HVWDOYLV�DV-
VRFLDWV�D�O
$FRUG�/DERUDO�GH������L�OHV�SUHMXELODFLRQV�
GH�������DPE�HIHFWH�HQ�GDWD���G
DEULO�GH��������TXH�
FRPSHQVHQ�O
LQFUHPHQW�YHJHWDWLX�

 > 'LVPLQXFLy�GHO������GH�OHV�GHVSHVHV�JHQHUDOV�GX-
UDQW� O
DQ\�� (O� ������ OD�GLVPLQXFLy�pV�GHO� ����� UHV-
SHFWH�D�������D�FDXVD��SULQFLSDOPHQW��GH�O
DSOLFDFLy�
de l'IFRS16.

 > /HV� DPRUWLW]DFLRQV� GLVPLQXHL[HQ� XQ�
�����GXUDQW�O
DQ\��PHQWUH�TXH�HO������
YDQ� LQFUHPHQWDU� XQ� ������� FRP� D�
FRQVHT�qQFLD��HQWUH�G
DOWUHV��GH�O
HQ-
WUDGD�HQ�YLJRU�GH�O
,)56����TXH�LPSOL-
ca l'activació i amortització posterior 
GHOV�GUHWV�G
~V�GH�EpQV�HQ�OORJXHU��TXH�
es compensa, essencialment, amb la 
UHGXFFLy� GH� OHV� GHVSHVHV� JHQHUDOV��
6HQVH�DTXHVW�HIHFWH��HO�FUHL[HPHQW�GH�
la despesa per amortització seria de 
O
�����DSUR[LPDGDPHQW��

(O������QR�HV�UHJLVWUHQ�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV��PHQWUH�TXH�HO������LQFORXHQ�O
DFRUG�DO�TXDO�HV�YD�DUULEDU�
DPE�HOV�UHSUHVHQWDQWV�GHOV�WUHEDOODGRUV�GXUDQW�HO�VHJRQ�WULPHVWUH�VREUH�XQ�SOD�DPE�H[WLQFLRQV� LQGHPQLW-
]DGHV��SHU�XQ�YDORU�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�EUXWV��/D�PDMRU�SDUW�GH�OHV�VRUWLGHV�DFRUGDGHV�YDQ�WHQLU�OORF�O
��
d'agost de 2019. El 2018, les despeses extraordinàries estan associades a la integració del BPI.

3qUGXHV�SHU�GHWHULRUDPHQW�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�L�DOWUHV�GRWDFLRQV�D�SURYLVLRQV

Les GRWDFLRQV�SHU� LQVROYqQFLHV�VH�VLWXHQ�HQ��������PLOLRQV�G
HXURV� ������PLOLRQV�G
HXURV�HO��������/D�VHYD�
HYROXFLy�HVWj�PDUFDGD�SHU�OD�PRGLÀFDFLy�GHOV�HVFHQDULV�PDFURHFRQzPLFV�L�OD�SRQGHUDFLy�DWRUJDGD�D�FDGD�HV-
FHQDUL�XWLOLW]DW�HQ�O
HVWLPDFLy�GH�OD�SqUGXD�HVSHUDGD�SHU�ULVF�GH�FUqGLW��3HU�IHU�KR��V
KDQ�XWLOLW]DW�HVFHQDULV�DPE�
SUHYLVLRQV�HFRQzPLTXHV�LQWHUQHV��DPE�GLYHUVRV�QLYHOOV�GH�VHYHULWDW��TXH�LQFRUSRUHQ�HOV�HIHFWHV�HQ�O
HFRQRPLD�
GH�OD�FULVL�VDQLWjULD�PRWLYDGD�SHU�OD�&29,'�����&RP�D�FRQVHT�qQFLD��V
KD�FRQVWLWXwW�XQD�SURYLVLy�SHU�ULVF�GH�
FUqGLW�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�HO�������SHU�WDO�G
DQWLFLSDU�FRQVHT�qQFLHV�IXWXUHV�DVVRFLDGHV�D�OD�&29,'����

(O������ LQFLGHL[HQ�DVSHFWHV� VLQJXODUV��HQ�HVSHFLDO� OD� UHYHUVLy�GH�SURYLVLRQV�DVVRFLDGD�D� O
DFWXDOLW]DFLy�GHO�
YDORU�UHFXSHUDEOH�GH�O
H[SRVLFLy�HQ�XQ�JUDQ�DFUHGLWDW�SHU�XQ�YDORU�GH�����PLOLRQV�G
HXURV��O
LPSDFWH�QHJDWLX�
GHO�UHFDOLEUDWJH�GH�PRGHOV�HQ�XQ�HQWRUQ�GH�GHVDFFHOHUDFLy�PDFURHFRQzPLFD�L�O
DOOLEHUDPHQW�GH�SURYLVLRQV�
GHVSUpV�GH�OD�UHYLVLy�GH�OD�SqUGXD�HVSHUDGD�DVVRFLDGD�DOV�DMXVWRV�SHU�ULVF�GH�FUqGLW�HIHFWXDWV�HQ�DGTXLULU�HO�
%3,��SHU�XQ�YDORU�GH�����PLOLRQV�G
HXURV��

$OWUHV�GRWDFLRQV�UHFXOO��SULQFLSDOPHQW��OD�FREHUWXUD�SHU�D�FRQWLQJqQFLHV�L�HO�GHWHULRUDPHQW�G
DOWUHV�DFWLXV��(Q�OD�
VHYD�HYROXFLy�LQFLGHL[��HVVHQFLDOPHQW��HO�UHJLVWUH�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�DVVRFLDWV�D�OHV�SUHMXELODFLRQV�GH�������
(O������UHFXOO�HO�UHJLVWUH�GH�GRWDFLRQV�SHU�FRQWLQJqQFLHV�OHJDOV�DPE�FULWHULV�FRQVHUYDGRUV��

en milions d'euros 2020 2019 2018

0DUJH�EUXW 8.409 8.605  �������

Despeses de personal ������� �������� ��������

Despeses generals ������� �������� ��������

Amortitzacions ����� ������ ������

Despeses d'administració i 
amortització recurrents ������� �������� ��������

Despeses extraordinàries ������ �����

en milions d'euros 2020 2019 2018

Dotacions per a insolvències ������� ������ �����

Altres dotacions a provisions ����� ������ ������

Pèrdues per deteriorament 
G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�L�DOWUHV�
dotacions a provisions

������� ������ ������

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

*XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�OD�EDL[D�G
DFWLXV�L�DOWUHV

en milions d'euros 2020 2019 2018

5HVXOWDWV�LPPRELOLDULV ����� ���� ������

Altres �� ������ ������

*XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�EDL[D�
d'actius i altres ���� ������� ������

*XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�OD�EDL[D�G
DFWLXV�L�DOWUHV�UHFXOO��SULQFLSDOPHQW��HOV�UHVXOWDWV�G
RSHUDFLRQV�VLQJXODUV�IRUPDOLW]DGHV�
L�HOV�UHVXOWDWV�SHU�YHQGHV� L�VDQHMDPHQWV�G
DFWLXV��/
HYROXFLy� LQWHUDQXDO����������HVWj�PDUFDGD��HVVHQFLDOPHQW��SHOV�
HVGHYHQLPHQWV�H[WUDRUGLQDULV�VHJ�HQWV��

(O�������GHVWDTXHQ��

 > (O�UHJLVWUH�GH�OD�SOXVYjOXD�GH�����PLOLRQV�G
HXURV�GHULYDW�GH�OD�YHQGD�SDUFLDO�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�D�&RPHUFLD��

 > 6
KD�UHJLVWUDW�XQD�SURYLVLy��SHU�XQ�LPSRUW�GH�����PLOLRQV�G
HXURV��DVVRFLDGD�D�O
(UVWH�*URXS�%DQN��D�FDXVD�GH�
O
LPSDFWH�GH�OD�&29,'����D�O
HQWRUQ�HFRQzPLF��DL[t�FRP�O
DOODUJDPHQW�GH�O
HVFHQDUL�GH�WLSXV�G
LQWHUqV�EDL[RV�

(Q�O
HYROXFLy�GH������UHVSHFWH�D�������FDO�UHPDUFDU�TXH�DTXHVW�~OWLP�H[HUFLFL�LQFORwD�

 > (OV�UHVXOWDWV�LPPRELOLDULV�UHFXOOHQ�HO�GHWHULRUDPHQW�GHO�����GH�OD�SDUWLFLSDFLy�TXH�PDQWHQLD�D�6HUYL+DELWDW�HQ�
DTXHOO�PRPHQW�SHU�DGHTXDU�QH�HO�YDORU�HQ�OOLEUHV�DO�QRX�YDORU�UDRQDEOH������PLOLRQV�G
HXURV���$�PpV��LQFORX�OD�
IRUPDOLW]DFLy�GH�OD�YHQGD�GHO�QHJRFL�LPPRELOLDUL��LQFORVRV�GHVSHVHV��LPSRVWRV�L�DOWUHV�FRVWRV��SHU�XQ�LPSRUW�GH�
����PLOLRQV�G
HXURV�

 > $OWUHV�JXDQ\V�R�SqUGXHV�LQFORX�HO�UHVXOWDW�QHJDWLX�GHULYDW�GH�O
DFRUG�GH�YHQGD�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�D�5HSVRO�������
PLOLRQV�G
HXURV��L�HO�FDQYL�GH�FODVVLÀFDFLy�FRPSWDEOH�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�DO�%)$�������PLOLRQV�G
HXURV���DL[t�FRP�HO�
EHQHÀFL�SHU�OD�YHQGD�GHO�QHJRFL�G
DGTXLUHQoD�GHO�%3,������PLOLRQV�G
HXURV��

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
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%DODQo�L�DFWLYLWDW

(O�WRWDO�DFWLX�VH�VLWXD�HQ���������PLOLRQV�G
HXURV�D����GH�
GHVHPEUH�GH��������������GXUDQW�O
DQ\���

El 2019, en relació amb el Patrimoni Net, el canvi de cri-
WHUL�FRPSWDEOH�VREUH�HOV�FRPSURPLVRV�GH�SUHVWDFLy�GHÀ-
nida va implicar la reexpressió de les xifres comparatives 
de períodes anteriors.

L'assignació de capital al BPI es correspon amb la visió 
VXEFRQVROLGDGD��pV�D�GLU��FRQVLGHUDQW�HOV�UHFXUVRV�SURSLV�
GH�OD�ÀOLDO��(O�FDSLWDO�FRQVXPLW�DO�%3,�SHU�OHV�SDUWLFLSDGHV�
assignades al negoci de participacions s'assigna de for-
PD�FRQVLVWHQW�D�DTXHVW�~OWLP�QHJRFL�

/D�GLIHUqQFLD�HQWUH�HO�WRWDO�GH�IRQV�SURSLV�GHO�*UXS�L�HO�
FDSLWDO�DVVLJQDW�D�OD�UHVWD�GH�QHJRFLV�V
DWULEXHL[�DO�QHJRFL�
EDQFDUL�L�G
DVVHJXUDQFHV��TXH�HQJORED�OHV�DFWLYLWDWV�FRU-
SRUDWLYHV�GHO�*UXS�

en milions d'euros 31/12/18 31/12/19 ����������VHJPHQWDFLy�SHU�QHJRFLV�

*UXS *UXS *UXS
Bancari i asse-
JXUDQFHV Participacions BPI

7RWDO�DFWLX 386.546 391.414 451.520 410.690 ����� ������

7RWDO�SDVVLX 362.182 366.263 426.242 389.083 2.565 34.595

Patrimoni Net 24.364 25.151 ������ ������ ��� 2.969

Patrimoni net assignat - ���� ����� ����� ���� �����

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
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en milions d'euros 31/12/18 31/12/19 ����������VHJPHQWDFLy�SHU�QHJRFLV�

*UXS *UXS *UXS

GHO�TXDO�� 
EDQFDUL�L�DVVHJX-
rances GHO�TXDO��%3,

&UqGLWV�D�SDUWLFXODUV ������� 124.334 120.648 106.941 ������

Adquisició d'habitatge 91.642 88.475 85.575 73.586 11.989

$OWUHV�ÀQDOLWDWV 35.404 35.859 35.074 33.355 1.719

Crèdit a empreses ������ 91.308 106.425 96.331 10.094

Sectors productius expromotors 79.515 85.245 100.705 90.767 9.938

Promotors 6.302 6.063 5.720 5.564 156

6HFWRU�S~EOLF 11.830 ������ 16.850 15.005 1.845

&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��EUXW 224.693 227.406 243.924 218.277 25.647

Fons per a insolvències ������� ������� -5.620 -5.105 -515

&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��QHW 218.965 222.702 238.303 213.172 25.131

Riscos contingents 14.588 16.856 ������ 15.254 1.616

(O� FUqGLW� EUXW� D� OD� FOLHQWHOD�GH�JHVWLy� VH� VLWXD� HQ���������
PLOLRQV�G
HXURV����������(Q� O
HYROXFLy�DQXDO�SHU�VHJPHQWV�
destaca: 

 > (O�FUqGLW�SHU�D� O
DGTXLVLFLy�G
KDELWDWJH� �������GXUDQW�
O
DQ\��FRQWLQXD�PDUFDW�SHO�GHVSDODQTXHMDPHQW�GH�OHV�
famílies.

 > (O�FUqGLW�D�SDUWLFXODUV�²�DOWUHV�ÀQDOLWDWV�GLVPLQXHL[�XQ�
�����GXUDQW�O
DQ\��IUXLW�GH�OD�FDLJXGD�GHO�FUqGLW�DO�FRQ-
VXP��GHO�������SHU�OD�GLVPLQXFLy�GH�O
DFWLYLWDW�HFRQz-
PLFD�GHVSUpV�GH�OHV�FRQWtQXHV�UHVWULFFLRQV�GH�PRELOLWDW�

 > (O�ÀQDQoDPHQW�D�HPSUHVHV�FUHL[�GXUDQW�O
DQ\�XQ�������
FRP�D�UHVSRVWD�D�OD�GHPDQGD�GH�FUqGLW�HQ�XQ�FRQWH[W�
HQ�TXq�OHV�HPSUHVHV�YDQ�DQWLFLSDU��GHVSUpV�GH�O
LQLFL�GH�
OD�FULVL�VDQLWjULD��OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�GH�OLTXLGLWDW�SHU�
als trimestres posteriors.

 > (O�FUqGLW�DO�VHFWRU�S~EOLF�LQFUHPHQWD�XQ�������GXUDQW�
O
DQ\��SHU�OD�LQÁXqQFLD�G
RSHUDFLRQV�VLQJXODUV�HQ�XQ�HQ-
WRUQ�GH�OLTXLGLWDW�HOHYDGD�

Crèdit a la clientela

9HJHX�PpV�LQIRUPDFLy�
VREUH�ÀQDQoDPHQW�

DPE�JDUDQWLD�S~EOLFD�
implementada en el marc 

de la COVID-19

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
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5HFXUVRV�GH�FOLHQWV

(OV�UHFXUVRV�GH�FOLHQWV�SXJHQ�D���������PLOLRQV�G
HXURV��������HO�������

(OV�UHFXUVRV�HQ�EDODQo�SXJHQ�D���������PLOLRQV�G
HXURV���������

 > &UHL[HPHQW�GH� O
HVWDOYL�D� OD�YLVWD�ÀQV�DOV���������PLOLRQV�G
HXURV� ����������(Q� OD�
VHYD�HYROXFLy�LQFLGHL[�OD�IRUWDOHVD�GH�OD�IUDQTXtFLD�HQ�XQ�FRQWH[W�HQ�TXq�IDPtOLHV�L�
HPSUHVHV�KDQ�JHVWLRQDW�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�GH�OLTXLGLWDW�

 > /
HVWDOYL� D� WHUPLQL� VH� VLWXD�HQ��������PLOLRQV�G
HXURV�� /D� VHYD�HYROXFLy� FRQWLQXD�
PDUFDGD�SHU�OD�GLVPLQXFLy�GH�GLSzVLWV�HQ�OD�UHQRYDFLy�GH�YHQFLPHQWV�HQ�XQ�HQWRUQ�
GH�WLSXV�G
LQWHUqV�QHJDWLXV��

 > ,QFUHPHQW�GHOV�SDVVLXV�SHU�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV2��������GXUDQW�O
DQ\���SULQFL-
SDOPHQW�SHU�OHV�VXEVFULSFLRQV�QHWHV�SRVLWLYHV�G
8QLW�/LQN�

(OV�DFWLXV�VRWD�JHVWLy FUHL[HQ�ÀQV�DOV���������PLOLRQV�G
HXURV��/D�VHYD�HYROXFLy�DQXDO�
��������HVWj�PDUFDGD�SHU�OD�FDLJXGD�GHOV�PHUFDWV�GXUDQW�OD�SULPHUD�SDUW�GH�������L�
SHU�OD�VHYD�SURJUHVVLYD�UHFXSHUDFLy�SRVWHULRU�GXUDQW�O
DQ\��HQ�HVSHFLDO�GXUDQW�O
~OWLP�
WULPHVWUH��7DPEp�FDO�GHVWDFDU�OHV�VXEVFULSFLRQV�QHWHV�SRVLWLYHV�

 > (O�SDWULPRQL�JHVWLRQDW�HQ�IRQV�G
LQYHUVLy��FDUWHUHV�L�6,&$9�VH�VLWXD�HQ��������PLOLRQV�
G
HXURV��������GXUDQW�O
DQ\��

 > (OV�SODQV�GH�SHQVLRQV�DUULEHQ�DOV��������PLOLRQV�G
HXURV��������GXUDQW�O
DQ\��

$OWUHV� FRPSWHV� LQFORX� SULQFLSDOPHQW� UHFXUVRV� WUDQVLWRULV� DVVRFLDWV� D� WUDQVIHUqQFLHV� L�
recaptació.

en milions d'euros 31/12/18 31/12/19 ����������VHJPHQWDFLy�SHU�QHJRFLV�

*UXS *UXS *UXS GHO�TXDO��EDQFDUL�L�DVVHJXUDQFHV GHO�TXDO��%3,

5HFXUVRV�GH�O
DFWLYLWDW�GH�FOLHQWV 204.980 218.532 242.234 216.432 25.802

Estalvi a la vista 174.256 189.552 220.325 202.980 17.344

Estalvi a termini1 30.724 28.980 21.909 13.451 8.458

3DVVLXV�SHU�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV2 53.450 ������ 59.360 59.360

&HVVLy�WHPSRUDO�G
DFWLXV�L�G
DOWUHV 2.060 1.294 ����� 2.044 13

5HFXUVRV�HQ�EDODQo 260.490 277.272 303.650 277.835 25.815

Fons d'inversió, carteres i SICAV 64.542 68.584 ������ 65.852 5.463

Plans de pensions 29.409 ������ 35.328 35.328

Actius sota gestió 93.951 102.316 106.643 101.180 5.463

Altres comptes 5.108 4.698 5.115 3.778 1.336

Total recursos de clients 359.549 384.286 415.408 382.794 32.614

1 ,QFORX�HPSUqVWLWV�UHWDLO�SHU�XQ�LPSRUW�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�D����
GH�GHVHPEUH�GH�������������PLOLRQV�G
HXURV�HO�������

2�1R�LQFORX�O
LPSDFWH�GH�OD�YDULDFLy�GH�YDORU�GHOV�DFWLXV�ÀQDQFHUV�DVVRFLDWV��
H[FHSWH�HOV�8QLW�HQOODo�L�5HQWD�9LWDOLFLD�,QYHUVLyQ�)OH[LEOH��SDUW�JHVWLRQDGD��

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
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4XDOLWDW�GH�O
DFWLX

Els VDOGRV�GXEWRVRV�GLVPLQXHL[HQ ����PLOLRQV�G
HXURV�GXUDQW� O
DQ\��PDOJUDW� O
DOHQWLPHQW� D� O
DFWLYLWDW� GH�
UHFXSHUDFLy�GXUDQW�O
LQLFL�GH�OD�FULVL�VDQLWjULD��/D�UjWLR�GH�PRUD�VH�VLWXD�HQ�HO�����������SXQWV�EjVLFV�GXUDQW�
O
DQ\���&DO�GHVWDFDU�OD�UHGXFFLy��GXUDQW�O
~OWLP�WULPHVWUH��SHU�XQ�LPSRUW�GH�����PLOLRQV�G
HXURV��DPE�FDLJXGD�
HQ�WRWV�HOV�VHJPHQWV�GH�ULVF��FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�O
DFWLYLWDW�GH�UHFXSHUDFLy��D�OD�TXDO�V
DIHJHL[�O
LPSDFWH�
de vendes de cartera.

Els fons per a insolvències��D����GH�GHVHPEUH�GH�������VH�VLWXD�HQ�������PLOLRQV�G
HXURV��/D�VHYD�HYROXFLy�
HVWj�PDUFDGD�SHU�OD�FUHDFLy�GHO�IRQV�DVVLJQDW�D�OD�&29,'�����TXH�SXMD�D�������PLOLRQV�G
HXURV��(Q�O
HYROXFLy�
GH������L������LQÁXHL[HQ�HOV�DMXVWRV�GHO�YDORU�GH�OHV�H[SRVLFLRQV�FUHGLWtFLHV��OD�FDQFHOÃODFLy�GH�GHXWH�GHULYDW�
GH�OD�FRPSUD�L�O
DGMXGLFDFLy�G
LPPREOHV�L�OD�EDL[D�G
DFWLXV�L�WUDVSDVVRV�D�IDOOLWV�

/D�UjWLR�GH�FREHUWXUD�LQFUHPHQWD�ÀQV�DO����������SXQWV�SHUFHQWXDOV�UHVSHFWH�D�������

en % 31/12/18 31/12/19 ����������VHJPHQWDFLy�SHU�QHJRFLV�

*UXS *UXS *UXS

GHO�TXDO�� 
EDQFDUL�L�DVVHJX-
rances GHO�TXDO��%3,

&UqGLWV�D�SDUWLFXODUV ���� ���� ����

Adquisició d'habitatge 3,8% 3,4% 3,5%

$OWUHV�ÀQDOLWDWV 7,2% 6,7% 6,9%

Crèdit a empreses ���� ���� ����

Sectors productius expromotors 4,7% 2,9% 2,4%

Promotors 14,3% 8,0% 6,7%

6HFWRU�S~EOLF ���� ���� ����

5jWLR�GH�PRURVLWDW��FUqGLWV���DYDOV� ���� ���� ���� ���� �����

5jWLR�GH�FREHUWXUD�GH�OD�PRURVLWDW 54% 55% 67% 65% 88%
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Provisions 5jWLR�GH�FREHUWXUD
2018 2019 2020

9HJHX�PpV�LQIRUPDFLy�
VREUH�PRUDWzULHV�HQ�HO�

marc de de la COVID-19
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Liquiditat i estructura�GH�ÀQDQoDPHQW

en milions d'euros i en % 31/12/18 31/12/19 31/12/20

$FWLXV�OtTXLGV�WRWDOV ������ ������ 114.451
Del qual: saldo disponible en pòlissa no HQLA 22.437 34.410 19.084

Del qual: HQLA 57.093 55.017 95.367

)LQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO 29.453 ������ 35.010
Loan to deposits ���� ���� ���
Liquidity Coverage Ratio ���� ���� ����

Net Stable Funding Ratio ���� ���� ����

Emissió Import Venciment Cost3 Demanda Emissor

'HXWH�6HQLRU�SUHIHUUHG 1.000 5 anys ��������midswap�������� 2.100 CaixaBank

'HXWH�6HQLRU�SUHIHUUHG4 1.000 6 anys  ��������midswap�������� 3.000 CaixaBank

Additional Tier 1 ��� 3HUSHWX ��������midswap��������� 4.100 CaixaBank

'HXWH�6HQLRU�non SUHIHUUHG5 1.000 6 anys  ��������midswap�������� 4.000 CaixaBank

en milions d'euros

/
(QWLWDW�JHVWLRQD�HO�ULVF�GH�OLTXLGLWDW�DPE�O
REMHFWLX�GH�PDQWHQLU�XQV�JUDXV�GH�OLTXLGLWDW�
TXH�SHUPHWLQ�VDWLVIHU�VREUDGDPHQW�HOV�FRPSURPLVRV�GH�SDJDPHQW�L�TXH�QR�SXJXLQ�
SHUMXGLFDU�O
DFWLYLWDW�LQYHUVRUD�SHU�PDQFD�GH�IRQV�SUHVWDEOHV��L�PDQWHQLU�VH��HQ�WRW�PR-
ment, dins del marc d'apetit al risc. 

(Q�OD�1RWD������ª5LVF�GH�OLTXLGLWDW«�GH�OD�PHPzULD�G
DTXHVWV�FRPSWHV�DQXDOV�HV�GHV-
FULXHQ�HOV�SULQFLSLV�HVWUDWqJLFV�L�O
HVWUDWqJLD�GH�ULVF�L�DSHWLW�DO�ULVF�GH�OLTXLGLWDW�L�ÀQDQoD-
ment de l'Entitat. 

(OV�DFWLXV�OtTXLGV�WRWDOV�VH�VLWXHQ�HQ���������PLOLRQV�G
HXURV�D����GH�GHVHPEUH�GH�������
DPE�XQ�FUHL[HPHQW�GH��������PLOLRQV�G
HXURV�GXUDQW�O
DQ\��D�FDXVD��SULQFLSDOPHQW��GH�OD�
JHQHUDFLy�L�DSRUWDFLy�GH�FROÃODWHUDOV�D�OD�SzOLVVD�GHO�%&(�L�D�O
DSRUWDFLy�QHWD�GH�OLTXLGLWDW�
pel gap comercial.

/D�/LTXLGLW\�&RYHUDJH�5DWLR�GHO�*UXS��/&5�1��D����GH�GHVHPEUH�GH�������pV�GHO�������
PROW�SHU�VREUH�GHO�PtQLP�UHTXHULW��HO�������

/D�1HW�6WDEOH�)XQGLQJ�5DWLR��16)5�2�VH�VLWXD�HQ�HO������D����GH�GHVHPEUH�GH�������
SHU�VREUH�GHO�PtQLP�UHJXODWRUL�GHO������TXH�HV�UHTXHUHL[�D�SDUWLU�GHO�MXQ\�GH������

(O�VDOGR�GLVSRVDW�GH�OD�SzOLVVD�GHO�%&(�D����GH�GHVHPEUH�GH������VH�VLWXD�HQ��������
PLOLRQV�G
HXURV��FRUUHVSRQHQWV�DO�7/752�,,,��(O� VDOGR�GLVSRVDW�KD� LQFUHPHQWDW��������
PLOLRQV�GXUDQW�O
DQ\�SHU�OD�GHYROXFLy�DQWLFLSDGD�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�GHO�7/752�,,�
L�SHU�OD�GLVSRVLFLy�GH��������PLOLRQV�G
HXURV�GHO�7/752�,,,�

&DL[D%DQN�PDQWp�XQD�HVWUXFWXUD�GH�ÀQDQoDPHQW�GHWDOOLVWD�VzOLGD��DPE�XQD�UjWLR�ORDQ�
WR�GHSRVLWV�GHO� �����PHQWUH�TXH�HO� ÀQDQoDPHQW� LQVWLWXFLRQDO�SXMD� D��������PLOLRQV�
G
HXURV��GLYHUVLÀFDW�SHU�LQVWUXPHQWV��LQYHUVRUV�L�YHQFLPHQWV��/D�FDSDFLWDW�G
HPLVVLy�QR�
XWLOLW]DGD�GH�FqGXOHV�KLSRWHFjULHV�L�WHUULWRULDOV�GH�&DL[D%DQN��6�$��SXMD�D�������PLOLRQV�
G
HXURV�DO�WDQFDPHQW�GH�GHVHPEUH�GH������

(O�IHEUHU�GH������V
KD�HIHFWXDW�XQD�HPLVVLy�G
XQ�ER�YHUG�GH�������0½�GH�GHXWH�VHQLRU�
QRQ�SUHIHUUHG�D���DQ\V��DPE�XQD�UHQGLELOLWDW�DQXDO�GHO��������HTXLYDOHQW�D�XQ�PLGVZDS�
GH�����SXQWV�EjVLFV�

1�0LWMDQD�GHOV�~OWLPV����PHVRV��

2�$�SDUWLU�GHO����GH�MXQ\�GH�������V
DSOLTXHQ�HOV�FULWHULV�UHJXODWRULV�TXH�HVWDEOHL[�HO�5HJODPHQW��8(�����������GHO�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GHO�&RQVHOO��GH����GH�
PDLJ�GH�������TXH�HQWUD�HQ�YLJRU�DO�MXQ\�GH������

3 Correspon a la yield de l'emissió
4 Bo Social COVID-19
5 Bo verd

INFORMACIÓ SOBRE LES EMISSIONS EFECTUADES EL 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Gestió del capital

La ràtio &RPPRQ�(TXLW\�7LHU����&(7���VH�VLWXD�HQ�HO��������/
HYROXFLy�DQXDO�GH������
SXQWV�EjVLFV�UHFXOO�����SXQWV�EjVLFV�SHU�O
LPSDFWH�H[WUDRUGLQDUL�GH�OD�UHGXFFLy�GHO�GLYL-
GHQG�DPE�FjUUHF�D�O
H[HUFLFL������FRP�XQD�GH�OHV�PHVXUHV�TXH�KD�DGRSWDW�HO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy�DUUDQ�GH�OD�&29,'�����DL[t�FRP�����SXQWV�EjVLFV�SHU�O
DSOLFDFLy�GH�O
DMXVW�
transitori de la normativa IFRS 91�� /D� UHVWD�GH� O
HYROXFLy�DFXPXODGD�V
H[SOLFD�SHU�����
SXQWV�EjVLFV�GH�YDULDFLy�RUJjQLFD������SXQWV�EjVLFV�SHU�OD�SUHYLVLy�GH�GLYLGHQGV�GH�O
DQ\�
L�����SXQWV�EjVLFV�SHU�O
HYROXFLy�GHOV�PHUFDWV�L�DOWUHV��TXH�LQFORX�O
LPSDFWH�GH�OD�YHQGD�
SDUFLDO�GH�&RPHUFLD��OD�SURYLVLy�VREUH�OD�SDUWLFLSDFLy�D�O
(UVWH�*URXS�%DQN�L�O
HQWUDGD�HQ�
YLJRU�GHO�QRX�WUDFWDPHQW�GHO�VRIWZDUH2. 

/D�UjWLR�&(7��VHQVH�DSOLFDFLy�GHO�SHUtRGH�WUDQVLWRUL�GH�O
,)56���VH�VLWXD�HQ�HO��������

'HVSUpV�GHOV�QRXV�DVSHFWHV�UHJXODWRULV�L�VXSHUYLVRUV�DUUDQ�GH�O
HVFHQDUL�GH�&29,'�����HO�
&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�YD�DFRUGDU�UHGXLU�D�O
������O
REMHFWLX�GH�OD�UjWLR�GH�VROYqQFLD�&(7���

La ràtio Tier 1�DUULED�DO��������(O�PHV�G
RFWXEUH�HV�YD�IHU�XQD�QRYD�HPLVVLy�GH�����PL-
OLRQV�G
LQVWUXPHQWV�G
$7���'HVSUpV�G
DTXHVWD�HPLVVLy��HO�*UXS�FREUHL[�WRWDOPHQW�HO�EXFNHW�
G
$7���WDQW�HQ�WHUPHV�GH�UHTXHULPHQWV�GH�3LODU�,��������FRP�OD�SDUW�FRUUHVSRQHQW�GHOV�
UHTXHULPHQWV�GHO�3�5����������

La ràtio de Capital Total�VH�VLWXD�HQ�HO�������L�HO�QLYHOO�GH�SDODQTXHMDPHQW��OHYHUDJH�
UDWLR��VH�VLWXD�HQ�HO������

(Q�UHODFLy�DPE�HO� UHTXHULPHQW�GHO�05(/�� OD�QRYD�GLUHFWLYD�GH�UHFXSHUDFLy� L� UHVROXFLy�
�%55'����TXH�KD�HQWUDW�HQ�YLJRU�DO�GHVHPEUH��HVWDEOHL[�FRP�D�GDWD�OtPLW�SHU�FRPSOLU�DPE�
HOV�UHTXHULPHQWV�GHO�05(/�O
��GH�JHQHU�GH�������DPE�XQ�UHTXHULPHQW�LQWHUPHGL�TXH�FDO�
KDYHU�FRPSOHUW�O
��GH�JHQHU�GH�������$L[t�PDWHL[��GHWHUPLQD�TXH�HOV�UHTXHULPHQWV�GHO�
05(/�7RWDO�L�6XERUGLQDW�V
KDQ�G
H[SUHVVDU�HQ�SHUFHQWDWJH�WDQW�GHOV�$35�FRP�GH�O
H[SRVL-
FLy�GH�OD�UjWLR�GH�SDODQTXHMDPHQW��/5(��SHU�OHV�VHYHV�VLJOHV�HQ�DQJOqV���(O�*UXS�&DL[D%DQN�

KD�G
DFRQVHJXLU��D�SDUWLU�GH�O
��GH�JHQHU�GH�������XQ�YROXP�PtQLP�GH�IRQV�SURSLV�L�SDVVLXV�
admissibles3��05(/�7RWDO�GHO��������GHOV�$35��(Q�UHODFLy�DPE�HO�UHTXHULPHQW�LQWHUPHGL��
HO�65%�KD�GHWHUPLQDW�TXH��GHV�GH�O
��GH�JHQHU�GH�������&DL[D%DQN�KD�G
DFRQVHJXLU�XQ�
UHTXHULPHQW�GHO�05(/�7RWDO�GHO��������GHOV�$35��$L[t�PDWHL[��GHV�GH�O
��GH�JHQHU�GH�
������&DL[D%DQN�KD�GH�FRPSOLU�DPE�XQ�UHTXHULPHQW�GHO�05(/�7RWDO�GH�������GH�OD�/5(��
$O�GHVHPEUH��&DL[D%DQN�Wp�XQD�UjWLR�VREUH�HOV�$35�GHO�������L�GHO������VREUH�OD�/5(��
-D�KD�DUULEDW�DO�QLYHOO�H[LJLW�SHU�D�������$�QLYHOO�VXERUGLQDW��H[FORHQW�HQ�HO�GHXWH�6HQLRU�
SUHIHUUHG�L�DOWUHV�SDVVLXV�SDUL�SDVVX��OD�UjWLR�GHO�05(/�DUULED�DO�������GHOV�$35�L�HO������
GH�OD�/5(��FzPRGDPHQW�SHU�VREUH�GHOV�UHTXHULPHQWV�UHJXODWRULV�GHO��������GHOV�$35�L�
GHO�������GH�OD�/5(��'XUDQW�HO�TXDUW�WULPHVWUH�V
KD�HIHFWXDW�XQD�HPLVVLy�GH�������PLOLRQV�
GH�GHXWH�VHQLRU�QRQ�SUHIHUUHG�TXH�ID�PLOORUDU�OHV�UjWLRV�GHO�05(/��

'
DOWUD�EDQGD��&DL[D%DQN�HVWj�VXEMHFWH�D�UHTXLVLWV�PtQLPV�GH�FDSLWDO�HQ�EDVH�LQGLYLGXDO��
/D�UjWLR�&(7��HQ�DTXHVW�SHUtPHWUH�DUULED�DO��������

$�PpV��HO�%3,�WDPEp�FRPSOHL[�HOV�VHXV�UHTXLVLWV�PtQLPV�GH�FDSLWDO��/HV�UjWLRV�GH�FDSLWDO�
GH�OD�FRPSDQ\LD�D�QLYHOO�VXEFRQVROLGDW�VyQ��&(7��GHO��������7LHU���GHO�������L�&DSLWDO�
7RWDO�GHO��������

/HV�GHFLVLRQV�GHO�%DQF�&HQWUDO�(XURSHX�L�GHO�VXSHUYLVRU�QDFLRQDO��LQFORHQW�KL�OHV�PHVXUHV�
DGRSWDGHV�DUUDQ�GH�OD�FULVL�VDQLWjULD�GH�OD�&29,'�����H[LJHL[HQ�DO�*UXS�TXH�PDQWLQJXL��
GXUDQW�HO�������XQV�UHTXHULPHQWV�GH�FDSLWDO�G
XQ�������SHU�DO�&(7���XQ�������SHU�DO�7LHU�
��L�XQ��������SHU�DO�&DSLWDO�7RWDO��$����GH�GHVHPEUH��&DL[D%DQN�Wp�XQ�PDUJH�GH�����SXQWV�
EjVLFV��pV�D�GLU��������PLOLRQV�G
HXURV��ÀQV�DO�WULJJHU�0'$�GHO�*UXS��

(OV�QLYHOOV�DFWXDOV�GH�VROYqQFLD�GHO�*UXS�FRQVWDWHQ�TXH�HOV�UHTXHULPHQWV�DSOLFDEOHV�QR�
LPSOLTXHQ�FDS�OLPLWDFLy�DXWRPjWLFD�GH�OHV�UHIHULGHV�HQ�OD�QRUPDWLYD�GH�VROYqQFLD�VREUH�
OHV�GLVWULEXFLRQV�GH�GLYLGHQGV��GH�UHWULEXFLy�YDULDEOH�L�G
LQWHUHVVRV�DOV�WLWXODUV�GH�YDORUV�GH�
capital de nivell 1 addicional. 

en milions d'euros i en % 31/12/20 31/12/19 31/12/18

Common Equity Tier 1��&(7��� ������ ����� �����
Tier 1 ������ ����� �����
Capital total ������ ����� �����
MREL ������ ����� �����

$FWLXV�SRQGHUDWV�SHU�ULVF��$35�� ������� ������� 145.942

Leverage ratio ����� ���� ����

1�$O�PDUo��&DL[D%DQN�HV�YD�DFROOLU�D�OHV�
GLVSRVLFLRQV�WUDQVLWzULHV�GH� OD�QRUPD-
WLYD� GH� O
,)56� ��� TXH� SHUPHW� TXH�� DOV�
VHXV�FjOFXOV�GH�VROYqQFLD��HV�PLWLJXL��HQ�
part, la prociclicitat associada al model 
de provisions sota la normativa IFRS 9 
GXUDQW�HO�SHUtRGH�WUDQVLWRUL�HVWDEOHUW�

2 /D� &RPLVVLy� (XURSHD� KD� DSURYDW�� D�
desembre, l'RTS sobre el tractament 
GHO�VRIWZDUH�SHU�D�FDOFXODU�HO�&(7���

3�(OV�SDVVLXV�HOHJLEOHV�LQFORXHQ�HO�GHXWH�
VHQLRU�QRQ�SUHIHUUHG�� HO� GHXWH� VHQLRU�
SUHIHUUHG� L�DOWUHV�SDVVLXV�SDUL�SDVVX�D�
DTXHVWD��D�FULWHUL�GH�OD�-XQWD�ÓQLFD�GH�
5HVROXFLy�

Estat 
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HVWUXFWXUD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

'DGHV�PpV�UHOOHYDQWV�GHO�*UXS�&DL[D%DQN
*HQHU�²�'HVHPEUH Variació

en milions d'euros i en % 2020 2019 2018 2020-19 2019-18

5HVXOWDWV

Marge d'interessos 4.900  4.951 ����� ������ ����

Comissions netes ������� 2.598 2.583 ������� ����

0DUJH�EUXW 8.409  8.605 ����� ������� ������

'HVSHVHV�G
DGPLQLVWUDFLy�L�DPRUWLW]DFLy�UHFXUUHQWV �������� ������� ������� ������� ����

Marge d'explotació 3.830  2.855 4.109 ������� �������

Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.830  3.834 4.133  �������� ������

5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS 1.381  ����� 1.985  �������� �������

,QGLFDGRUV�GH�UHQGLELOLWDW��~OWLPV����PHVRV�

5jWLR�G
HÀFLqQFLD� ����� ����� ����� ������� ����

5jWLR�G
HÀFLqQFLD�VHQVH�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV ����� ����� ����� ������ 2,5

ROE ���� ���� ���� ������ �����

ROTE ����� ���� ���� ������ �����

ROA ���� ���� ���� ������ �����

525:$ ���� ���� ���� ������ �����

Estat 
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No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

'HVHPEUH����� 'HVHPEUH�GH�
2019

'HVHPEUH�GH�
2018

Variació  
2020-2019

Variació 
2019-2018

%DODQo�L�DFWLYLWDW

$FWLX�7RWDO 451.520 391.414 386.546 �������� ����

Patrimoni Net ������ 25.151 24.364 ������ ����

5HFXUVRV�GH�FOLHQWV 415.408 384.286 359.549 ������ ����

&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��EUXW 243.924 ������� 224.693 ������ ����

Gestió del risc

'XEWRVRV 8.601 ����� 11.195 ������ �������

Ràtio de morositat ���� ���� ���� ������ �����

&RVW�GHO�ULVF��~OWLPV����PHVRV� ����� ����� ����� 0,60  0,11

Provisions per a insolvències ����� 4.863 6.014 892  �������

&REHUWXUD�GH�OD�PRURVLWDW ��� ��� ��� 12  1

$GMXGLFDWV�QHWV�GLVSRQLEOHV�SHU�D�OD�YHQGD1 930 958 ��� ����� 218

&REHUWXUD�G
LPPREOHV�DGMXGLFDWV�GLVSRQLEOHV�SHU�D�OD�YHQGD ��� ��� ��� 3  -

/LTXLGLWDW

$FWLXV�OtTXLGV�WRWDOV 114.451 ������ ������ 25.024  �����

Liquidity Coverage Ratio��~OWLPV����PHVRV� ���� ���� ���� 62  ����

Net Stable Funding Ratio �16)5� ���� ���� ���� 16  12

Loan to deposits ��� ���� ���� ���� ���

Solvència

Common Equity Tier 1��&(7��� ������ ����� ����� 1,6  0,5

Tier 1 ������ ����� ����� 2,2  0,5

Capital total ������ ����� ����� 2,4  0,4

MREL ������ ����� ����� 4,5  2,9

$FWLXV�SRQGHUDWV�SHU�ULVF��$35� 144.059 ������� 145.942 �������� 1.938

Leverage Ratio ����� ���� ���� ������ 0,4

Ràtios borsàries1

9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH��½�DFFLy� 4,22 4,20 ���� 0,02  0,13

9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH�WDQJLEOH��½�DFFLy� 3,49 3,49 3,36 - 0,13

%HQHÀFL�QHW�DWULEXwW�SHU�DFFLy��½�DFFLy� (12 mesos) 0,21 0,26 0,32 ������� ������

3(5��3UHX�%HQHÀFLV��YHJDGHV� 10,14 10,64 9,94 ������� 0,69

3��9&�WDQJLEOH��YDORU�FRWLW]DFLy�V��YDORU�FRPSWDEOH�WDQJLEOH� 0,60 0,80 0,94 ������� ������

ALTRES INDICADORS

1 Exposició a Espanya.

Estat 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Política de dividends
(O����G
DEULO�GH������HV�YDQ�DERQDU������HXURV�SHU�DFFLy��
$TXHVW�pV�HO�WRWDO�GH�UHPXQHUDFLy�D�O
DFFLRQLVWD�HIHFWXDW�
DPE�FjUUHF�D�O
H[HUFLFL�������IHW�TXH�VXSRVD�XQ�SD\�RXW�
GHO�������

El Consell d'Administració ha acordat proposar a la pro-
SHUD�-XQWD�*HQHUDO�2UGLQjULD�G
$FFLRQLVWHV�TXH�HV�GLV-
WULEXHL[L� XQ�GLYLGHQG�HQ� HIHFWLX�GH� ������� HXURV�EUXWV�
per acció1�� DPE�FjUUHF�DOV�EHQHÀFLV�GH� O
H[HUFLFL�����2, 
TXH� V
DERQDUj� GXUDQW� HO� VHJRQ� WULPHVWUH�� /
DSURYDFLy�
G
DTXHVW� GLYLGHQG� SHU� SDUW� GH� OD� -XQWD� *HQHUDO� G
$F-
FLRQLVWHV��VL�HVFDX��DL[t�FRP�OHV�FRQGLFLRQV�HVSHFtÀTXHV�
GHO�SDJDPHQW��TXH��HQ�TXDOVHYRO�FDV��HVWDUj�VXEMHFWH�D�
O
H[HFXFLy�GH�OD�IXVLy�DPE�%DQNLD��HV�FRPXQLFDUDQ�TXDQ�

5DWLQJV�de crèdit
Llarg termini &XUW�WHUPLQL Perspectiva

%DD� P-2 HVWDEOH3

HVWDEOH%%%� A-2
1

negativa%%%� F22

HVWDEOHA 5����ORZ�
4

'DWD�GH�O
~OWLPD�FRQÀUPDFLy��
1 A 23 de setembre de 2020
2 A 29 de setembre de 2020

FRUUHVSRQJXL�DO�PHUFDW��$PE�HO�SDJDPHQW�G
DTXHVW�GLYL-
GHQG��O
LPSRUW�GH�OD�UHPXQHUDFLy�D�O
DFFLRQLVWD�FRUUHVSR-
QHQW�D�O
H[HUFLFL������VHUj�HTXLYDOHQW�DO�����VREUH�HO�UH-
VXOWDW�FRQVROLGDW�SURIRUPD�GH�&DL[D%DQN�L�%DQNLD�DMXVWDW��
HQ�OtQLD�DPE�OD�UHFRPDQDFLy�GHO�%DQF�&HQWUDO�(XURSHX��
(O� GLYLGHQG� V
DERQDUj� D� WRWHV� OHV� DFFLRQV� HQ� FLUFXODFLy�
en el moment del pagament. Així mateix, s'ha acordat 
deixar sense vigència la política de dividends anterior i 
IHU�QH�S~EOLFD�XQD�GH�QRYD�TXDQ�HVFDLJXL��TXH�DFRUGDUj�
HO�QRX�&RQVHOO�GHVSUpV�GH�UHYLVDU�L�DSURYDU�HO�SUHVVXSRVW�
GH�������GHVSUpV�GH�OD�IXVLy�SUHYLVWD�DPE�%DQNLD�
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3 A 22 de setembre de 2020
4�$����GH�PDUo�GH�����

1 $VVXPHL[�GLVWULEXFLy�VREUH�HO�WRWDO�G
DFFLRQV�SRVWIXVLy�

2 ,PSRUW�Pj[LP�GLVWULEXwEOH������GHO�UHVXOWDW�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�PpV�%DQNLD��DMXVWDW�SHO�SDJDPHQW�GH�FXSRQV�G
LQVWUXPHQWV�$7��GH�OHV�GXHV�HQWLWDWV��OHV�UHFODVVLÀFDFLRQV�G
2&,�FRQWUD�3	/�L�O
DPRUWLW]DFLy�
G
LQWDQJLEOHV�DPE�LPSDFWH�QHXWUH�HQ�VROYqQFLD�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

$FRQVHJXLU�XQD�
rendibilitat atractiva 
mantenint la 
VROLGHVD�ÀQDQFHUD

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Ser referents en gestió 
UHVSRQVDEOH�L�FRPSURPtV�
DPE�OD�VRFLHWDW
8QD�GH�OHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GH�&DL[D%DQN�pV�VHU�
la referència del sector en banca socialment responsable 
PLWMDQoDQW�HO�UHIRUo�GH�OD�JHVWLy�UHVSRQVDEOH�GHO�QHJRFL��DPE�
qPIDVL�HQ�OD�WUDQVSDUqQFLD�DPE�HOV�FOLHQWV��L�DVVHJXUDQW�OHV�
PLOORUV�SUjFWLTXHV�HQ�FRQWURO�LQWHUQ�L�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�

PRINCIPALS MÈTRIQUES DE SEGUIMENT
PLA ESTRATÈGIC 2019-2021

2020
,QFOXVLy�D�'-6,�
per 9è any 
consecutiu

Emesos ������0½�HQ�ERQV�
2'6

1.625 M€ de 
nova concessió 
MicroBank el 2019-
�����DFXPXODW

2EMHFWLX�����
Mantenir la 
LQFOXVLy�HQ�HO�'-6,

Emissió d'1.500 M€ de 
ERQV�2'6�

�¨������0½�QRYD�
concessió MicroBank 
�����������

2019
,QFOXVLy�D�'-6,�
per 8è any 
consecutiu

Emissió del SULPHU�ER�
social  per 1.000 M€ 
DPE�O
REMHFWLX�GH�UHGXLU�OD�
SREUHVD�L�FUHDU�RFXSDFLy

725 M€ de 
nova concessió 
MicroBank el 2019 

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

EL COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ES BASA EN UN MARC DE GOVERNANÇA SÒLID

MISSIÓ I VALORS >> PLA ESTRATÈGIC 2019-2021
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Aprova la política i estratègia de Sostenibilitat i RSC  
L�VXSHUYLVD�OD�VHYD�LPSODQWDFLy

&RPLWq�GH�5HVSRQVDELOLWDW�
&RUSRUDWLYD�L�5HSXWDFLy

&RPLWq�GH�5LVF�
0HGLDPELHQWDO

Implantació de l'estratègia d'RSC i 
HO�VHX�LPSXOV�HQ�O
RUJDQLW]DFLy

Implantació de l'estratègia ambiental i les 
RSRUWXQLWDWV�GH�QHJRFL�YLQFXODGHV

Comissió  
de Nomenaments
 6XSHUYLVD�O
DFWXDFLy�GH�

CaixaBank en relació amb 
els temes de responsabilitat 

FRUSRUDWLYD��TXH�LQFORXHQ�WDPEp�
l'estratègia mediambiental

Comitè de 
Direcció

Aprova les línies d'acció principals 
de l'àmbit de la responsabilitat 
VRFLDO�FRUSRUDWLYD�L�OD�UHSXWDFLy��

6XSHUYLVD�

Comissió  
GH�5LVFRV

Proposa al Consell la 
SROtWLFD�GH�ULVFRV�GHO�*UXS��
TXH�LQFORX�HOV�WHPHV�$6*

(VWUXFWXUD�zUJDQV�GH�JRYHUQ 0DUF�GH�SROtWLTXHV��FRGLV

Política Corporativa de 
6RVWHQLELOLWDW�L�5HVSRQVDELOLWDW�

6RFLDO�&RUSRUDWLYD
�$FWXDOLW]DFLy������

'HFODUDFLy�VREUH�FDQYL�
climàtic

������

3OD�GH�EDQFD�VRFLDOPHQW�
UHVSRQVDEOH

������

Política corporativa  
de drets humans 
�$FWXDOLW]DFLy������

Política de  
gestió del risc 
PHGLDPELHQWDO

������

Política corporativa 
GH�UHODFLy�DPE�HO�

sector de la defensa
�$FWXDOLW]DFLy������

Per a més 
GHWDOOV��YHJHX�
Comportament 
ètic i 
UHVSRQVDEOH

$TXHVWHV�SROtWLTXHV�HV�FRPSOHPHQWHQ�L�HV�GHVSOHJXHQ�MXQWDPHQW�DPE�G
DOWUHV�
HVSHFtÀTXHV��HVSHFLDOPHQW�HQ�O
jPELW�GH�FRQGXFWD��

La 3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�6RVWHQLELOLWDW� L�5HVSRQVDELOLWDW�6RFLDO�&RUSRUDWLYD�de 
&DL[D%DQN��TXH�YD�DSURYDU�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�L�HO�VHJXLPHQW�GH�OD�TXDO�FRUUHVSRQ�
D�FRPLWqV�GH�SULPHU�QLYHOO�GH�&DL[D%DQN�DPE�OD�LQYROXFUDFLy�GLUHFWD�GH�O
$OWD�'LUHFFLy��
HVWDEOHL[�OD�EDVH�GH�O
DFWXDFLy�UHVSRQVDEOH�L�O
HÀFLqQFLD�HFRQzPLFD�DPE�YROXQWDW�GH�FRP-
SURPtV�DPE�HO�GHVHQYROXSDPHQW�VRFLRHFRQzPLF�GH�OHV�SHUVRQHV�L�HO�WHUULWRUL�

$�WUDYpV�GH�OD�3ROtWLFD��&DL[D%DQN�DVVXPHL[�FRP�D�GLUHFWULXV�SHU�D�OD�JHVWLy�L�HO�GHVHQ-
YROXSDPHQW�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW��O
DFWXDFLy�tQWHJUD��UHVSRQVDEOH�L�VRVWHQLEOH��OD�TXDOLWDW�
Pj[LPD�HQ�HO�VHUYHL�L�O
HÀFLqQFLD�HFRQzPLFD��O
DGRSFLy�G
XQD�SHUVSHFWLYD�D�OODUJ�WHUPLQL�
HQ� OD�SUHVD�GH�GHFLVLRQV�� L� OD� LQQRYDFLy�SHUPDQHQW��TXH�FRQWULEXHL[L� WDQW�FRP�VLJXL�
SRVVLEOH�DO�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�GH�OHV�FRPXQLWDWV�

$TXHVW�FRPSURPtV�DSRUWD�YDORU�DIHJLW�D�O
(QWLWDW�L�DOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�LQFORX�WRWD�
OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�O
RUJDQLW]DFLy��HOV�IDFWRUV�HFRQzPLFV�L�ÀQDQFHUV�GH�O
DFWLYLWDW��OD�
responsabilitat envers el medi ambient, la satisfacció dels clients, la creació de valor per 
als accionistes i els inversors, les necessitats i les aspiracions dels empleats, la relació 
DPE�SURYHwGRUV�L�FROÃODERUDGRUV�L�HOV�VHXV�HIHFWHV�VREUH�OHV�FRPXQLWDWV�L�HOV�HQWRUQV�HQ�
TXq�pV�SUHVHQW�

*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD

/D�3ROtWLFD�Wp�YRFDFLy�GH�*UXS�L�FRQVWLWXHL[�XQ�GRFXPHQW�
UHIHUHQW�SHU�D�WRWHV�OHV�VRFLHWDWV�GHO�*UXS�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

PRIORITATS 2019-2021

MEDI AMBIENT

GOVERNANÇA

INCLUSIÓ 
FINANCERA

ACCIÓ SOCIAL  
I VOLUNTARIAT

INTEGRITAT, 
TRANSPARÈNCIA 
 I DIVERSITAT

,PSXOV�LQLFLDWLYHV�GH 
WUDQVSDUqQFLD�DPE�FOLHQWV

Consolidar la JRYHUQDQoD�GH�
OD�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD�
DPE�YLVLy�GH�*UXS

,PSXOVDU�OD�producció  
verd i emetre ERQV�VRVWHQLEOHV

,PSXOVDU�OD�inversió amb 
impacte social

Mantenir la promoció de l'Obra 
Social Descentralitzada, amb 
focus a la capil·laritat

5HIRUoDU�O
actitud íntegra

Mesurar producció amb impacte  
social o DPELHQWDO�SRVLWLX i incorporar criteris 
$6*�DO�QHJRFL�L�PHVXUDU�SURGXFFLy�DPE�LPSDFWH�
VRFLDO�R�DPELHQWDO�SRVLWLX

$YDQoDU�HQ�HO�mesurament i gestió 
GHO�ULVF�PHGLDPELHQWDO�L�FOLPjWLF

5HIRUoDU�L�GHVHQYROXSDU�HO�pla de 
Cultura Financera

Consolidar el pla de Voluntariat 
Corporatiu

Mantenir el suport a la difusió en 
temes de diversitat i consolidar 
SURJUDPD�:HQJDJH

&RQVROLGDU�OD�JHVWLy��PHVXUDPHQW�L�
VHJXLPHQW�GHO�risc reputacional

Implantar el pla de Gestió 
$PELHQWDO�L�(QHUJqWLFD i renovar les 
FHUWLÀFDFLRQV

Mantenir el posicionament en 
SUR[LPLWDW�L�UHIRUoDU�DFFHVVLELOLWDW

Estrènyer la FROÃODERUDFLy�DPE�
SURJUDPHV�GH�µOD�&DL[Dµ

(Q�DTXHVW�PDUF��HO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQ-
VDEOH�GH�&DL[D%DQN� �TXH�YD�DSURYDU�HO�&RQVHOO�G
$G-
PLQLVWUDFLy�HO��������EDVDW�HQ�HOV�FULWHULV�$6*��$PELHQW��
6RFLHWDW�L�*RYHUQDQoD���Wp���HL[RV�TXH�IXQFLRQHQ�FRP�D�
JXLD�L�FRQWULEXHL[HQ�D�FHQWUDU�VH�HQ�OHV�SULRULWDWV�HVWUDWq-
JLTXHV�HQ�O
jPELW�GH�OD�JHVWLy�UHVSRQVDEOH�

Governance

  MediamEiental

6o
cia

l

ACCIÓ SOCIAL I 
VOLUNTARIAT

INTEGRITAT, 
TRANSPARÈNCIA I 
DIVERSITAT

INCLUSIÓ 
FINANCERA

GOVERNANÇA

MEDI AMBIENT

Pla de Banca 
6RFLDOPHQW�

5HVSRQVDEOH

PLA DE 
DIFUSIÓ

PLA DE
DIÀLEG

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Adhesions i aliances

Per a CaixaBank, és fonamental formar part de la xarxa d'aliances 
L�LQLFLDWLYHV�TXH�HV�WHL[HL[HQ�D�HVFDOD�JOREDO��QDFLRQDO�L�ORFDO��
CaixaBank aporta la seva visió com a banc compromès amb la 
VRFLHWDW�GHV�GH�OD�VHYD�FUHDFLy�HO�������FRQWULEXHL[�D�OD�GLYXOJDFLy�
L�OD�FRQVFLHQFLDFLy�VREUH�DTXHVWV�SULQFLSLV�L�YDORUV�L�V
H[LJHL[�HQ�WRW�
PRPHQW�LQFRUSRUDU�HQ�OD�VHYD�DFWXDFLy�HOV�HVWjQGDUGV�PpV�DOWV�GH�
JHVWLy�TXH�Q
HPDQHQ��

 TRANSVERSALS ASG

Organisme encarregat de 
SURPRXUH�HOV�SULQFLSLV�GH�OHV�
1DFLRQV�8QLGHV���������

3ULQFLSLV�TXH�SURPRXHQ�OD�
integritat en el mercat de 
ERQV�YHUGV�L�VRFLDOV��������

3HUVHJXHL[�OD�FRQVHFXFLy�GHOV�
2'6�PLWMDQoDQW�HO�IRPHQW�
de les inversions d'impacte. 
CaixaBank Asset Management 
ostenta la presidència de 
l'Spanish National Advisory 
Board �������

Fomenta la integració 
d'aspectes socials, 
mediambientals i de 
JRYHUQDQoD�HQ�OD�JHVWLy�GH�
OHV�HPSUHVHV��������

Principis de Banca Responsable. 
3URPRX�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�
i la integració d'aspectes 
ambientals i socials en el negoci 
�������

VidaCaixa és signatària del PSI 
SHU�GHVHQYROXSDU�L�DPSOLDU�
OHV�VROXFLRQV�LQQRYDGRUHV�GH�
JHVWLy�GH�ULVFRV�L�DVVHJXUDQFHV�
TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�OD�
sostenibilitat mediambiental, 
VRFLDO�L�HFRQzPLFD��������

3URPRX�HO�FRPSURPtV�GH�OHV�
empreses en la millora de 
OD�VRFLHWDW�DPE�DFWXDFLRQV�
responsables. CaixaBank està 
present al patronat i al Consell 
$VVHVVRU��������

Organisme de les Nacions 
8QLGHV�TXH�SURPRX�HO�
WXULVPH�UHVSRQVDEOH�L�
DFFHVVLEOH�SHU�D�WRWV��������

La gestora de plans de 
SHQVLRQV��9LGD&DL[D���������
OD�JHVWRUD�G
DFWLXV�GHO�*UXS��
CaixaBank Assest Management 
�������L�%3,�*HVWmR�GH�$WLYRV�
��������HQ�VyQ�VLJQDQWV�

'HIHQVD�O
56&�L�OD�OOXLWD�
FRQWUD�OD�FRUUXSFLy�GH�
les empreses espanyoles 
�������

)D�XQ�VHJXLPHQW�GHO�
compliment dels ODS per 
part d'empreses espanyoles. 
&UHDW�SHU�µOD�&DL[Dµ�HQ�
col·laboració amb la Càtedra 
/LGHUDWJH�L�*RYHUQDQoD�
'HPRFUjWLFD�G
(6$'(��������

Associació espanyola de 
professionals de responsabilitat 
social. CaixaBank és vocal de la 
-XQWD��������

(QWLWDW�TXH�UHSUHVHQWD�OHV�
caixes d'estalvis i banca 
GHWDOOLVWD�D�(XURSD��+L�KD�
diversos comitès amb 
SDUWLFLSDFLy�G
HTXLSV�GH�
CaixaBank.

(QWLWDW�TXH�UHSUHVHQWD�OHV�
caixes d'estalvis a Espanya. 
+L�KD�GLYHUVRV�FRPLWqV�DPE�
SDUWLFLSDFLy�G
HTXLSV�GH�
CaixaBank.

9ROHQ�DVVHJXUDU�TXH�HV�GHVWLQL�
SURX�FDSLWDO�SULYDW�D�LQYHUVLRQV�
sostenibles. Adscrits a la xarxa 
GH�FHQWUHV�HXURSHXV�SHU�D�OD�
sostenibilitat de les Nacions 
8QLGHV��������

Compromís de fomentar, 
SURPRFLRQDU�L�GLYXOJDU�
QRXV�FRQHL[HPHQWV�VREUH�
la responsabilitat social 
FRUSRUDWLYD��������

8Q�SURJUDPD�UHHL[LW�GH�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�H[L-
geix aliances entre els governs, el sector privat i la socie-
WDW� FLYLO�� $TXHVWHV� DOLDQFHV� LQFOXVLYHV� FRQVWUXwGHV� VREUH�
SULQFLSLV�L�YDORUV��XQD�YLVLy�FRPSDUWLGD�L�PHWHV�FRPSDU-
WLGHV�TXH�FROÃORTXHQ�OHV�SHUVRQHV� L�HO�SODQHWD�DO�FHQWUH�
són necessàries a nivell global, regional, nacional i local.

ODS 17

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

AMBIENTAL

SOCIAL GOVERNANÇA

$OLDQoD�DPE�µOD�&DL[Dµ��OD�
primera Obra Social d'Espanya 
L�XQD�GH�OHV�IXQGDFLRQV�PpV�
importants del món. 

La seva missió principal 
pV�GRQDU�VXSRUW�D�OHV�
microempreses i a les 
petites i mitjanes empreses 
HXURSHHV��SLPHV��SHU�
DMXGDU�OHV�D�DFFHGLU�DO�
ÀQDQoDPHQW��������

,QVWLWXFLy�GH�ÀQDQoDPHQW�
a llarg termini de la Unió 
(XURSHD��HOV�DFFLRQLVWHV�GH�
OD�TXDO�VyQ�HOV�VHXV�(VWDWV�
PHPEUHV��������

(O�SURPRX�HO�3DFWH�0XQGLDO�GH�
OHV�1DFLRQV�8QLGHV�DPE�O
REMHFWLX�
G
DXJPHQWDU�OD�UHSUHVHQWDFLy�
de les dones als consells 
d'administració de les empreses 
L�DOV�OORFV�GH�GLUHFFLy�H[HFXWLYD�
������

/D�VHYD�PLVVLy�pV�SURPRXUH�OD�
cohesió i enfortir la integració 
VRFLDO�D�(XURSD�ÀQDQoDQW�
SURMHFWHV�DPE�XQ�IRUW�FRPSRQHQW�
VRFLDO���������

Adhesió al Pla Nacional 
G
(GXFDFLy�)LQDQFHUD�
TXH�SURPRXHQ�HO�%DQF�
d'Espanya i la Comissió 
Nacional del Mercat de 
9DORUV��&109���TXH�Wp�
FRP�D�REMHFWLX�PLOORUDU�HO�
FRQHL[HPHQW�ÀQDQFHU�GH�OD�
SREODFLy��������

3URPRX�OHV�PLFURÀQDQFHV�
FRP�XQD�HLQD�SHU�FRPEDWUH�
O
H[FOXVLy�VRFLDO�L�ÀQDQFHUD�
D�(XURSD�D�WUDYpV�GH�
O
DXWRRFXSDFLy�L�OD�FUHDFLy�GH�
microempreses.

&RPSURPtV�S~EOLF�G
DOLQHDU�OHV�
SROtWLTXHV�SHU�IHU�DYDQoDU�OD�
LJXDOWDW�HQWUH�HOV�JqQHUHV��������

&jWHGUD�SHU�SURPRXUH�OD�
innovació i la sostenibilitat 
en el sector dels agronegocis 
�������

3URPRX�HO�FUHL[HPHQW�HFRQzPLF�
OOLJDW�D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�
en carboni a través de la 
FROÃODERUDFLy�SXEOLFRSULYDGD��
&DL[D%DQN�Q
pV�VRFL�IXQGDGRU�
�������

&RPSURPtV�G
DYDOXDFLy�GH�
ULVFRV�$6*�HQ�HO�ÀQDQoDPHQW�
GH�SURMHFWHV�GH�PpV�GH���
PLOLRQV�G
HXURV��������

3URPRX�OHV�ÀQDQFHV�
sostenibles i la integració 
d'aspectes ambientals i 
VRFLDOV�HQ�HO�QHJRFL��������

'HÀQHL[�HO�SDSHU�L�OHV�
responsabilitats del sector 
ÀQDQFHU�SHU�JDUDQWLU�XQ�IXWXU�
VRVWHQLEOH��������

Iniciativa de la Financial 
6WDELOLW\�%RDUG�TXH�SURPRX�OD�
GLYXOJDFLy�GH�OHV�H[SRVLFLRQV�
FOLPjWLTXHV�GH�OHV�HPSUHVHV�
�������

,QLFLDWLYD�TXH�LPSXOVD�HO�GLjOHJ�
amb les companyies del món 
amb més nivells d'emissions 
DPE�HIHFWH�G
KLYHUQDFOH��������

Iniciativa global i col·laborativa 
d'empreses compromeses amb 
XQD�HQHUJLD������UHQRYDEOH�
�������
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Índexs i ratings de VRVWHQLELOLWDW

Ampli reconeixement per part dels índexs i agències de ratings de sostenibilitat principals.

85
3XQWXDFLy�HQ�VRVWHQLELOLWDW  > '-6,�:RUOG��'-6,�(XURSH��

 > ,QFOzV�LQLQWHUURPSXGDPHQW�GHV�GH�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��QRYHPEUH�GH������
 > �q�EDQF�GH����LQFORVRV�DO�'-6,�:RUOG��
 > $QDOLVWD�6$0�(6*���6	3�*OREDO��

AA
�/tGHU�

Rating ASG

 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��QRYHPEUH�GH������
 > Analista MSCI ESG.
 > /tGHU�D� OHV� FDWHJRULHV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�GH�&DSLWDO�+XPj� L� )LQDQoDPHQW�DPE�

Impacte Ambiental.

4.4
Rating ASG  > )76(�*RRG�*OREDO��)76(�*RRG�(XURSH��)76(�*RRG�,%(;�

 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��MXQ\�GH������
 > 5DWLQJ�JOREDO� �������SHU�VREUH�GHO�VHFWRU� ������ L� WDPEp�SHU�D� WRWHV� OHV�GLPHQVLRQV��

DPELHQWDO����UHVSHFWH�D�����VHFWRU���VRFLDO������UHVSHFWH�D�����VHFWRU��L�JRYHUQDQoD�
�����UHVSHFWH�D�����VHFWRU��

 > $QDOLVWD�(YDOXHVHUYH�

5LVF�PLWMj
������

Rating risc ASG
 > STOXX Global ESG.
 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��PDLJ�GH������
 > 6LWXDW�HQ� OD�SRVLFLy����HQWUH�����EDQFV��([SRVLFLy�VLJQLÀFDWLYDPHQW�SHU�VRWD�GH� OD�

PLWMDQD�VHFWRULDO�L�GHOV�FRPSDUDEOHV�D�(VSDQ\D��%DQFR�6DQWDQGHU�L�%%9$���
 > $QDOLVWD�6XVWDLQDO\WLFV�

A-
�/LGHUDWJH�

Rating canvi climàtic
 > $QDOLVWD�%XUHDX�9HULWDV�
 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��GHVHPEUH�GH������
 > 3XQWXDFLy�SHU� VREUH�GH� OD�PLWMDQD� HXURSHD�GH�&'3� �&�� L� WDPEp�SHU� VREUH�GH� OD�

PLWMDQD�GHO�VHFWRU�ÀQDQFHU��%��
 > Categoria Leadership.

DestacatsEscala MillorPitjor

0 85 100

CCC

Ressagat Mitjana Líder

B BB BBB A AA AAA

0 1 2 3 4 4.4 5

��� 30-40 20-30 10-20 0-10

Sever Alt 0LWMj Baixos Negligible

Reporting

D- D

Conscienciació

C- C

Gestió

B- B

Lideratge

A- A
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C
Categoria: Prime

Transparència: Molt alt
Decile rank: #1

5DWLQJ�FRUSRUDWLX�$6*

Nivell de transparència

 > Analista ISS ESG.
 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��PDLJ�GH������
 > &DL[D%DQN� VH� VLWXD�GLQV�GHO� ���� VXSHULRU�GHO� VHFWRU� �)LQDQFLDOV�3XEOLF�	�5HJLRQDO�

%DQNV��TXH�LQFORX�����FRPSDQ\LHV��

1/2
3XQWXDFLy�$6*

 > Analista ISS.
 > $FWXDOLW]DFLy�PHQVXDO��~OWLPD�LQIRUPDFLy�GLVSRQLEOH��JHQHU�GH������
 > 4XDOLÀFDFLy�ª�«�HQ�DPELHQWDO�L�VRFLDO�L�ª�«�HQ�JRYHUQDQoD�

54
�5REXVW�

Índex de sostenibilitat
 > (7+,%(/�6XVWDLQDELOLW\�,QGH[�(XURSH��(XURQH[W�(XUR]RQH�����L�(XURSH�����
 > Analista VigeoEiris.
 > 3ULPHUD�LQFOXVLy�HO�������ÓOWLPD�DFWXDOLW]DFLy��GHVHPEUH�GH������
 > &DWHJRULD�JOREDO�5REXVW�SHU�VREUH�GH�OD�PLWMDQD�GHO�VHFWRU��&DWHJRULD�$YDQoDGD�HQ�

HVWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�L�DOJXQHV�jUHHV�GH�UHFXUVRV�KXPDQV��

DestacatsEscala MillorPitjor

D- C'� B-D &�C- B %� A- $�A

10 68 49 5� 3 12

Molt baix AltMitjàBaixos Molt alt

0 <30 30-49 50-59 >59 100

Feble $YDQoDWLimitat 5REXVW

$OWUHV�UHFRQHL[HPHQWV

6XVWDLQDELOLW\ 
Yearbook 2020

The Banker and Brand Finance: 
Top 500 Banking Brands 2020

 > ,QFOzV� DO� 6XVWDLQDELOLW\� <HDUERRN� ����� SHU�
QRYq�DQ\�FRQVHFXWLX�

 > &DWHJRULD� GH� EURQ]H� D� 6$0� SHU� TXDUW� DQ\�
FRQVHFXWLX�

 > 3RVLFLy����HQ�HO�UjQTXLQJ�JOREDO�
 > 5DWLQJ��$$�
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DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

/
tQGH[�'RZ� -RQHV� 6XVWDLQDELOLW\� ,QGH[� �'-6,�� V
LPSXOVD�
FRP�XQ�SURMHFWH�GH�PLOORUD�FRQWLQXDGD�GH� OHV�RUJDQLW-
]DFLRQV��3HU�D�&DL[D%DQN�� OD� LQFOXVLy�HQ�HO�'-6,�pV�XQD�
mètrica de primer nivell del Pla estratègic.

(Q�O
H[HUFLFL�������&DL[D%DQN�VH�VLWXD�HQWUH�HOV����SULPHUV�
EDQFV�GH�O
tQGH[��+D�H[SHULPHQWDW�XQD�PLOORUD�GHVWDFDGD�
en les dimensions de Governance i Mediambiental. En 
HOV�jPELWV� VHJ�HQWV��&DL[D%DQN�REWp�SXQWXDFLRQV�PROW�
SHU�VREUH�GH�OD�PLWMDQD��JHVWLy�GH�ULVFRV��HVWUDWqJLD�ÀVFDO��
SURWHFFLy�GH� OD�SULYDFLWDW��GHVHQYROXSDPHQW�GHO�FDSLWDO�
KXPj�

GRAN PUJADA EN 
FINANCES SOSTENIBLES

+18 p.

&$,;$%$1.��,1&/Ò6$�$�'-6,�����1

%DQF��GH���� 
D�'-6,�:RUOG

%DQF��GH���� 
HQ�'6-,�(XURSD7è 2n

Puntuació 
Millora  
respecte a 2019

0LWMDQD�EDQFV� 
'-6,�:RUOG

0LOORU�HQ�EDQFV� 
'-6,�:RUOG

3XQWXDFLy�JOREDO 85 ���S� 83 89

'LPHQVLy�HFRQzPLFD 80 ���S� �� 86

Dimensió mediambiental 90 ���S� 92 99

Dimensió social 89 -1 p. �� 93

&DL[D%DQN�HO������

1�������HPSUHVHV�HOHJLEOHV������VHOHFFLRQDGHV��L�����EDQFV�HOHJLEOHV�����VHOHFFLRQDWV��
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5HSXWDFLy

&DL[D%DQN�KD�GHVHQYROXSDW�XQ�VLVWHPD�FRQWLQXDW�GH�PHVXUDPHQW�L�DQjOLVL�GH�OD�UHSX-
WDFLy�GH�O
(QWLWDW��D�WUDYpV�G
DVSHFWHV�TXDOLWDWLXV�L�TXDQWLWDWLXV��TXH�SHUPHW�IHU�HO�VHJXL-
PHQW�L�OD�JHVWLy�GH�OD�UHSXWDFLy�FRUSRUDWLYD��L�FRPXQLFD�HO�VHX�HVWDW�L�OD�VHYD�HYROXFLy�
DOV�ÒUJDQV�GH�*RYHUQ�GH�PDQHUD�SHULzGLFD��

/
,*5�pV�XQD�PqWULFD�GHO�3OD�(VWUDWqJLF�TXH�LQWHJUD�OHV�SHUFHSFLRQV�GHOV�LGYHUVRV�VWDNH-
KROGHUV�VREUH�O
(QWLWDW�HQ�XQD�HVFDOD���������L�HV�FRQVLGHUD�FRP�XQD�best practice pel 
VHX� HQIRFDPHQW� multistakeholder�� /
,*5�� FRQMXQWDPHQW� DPE� O
(VWXGL� GH� 0DWHULDOLWDW��
SHUPHW� FDSWDU� OD� VHQVLELOLWDW� GHOV� GLIHUHQWV� JUXSV� G
LQWHUqV� VREUH� GLIHUHQWV� DVSHFWHV�
TXH�SRGHQ�UHVXOWDU�FUtWLFV�SHU�D�&DL[D%DQN�L�TXH�SRGULHQ�LPSOLFDU�XQ�HVWUqV�HQ�OD�VHYD�
UHQGLELOLWDW�L�OD�VHYD�VRVWHQLELOLWDW�IXWXUHV�

'H�FDUD�D�PLOORUDU�HO�PHVXUDPHQW�GH� OD�UHSXWDFLy��V
KD�DXJPHQWDW� OD� IUHT�qQFLD�GH�
OHV�HQTXHVWHV�GH� UHSXWDFLy�D� FOLHQWV� L� DFFLRQLVWHV�� 6
KD�SDVVDW�G
HQTXHVWHV� DQXDOV� D�
WULPHVWUDOV��$L[z�SHUPHWUj�WHQLU�PpV�LQIRUPDFLy�L�PpV�DFWXDOLW]DGD�VREUH�OD�SHUFHSFLy�
dels stakeholders més rellevants per a CaixaBank.

(/�0(685$0(17�'(�/$�5(387$&,Ð

1
ENS PERMET 
RESPONDRE A:

Com�HQV�SHUFHEHQ"

Quins aspectes es poden 
FRQYHUWLU�HQ�XQ�ULVF�SHU�
a CaixaBank per la seva 
SHUFHSFLy�QHJDWLYD"

3
ENS PORTA A:

Diagnosticar problemes de 
UHSXWDFLy

)L[DU�REMHFWLXV�HQ�DTXHVW�jPELW

Mesurar l'evolució de l'Entitat

Establir comparatives

2
ES BASA EN:

CLIENTSACCIONISTES

ANALISTES

REGULADOR

INSTITUCIONS 
SOCIALS NO CLIENTS

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

SOCIETAT

+400 Indicadors

Mesurament de percepcions o estats d'opinió 

,*5�com a mètrica de síntesi 

$XGLWRULHV�H[WHUQHV�

EMPLEATS

Pes90% IGR CaixaBank - ESP

Pes

Mètrica 
,*5�*UXS

10%+

=

IGR BPI - PT

ÌQGH[�JOREDO�GH�UHSXWDFLy��,*5�
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(O� 6HUYHL�G
$WHQFLy�DO� 5LVF�5HSXWDFLRQDO� �6$55�� FRQWUL-
EXHL[�D�FRPSOLPHQWDU�OHV�SROtWLTXHV�UHVSRQVDEOHV��'UHWV�
+XPDQV��6RVWHQLELOLWDW�L�5HVSRQVDELOLWDW�6RFLDO�&RUSRUD-
WLYD� L�'HIHQVD��HQWUH�G
DOWUHV�� L�D�JHVWLRQDU�HO�ULVF�UHSX-
WDFLRQDO�� MD� TXH� SUHVWD� VXSRUW� D� OD� [DU[D� FRPHUFLDO� L� D�
DOWUHV�GHSDUWDPHQWV� FRUSRUDWLXV� �5LVFRV� L�&RPSOLDQFH���
(O�6$55�DQDOLW]D�FRQVXOWHV�VREUH�RSHUDFLRQV�SRWHQFLDOV�
TXH�SXJXLQ�YXOQHUDU�HOV�FRGLV�GH�FRQGXFWD�R�TXH�SXJXLQ�
WHQLU�XQ�LPSDFWH�D�OD�UHSXWDFLy�GH�O
(QWLWDW��3HU�D�O
DQjOLVL�
V
XWLOLW]HQ�HLQHV�H[WHUQHV�GH�SURYHwGRUV�G
DQjOLVL�GH�ULVF�
UHSXWDFLRQDO�

3HULzGLFDPHQW��HV�V
LQIRUPD�GH�O
DFWLYLWDW�GHO�6$55�DO�&R-
PLWq�GH�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�L�5HSXWDFLy��L�V
HOH-
YHQ�DO�&RPLWq��SHU�VDQFLRQDU�ORV��HOV�WHPHV�SHU�DOV�TXDOV�
FRQVLGHUD�TXH�FDO�XQD�GHFLVLy�D�PpV�DOW�QLYHOO��'XUDQW�HO�
2020, s'han elevat 6 operacions al Comitè per sencio-
nar-les.

(O�������V
KDQ�UHVROW�����FRQVXOWHV�
�����HO��������HO�����GH�OHV�TXDOV�
han estat relacionades amb el 
sector Defensa i, la resta, amb 
DOWUHV�SROtWLTXHV�UHVSRQVDEOHV�R�
amb clients i operacions amb 
LPSDFWH�UHSXWDFLRQDO�SRWHQFLDO��

6HUYHL�G
$WHQFLy�DO�5LVF�5HSXWDFLRQDO��6$55�
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Diàleg�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV
(O�*UXS�&DL[D%DQN�PDQWp�D�GLVSRVLFLy�GHOV� VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�GLYHUVRV�canals de 
FRPXQLFDFLy��SDUWLFLSDFLy�L�GLjOHJ�� L�HV�FRPSURPHW�D�GRQDU�ORV� OD�Pj[LPD�GLIXVLy�
possible. 

$TXHVWV�FDQDOV�SRGHQ�VHU��HQWUH�G
DOWUHV��WHOqIRQV�JUDWXwWV�L�E~VWLHV�HOHFWUzQLTXHV�G
DWHQ-
FLy�DO�FOLHQW��D�O
DFFLRQLVWD�L�LQYHUVRU�L�DO�SURYHwGRU��RÀFLQHV�G
DWHQFLy�DO�FOLHQW�L�D�O
DFFLR-
QLVWD��SODWDIRUPHV�GH�SDUWLFLSDFLy�HQ�OtQLD�SHU�D�FOLHQWV�L�HPSOHDWV�L�HPSOHDGHV��WUREDGHV�
L�MRUQDGHV��HQTXHVWHV�SHULzGLTXHV�G
RSLQLy��QRWHV�GH�SUHPVD�L�DOWUHV�FDQDOV�GH�GLjOHJ�
DFWLX�DPE�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�

Clients

(V� YRO�PSXOVDU� HO�GLjOHJ�DFWLX� DPE�HOV� FOLHQWV�� SRVDU� D� OD� VHYD�GLVSRVLFLy�HOV� FDQDOV�
QHFHVVDULV�SHUTXq�SXJXLQ�IHU�DUULEDU�OHV�VHYHV�FRQVXOWHV�L�UHFODPDFLRQV�L�RIHULU�ORV�XQD�
UHVSRVWD�jJLO��SHUVRQDOLW]DGD�L�GH�TXDOLWDW��

/D�YHX�GHO�FOLHQW�HV�UHFXOO�SULQFLSDOPHQW�D�WUDYpV�GHO�0RGHO�9(8������GHO�TXDO�HV�GHV-
SUHQHQ�tQGH[V�TXH�SHUPHWHQ�PHVXUDU�QH�O
H[SHULqQFLD�L�OD�TXDOLWDW�GHO�VHUYHL��/
ÌQGH[ 
*OREDO�GH�5HSXWDFLy�i l'Estudi de Materialitat VyQ�GXHV�HLQHV�GH�GLjOHJ�D�WUDYpV�GH�
OHV�TXDOV�HV�UHFXOO��WDPEp��OD�YHX�GH�FOLHQW�VREUH�WHPHV�HVSHFtÀFV��OD�VHYD�SHUFHSFLy�GH�
OD�UHSXWDFLy�L�OD�VHYD�YLVLy�VREUH�HOV�DVSHFWHV�SULRULWDULV�SHU�D�&DL[D%DQN�SHO�TXH�ID�D�
LPSDFWH�L�VRVWHQLELOLWDW�IXWXUV��UHVSHFWLYDPHQW��)LQDOPHQW�HO�Contact Center Clients i 
el 6HUYHL�G
$WHQFLy�DO�&OLHQW�VyQ�HOV�FDQDOV�SULQFLSDOV�TXH�O
(QWLWDW�SRVD�D�GLVSRVLFLy�
GHOV�FOLHQWV�SHU�DWHQGUH�OHV�VHYHV�FRQVXOWHV�L�UHFODPDFLRQV�

3HU�D�PpV�GHWDOOV��YHJHX 
l'apartat
0RGHO�GH�9(8����

Per a més detalls, 
YHJHX l'partat
Materialitat
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�������
Atenció al client

���������
&DL[D%DQN1RZ

���������
Targetes

Contact centers clients

'XUDQW�O
DQ\�������HO�&RQWDFW�&HQWHU�&OLHQWV��&&&��KD�FRQVROLGDW�HO�VHX�PRGHO�GH�YLVLy�
global 360º del client, i ha potenciat la interacció amb les diverses àrees de negoci per fer-
ORV�DUULEDU�OD�YHX�GHO�FOLHQW�L�DQWLFLSDU�TXDOVHYRO�FDQYL��DPE�O
REMHFWLX�GH�PLOORUDU�O
DWHQFLy�
L�O
H[SHULqQFLD�TXH�HOV�RIHULP�

$�SDUWLU�GHO�PHV�GH�PDUo��HO�FRQWH[W�VDQLWDUL�YD�IHU�TXH�FDOJXpV�UHYLVDU�SURFHGLPHQWV�L�OD�
JHVWLy�GHOV�VHUYHLV�SHU�DGDSWDU�QRV�D�XQ�LQFUHPHQW�GH�PpV�G
XQ�����GH�JHVWLy�QR�SUH-
VHQFLDO�VREUH�OD�YROXPHWULD�SUHYLVWD�HQ�DOJXQV�PHVRV��

(O�VHUYHL�GHO�&&&�JHVWLRQD�FRQVXOWHV��SHWLFLRQV��VXJJHULPHQWV�L�LQVDWLVIDFFLRQV�GH�FOLHQWV�L�
QR�FOLHQWV�TXH�DUULEHQ�SHU�FDQDO�WHOHIzQLF��SHU�FDQDOV�HVFULWV��[DW��:KDWV$SS��FRUUHX�HOHF-
WUzQLF�L�FDUWD��L�WDPEp�OHV�LQWHUDFFLRQV�D�WUDYpV�GH�[DU[HV�VRFLDOV��7ZLWWHU�L�FRPHQWDULV�GH�
OHV�DSOLFDFLRQV���/D�XQLÀFDFLy�GH�OD�PDMRULD�GHOV�WHOqIRQV�G
DVVLVWqQFLD�HQ�XQ�WHOqIRQ�~QLF�
���������������Wp�O
REMHFWLX�GH�IDFLOLWDU�DOV�FOLHQWV�L�QR�FOLHQWV�FRPXQLFDU�VH�DPE�HO�*UXS��

'HV�GH������V
HVWj�WUHEDOODQW�SHU�LQFRUSRUDU�OD�LQWHOÃOLJqQFLD�DUWLÀFLDO�GH�ERWV�SHU�IHU�PpV�
HÀFLHQW�OD�JHVWLy�GH�WUXFDGHV��8Q�����GH�OHV�WUXFDGHV�TXH�HV�UHEHQ�D�WUDYpV�GHO�WHOqIRQ�
~QLF�HV�GHULYHQ�FRUUHFWDPHQW�DO�VHUYHL�FRUUHVSRQHQW�XWLOLW]DQW�OD�WHFQRORJLD�

DETALL DELS CONTACTES EL 2020 MOTIU DE LA INTERACCIÓ CANAL TELEFÒNIC

>4 M 
G
LQWHUDFFLRQV�HQ�&&&�GXUDQW�HO�����

����383.674 
(VFULW��FDUWD��FRUUHX�

HOHFWUzQLF�

��� 61.328 
Xarxes socials

164.090
5HVWD

55.854
:LYDL

246.045
$VVLVWqQFLD�HQ�FDL[HUV

�������
imagin����� 

3.633.808 
Telèfon

$GGLFLRQDOPHQW��HOV�FOLHQWV�XVXDULV�GH�EDQFD�GLJLWDO�&DL[D%DQN�1RZ�WHQHQ�D�OD�VHYD�GLV-
SRVLFLy�XQ�DVVLVWHQW�YLUWXDO��1HR��D�WUDYpV�GHO�TXDO�V
KDQ�GXW�D�WHUPH��HO�����������������
LQWHUDFFLRQV��XQ�������GH�OHV�TXDOV�HV�UHVROHQ�VHQVH�GHULYDFLy�D�DJHQW�JUjFLHV�D�O
HVWUXFWXUD�
Cognitive. 

/D�TXDOLWDW�GHO�VHUYHL�GHO�&&&�V
DYDOXD�GH�PDQHUD�FRQWLQXDGD�D�WUDYpV�G
DXGLWRULHV��WDQW�GH�
PDQHUD�LQWHUQD�FRP�DPE�HPSUHVHV�H[WHUQHV��SHU�JDUDQWLU�OD�FRUUHFWD�DWHQFLy�L�UHVROXFLy�
DPE�O
REMHFWLX�G
DFRQVHJXLU�HOV�HVWjQGDUGV�GH�TXDOLWDW�L�H[FHOÃOqQFLD�TXH�PDUFD�&DL[D%DQN�

(Q�HOV�VHUYHLV�GH�&RQWDFW�&HQWHU�HVSHFtÀFV�GHO�%3,�L�GH�&RQVXPHU�)LQDQFH��HO������V
KDQ�
gestionat 1.035.254 i 1.321.413 interaccions, respectivament.

+23% 
d'interaccions respecte a 2019

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat
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Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

6HUYHL�G
$WHQFLy�DO�&OLHQW��6$&�

(O�6$&�V
HQFDUUHJD�G
DWHQGUH�L�UHVROGUH�TXHL[HV�L�UHFOD-
PDFLRQV�GH�FOLHQWV��eV�XQ�VHUYHL�VHSDUDW�GHOV�VHUYHLV�FR-
PHUFLDOV�L�DFWXD�DPE�LQGHSHQGqQFLD�GH�FULWHUL� L�DPE�HO�
coneixement i l'aplicació de la normativa de protecció 
GH�FOLHQWV�L�UHJXODGRUV�L�OHV�PLOORUV�SUjFWLTXHV�EDQFjULHV��

5HFODPDFLRQV�UHEXGHV1 2020 2019

Servei d'Atenció al Client 119.361 ������

Presentades davant els serveis de reclamacions 
GHOV�VXSHUYLVRUV

1.598 1.322

Banc d'Espanya 1.350 1.116

Comissió Nacional del Mercat de Valors 82 85

'LUHFFLy�*HQHUDO�G
$VVHJXUDQFHV�L� 
Plans de Pensions

166 121

DETALL I GESTIÓ DE LES RECLAMACIONS REBUDES PEL SAC

20192020

49 % 
33 % 
18 % 

Favorables al reclamant

Favorables a l'Entitat

Altres  
�QR�DGPHVD�VHQVH�
SURQXQFLDPHQW�

5HVROXFLy

25%
58%
17% 

Menys de 10 dies

10-30 dies

Més de 30 dies7HPSV�PLWMj�
de resolució

Tipologia de 
reclamació

38% 
20% 
16% 
9%
8%
6%
3%
1%

2SHUDFLRQV�G
DFWLX

Targetes i TPV

2SHUDFLRQV�GH�SDVVLX

Altres serveis

$VVHJXUDQFHV�L�IRQV�GH�SHQVLRQV

Serveis de cobrament i pagament

Canal

Serveis d'inversió

/
DQ\������V
KD�UHJLVWUDW�XQ�LQFUHPHQW�GHO�������HQ�OHV�
UHFODPDFLRQV�UHEXGHV�DO�6$&��(Q�JUDQ�PHVXUD��DTXHVW�LQ-
FUHPHQW�Wp�HO�VHX�RULJHQ�HQ�IDFWRUV�FRQMXQWXUDOV�FRP�QRXV�
SURQXQFLDPHQWV�MXGLFLDOV�GHO�7ULEXQDO�6XSUHP��6HQWqQFLHV�
VREUH�XVXUD�R�GHVSHVHV�KLSRWHFjULHV���OD�SUHVFULSFLy�GH�OHV�
accions civils per aplicació de la reforma del Codi Civil de 
�����R��HQ�PHQRU�PHVXUD��OD�&29,'�����PRUDWzULHV�OHJDOV�
L�VHFWRULDOV��ÀQDQoDPHQWV�DPE�JDUDQWLD�S~EOLFD��TXH�KDQ�
SURYRFDW�XQ�DXJPHQW�GH�UHFODPDFLRQV��VREUHWRW�UHODFLR-
QDGHV�DPE�OHV�KLSRWHTXHV�

(O�������HO�%3,�KD�LPSOHPHQWDW�XQD�QRYD�3ROtWLFD�GH�7UDF-
WDPHQW�GH�4XHL[HV�L�5HFODPDFLRQV��V
H[FORXHQ�G
DTXHVW�
FDQDO�OHV�LQVDWLVIDFFLRQV���HO�WRWDO�GH�UHFODPDFLRQV�KD�SX-
MDW�D��������������HO��������DPE�XQ�����GH�UHFODPDFLRQV�
FRQFORVHV�D�IDYRU�GHO�FOLHQW������HO�������

48%
36%
16% 

Favorables al reclamant

Favorables a l'entitat

Altres  
�QR�DGPHVD�VHQVH�
SURQXQFLDPHQW�

5HVROXFLy

32%
57%
11% 

Menys de 10 dies

10-30 dies

Més de 30 dies

Tipologia de 
reclamació

32% 
21% 
15% 
12%
9%
7%
3%
1%

2SHUDFLRQV�G
DFWLX

Targetes i TPV

2SHUDFLRQV�GH�SDVVLX

Altres serveis

$VVHJXUDQFHV�L�IRQV�GH�SHQVLRQV

Serveis de cobrament i pagament

Canal

Serveis d'inversió

1�0pV�LQIRUPDFLy�D�OD�1RWD�������ª6HUYHLV�G
DWHQFLy�DO�FOLHQW«��GHOV�FRPSWHV�DQXDOV�FRQVROLGDWV�DGMXQWV��
/HV�UHFODPDFLRQV�TXH�HV�GHWDOOHQ�DTXt�QR�UHFXOOHQ�OHV�TXH�KD�UHEXW�&UHGLÀPR������HO������L���DOWD�DO�
%DQF�G
(VSDQ\D���DPE�XQ�����GH�UHVROXFLy�IDYRUDEOH�SHU�DO�FOLHQW�

7HPSV�PLWMj�
de resolució

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Accionistes i inversors

$�&DL[D%DQN�HV�WUHEDOOD�SHU�FRUUHVSRQGUH�D�OD�FRQÀDQoD�
TXH�DFFLRQLVWHV�L�LQYHUVRUV�KL�KDQ�GLSRVLWDW�L��VHPSUH�TXH�
VLJXL�SRVVLEOH��DWHQGUH�OHV�VHYHV�QHFHVVLWDWV�L�H[SHFWDWL-
YHV��3HU�DL[z��V
LQWHQWD�RIHULU�HLQHV�L�FDQDOV�SHU�IDFLOLWDU�QH�
OD�LPSOLFDFLy�L�FRPXQLFDFLy�DPE�HO�*UXS��DL[t�FRP�O
H[HU-
FLFL�GHOV�VHXV�GUHWV�FRP�D�SURSLHWDULV��

eV�FODX�RIHULU�LQIRUPDFLy�FODUD��FRPSOHWD�L�YHUDo�DOV�PHU-
FDWV�L�DFFLRQLVWHV��TXH�LQFORJXL�DVSHFWHV�ÀQDQFHUV�L�QR�À-
nancers del negoci, i afavorir la participació informada 
D�OHV�-XQWHV�*HQHUDOV�G
$FFLRQLVWHV�

A través del Servei d'$WHQFLy�D� O
$FFLRQLVWD� L� HO�6HU-
vei d'Atenció a Inversors Institucionals i Analistes, 
G
DFRUG�DPE�OD�3ROtWLFD�G
,QIRUPDFLy��&RPXQLFDFLy�L�&RQ-
WDFWHV�DPE�$FFLRQLVWHV�� ,QYHUVRUV� ,QVWLWXFLRQDOV� L�$VVHV-
sors de Vot, s'ofereix atenció personalitzada. 

&DL[D%DQN�GHVHQYROXSD�GLYHUVHV�LQLFLDWLYHV�GH�forma-
ció i informació als accionistes� L� VH
Q� UHFXOO� OD� YHX��
també, a través d'enquestes anuals d'opinió �ÌQGH[�
*OREDO�GH�5HSXWDFLy�L�(VWXGL�GH�0DWHULDOLWDW��HQWUH�G
DO-
WUHV���/D�LQIRUPDFLy�DOV�DFFLRQLVWHV�V
HVWUXFWXUD�D�WUDYpV�
GH�OD�1HZVOHWWHU�PHQVXDO�L�FRUUHXV�HOHFWUzQLFV�G
HVGH-
YHQLPHQWV�FRUSRUDWLXV��DPE�DEDVW�GH�PpV�GH���������
DFFLRQLVWHV���DOHUWHV�606�R�DOWUHV�PDWHULDOV�GH�VXEVFULS-
FLy�GLVSRQLEOHV�DO�ZHE�FRUSRUDWLX�

CaixaBank, millor atenció a 
l'accionista per cotitzada 2019  
als V Premis Rankia

Accionistes

-XQWHV�*HQHUDOV�G
$FFLRQLVWHV�GH�������-*$�����

&RP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�O
HYROXFLy�GH�OD�VLWXDFLy�GH�ULVF�SHU�D�OD�VDOXW�GHULYDGD�GH�OD�SURSDJDFLy�GH�OD�&29,'�����
L�GH� OHV� OLPLWDFLRQV�GH�PRELOLWDW� L� OD� LPSRVVLELOLWDW�GH�FHOHEUDU� UHXQLRQV�DPE�DVVLVWqQFLD�GH�P~OWLSOHV�SHUVRQHV�� OD�
-*$�����HV�YD�FHOHEUDU�GH�PDQHUD�H[FOXVLYDPHQW�WHOHPjWLFD�D�WUDYpV�G
XQD�SODWDIRUPD�KDELOLWDGD�DO�ZHE�FRUSRUDWLX�
de CaixaBank.

Comitè Consultiu d'Accionistes 

ÒUJDQ�FRQVXOWLX�QR�YLQFXODQW�FUHDW�SHU�FRQqL[HU�GH�SUL-
PHUD�Pj�OD�YDORUDFLy�TXH�HQ�IDQ�HOV�PHPEUHV�VREUH�OHV�
LQLFLDWLYHV�GLULJLGHV�D�OD�EDVH�DFFLRQDULDO�L�FRQWULEXLU�D�OD�
PLOORUD�FRQWLQXDGD�GH�OD�FRPXQLFDFLy�L�OD�WUDQVSDUqQFLD�

7UREDGHV�FRUSRUDWLYHV

(O������V
KDQ�GXW�D�WHUPH�DTXHVWHV�WUREDGHV�GH�PDQHUD�
GLJLWDO�L�V
KDQ�SRWHQFLDW�GXUDQW�HO�FRQÀQDPHQW�DPE�O
RE-
MHFWLX�GH�VHU�HQFDUD�PpV�D�SURS�GH�O
DFFLRQLVWD�GHWDOOLVWD��
(Q�DTXHVWHV�VHVVLRQV�GLUHFWLYHV�GH�&DL[D%DQN�H[SOLTXHQ�
GH�SULPHUD�Pj�HOV�UHVXOWDWV�DOV�DFFLRQLVWHV��

6HUYHL�G
DWHQFLy�D�O
DFFLRQLVWD� 
�WHOqIRQ��FRUUHX�HOHFWUzQLF�L�YLGHRWUXFDGD�

�����
������
4XzUXP�VREUH�HO�FDSLWDO�VRFLDO�DPE�XQ�

G
DSURYDFLy�PLWMDQD�D�OD�-XQWD�*HQHUDO�
d'Accionistes del 22 de maig de 2020

������
������
4XzUXP�VREUH�HO�FDSLWDO�VRFLDO�DPE�XQ�

G
DSURYDFLy�PLWMDQD�D�OD�-XQWD�*HQHUDO�([WUDRUGLQjULD�
d'Accionistes del 3 de desembre de 2020

12

1.437 

3
0HPEUHV

Contactes

5HXQLRQV

1.600 el 2019

3 2.315
7UREDGHV Assistents

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat
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HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Programa Aula

eV�HO�SURJUDPD�GH�IRUPDFLy�VREUH�HFRQRPLD�L�ÀQDQFHV�
DGUHoDW�D�OD�EDVH�DFFLRQDULDO�

Campanyes itinerants i conferències  
DPE�LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV

7UREDGHV�DPE�DQDOLVWHV 
�ÀQDQFHUV�L�VRVWHQLELOLWDW�

12

+18.000 

6.084 
Cursos  
per a accionistes

Accionistes han participat en el programa  
GHV�TXH�HV�YD�OODQoDU�HO�����

Assistents

348
LQIRUPHV�G
DQDOLVWHV�SXEOLFDWV�VREUH�
&DL[D%DQN��LQFORHQW�KL�HOV�VHFWRULDOV�DPE� 
DQjOLVL�VREUH�&DL[D%DQN

Inversors

>520
UHXQLRQV�DPE�LQYHUVRUV�GH�UHQGD� 
YDULDEOH�L�UHQGD�À[D�D�OHV�SULQFLSDOV� 
SODFHV�ÀQDQFHUHV

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Proveïdors – Compres Corporatives

&DL[D%DQN�Wp�XQD�IXQFLy�GH�FRPSUHV�FRUSRUDWLYHV�RUJD-
QLW]DGD�L�HVSHFLDOLW]DGD�SHU�FDWHJRULHV��)DFLOLWLHV	/RJLV-
WLFV��2EUHV�� ,7��6HUYHLV�3URIHVVLRQDOV� L�0jUTXHWLQJ��DPE�
YLVLy�L�JHVWLy�WUDQVYHUVDO�GH�WRWHV�OHV�FRPSUHV�GHO�*UXS1. 
(O� VHX� REMHFWLX�� DOLQHDW� DPE� O
HVWUDWqJLD� GH� QHJRFL�� pV�
obtenir de forma responsable i sostenible els béns i els 
VHUYHLV�QHFHVVDULV�GLQV�HO�WHUPLQL��HQ�OD�TXDQWLWDW� L�DPE�
OD�TXDOLWDW�UHTXHULWV��DO�FRVW�WRWDO�PpV�EDL[�L�DPE�HO�ULVF�
PtQLP�SHU�DO�QRVWUH�QHJRFL��DPE�XQV�FULWHULV�G
DFWXDFLy�
KRPRJHQLV�SHU�D�WRW�HO�*UXS��

&DL[D%DQN�YRO�HVWDEOLU�UHODFLRQV�GH�TXDOLWDW�DPE�SURYHw-
GRUV�TXH�FRPSDUWHL[LQ�HOV�PDWHL[RV�SULQFLSLV�qWLFV� L�GH�
FRPSURPtV�VRFLDO��SHU� OD�TXDO�FRVD�KD�HVWDEOHUW�FULWHULV�
L�HOHPHQWV�GH�FRQWURO�SHU�DVVHJXUDU�QH�HO�FRPSOLPHQW��
FRP�DUD�OD�UHDOLW]DFLy�G
DXGLWRULHV��/D�PLOORUD�FRQWtQXD�GH�
OHV�UHODFLRQV�DPE�HOV�SURYHwGRUV�pV�FODX�SHU�D�OD�FUHDFLy�
de valor a CaixaBank. 

'XUDQW�HO�������HO�%3,�V
KD�DGKHULW�DOV�3ULQFLSLV�GH�&RP-
SUHV�GH�&DL[D%DQN�L�DO�&RGL�GH�&RQGXFWD�GH�3URYHwGRUV�

1 $SOLFDEOH�D�OHV�HPSUHVHV�GHO�*UXS�DPE�TXq�FRPSDUWHL[�PRGHO�GH�JHVWLy�GH�FRPSUHV�

(VWDEOHL[HQ�XQ�PDUF�GH�FROÃODERUDFLy�HTXLOLEUDW�HQWUH�&DL[D%DQN�L�HOV�VHXV�SURYHwGRUV��TXH�
SURPRX�XQHV�UHODFLRQV�FRPHUFLDOV�HVWDEOHV��HQ�FRKHUqQFLD�DPE�HOV�QRVWUHV�YDORUV�

PRINCIPIS DE COMPRES

(ÀFLqQFLD
Optimitzar els impactes derivats 
de les compres posant èmfasi en 
OD�TXDOLWDW��HO�VHUYHL��HOV�FRVWRV��OD�
VHJXUHWDW�GHO�VXEPLQLVWUDPHQW��OD�
sostenibilitat i la innovació. 

01. 6RVWHQLELOLWDW
Difondre els factors ètics, socials i 
mediambientals a la xarxa de proveïdors i 
FROÃODERUDGRUV�GH�&DL[D%DQN��L�SURPRXUH�OD�
FRQWUDFWDFLy�GH�SURYHwGRUV�TXH�DSOLTXLQ�OHV�
PLOORUV�SUjFWLTXHV�HQ�PDWqULD�qWLFD��VRFLDO�
i mediambiental, així com de bon govern 
FRUSRUDWLX�

02.

Integritat i transparència
*DUDQWLU�OD�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�
DSOLFDQW�FULWHULV�GH�VHOHFFLy�REMHFWLXV��
transparents, imparcials i no 
discriminatoris. 0RVWUDU�XQ�UHEXLJ�
DEVROXW�HQYHUV�TXDOVHYRO�IRUPD��
GLUHFWD�R�LQGLUHFWD��GH�FRUUXSFLy��

03. Compliment
)RUPDOLW]DU��SHU�PLWMj�G
XQ�FRQWUDFWH�TXH�
FHUTXL�O
HTXLOLEUL�MXVW�HQWUH�HOV�GUHWV�GH�
CaixaBank i del proveïdor, les condicions de 
OD�FRPSUD�SHU�DVVHJXUDU�TXH�DPEGXHV�SDUWV�
el compleixen dins del termini establert de la 
manera pertinent. 

04.

3UR[LPLWDW�L�VHJXLPHQW
,PSOHPHQWDU�PHFDQLVPHV�G
DYDOXDFLy�
FRQWtQXD�GH�O
DFRPSOLPHQW�GHOV�SURYHwGRUV�
L�IRPHQWDU�HO�GLjOHJ�SHU�PLWMj�G
XQ�FDQDO�GH�
FRPXQLFDFLy�LQVWLWXFLRQDO�

05.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Codi de Conducta de Proveïdors i Política de compres

El Codi de Conducta de Proveïdors�YRO�GLIRQGUH�L�SURPRXUH�HOV�YDORUV�L�HOV�SULQ-
FLSLV�qWLFV�TXH�UHJLUDQ�O
DFWLYLWDW�GHOV�SURYHwGRUV�GH�EpQV�L�VHUYHLV��FRQWUDFWLVWHV�L�
tercers col·laboradors de CaixaBank. 

(Q�DTXHVW�&RGL�HV�GHÀQHL[HQ�OHV�SDXWHV�GH�FRQGXFWD�TXH�VHJXLUDQ�OHV�FRPSDQ-
\LHV�TXH�WUHEDOOLQ�FRP�D�SURYHwGRUV�HQ�UHODFLy�DPE�HO�FRPSOLPHQW�GH�OD�OHJLVODFLy�
YLJHQW��HO�FRPSRUWDPHQW�qWLF��OHV�PHVXUHV�FRQWUD�HO�VXERUQ�L�OD�FRUUXSFLy��OD�VHJX-
UHWDW��HO�PHGL�DPELHQW�L�OD�FRQÀGHQFLDOLWDW��

La política de compres�HVWDEOHL[�HOV�FULWHULV�TXH�FDO�VHJXLU�HQ�HOV�SURFHVVRV�GH�
selecció i negociació amb proveïdors.

(O������V
KD�LPSODQWDW�XQD�QRYD�HLQD�GH�JHVWLy�LQWHJUDO�GHO�FLFOH�SURYHwGRU��QHJR-
FLDFLy�L�JHVWLy�FRQWUDFWXDO�

PROCÉS DE COMPRES

SEGUIMENTREGISTRE

HOMOLOGACIÓ

LICITACIÓ

ADJUDICACIÓ

CONTRACTE

PRESTACIÓ  
DE SERVEIS

PRINCIPIS  
DE COMPRES

POLÍTICA 
DE COMPRES

CODI DE 
CONDUCTA 
PROVEÏDOR

% DE PROCESSOS NEGOCIATS PER CATEGORIA DE COMPRESINDICADORS DE COMPRES CORPORATIVES1 

2020 2019

Nombre de proveïdors de gestió 2.393 3.006

9ROXP�IDFWXUDW��0½� 2.120 2.183

3URYHwGRUV�KRPRORJDWV�QRX�SURFHGLPHQW 688 584

7HUPLQL�PLWMj�GH�SDJDPHQW�D�SURYHwGRUV��GLHV� 21,0 22,5

9ROXP�QHJRFLDW�D�WUDYpV�GH�QHJRFLDFLy�HOHFWUzQLFD��0½� 642 ���

3URFHVVRV�QHJRFLDWV�DPE�QHJRFLDFLy�HOHFWUzQLFD 540 n.d.

��YROXP�GH�JHVWLy�FRUUHVSRQHQW�D�SURYHwGRUV�ORFDOV���(VSDQ\D ��� ���

1�7RWV�HOV�LQGLFDGRUV�IDQ�UHIHUqQFLD�D�OD�JHVWLy�GH�&RPSUHV�&RUSRUDWLYHV��1R�V
KL�LQFRUSRUHQ�HO�%3,��%XLOGLQJ&HQWHU�L�HO�*UXS�9LGD&DL[D��6
KL�
LQFORXHQ�SURYHwGRUV�OD�IDFWXUDFLy�GHOV�TXDOV�HO������VLJXL�VXSHULRU�D��������½��6H�Q
KDQ�H[FOzV�HOV�RUJDQLVPHV�RÀFLDOV�L�OHV�FRPXQLWDWV�GH�
propietaris.

41 % IT 

24% obres

12 % )DFLOLWLHV�	�
Logistics 

7 % PjUTXHWLQJ

16% serveis 
professionals

1

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQN�(VWDWLFRV�&RGLJRBGHB&RQGXFWDB3URYHHGR

2KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQN�(VWDWLFRV�3ULQFLSLRVBGHB&RPSUDVB&$7�SGI

2
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https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/Codigo_de_Conducta_Proveedor_CAT.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/Principios_de_Compras_CAT.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/Codigo_de_Conducta_Proveedo
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/Codigo_de_Conducta_Proveedor_CAT.pdf
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(O������HV�YD�SRVDU�HQ�PDU[D�HO�3OD�G
DXGLWRULHV�D�SURYHwGRUV��TXH��PLWMDQoDQW�XQ�
SURFpV�GH�YDOLGDFLy�LQ�VLWX��SUHWpQ�UHFRSLODU�GDGHV�SHU�WDO�TXH�&DL[D%DQN�WLQJXL�OD�
informació necessària per poder fer el mapa de risc dels nostres proveïdors prin-
FLSDOV��6LPXOWjQLDPHQW�D�OD�UHGXFFLy�GHO�ULVF��DPE�O
DYDOXDFLy�LQ�VLWX�WDPEp�YROHP�
PLOORUDU�FRQWtQXDPHQW�OD�JHVWLy�GHOV�QRVWUHV�SURYHwGRUV�L�SURSRUFLRQDU�ORV�XQ�YDORU�
DIHJLW�PLWMDQoDQW�OD�FROÃODERUDFLy�HQ�HO�VHX�GHVHQYROXSDPHQW�

(O� ����� V
KDQ� IHW� ��� DXGLWRULHV�� TXH�KDQ� LQFOzV� WRWHV� OHV� FDWHJRULHV�GH� FRPSUHV�
�)DFLOLWLHV�	�/RJLVWLFV��2EUHV�� ,7��6HUYHLV�3URIHVVLRQDOV� L�0jUTXHWLQJ���6
KDQ�GHÀQLW�
PHVXUHV�FRUUHFWRUHV�

$�PpV��OD�JHVWLy�GH�SURFHVVRV�GH�FRPSUHV�D�WUDYpV�GH�QHJRFLDFLy�HOHFWUzQLFD�PRV-
WUD�O
HVIRUo�GH�&DL[D%DQN�SHU�JDUDQWLU�OD�WUDoDELOLWDW�L�OD�LQWHJULWDW�HQ�HO�SURFpV�GH�
FRQWUDFWDFLy��/D�QHJRFLDFLy�HOHFWUzQLFD�FRPHQoD�DPE� O
KRPRORJDFLy�GH� WRWV�HOV�
SURYHwGRUV�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�HO�SURFpV�L�JDUDQWHL[�TXH�OD�LQIRUPDFLy�VHUj�KRPRJq-
QLD�D�WRWV�HOV�SDUWLFLSDQWV�L�OD�VHOHFFLy�HV�EDVDUj�HQ�FULWHULV�REMHFWLXV�

'HV�GH������HV�WHQHQ�HQ�FRQVLGHUDFLy�QRYHV�FHUWLÀFDFLRQV�GH�SURYHwGRUV�HQ�HO�SURFpV�
GH�UHJLVWUH�L�KRPRORJDFLy�HQ�PDWqULD�GH�UHVSRQVDELOLWDW�VRFLDO�FRUSRUDWLYD��FHUWLÀFD-
FLy�2+6$6������,62������L�FHUWLÀFDFLy�R�DXGLWRULD�VRFLDO�6$�����%6&,�5HVSRQVLEOH�
%XVLQHVV�$OOLDQFH��

$GGLFLRQDOPHQW��HOV�FRQWUDFWHV�DPE�SURYHwGRUV�LQFORXHQ�XQD�FOjXVXOD�HVSHFtÀFD�GH�
'UHWV�+XPDQV�

DE VOLUM ADJUDICAT ALS CEE (CENTRES ESPECIALS DE TREBALL) 
����0½�(/�����

����0½�

1.226 
SURYHwGRUV�DPE�FHUWLÀFDFLy�,62����� 
�����HO������
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,QFOXVLy�ÀQDQFHUD
/D�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�pV�XQ�IDFWRU�FODX�SHU�UHGXLU�OD�SREUHVD�L�SURPRXUH�
OD�SURVSHULWDW�FRPSDUWLGD��$IDYRULU�OD�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�pV�D�O
$'1�GH�
&DL[D%DQN�L�pV�XQD�GH�OHV�VHYHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV��'HV�GH�&DL[D-
%DQN�V
HQWpQ�OD�LQFOXVLy�GHV�GH�OD�SHUVSHFWLYD�VHJ�HQW�

 > &DQDOLW]DU�IRQV�FDS�D�DFFLRQV�FRQFUHWHV�SHU�FRQWULEXLU�GH�PDQHUD�
directa als ODS.

 > 3URGXFWHV� L� VHUYHLV� SHU� D� FROÃOHFWLXV� YXOQHUDEOHV�� 3ROtWLFD� DFWLYD�
G
DMXGHV�D�SUREOHPHV�GH�SULPHU�KDELWDWJH�

 > $FFpV�DOV�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�D�WUDYpV�GH�PLFURÀQDQFHV�L�GHO�EDQF�
social MicroBank.

 > 3UHVqQFLD�D�OD�PDMRU�SDUW�GHOV�PXQLFLSLV�GHO�SDtV�D�WUDYpV�G
XQD�
jPSOLD�[DU[D�G
RÀFLQHV�

 > $GRSFLy� GH� PHVXUHV� G
DFFHVVLELOLWDW� ItVLFD� L� WHFQROzJLFD� SHU� D�
FROÃOHFWLXV�DPE�GLÀFXOWDWV�ItVLTXHV�R�FRJQLWLYHV�

 > &RQWULEXFLy�D�PLOORUDU�OD�FXOWXUD�ÀQDQFHUD�

BO SOCIAL
Setembre 2019

0½
1.000 (V�ÀQDQFHQ�SUpVWHFV�SHU�OOXLWDU�FRQWUD�OD�SREUHVD, pel treball digne i la creació de llocs de 

WUHEDOO�D�OHV�]RQHV�PpV�GHVDIDYRULGHV�G
(VSDQ\D��(OV�IRQV�HV�GHVWLQDUDQ�D�DFWLXV�FRQFHGLWV�GXUDQW�
HOV�WUHV�~OWLPV�DQ\V�SUHYLV�D�O
HPLVVLy�L��XQ������D�ÀQDQoDPHQW�QRX��FRQFHGLW�O
DQ\�GH�O
HPLVVLy�
R�SRVWHULRUPHQW��

Menció de 
ER�VRFLDO�GH�
O
DQ\��EDQFV��D�
Enviromental 
Finance 

2�,PSDFWHV�FDOFXODWV�D�WUDYpV�G
HQTXHVWHV�XWLOLW]DQW�HO�PRGHO�LQSXW�RXWSXW��
DPE�OD�FROÃODERUDFLy�G
XQ�FRQVXOWRU�H[WHUQ�LQGHSHQGHQW��

$�O
RFWXEUH�GH������HV�YD�SXEOLFDU�HO�35,0(5�,1)250(�'(�6(*8,0(17����:

160.945 crèdits concedits 

GHOV�EHQHÀFLDULV�
DÀUPHQ�TXH�HO�
ÀQDQoDPHQW�KD�WLQJXW�
XQ�LPSDFWH�SRVLWLX�HQ�
HO�VHX�EHQHVWDU�L�HOV�KD�
DMXGDW�D�DFRQVHJXLU�HOV�
VHXV�REMHFWLXV

87% 

)LQDQoDU� SUpVWHFV� FRQFHGLWV�
SHU�0LFUR%DQN�D� LQGLYLGXV�R�
famílies que viuen a Espanya 

L� DPE� XQD� VXPD� G
LQJUHVVRV� GLVSRQLEOHV�
LJXDO�R�LQIHULRU�D��������HXURV��DPE�O
REMHF-
WLX�GH�ÀQDQoDU�QHFHVVLWDWV�GLjULHV�FRP�DUD�
GHVSHVHV�HQ�VDOXW��HGXFDFLy�R�UHSDUDFLRQV�
a les llars i en vehicles, i sense garanties ni 
col·laterals.

)LQDQoDU� FUqGLWV� DWRU-
JDWV� D� DXWzQRPV�� PL-
croempreses i petites 

empreses que operin a les provín-
cies espanyoles de les regions amb 
menor PIB per càpita o amb més taxa 
GH�GHVRFXSDFLy�

a famílies 
147.868

D�DXWzQRPV� 
i petites 
empreses 

13.077 GH�FRQWULEXFLy�DO�
PIB espanyol 

1.480 M€ 
llocs de  
treball creats

8.207 

BO SOCIAL COVID-19
Juliol de 2020

(O� ����� GHOV� IRQV� V
DVVLJQDUDQ� DO� ÀQDQoDPHQW� DWRUJDW� HO� ������
RULJLQDW�DO�5HLDO�'HFUHW�/OHL���������GH���G
DEULO��GH�PHVXUHV�DQ-
WL�&29,'�����DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�PLWLJDU�HOV�LPSDFWHV�HFRQzPLFV�L�VRFLDOV�
GHULYDWV� GH� OD� SDQGqPLD�� (V� ÀQDQoDUDQ� SUpVWHFV� D� HPSUHQHGRUV�� PL-
croempreses i pimes a les regions més desafavorides d'Espanya. 

'HV�GH�O
LQLFL�GHO�3OD�(VWUDWqJLF����������&DL[D%DQN�KD�HPqV��GLQV�GHO�VHX�
0DUF�G
HPLVVLy�GH�ERQV�OOLJDWV�DOV�2'6�1 �DJRVW�GH��������GRV�ERQV�
VRFLDOV��HOV�IRQV�GHOV�TXDOV�HV�GHVWLQHQ�H[FOXVLYDPHQW�D�RSHUDFLRQV�QR-
YHV�GH�ÀQDQoDPHQW�R�UHÀQDQoDPHQW�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�OOXLWDU�FRQWUD�
la pobresa, al treball digne i a crear llocs de treball. El context d'emer-
JqQFLD� VDQLWjULD�GHULYDW�GH� OD�&29,'����� V
KD�DFFHQWXDW� OD�QHFHVVLWDW�
GH�WUHEDOODU�HQ�DTXHVWD�OtQLD�L�GRQDU�VXSRUW�DOV�FROÃOHFWLXV�YXOQHUDEOHV�L�
IRFDOLW]DU�HOV�HVIRUoRV�D�OHV�UHJLRQV�PpV�DIHFWDGHV�SHU�WDO�GH�FRQWULEXLU�
D�FRQVWUXLU�XQD�VRFLHWDW�PpV�LJXDOLWjULD��

1�$� WUDYpV�GH� O
HQOODo�VHJ�HQW�HV�SRW�DFFHGLU�D� OD� LQIRUPDFLy�GHWDOODGD�GHO�0DUF�G
HPLVVLy�� O
,QIRUPH�GH�VHJXLPHQW�GHO�
%R�6RFLDO� L� OHV�SUHVHQWDFLRQV�GH�FDGDVFXQD�GH�OHV�HPLVVLRQV��https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/inver-
VRUV�UHQGD�À[D�KWPO

0½
1.000

1
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https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/inversors-renda-fixa.html
https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/inversors-renda-fixa.html
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GH�SURGXFFLy�GH�
crèdits amb garanties 
estatals en el marc de la 
COVID-19

>13.000 M€
PRUDWzULHV�
concedides a 
3RUWXJDO�SHU� 
������0½

108.612
arrendataris 
EHQHÀFLDWV�SHU�
la condonació 
GH�OORJXHUV�
d'immobles propis

PRUDWzULHV�
concedides a 
Espanya per  
�������0½

388.641 >4.700 

9HJHX�PpV�
detalls sobre 
DTXHVWHV�
PHVXUHV

5HVSRVWD�DO�FRQWH[W�GH�OD�&29,'���

/
DSRVWD�FODUD�SHU�OD�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�V
KD�WUDGXwW��HO�������HQ�OD�SRVDGD�HQ�PDU[D�G
jP-
SOLHV�L�GHFLGLGHV�PHVXUHV�SHU�IHU�IURQW�D�OD�FULVL�GH�&29,'�����

Comptes socials a 31 de 
desembre de 2020

125.878
�������HO�����

Comptes socials 
oberts el 2020 

62.377

&RPSWH�6RFLDO

&DL[D%DQN�Wp�HQ�XQ�FDWjOHJ�GH�SURGXFWHV�HO�&RPSWH�6RFLDO��HV�WUDFWD�G
XQ�SDTXHW�GH�
VHUYHLV�EDQFDULV�HVVHQFLDOV�JUDWXwWV�SHU�D�FROÃOHFWLXV�YXOQHUDEOHV��6
RIHUHL[�D�OHV�SHUVRQHV�
TXH�SHUFHEHQ�O
,QJUpV�0tQLP�9LWDO��,09��R�OHV�UHQGHV�PtQLPHV�G
LQVHUFLy�GH�OHV�&RPX-
QLWDWV�$XWzQRPHV�L�DOWUHV�SHUVRQHV�TXH�FRPSOHL[HQ�XQV�UHTXLVLWV�HVWLSXODWV��(O������V
KD�
HIHFWXDW�XQD�DOWD�DXWRPjWLFD�GH�&RPSWH�6RFLDO�D�WRWV�HOV�FOLHQWV�SHUFHSWRUV�GH�GH�O
,09�
��������DOWHV�DXWRPjWLTXHV��

MONITOR DE DESIGUALTAT

El 2020, CaixaBank Research i la Universitat 
3RPSHX�)DEUD�KDQ�LPSXOVDW�HO�0RQLWRU�GH�
'HVLJXDOWDW��XQ�SURMHFWH�SLRQHU�HQ�O
jPELW�
LQWHUQDFLRQDO�TXH�Wp�FRP�D�REMHFWLX�VHJXLU�
HQ�WHPSV�UHDO�O
HYROXFLy�GH�OD�GHVLJXDOWDW�L�HO�
paper de l'estat del benestar a Espanya amb 
GH�WqFQLTXHV�GH�ELJ�GDWD�

(O�0RQLWRU�GH�'HVLJXDOWDW�YRO�GLYXOJDU�
O
LPSDFWH�TXH�HVWj�WHQLQW�OD�FULVL�GH�
la COVID-19 a les llars espanyoles i, 
HVSHFLDOPHQW��HQ�HOV�FROÃOHFWLXV�PpV�
YXOQHUDEOHV�GH�OD�VRFLHWDW��DL[t�FRP�
FRQWULEXLU�DO�GHEDW�VREUH�O
HIHFWLYLWDW�GHOV�
PHFDQLVPHV�GH�SURWHFFLy�GHO�VHFWRU�S~EOLF��

1

1 KWWSV���LQHTXDOLW\�WUDFNHU�FDL[DEDQNUHVHDUFK�FRP�FD�

Respecte a 2019
+50%

Estat 
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https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/
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3ROtWLFD�DFWLYD�G
DMXGHV�D�SUREOHPHV�GH�SULPHU�KDELWDWJH

&DL[D%DQN�PDQWp�XQD�SROtWLFD�DFWLYD�G
DMXGHV�D�SUREOHPHV�GH�SULPHU�KDELWDWJH�TXH�
V
HVWUXFWXUD�HQ�GRV�HL[RV�

i. '
XQD�EDQGD��O
DWHQFLy�SUHFRo�L�HVSHFLDOLW]DGD�SHU�DOV�FOLHQWV�DPE�GLÀFXOWDWV�

ii. L��GH�O
DOWUD��O
LPSXOV�GH�SURJUDPHV�G
KDELWDWJH�VRFLDO�

/
(QWLWDW�HVWj�DGKHULGD�DO�&RGL�GH�ERQHV�SUjFWLTXHV�GHO�*RYHUQ�HVSDQ\RO�SHU�D�OD�UH-
HVWUXFWXUDFLy�YLDEOH�GHOV�GHXWHV�DPE�JDUDQWLD�KLSRWHFjULD�VREUH� O
KDELWDWJH�KDELWXDO�
DGUHoDW�D�IDPtOLHV�HQ�ULVF�G
H[FOXVLy�

&DL[D%DQN� Wp�XQ�HTXLS�HVSHFLDOLW]DW�D�RIHULU� VROXFLRQV�DOV� FOLHQWV�DPE�GLÀFXOWDWV�SHU�
SDJDU�OHV�TXRWHV�GH�OD�KLSRWHFD�GHO�VHX�KDELWDWJH�KDELWXDO��L�GHV�GH������Wp�KDELOLWDW�XQ�
6HUYHL�G
$WHQFLy�DO�&OLHQW�+LSRWHFDUL��6$&+���XQ�VHUYHL�WHOHIzQLF�JUDWXwW�SHU�DOV�FOLHQWV�
O
KDELWDWJH�GHOV�TXDOV�HVWj�DIHFWDW�SHU�XQD�GHPDQGD�G
H[HFXFLy�KLSRWHFjULD�

(O�*UXS�&DL[D%DQN�Wp�XQ�SURJUDPD�G
KDELWDWJH�VRFLDO�DPE� LPSDFWH�D� WRW�HO� WHUULWRUL�
HVSDQ\RO�GHVWLQDW�SULQFLSDOPHQW�D�DQWLFV�GHXWRUV� L� OORJDWHUV�GHO�*UXS�HQ�VLWXDFLy�GH�
YXOQHUDELOLWDW�L�ULVF�G
H[FOXVLy�UHVLGHQFLDO�

(OV�GHVWLQDWDULV�GHO�OORJXHU�VRFLDO�VyQ�SHUVRQHV�TXH�QR�KDQ�SRJXW�IHU�IURQW�DOV�VHXV�GHX-
WHV�L�KDQ�WLQJXW�XQD�H[HFXFLy�KLSRWHFjULD�R�XQD�GDFLy�HQ�SDJDPHQW�R�HOV�TXH��HQ�DOJXQ�
PRPHQW��KDQ�WLQJXW�XQ�OORJXHU�DPE�HO�*UXS�&DL[D%DQN�L�WHQHQ�GLÀFXOWDWV�SHU�IHU�IURQW�
D�OHV�UHQGHV��3HU�D�WRWHV�DTXHVWHV�SHUVRQHV��V
DGDSWHQ�OHV�UHQGHV�GH�OORJXHU�D�OD�VHYD�
FDSDFLWDW�GH�SDJDPHQW��DPE�HVSHFLDO�FRQVLGHUDFLy�D��IDPtOLHV�DPE�DOJXQ�PHPEUH�DPE�
GLVFDSDFLWDW�� IDPtOLHV�PRQRSDUHQWDOV�DPE�ÀOOV�D�FjUUHF�� IDPtOLHV�DPE�PHQRUV�G
HGDW��
XQLWDWV�IDPLOLDUV�DPE�DOJXQ�PHPEUH�HQ�VLWXDFLy�GHSHQGqQFLD�R�PDODOWLD�TXH�O
LQFDSDFLWL�
RÀFLDOPHQW�GH�PDQHUD�WHPSRUDO�R�SHUPDQHQW�SHU�IHU�XQD�DFWLYLWDW�ODERUDO�L�XQLWDWV�ID-
PLOLDUV�HQ�TXq�KL�KDJL�XQD�YtFWLPD�GH�YLROqQFLD�GH�JqQHUH�R�SHUVRQHV�G
HGDW�DYDQoDGD�

$�PpV�� DTXHVW�DQ\�HO�*UXS�&DL[D%DQN�KD� WLQJXW�XQD�FRQVLGHUDFLy�HVSHFLDO� DPE�HOV�
OORJDWHUV�TXH��FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�&29,'�����KDQ�SHUGXW�OD�IHLQD��KDQ�HVWDW�R�
HVWDQ�HQ�(572�L�WUHEDOODGRUV�DXWzQRPV�R�SURIHVVLRQDOV�TXH�KDQ�WDQFDW�HO�QHJRFL�R�KDQ�
WLQJXW�XQD�UHGXFFLy�GH�OD�IDFWXUDFLy�G
XQ������$�WRWHV�OHV�SHUVRQHV�DIHFWDGHV�SHU�OD�
SDQGqPLD�TXH�KR�YDQ�VROÃOLFLWDU��VH
OV�YD�FRQGRQDU�HO������GHO�OORJXHU�GHOV�LPPREOHV�
GXUDQW�HOV�PHVRV�G
DEULO��PDLJ�L�MXQ\�L�HO�����HO�MXOLRO��

$L[t�PDWHL[��HV�YDQ�SURUURJDU�DXWRPjWLFDPHQW�WRWV�HOV�FRQWUDFWHV�G
DUUHQGDPHQW�DPE�
YHQFLPHQW�ÀQV�D�O
��G
RFWXEUH�GH������SHU�XQ�SHUtRGH�G
��DQ\��VHQVH�SHUMXGLFL�GHO�TXH�
establís la llei en cada moment.

&RQWUDFWHV�EHQHÀFLDULV�GH�OHV�PHVXUHV�
GH�VXSRUW�UHODFLRQDGHV�DPE�OD�FULVL�GH�OD�
COVID-19

4.786

(Q�HO�PDUF�GHO�SURJUDPD�G
KDELWDWJH�VRFLDO��&DL[D%DQN�PDQWp�HO�VHX�FRPSURPtV�DPE�HO�
)RQV�6RFLDO�G
+DELWDWJHV�GHO�*RYHUQ�L�KD�VLJQDW�DFRUGV�GH�FROÃODERUDFLy�DPE�GLIHUHQWV�
DGPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV�HQ�PDWqULD�G
KDELWDWJH��TXH�KDQ�SRVDW�D�OD�VHYD�GLVSRVLFLy�
XQ�WRWDO�GH�������KDELWDWJHV��

(O������� OODQoDPHQW�G
XQ�QRX�PRGHO�GH�JHVWLy�PLWMDQoDQW� OD�FROÃODERUDFLy�G
XQ�
2ULHQWDGRU�6RFLDO�DPE�OHV�IDPtOLHV��TXH�DFWXDUj�G
LQWHUORFXWRU�DPE�HOV�DUUHQGDWDULV��
DMXGDUj�D�OD�UHLQVHUFLy�ODERUDO��GHULYDFLy�DO�SURJUDPD�,QFRUSRUD�GH�µOD�&DL[Dµ��L�DFRP-
SDQ\DPHQW�VRFLDO�GH�OD�XQLWDW�IDPLOLDU�

4.335

+DELWDWJHV�GHO�programa de lloguer social��LQFORX�������FRQWUDFWHV�
GHO�SURJUDPD�FHQWUDOLW]DW�GH�O
2EUD�6RFLDO��µOD�&DL[Dµ�

habitatges VHQVH�VXEYHQFLy habitatges DPE�VXEYHQFLy

14.455

7.568 5.562

import  
OORJXHU�PLWMj

import  
OORJXHU�PLWMj

273 € 236 €/ORJXHU�inferior a 285 € $PE�VXEYHQFLy� 
50% inferior a la renda

$PE�VXEYHQFLy� 
50% superior a la renda

/ORJXHU�HQWUH�285 i 428 €

/ORJXHU�superior a 428 €

2.534

699

4.087

1.475

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

0LFUR%DQN��HO�EDQF�VRFLDO�GHO�*UXS��pV�UHIHUHQW�HQ�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�D�WUDYpV�GH�PLFUR-
crèdits. MicroBank compagina l'aportació de valor en termes socials satisfent necessi-
WDWV�TXH�HO�VLVWHPD�FUHGLWLFL�WUDGLFLRQDO�QR�FREUHL[�VXÀFLHQWPHQW��DPE�OD�JHQHUDFLy�GHOV�
UHFXUVRV�QHFHVVDULV�SHUTXq�HO�SURMHFWH�SXJXL�FRQWLQXDU�FUHL[HQW�DO�ULWPH�TXH�UHTXHUHL[�
OD�GHPDQGD� L� VHJXLQW�HOV�SDUjPHWUHV�GH� ULJRU� L� VRVWHQLELOLWDW�G
XQD�HQWLWDW�EDQFjULD��
'
DTXHVWD�PDQHUD��HV�PDWHULDOLW]D�XQ�PRGHO�GH�EDQFD�VRFLDO�TXH�IDFLOLWD�O
DFFpV�DO�FUqGLW�
D�WUDYpV�GH�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�GH�TXDOLWDW��DPE�HOV�REMHFWLXV�VHJ�HQWV�

/D�FUHDFLy�GH�OORFV�GH�WUHEDOO 
PLWMDQoDQW�OD�SRVDGD�HQ�PDU[D�
o ampliació de negocis a través 
de la concessió de microcrèdits a 
emprenedors i a empreses socials.

El foment de l'activitat productiva, 
FRQFHGLQW�VXSRUW�ÀQDQFHU�D�
SURIHVVLRQDOV�DXWzQRPV�L�PLFURHPSUHVHV�
FRP�D�LQVWUXPHQW�GLQDPLW]DGRU�GH�
O
HFRQRPLD��TXH�IRPHQWD�O
LQLFL�L�OD�
consolidació de negocis.

El desenvolupament personal i familiar, 
GRQDQW�UHVSRVWD�D�OHV�QHFHVVLWDWV�ÀQDQFHUHV�
de les persones amb ingressos moderats 
a trvés dels microcrèdits i facilitant la 
VXSHUDFLy�GH�GLÀFXOWDWV�WHPSRUDOV�

/D�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD, afavorint 
O
DFFpV�LJXDOLWDUL�DO�FUqGLW��
HVSHFLDOPHQW�GH�OHV�SHUVRQHV�TXH�
no tenen garanties, així com l'accés 
DOV�VHUYHLV�EDQFDULV�GH�QRXV�FOLHQWV�
a través de la xarxa comercial de 
CaixaBank.

La generació d'impacte social 
L�PHGLDPELHQWDO��GRQDQW�VXSRUW�
ÀQDQFHU�D�SURMHFWHV�TXH�JHQHULQ�XQ�
LPSDFWH�VRFLDO�SRVLWLX�L�PHVXUDEOH�

/D�FRQWULEXFLy�GLUHFWD��LQGLUHFWD�
i induïda a l'economia espanyola 
SHO�TXH�ID�D�O
LPSDFWH�DO�3,% i en la 
generació d'ocupació.

MICROBANK EL 2020 

900 M€
concedits el 2020

����%
52$

����%
acumulat GH�IDOOLWV�VREUH�FDSLWDO�FRQFHGLW�YHQoXW

����0½ el 2019

�����HO�����

�����D����GH�GHVHPEUH�GH�����

105.378
PLFURFUqGLWV�FRQFHGLWV�L�DOWUHV�SUpVWHFV�DPE�LPSDFWH�VRFLDO

8.737
OORFV�GH�WUHEDOO FUHDWV�DPE�HO�VXSRUW�GHOV�PLFURFUqGLWV

5.416
nous negocis LQLFLDWV�DPE�HO�VXSRUW�GHOV�PLFURFUqGLWV

1.832 M€
VDOGR�YLX�HQ�FDUWHUD�D����GHVHPEUH�GH������

99.328 el 2019

�������HO�����

9.002 el 2019

�������UHVSHFWH�D�����

Estat 
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Identitat
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(OV�PLFURFUqGLWV�VyQ�SUpVWHFV�GH�ÀQV�D��������HXURV��VHQVH�JDUDQWLD�UHDO��DGUHoDWV�D�
SHUVRQHV�TXH��SHU�OHV�VHYHV�FRQGLFLRQV�HFRQzPLTXHV�L�VRFLDOV��SRGHQ�WHQLU�GLÀFXOWDWV�
G
DFFpV�DO�ÀQDQoDPHQW�EDQFDUL�WUDGLFLRQDO��/D�VHYD�ÀQDOLWDW�pV�IRPHQWDU�O
DFWLYLWDW�SUR-
GXFWLYD��OD�FUHDFLy�GH�OORFV�GH�WUHEDOO�L�HO�GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO�L�IDPLOLDU�

2019 2020
����� �����Famílies Famílies

����� �����Emprenedors i 
microempreses

Emprenedors i 
microempreses

���� ����empreses socials empreses socials

(O�VXSRUW�G
DOJXQHV�GH�OHV�SULQFLSDOV�LQVWLWXFLRQV�HXURSHHV�YLQFXODGHV�DO�GHVHQYROXSD-
PHQW�GH�O
HPSUHQHGRULD�L�OD�PLFURHPSUHVD�pV�FODX�SHU�D�OD�FRQVHFXFLy�GHOV�REMHFWLXV�
de MicroBank.

FONS EUROPEU 
D'INVERSIONS �FEI�
2008 inici de la 
col·laboració

BANC DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL CONSELL 
D'EUROPA �CEB�
2008 inici de la 
col·laboració 

BANC EUROPEU 
D'INVERSORS �BEI�
MicroBank es va convertir 
el 2013 en el primer 
EDQF�HXURSHX�D�UHEUH�
ILQDQoDPHQW�SHU�FRQFHGLU�
microcrèdits

4Xq�pV�XQ�PLFURFUqGLW"

'LVWULEXFLy�GHOV�FOLHQWV�GH�0LFUR%DQN

6XSRUW�LQVWLWXFLRQDO

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
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*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
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Línies 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

2019 2020

operacions RSHUDFLRQV��LQFORXHQ�OtQLHV�
HVSHFtÀTXHV�SHU�OD�&29,'����

16.812 32.331

import de les operacions import de les operacions

import mitjà import mitjà

204 M€ 374 M€

12.110 € 11.571 €

310 M€
SHU�DOV�QHJRFLV�TXH�WLQJXLQ�SUREOHPHV�GH�
OLTXLGLWDW�L�TXH�QR�SXJXLQ�DFFHGLU�D�XQD�OtQLD�
ICO o necessitin complementar-la. 
/
LPSRUW�Pj[LP�GHO�SUpVWHF�pV�GH��������½�L�
SHUPHW�VROÃOLFLWDU�XQD�FDUqQFLD�GH�FDSLWDO�GH�
ÀQV�D����PHVRV�

#PRÉSTEC NEGOCIS FEI-COVID-19

S'ha posat a disposició d'emprenedors i microempreses una nova línia específica 
per atendre les necessitats de circulant derivades de la crisi: Préstec Negocis 
FEI-COVID-19. Aquesta línia s'ha dut a terme gràcies al subprograma de la 
Comissió Europea COSME COVID-19, i ofereix:

Una línia de préstecs de

SUpVWHFV�DWRUJDWV�DPE�XQ�YROXP�GH�

54 M€

3.424

0LFUR%DQN�L�HO�)(,�KDQ�DFRUGDW�SURUURJDU�OD�YLJqQFLD�G
DTXHVW�SURGXFWH�ÀQV�DO����GH�MXQ\�GH������

8QD�SHoD�HVVHQFLDO�VyQ�OHV�����HQWLWDWV�DFWLYHV��DPE�TXq�V
KD�VLJQDW�XQ�DFRUG�GH�
FROÃODERUDFLy�SHU�SURPRXUH�O
DXWRRFXSDFLy��/HV�HQWLWDWV�FROÃODERUDGRUHV�SHUPHWHQ�
DYDOXDU�PLOORU�OHV�RSHUDFLRQV�SHUTXq�FRQHL[HQ�HOV�FOLHQWV��GRQHQ�VXSRUW�WqFQLF�DOV�
HPSUHQHGRUV�L�FRQWULEXHL[HQ�D�DPSOLDU�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�GHOV�SURGXFWHV�L�VHU-
veis de MicroBank. 

organitzacions 
sense ànim de 

OXFUH�

80
XQLYHUVLWDWV�
i escoles de 

negocis 

7
DMXQWDPHQWV
136

altres AP 
44

cambres de 
FRPHUo

35

Microcrèdit negocis

6
DGUHoD�D��HPSUHQHGRUV�L�PLFURHPSUHVHV�DPE�PHQ\V�GH����HPSOHDWV�L�DPE�XQD�IDF-
WXUDFLy�QR�VXSHULRU�D�GRV�PLOLRQV�G
HXURV�DQXDOV�TXH�QHFHVVLWLQ�ÀQDQoDPHQW�SHU�LQLFLDU��
FRQVROLGDU�R�DPSOLDU�HO�QHJRFL��R�SHU�DWHQGUH�QHFHVVLWDWV�GH�FDSLWDO�FLUFXODQW�

Característiques principals:

 > 3UpVWHF�DPE�JDUDQWLD�SHUVRQDO�D�WLSXV�À[�

 > (O�0LFURFUqGLW�1HJRFLV�HV�FRQFHGHL[�SDUWLQW�GH�OD�FRQÀDQoD�HQ�HO�VROÃOLFLWDQW�L�HQ�
HO�VHX�SURMHFWH�HPSUHVDULDO��L�VHQVH�JDUDQWLD�UHDO�

 > (O�SHUtRGH�Pj[LP�GH�GHYROXFLy�pV�GH���DQ\V��DPE�XQD�FDUqQFLD�RSFLRQDO�GH���
mesos.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Microcrèdit famílies

6
DGUHoD�D��SHUVRQHV�DPE�LQJUHVVRV�OLPLWDWV��GH�ÀQV�D��������HXURV�DQ\1��TXH�YXOJXLQ�
ÀQDQoDU�SURMHFWHV�YLQFXODWV�DO�GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO�L�IDPLOLDU��DL[t�FRP�QHFHVVLWDWV�
GHULYDGHV�GH�VLWXDFLRQV�LPSUHYLVWHV�

(O�FULWHUL�G
LQJUHVVRV�HV�UHYLVD�SHULzGLFDPHQW�SHU�WDO�GH�PDQWHQLU�VHPSUH�O
DWHQFLy�HQ�
HOV�FROÃOHFWLXV�TXH�FRQWLQXHQ� WHQLQW�PpV�GLÀFXOWDWV�G
DFFpV�DO�FUqGLW��0ROWHV�YHJDGHV�
V
DVVXPHL[�O
LPSDFWH�TXH�OHV�GHFLVLRQV�G
DTXHVW�WLSXV�SRGHQ�WHQLU�HQ�HO�FUHL[HPHQW��HO�
SHUÀO�GH�ULVF�GH�OD�FDUWHUD�L�OD�JHQHUDFLy�GH�UHVXOWDWV�

Característiques principals:

 > 3UpVWHF�SHUVRQDO�D�WLSXV�À[�

 > El Microcrèdit Familiar es concedeix sense garantia real.

 > (O�SHUtRGH�Pj[LP�GH�GHYROXFLy�pV�GH���DQ\V��DPE�XQD�FDUqQFLD�GH�ÀQV�D����PHVRV�

2019 2020

operacions operacions
79.789 67.764

import de les operacions import de les operacions

import mitjà import mitjà

422 M€ 373 M€

5.172 € 5.497 €

352-(&7(�&21),$1d$

0LFUR%DQN�YD�VLJQDU�HO������XQ�FRQYHQL�GH�FROÃODERUDFLy�DPE�O
$VVRFLDFLy�
3URMHFWH�&RQÀDQoD�SHU�WDO�GH�FRQWULEXLU�D�OD�LQFOXVLy�VRFLDO�L�ÀQDQFHUD�GH�SHUVRQHV�
HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDWH[WUHPD�

(Q�DTXHVW�H[HUFLFL������V
KDQ�FRQFHGLW�����SUpVWHFV�SHU�XQ�LPSRUW�FRQMXQW�
G
XQV���������HXURV��DGUHoDWV�D�SHUVRQHV�HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW�H[WUHPD�
TXH�SUqYLDPHQW�KDQ�UHEXW�VXSRUW�D�WUDYpV�GH�GLQjPLTXHV�GH�JUXS�GHVWLQDGHV�D�
FRPHQWDU�O
DXWRHVWLPD�L�GLJQLWDW�GHOV�VHXV�PHPEUHV�

19.300 €

#MICROCRÈDIT FAMILIAR

6
KD�DPSOLDW�O
DFFpV�DOV�PLFURFUqGLWV�IDPLOLDUV a titulars amb ingressos conjunts inferiors a

�DQWHULRUPHQW��������½�

$TXHVWD�[LIUD�FRUUHVSRQ�DO�UHVXOWDW�G
DSOLFDU���YHJDGHV�O
,QGLFDGRU�3~EOLF�GH�5HQGD�
G
(IHFWHV�0~OWLSOHV��,35(0��

&DGD� DQ\� 0LFUR%DQN� ID� HVWXGL� SHU� WDO� GH� PHVXUDU� O
LPSDFWH� GHO� VHX� À-
QDQoDPHQW�HQ�OD�PLOORUD�GHO�EHQHVWDU�GH�OHV�IDPtOLHV��HO�GHVHQYROXSDPHQW�
HFRQzPLF�L�OD�FRQWULEXFLy�D�WRWD�OD�VRFLHWDW�HQ�JHQHUDO� 1

2.110 llars �����M€

#ICO LLOGUERS
1RYD�OtQLD�GH�ÀQDQoDPHQW�SHU�D�FOLHQWV�L�QR�FOLHQWV�HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW�TXH�
QR�SXJXLQ�IHU�IURQW�DO�SDJDPHQW�GHO�OORJXHU�GHO�VHX�KDELWDWJH�KDELWXDO��

2

V
KDQ�EHQHÀFLDW�GH�OD�PHVXUD d'import total concedit

1�3HU�GHWHUPLQDU�HO�QLYHOO�GH�UHQGD��V
KD�WLQJXW�HQ�FRPSWH�HO�OOLQGDU�GH�SREUHVD�GH�O
,1(�SHU�D�XQD�IDPtOLD�DPE�GRV�ÀOOV�L�O
,QGLFDGRU�3~EOLF�GH�5HQGD�G
(IHFWHV�0~OWLSOHV��,35(0���

2 https://www.microbank.com/impacto-social_ca.html

Estat 
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 243

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

$OWUH�ÀQDQoDPHQW�DPE�LPSDFWH�VRFLDO

3UpVWHFV�DGUHoDWV�D�SURMHFWHV�TXH�JHQHUHQ�XQ�LPSDFWH�VRFLDO�SRVLWLX�HQ�OD�VRFLHWDW��HQ�
VHFWRUV�FRP�O
HFRQRPLD�VRFLDO��OD�VDOXW��O
HGXFDFLy�L�OD�LQQRYDFLy�

2019 2020

operacions operacions

2.727 5.283

import de les operacions import de les operacions

import mitjà import mitjà

109 M€ 154 M€

39.802 € 29.059 €

PRÉSTEC INNOVACIÓ

Característiques diferencials:

 > Import: ÀQV�D��������HXURV�

 > Finalitat: inici o ampliació de projectes empresarials de caràcter innovador.

 > Termini:�HO�SHUtRGH�Pj[LP�GH�GHYROXFLy�pV�GH���DQ\V��DPE�XQD�FDUqQFLD�GH�
24 mesos.

PRÉSTEC EASI EMPRESA SOCIAL

Característiques diferencials:

 > Import: ÀQV�D���������HXURV�

 > Finalitat:�ÀQDQoDPHQW�SHU�D�OD�FRQVWLWXFLy�L�GHVHQYROXSDPHQW�G
HPSUHVHV�
VRFLDOV��(V�FRQVLGHUHQ�HPSUHVHV�VRFLDOV�DTXHOOHV�TXH�HVWDQ�HVSHFLDOLW]DGHV�
HQ� OD� LQVHUFLy� ODERUDO�� DL[t� FRP� OHV�TXH�GHVHQYROXSHQ� OD� VHYD�DFWLYLWDW� HQ�
VHFWRUV�FRP�OD�SURPRFLy�GH�O
DXWRQRPLD�SHUVRQDO�L�O
DWHQFLy�D�OD�GLVFDSDFLWDW�
L�D�OD�GHSHQGqQFLD��OD�OOXLWD�FRQWUD�OD�SREUHVD��O
H[FOXVLy�VRFLDO��OD�LQWHUFXOWX-
ralitat i la cohesió social.

 > Termini:�ÀQV�D����DQ\V��DPE�FDUqQFLD�RSFLRQDO�GH�FDSLWDO�GH�ÀQV�D����PHVRV��

PRÉSTEC EDUCACIÓ

6
DGUHoD�D��HVWXGLDQWV�TXH�YXOJXLQ�ÀQDQoDU�OHV�GHVSHVHV�TXH�HV�GHULYLQ�GH�OD�UHDOLW-
]DFLy�G
XQ�PjVWHU�R�HVWXGLV�GH�SRVWJUDX��6yQ�SURGXFWHV�FUHDWV�HVSHFtÀFDPHQW�SHU�
D�FDGDVFXQD�G
DTXHVWHV�ÀQDOLWDWV�L�WHQHQ�FDUDFWHUtVWLTXHV�DGDSWDGHV�D�FDGDVFXQD��

 > Finalitat:�FREUHL[HQ�HO�FRVW�G
LQVFULSFLy�L�OHV�GHVSHVHV�GH�PDQXWHQFLy��

PRÉSTEC SALUT

6
DGUHoD�D��SUpVWHF�SHU�ÀQDQoDU�WUDFWDPHQWV�PqGLFV�L�DVVLVWqQFLD�WHPSRUDO�D�SHUVR-
QHV�DPE�DOJXQD�SDWRORJLD�GH�VDOXW�PHQWDO��WUDVWRUQV�DOLPHQWDULV��GH�FRQGXFWD��HWF����
DPE�O
REMHFWLX�GH�FRQWULEXLU�D�PLOORUDU�QH�OD�TXDOLWDW�GH�YLGD�L�DXWRQRPLD�SHUVRQDO��

Característiques diferencials:

 > Import: ÀQV�D��������HXURV�

 > Finalitat:�GHVSHVHV�GHULYDGHV�GHO�WUDFWDPHQW�G
DTXHVWHV�SHUVRQHV�

 > Termini:�ÀQV�D���DQ\V�

'HVWDTXHQ�

Estat 
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

%DQFD�SUz[LPD�L�DFFHVVLEOH�

&DL[D%DQN�HQWpQ�OD�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�WDPEp�FRP�XQD�EDQFD�SUz[LPD�L�DFFHVVLEOH�L�PDQWp�LQDOWHUDEOH�HO�VHX�FRPSUR-
mís de ser a prop dels clients.

3UR[LPLWDW

&DL[D%DQN�DSRVWD�SHU�PDQWHQLU�L�ÁH[LELOLW]DU�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�HQ�SREODFLRQV�DPE�PHQ\V�GH��������KDELWDQWV�SHU�
JDUDQWLU�OD�VRVWHQLELOLWDW�GHO�VHX�PRGHO�G
LQFOXVLy�ÀQDQFHUD��$L[t�PDWHL[��Wp�OD�LQWHQFLy�GH�QR�DEDQGRQDU�DTXHOOV�PX-
QLFLSLV�HQ�TXq�pV�O
~QLFD�HQWLWDW�EDQFjULD�

/D�UHGXFFLy�GHO�QRPEUH�G
RÀFLQHV�HQ�TXq�&DL[D%DQN�pV�O
~QLFD�HQWLWDW�EDQFjULD�pV�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�LPSODQWDFLy�
GHO�PRGHO�2ÀEXV��(V�WUDFWD�G
XQD�RÀPyYLO�WHPDWLW]DGD�TXH�DWpQ�GLYHUVHV�SREODFLRQV�VHJRQV�XQD�UXWD�HVWDEOHUWD��$L[t��
&DL[D%DQN�FREUHL[�XQ�����GH�OD�SREODFLy�HVSDQ\ROD�HQ�PXQLFLSLV�SHWLWV��PHQ\V�GH�������KDELWDQWV���

100 %  
3REODFLRQV�
espanyoles > 
�������KDELWDQWV� 
amb presència  
de CaixaBank 

������HO������

94% 
3REODFLRQV�
espanyoles > 5.000 
KDELWDQWV 
amb presència  
de CaixaBank 

�����HO������

215 
SREODFLRQV�
espanyoles 
CaixaBank  
pV�O
~QLFD� 
entitat bancària 

�����HO������

91% 
ciutadans  
�D�(VSDQ\D��
tenen  
XQD�RÀFLQD�DO� 
PXQLFLSL�

�����HO������

83 % 
3REODFLRQV�
portugueses 
!�������KDELWDQWV� 
amb presència BPI

�����HO������
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$FFHVVLELOLWDW

&DL[D%DQN� HQWpQ� O
DFFHVVLELOLWDW� G
XQD� PDQHUD� jPSOLD�� TXH� VXSRVD� QR� QRPpV� RIHULU�
DOV�VHXV�FOLHQWV�HO�QRPEUH�PpV�JUDQ�SRVVLEOH�GH�FDQDOV�G
DFFpV�DOV�VHXV�SURGXFWHV� L�
VHUYHLV��VLQy�WDPEp�WUHEDOODU�SHUTXq�HO�QRPEUH�PpV�JUDQ�SRVVLEOH�GH�SHUVRQHV�SX-
JXLQ�IHU�VHUYLU�DTXHVWV�FDQDOV��3HU�DTXHVW�PRWLX��WUHEDOOD�SHU�D�O
HOLPLQDFLy�G
DTXHOOHV�
EDUUHUHV�ItVLTXHV�L�VHQVRULDOV�TXH�SXJXLQ�VXSRVDU�XQ�REVWDFOH�SHU�D�O
DFFpV�D�OHV�VHYHV�
LQVWDOÃODFLRQV�R�DOV�VHXV�SURGXFWHV� L� VHUYHLV�D� OHV�SHUVRQHV�DPE�DOJXQD�GLVFDSDFLWDW��
&DL[D%DQN�EDVD�HO�VHX�PRGHO�G
DFFHVVLELOLWDW�HQ�HO�3URMHFWH�$36,6�DOO��XQ�SURMHFWH�GH�OD�
8QLy�(XURSHD�TXH�Wp�FRP�D�REMHFWLX�HVWDEOLU�XQ�HVWjQGDUG�G
LQWHURSHUDELOLWDW�VLJXL�TXLQ�
VLJXL�HO�GLVSRVLWLX�TXH�V
XWLOLW]L�

ACCESSIBILITAT ALS CAIXERS

Els caixers de CaixaBank són accessibles per a:

 > 3HUVRQHV�DPE�PRELOLWDW�UHGXwGD��SHUVRQHV�DPE�PRELOLWDW�UHGXwGD��OD�SDQWDOOD�
VH�VLWXD�D�XQD�DOWXUD� L� LQFOLQDFLy�TXH�HQ�IDFLOLWHQ� OD�YLVLy��/D�SRVLFLy�GHO� WHFODW�
QXPqULF�HQ�IDFLOLWD�O
~V��L�HO�6LVWHPD�&RQWDFWOHVV�IDFLOLWD�O
RSHUDWLYD�SHU�D�SHUVR-
QHV�DPE�GLÀFXOWDW�PRELOLWDW�D�OHV�H[WUHPLWDWV�VXSHULRUV�

 > 3HUVRQHV�DPE�GLÀFXOWDW�YLVXDO�L�DXGLWLYD��Wp�XQD�HQWUDGD�-DFN�G
jXGLR�SHU�SR-
GHU�VHJXLU�OHV�LQVWUXFFLRQV�GHO�FDL[HU��L�XQ�VLVWHPD�GH�JXLD�GH�YHX��7RWHV�OHV�ER-
TXHV�GH�OHV�XQLWDWV�L�HOV�WHFODWV��QXPqULF�L�DOIDEqWLF��WDPEp�HVWDQ�HQ�OOHQJXDWJH�
EUDLOOH��$�PpV�WHQHQ�XQ�RSHUDWLX�HVSHFLDO�DPE�FRQWUDVW�GH�SDQWDOOD�L�VLPSOLÀFDFLy�
GH�O
RSHUDWLYD��L�XQ�DYDWDU�TXH�DMXGD�D�WUDYpV�GHO�OOHQJXDWJH�GH�VLJQHV�

 > Persones grans: HO�0HQ~�)jFLO�SUHVHQWD�ERWRQV�PpV�JUDQV�SHU�D�OHV�RSHUDFLRQV�
KDELWXDOV�GHOV�FOLHQWV�

ACCESSIBILITAT DIGITAL (PORTAL WEB I APLICACIÓ CAIXABANK 
NOW)

La pàgina web comercial de CaixaBank compleix amb el nivell d'accessibilitat AA de 
OHV�GLUHFWULXV�G
DFFHVVLELOLWDW�SHU�DO�FRQWLQJXW�ZHE�����GHO�:�&�:$,��~QLF�SRUWDO�GHOV�
SULQFLSDOV�EDQFV�FRPSHWLGRUV�HVSDQ\ROV�DFUHGLWDW�DPE�DTXHVW�QLYHOO���$TXHVW�SURWRFRO�
G
DFFHVVLELOLWDW�HV� Wp�HQ�FRPSWH�HQ�WRWV�HOV�QRXV�FRQWLQJXWV�GHO�SRUWDO�FRPHUFLDO�GH�
&DL[D%DQN�SHU�FRQWLQXDU�JDUDQWLQW�HO�PLOORU�VHUYHL�D�WRWV�HOV�XVXDULV�D�O
HQWRUQ�GLJLWDO�

&DL[D%DQN�1RZ��HQ�OD�YHUVLy�ZHE�L�PzELO��Wp�HQ�FRPSWH��HQWUH�G
DOWUHV�

 > 3RVVLELOLWDW�G
DXJPHQWDU�OD�PLGD�GHO�WH[W�DO�ZHE�L�SHUPHWUH�OD�OHFWXUD�D�WUDYpV�GH�
SURJUDPD�OHFWRU�GH�SDQWDOOHV�SHU�D�XVXDULV�DPE�SUREOHPHV�GH�YLVLELOLWDW��-$:6��

 > 6
KD�YDOLGDW�HO�FRQWUDVW�GH�FRORUV�SHUTXq�VLJXLQ�DFFHVVLEOHV�L�SHUPHWLQ�XQD�OHFWXUD�
FRUUHFWD�D�OHV�SHUVRQHV�DPE�YLVLELOLWDW�UHGXwGD�

 > 6
KDQ�SURSRUFLRQDW�PqWRGHV�GH�VLJQDWXUD�L�DXWHQWLFDFLy�GLIHUHQWV�DGDSWDWV�D�OHV�
discapacitats dels nostres clients.

 > /
DSOLFDFLy�HVWj�GLVVHQ\DGD�VHJXLQW�HOV�HVWjQGDUGV�G
DFFHVVLELOLWDW�PzELO� L�DSUR-
ÀWDQW�WRWHV�OHV�SRVVLELOLWDWV�WqFQLTXHV�TXH�RIHUHL[HQ�HOV�VLVWHPHV�RSHUDWLXV�,26�L�
$QGURLG�DFWXDOPHQW��6
LQFORX�D�OD�GHÀQLFLy�HO�GLVVHQ\�GH�QDYHJDFLy�DPE�9RLFH2-
YHU��L26��L�7DON%DFN��$QGURLG���GH�PDQHUD�TXH�OHV�QRVWUHV�DSOLFDFLRQV�SHUPHWHQ�OD�
ORFXFLy�GH�WRWD�OD�LQIRUPDFLy�L�DFFLRQV�GH�SDQWDOOD�

94%  
2ÀFLQHV�DFFHVVLEOHV

�����HO������

49 
2ÀFLQHV�RQ�V
KDQ�
HOLPLQDW�EDUUHUHV�
el 2020 
����HO������

����� 
&DL[HUV�WHQHQ�
YtGHRV�G
DMXGD�en 
OOHQJXDWJH�GH�VLJQHV� 
�������HO������

99% 
&DL[HUV�VyQ�
DFFHVVLEOHV 
�����HO������

Informació de CaixaBank Espanya.
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Estratègiques



 246

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

&XOWXUD�ÀQDQFHUD�

'HV�GH�������&DL[D%DQN�IRUPD�SDUW�GHO�3URJUDPD�G
(VWtPXO�G
(GXFDFLy�ÀQDQFHUD�GH�OD�)XQGDFLy�)XQFDV�

/ODQoDPHQW�GHO�SURJUDPD�#moltperfer��GH�FRQWLQJXWV�GLJLWDOV�G
HGXFDFLy�ÀQDQFHUD�EDVDW�HQ�XQ�FRQWLQJXW�
HPRFLRQDO�TXH�FRQQHFWD�DPE�HOV�FRQFHSWHV�ÀQDQFHUV�YLWDOV�GH�OD�VRFLHWDW��HPSUHQHGRULD��MXELODFLy��LQYHUVLy�

1RXV�FRQWLQJXWV�SHU�D�Accionistes. 

Realització de WDOOHUV�GH�ÀQDQFHV�EjVLTXHV�HQ� IRUPDW�SUHVHQFLDO� L�ZHELQDU�DGUHoDWV�D�GLIHUHQWV�
FROÃOHFWLXV�L�IHWV�SHU�O
$VVRFLDFLy�GH�9ROXQWDULV�GH�&DL[D%DQN�

&DL[D%DQN�5HVHDUFK ha fet:

Trobades�&DL[D%DQN�7DONV�VREUH�OD�MXELODFLy��SURWHFFLy�SHU�D�DXWzQRPV��SURWHFFLy�L�HVWDOYL�
per a empresaris i herències.

&jWHGUD�&DL[D%DQN�GH�5HVSRQVDELOLWDW�6RFLDO�&RUSRUDWLYD�DPE�O
,(6(�%XVLQHVV�6FKRRO��
*HQHUDFLy�L�GLYXOJDFLy�GH�FRQWLQJXWV�VREUH�WHQGqQFLHV�HQ�O
jPELW�GH�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD�
DGUHoDWV�DO�VHFWRU�HPSUHVDULDO��PHVXUDPHQW�GH�O
LPSDFWH�VRFLDO��HPSUHVHV�VRFLDOPHQW�
UHVSRQVDEOHV�GDYDQW�GH�OD�&29,'�����VPDUW�FLWLHV�L�UHSXWDFLy�FRUSRUDWLYD�

impressions 
nombre d'impactes  
en mitjans digitals

67 M
visualitzacions  
GHOV�FRQWLQJXWV�DXGLRYLVXDOV

����0

Cursos per a accionistes 
amb 6.084 assistents 

12
$XODWDONV�²� 
Cursos per a accionistes 
DPE��������YLVXDOLW]DFLRQV�

3

tallers 
i 1.191 assistents

Persones amb 
GLVFDSDFLWDW�LQWHOÃOHFWXDO

 
 
Joves

$GXOWV�HQ�ULVF�
G
H[FOXVLy

;HUUDGHV�G
HGXFDFLy�
ÀQDQFHUD

tallers 
i 3.048 assistents

112 213
tallers 
L��������DVVLVWHQWV

866
tallers 
i 2.020 assistents

162

conferències 
HIHFWXDGHV

82

conferències 
HIHFWXDGHV

32

visualitzacions 
dels webinars

9.380

articles 
SXEOLFDWV

quaderns 
SXEOLFDWV

ZHELQDUV 
emesos

assistents

690

4 4

5.007

increment d'usuaris 
al web de CABK 
Research

+123%

&DL[D%DQN�pV�FRQVFLHQW�GH�OD�LPSRUWjQFLD�GH�UHIRUoDU�HO�FRQHL[HPHQW�ÀQDQFHU�GH�OD�
SREODFLy�SHUTXq�� OHV�SHUVRQHV�SXJXLQ�SUHQGUH�OHV�PLOORUV�GHFLVLRQV�L��DL[t��DXJPHQ-
WDU�QH�HO�EHQHVWDU��3HU�D�DL[z�V
KDQ�GHVHQYROXSDW�GLYHUVHV�LQLFLDWLYHV�TXH�WHQHQ�FRP�
D�REMHFWLX�UHIRUoDU�HO�FRQHL[HPHQW�ÀQDQFHU�VRFLHWDW�HQ�JHQHUDO�L��SDUWLFXODUPHQW��GHOV�
FROÃOHFWLXV�PpV�YXOQHUDEOHV��

(Q�HO�FRQWH[W�H[FHSFLRQDO�GH�������FRP�D�FRQVHT�qQFLD�GH�OD�FULVL�GH�OD�&29,'�����
KHP�IHW�XQ�HVIRUo�HVSHFLDO�SHU�DUULEDU�D�WRWV�HOV�FROÃOHFWLXV�PDOJUDW�OD�LPSRVVLELOLWDW�GH�
GXU�D�WHUPH�OHV�DFWLYLWDWV�SUHVHQFLDOV�WUDGLFLRQDOV�

3ODWDIRUPD�~QLFD�TXH�LQWHJUD�LQLFLDWLYHV�GH�FXOWXUD�ÀQDQFHUD�L�FRQVFLHQFLDFLy�VRFLDO�DPE�IRUPDWV�LQQRYDGRUV�HQ�PLWMDQV�L�[DU[HV�VRFLDOV��'XUDQW�WRW�
O
DQ\�HV�GXHQ�D�WHUPH�DFFLRQV�GH�VHQVLELOLW]DFLy�HQ�[DU[HV�VRFLDOV�DPE�IRUPDWV�LQQRYDGRUV��

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FDW�SDUWLFXODU�
FXOWXUD�ÀQDQFHUD�KWPO�

1

seguidors de 
@Cbk_Research 
a Twitter

4.603

$TXHVW�DQ\�WDPEp�V
KD�
SXEOLFDW�XQ�QRX�FzPLF�
2SHUDFLy�-XQWD,  
HQ�TXq�V
H[SOLFD�OD�-XQWD�
d'Accionistes

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
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https://www.caixabank.cat/particular/cultura-financera.html#
http://
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&DL[D%DQN�HVWj�FRPSURPHVD�DPE�OD�LQYHUVLy�VRVWHQLEOH��HQWHVD�FRP�OD�TXH�QR�QRPpV�RIHUHL[�UHQGLELOLWDW�
HFRQzPLFD�SHU�DOV�LQYHUVRUV��VLQy�TXH�WDPEp�SURPRX�XQD�JHVWLy�FRKHUHQW�DPE�OD�FUHDFLy�GH�YDORU�SHU�
a tota la societat. 

La iniciativa 3ULQFLSLV�G
,QYHUVLy�5HVSRQVDEOH��35,��pV�XQD�[DU[D�LQWHUQDFLRQDO�G
LQYHUVRUV�TXH�WUHED-
OOHQ�MXQWV�SHU�SRUWDU�D�OD�SUjFWLFD�VLV�3ULQFLSLV�SHU�D�OD�,QYHUVLy�5HVSRQVDEOH��(O�VHX�REMHFWLX�pV�GLIRQGUH�
OHV�LPSOLFDFLRQV�GHOV�IDFWRUV�DPELHQWDOV��VRFLDOV�L�GH�JRYHUQDQoD�FRUSRUDWLYD��$6*��SHU�DOV�LQYHUVRUV�L�
RIHULU�VXSRUW�DOV�VLJQDQWV�SHUTXq�LQFRUSRULQ�DTXHVWHV�FRQVLGHUDFLRQV�HQ�HOV�VHXV�SURFHVVRV�G
LQYHUVLy�L�
GHFLVLy��$SOLFDQW�DTXHVWV�SULQFLSLV��HOV�VLJQDQWV�FRQWULEXHL[HQ�DO�GHVHQYROXSDPHQW�G
XQ�VLVWHPD�ÀQDQFHU�
JOREDO�PpV�VRVWHQLEOH��35,�JDXGHL[�GHO�VXSRUW�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�

(OV�VLV�SULQFLSLV�G
,65

Principi 1: /HV�HQWLWDWV�DGKHULGHV�DOV�SULQFLSLV�DFFHSWHQ�LQFRUSRUDU�OHV�T�HVWLRQV�$6*�HQ�HOV�SURFHVVRV�G
DQjOLVL�L�
d'adopció de decisions en matèria d'inversions.

Principi 2: /HV�HQWLWDWV�HV�FRPSURPHWHQ�D�DFWXDU�FRP�D�SURSLHWDULV�DFWLXV�L�LQFRUSRUDU�OHV�T�HVWLRQV�$6*�D�OHV�VHYHV�
SROtWLTXHV�G
LQYHUVLy��SHU�H[HPSOH��VHQW�DFWLXV�D�OHV�MXQWHV�GH�OHV�HPSUHVHV�HQ�TXq�LQYHUWHL[LQ��

Principi 3: (OV�LQYHUVRUV�H[LJLUDQ�D�OHV�HQWLWDWV�HQ�TXq�LQYHUWHL[LQ�TXH�SXEOLTXLQ�OD�LQIRUPDFLy�DSURSLDGD�VREUH�OHV�
T�HVWLRQV�$6*�

Principi 4: (OV�LQYHUVRUV�HV�FRPSURPHWHQ�D�SURPRXUH�O
DFFHSWDFLy�L�O
DSOLFDFLy�GHOV�SULQFLSLV�G
,65�HQWUH�OD�FRPXQLWDW�
inversora.

Principi 5: /HV�HQWLWDWV�HV�FRPSURPHWHQ�D�FROÃODERUDU�HQWUH�VL�SHU�PLOORUDU�O
HÀFjFLD�GH�O
DSOLFDFLy�GHOV�SULQFLSLV�

Principi 6: /HV�HQWLWDWV�V
REOLJXHQ�D�LQIRUPDU�VREUH�HOV�SURJUHVVRV�TXH�REWLQJXLQ�HQ�O
DSOLFDFLy�GHOV�SULQFLSLV�

%3,�*HVWmR�GH�$WLYRV�HV�YD�DGKHULU�DO�
35,�HO�������L�HO������KD�DFRQVHJXLW�OD�
YDORUDFLy�PpV�HOHYDGD��$���HQ�HVWUDWq-
JLD�L�JRYHUQDQoD��

&RP�HQV�DSUR[LPHP�D�OD�,65"�

���,QWHJUDQW�FULWHULV�$6*�HQ�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�FDUWHUD�G
LQYHUVLRQV

Integració ,QFORXUH�FULWHULV�$6*�HQ�O
DQjOLVL�L�OD�
presa de decisions encaminades 
a millorar la gestió dels riscos i la 
rendibilitat.

6HJXLPHQW Disposar d'informació completa 
en les matèries ASG de les 
companyies, en col·laboració 
DPE�SDUWQHUV��SHU�DVVHJXUDU�OD�
transparència en la gestió i la 
SRVVLELOLWDW�G
HVWDEOLU�FULWHULV�L�ÀOWUHV�
d'inversió.

Impacte /tQLHV�FRQFUHWHV�G
DFWXDFLy�SHU�
tal de maximitzar la rendibilitat 
DPE�HVSHFtÀFV�G
LPSDFWH�VRFLDO�R�
mediambiental.

���0LOORUDU�HO�SRVLFLRQDPHQW�$6*�GH�OHV�HPSUHVHV�HQ�FDUWHUD�L�OHV�
gestores de fons de tercers

Compromís – Engagement Diàlegs i accions amb empreses en 
cartera i gestores de fons de tercers 
SHU�LPSXOVDU�PLOORUHV�$6*�HQ�OD�
VHYD�JHVWLy�R�HQ�OD�GLYXOJDFLy�HQ�
DTXHVWHV�PDWqULHV�

Proxy voting Posicionament en temes concrets 
UHODWLXV�D�$6*�PLWMDQoDQW�HO�YRW�HQ�
MXQWHV�G
DFFLRQLVWHV�

/D�LPSOHPHQWDFLy�GHOV�UHTXHULPHQWV�QRUPDWLXV�GHULYDWV�GHO�
3OD�GH�)LQDQFHV�6RVWHQLEOHV�GH�OD�&RPLVVLy�(XURSHD�KD�FRQ-
FHQWUDW�HOV�HVIRUoRV�GH�9LGD&DL[D��&DL[D%DQN�$VVHW�0DQD-
JHPHQW�L�WDPEp�GH�&DL[D%DQN��L�KR�FRWLQXDUj�IHQW�HO�������L�
IRPHQWDUj��DO�VHX�WRUQ��DYHQoRV�LPSRUWDQWV�HQ�HO�SDSHU�GHO�
*UXS�FRP�D�DJHQW�GH�FDQYL�

VidaCaixa i CaixaBank Asset 
Management revaliden la seva 
TXDOLÀFDFLy�$��SHU�OD�VHYD�JHVWLy�
destacada en Estratègia i Bon Govern.

Inversió�VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH
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(QWLWDW�OtGHU�HQ�HO�VHFWRU�DVVHJXUDGRU�D�(VSDQ\D

'LVWULEXFLy  
clients

PRIMES I 
APORTACIONS 
COMERCIALITZADES 
�������0½�(/������

9.609 M€
RECURSOS GESTIONATS 
DE CLIENTS 
�������0½�(/������

PRESTACIONS 
ABONADES
3.954 EL 2019 

96.467 M€ 4.171 M€

QUOTA DE MERCAT 
D'ASSEGURANCES DE 
VIDA 1 ������(/������

�����
QUOTA DE MERCAT DE 
PLANS DE PENSIONS 
������(/������

�����

1�3URYLVLRQV�WqFQLTXHV�� 
2�1R�LQFORX�LQIRUPDFLy�GH�%3,�9LGD�H�3HQV}HV��������0½�GH�FDUWHUD�SUzSLD�L�DFWLXV�EDL[RV�D������������/D�ÀOLDO�SRUWXJXHVD�HVWj�HQ�XQ�SURFpV�DYDQoDW�
G
LQWHJUDFLy��HQFDUD�TXH�QR�DUULED�D�OD�WRWDOLWDW�GHOV�DFWLXV�DO�WDQFDPHQW�GH�O
H[HUFLFL��'·DUD�HQGDYDQW��HOV�LQGLFDGRUV�TXH�HV�SUHVHQWHQ�LQFORXHQ�%3,�9LGD�
H�3HQV}HV�

�����GH�OHV�LQYHUVLRQV�WHQHQ�HQ�FRQVLGHUDFLy�HOV�FULWHULV�$6*2

9LGD&DL[D�UHS�OD�TXDOLÀFDFLy�$��D�OD�FDWHJRULD�(VWUDWqJLD�L�*RYHUQDQoD��Pj[L-
PD�SRVVLEOH�SHU�SDUW�GHO�35,��SHU�WHUFHU�DQ\�FRQVHFXWLX�

/D�SXQWXDFLy�KD�PLOORUDW�HQ�HOV�DSDUWDWV�GH�UHQGD�YDULDEOH�GLUHFWD�L�SURSLHWDW�
DFWLYD�LQFUHPHQWDQW�HOV�GLjOHJV�DPE�FRPSDQ\LHV�L�D�WUDYpV�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�
HQ�OHV�-XQWHV�*HQHUDOV�G
$FFLRQLVWHV�GH�OHV�HPSUHVHV�HQ�TXq�LQYHUWHL[�

����M Clients individuals
4,2 M el 2019 

����M grans empreses i col·lectius 
1,1 M el 2019

����M 3LPHV�L�DXWzQRPV�
0,3 M el 2019 
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$PE�FDUjFWHU�JHQHUDO��9LGD&DL[D�PDQLIHVWD� OD�VHYD�RSRVLFLy�D� OD� LQYHUVLy�HQ�HPSUHVHV�R�HVWDWV�TXH�
LQFRUULQ�HQ�SUjFWLTXHV�UHSURYDEOHV�TXH�YXOQHULQ�HOV�WUDFWDWV�LQWHUQDFLRQDOV��FRP�HO�3DFWH�0XQGLDO�GH�OHV�
Nacions Unides. De la mateixa manera, VidaCaixa no fa inversions en el sector armamentístic inspi-
rant-se en la seva política en matèria de defensa. 

INDICADORS D'ISR1

EXPOSICIÓ A BONS 
VERDS2

����0½�(/������

EXPOSICIÓ DE LES CARTERES 
A ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
CONSIDERADES INTENSIVES 
EN EMISSIONS DE CO2

3

EXPOSICIÓ A BONS 
SOCIALS O SOSTENIBLES2

����0½�(/������

EXCLUSIONS
4 EL 2019 

852 M€ ���%

452 M€4

JUNTES GENERALS 
D'ACCIONISTES VOTADES 
DURANT L'EXERCICI
325 EL 2019 

JUNTES EN QUÈ S'HA 
VOTAT EN CONTRA DE 
MEMBRES DEL CONSELL 
PER MOTIUS D'ASG
13 EL 2019 

JUNTES EN QUÈ S'HA VOTAT 
A FAVOR DE PROPOSTES 
DELS ACCIONISTES EN MA-
TÈRIA D'ASG
���(/������

380 1252

NOMBRE DE DIÀLEGS 
AMB GESTORES PER 
MOTIUS ASG

63
COMPANYIES SUBJECTES A 
PROCESSOS D'ENGAGEMENT 
(DE MANERA DIRECTA)
10 EL 2019 

20
ENGAGEMENTS COL·LECTIUS 
(A TRAVÉS DE GRUPS 
D'INVERSORS, PER EX., EL PRI)
6 EL 2019 

6

1�,QFORX�%3,�9LGD�H�3HQV}HV�

2�/
H[SRVLFLy�GH������LQFORX�OHV�FDUWHUHV�
de fons de pensions, mentre el 2019 
només es consideraven les carteres de 
9LGD&DL[D�$VVHJXUDGRUD�

3� %DVDW� HQ� OD�GHÀQLFLy�TXH� VXJJHUHL[� HO�
Task Force on Climate-related Financial 
'LVFORVXUH� �7&)'��� L� SHU� D� FDUWHUHV� GH�
9LGD&DL[D� $VVHJXUDGRUD� �QR� LQFORX� HOV�
IRQV�GH�SHQVLRQV��

Engagement

3UR[\�9RWLQJ

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

%3,� *HVWmR� GH� $WLYRV� KD� DFRQVHJXLW� OD� YDORUDFLy� PpV� HOHYDGD� �$��� HQ�
HVWUDWqJLD�L�JRYHUQDQoD�HO�����

QUOTA DE 
MERCAT DE FONS 
D'INVERSIÓ A 
ESPANYA

������(/������

����%
D'ACTIUS SOTA 
GESTIÓ
�������0½�(/������

GESTIÓ 
DISCRECIONAL 
DE CARTERES
�������0½�(/�
2019 

60.486 M€1 28.997 M€1

INDICADORS D'ISR

JUNTES GENERALS 
D'ACCIONISTES 
VOTADES DURANT 
L'EXERCICI
����(/������

603

/tGHUV�HQ�JHVWLy�G
DFWLXV

(O������V
KD�FRQWLQXDW�HO�3OD�GH�IRUPDFLy�HQ�$6*�������������DPE�O
RE-
MHFWLX�G
DFRQVHJXLU�XQ�WHUo�GH�OD�FRPSDQ\LD�IRUPDGD�DPE�HO�SURJUDPD�
())$6�&HUWLÀHG�(6*�$QDO\VW� CESGA.

NOMBRE D'ANÀLISIS 
I DIÀLEGS AMB 
TERCERES GESTORES 
PER MOTIUS D'ASG
80 EL 2019 

105
COMPANYIES 
SUBJECTES A 
PROCESSOS 
D'ENGAGEMENT (DE 
MANERA DIRECTA)
4 EL 2019 

42

JUNTES EN QUÈ S'HA 
VOTAT A FAVOR DE 
PROPOSTES DELS 
ACCIONISTES EN 
MATÈRIA D'ASG
���(/������

57

1 Dades agregades de CaixaBank 
$VVHW�0DQDJHPHQW��6�$���%3,�*HVWmR�GH�
Ativos i CaixaBank Asset Management 
/X[HPEXUJ��

2�&DOFXODW�VREUH�HOV�IRQV�G
LQYHUVLy�D�
(VSDQ\D��HIHFWLX��

&$%.�$0��SHU�VHJRQ�DQ\�FRQVHFXWLX��KD�UHEXW�OD�Pj[LPD�YDORUDFLy�$��HQ�
(VWUDWqJLD�L�*RYHUQDQoD�SHU�SDUW�GHO�35,��0LOORUDQW�UHVSHFWH�D�O
DQ\�DQWHULRU�
SHO�TXH�ID�D�UHQGD�YDULDEOH�FRWLW]DGD

������GH�OHV�LQYHUVLRQV�WHQHQ�HQ�FRQVLGHUDFLy�HOV�FULWHULV�$6*2

ENGAGEMENTS 
COL·LECTIUS (A 
TRAVÉS DE GRUPS 
D'INVERSORS, PER 
EX., EL PRI)
1 EL 2019 

2

JUNTES EN QUÈ S'HA 
VOTAT EN CONTRA 
DE MEMBRES DEL 
CONSELL PER MOTIU 
D'ASG
9 EL 2019 

9

EXCLUSIONS
3 EL 2019

4
EXPOSICIÓ A BONS 
VERDS

1.040 0½

EXPOSICIÓ A BONS 
SOCIALS

242 0½
EXPOSICIÓ A BONS 
SOSTENIBLES

48 0½

Engagement

3UR[\�9RWLQJ

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

PRODUCTES SOCIALMENT RESPONSABLES

 > &DL[D%DQN�6HOHFFLyQ�)XWXUR�6RVWHQLEOH 
LQYHUWLUj�XQ�PtQLP�GHO�����HQ�LQVWLWXFLRQV�
G
LQYHUVLy�FROÃOHFWLYD�TXH�VHJXHL[HQ�FULWHULV�
G
LQYHUVLy� VRVWHQLEOH� L�TXH�JHVWLRQHQ� VR-
FLHWDWV�GH�SUHVWLJL�LQWHUQDFLRQDO�UHFRQHJXW�
en l'àmbit de la inversió amb criteris ASG: 
DPELHQWDOV��VRFLDOV�L�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX��

DE VOLUM CAIXABANK 
SELECCIÓ FUTUR 
SOSTENIBLE

������0½�(/������

DE VOLUM MICROBANK 
FONS ÈTIC

�����0½�(/������

DE VOLUM MICROBANK 
FONS ECOLÒGIC

�����0½�(/������

 > 0LFUR%DQN� )RQGR� eWLFR�� ),� Es tracta 
G
XQ� IRQV�PL[W��qWLF� L� VROLGDUL�TXH� LQWHJUD�
OD�FHUFD�GH�UHQGLELOLWDW�DPE�FULWHULV�YLQFX-
lats a la responsabilitat social. A més, té 
XQ�FRPSRQHQW�VROLGDUL��MD�TXH�0LFUR%DQN�
)RQGR�eWLFR�),�FHGHL[�HO�����GH�OD�FRPLV-
VLy� GH� JHVWLy� D� RUJDQLW]DFLRQV� QR� OXFUD-
WLYHV�� SHU� OD� VHYD� EDQGD�� OD� )XQGDFLy� µOD�
&DL[Dµ�DSRUWD�XQ�LPSRUW�HTXLYDOHQW�SHU�D�
XQ�SURMHFWH�GH�FRRSHUDFLy�LQWHUQDFLRQDO�

 > 0LFUR%DQN� )RQGR� (FROyJLFR� Es tracta 
G
XQ� IRQV� GH� UHQGD� YDULDEOH� LQWHUQDFLR-
QDO�TXH�LQYHUWHL[�HQ�XQD�VHOHFFLy�GH�IRQV�
HFROzJLFDPHQW� UHVSRQVDEOHV� GH� VHFWRUV�
com les energies renovables, l'alimenta-
FLy�HFROzJLFD��HO�UHFLFODWJH�R�HO�WUDFWDPHQW�
G
DLJ�HV��HQWUH�G
DOWUHV�

������M€

������M€

�����M€

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Estratègia PHGLDPELHQWDO

01. $O�IHEUHU�GH�������&DL[D%DQN�YD�IHU�S~EOLFD�
la 'HFODUDFLy�VREUH�FDQYL�FOLPjWLF��TXH�YD�
DSURYDU�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy��HQ�TXq�HV�

02. El desembre de 2019, CaixaBank es va adherir al 
&RPSURPtV�&ROÃOHFWLX�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�SHU�D�
l'Acció Climàtica. L'acord, creat en el marc dels principis 
de banca responsable, pretén alinear les carteres d'entitats 
ÀQDQFHUHV�GH�WRW�HO�PyQ�SHU�ÀQDQoDU�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�
HQ�FDUERQL�DPE�O
REMHFWLX�TXH�O
HVFDOIDPHQW�JOREDO�HV�
PDQWLQJXL�SHU�VRWD�GHOV�GRV�JUDXV�FHQWtJUDGV�

&DL[D%DQN��D�PpV��KD�VXEVFULW�HO�&RPSURPtV�SHO�&OLPD�TXH�
&(&$�L�O
$(%�KDQ�SURPRJXW�SHU�D�OD�EDQFD�HVSDQ\ROD�

03. El 2020 CaixaBank s'ha adherit al Manifest per una 
UHFXSHUDFLy�HFRQzPLFD�VRVWHQLEOH��(O�PDQLIHVW�DGUHoDW�D�
OD�&RPLVVLy�GH�5HFRQVWUXFFLy�6RFLDO�L�(FRQzPLFD�TXH�V
KD�
FUHDW�DO�&RQJUpV�GHOV�'LSXWDWV�VROÃOLFLWD�TXH�OHV�SROtWLTXHV�
G
HVWtPXO�GHULYDGHV�GH�OD�&29,'�����D�PpV�GH�VHU�HIHFWLYHV�
GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�HFRQzPLF�L�VRFLDO��HVWLJXLQ�DOLQHDGHV�
DPE�OHV�SROtWLTXHV�GH�VRVWHQLELOLWDW�L�DPE�HO�3DFWH�9HUG�
(XURSHX��+D�SURPRJXW�OD�LQLFLDWLYD��HQWUH�G
DOWUHV��HO�*UXS�
(VSDQ\RO�GH�&UHL[HPHQW�YHUG��GHO�TXDO�&DL[D%DQN�IRUPD�
part.

04. En el mateix sentit, CaixaBank s'ha adherit a la iniciativa 
*UHHQ�5HFRYHU\�&DOO�WR�$FWLRQ��TXH�SURPRX�HO�
3DUODPHQW�(XURSHX��L�TXH�FHUFD�O
DOLQHDPHQW�GHOV�SODQV�GH�
UHFXSHUDFLy�HFRQzPLFD�D�(XURSD�DPE�HOV�$FRUGV�GH�3DUtV�L�
DPE�XQ�IXWXU�VRVWHQLEOH�

/D�SURWHFFLy�GHO�PHGL�DPELHQW�pV�XQD�GH�OHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GH�&DL[D%DQN�
L�XQ�GHOV�FLQF�HL[RV�GHO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��/
(VWUDWqJLD�
0HGLDPELHQWDO�TXH�YD�DSURYDU�SHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy��FRKHUHQW�DPE�OHV�SROtWLTXHV�L�
QRUPHV�LQWHUQHV��HV�FRPSRQ��DO�VHX�WRUQ��GH�FLQF�OtQLHV�G
DFFLy�

&DL[D%DQN�FRQVLGHUD�HVVHQFLDO�DFFHOHUDU�OD�
WUDQVLFLy�D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�TXH�
SURPRJXL�HO�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�L�VLJXL�
socialment inclusiva de l'entorn.

ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL: Línies d'acció

&RPSURPtV�S~EOLF
Declaració sobre canvi climàtic

Transparència
Reporting als mercatsMinimitzar l'impacte 

PHGLDPELHQWDO
5HGXLU�OD�SHWMDGD�GH�FDUERQL�DPE�
LQLFLDWLYHV�G
HÀFLqQFLD�DPELHQWDO�L�
compensar les emissions de CO2

Impulsar el 
negoci verd
Generar  

SURGXFFLy� 
YHUGD�PLWMDQoDQW�

HO�VXSRUW�D�OD�
transició  

a models de 
negoci més 
sostenibles

Gestionar  
els riscos  

PHGLDPELHQWDOV� 
i els derivats  

del canvi  
climàtic

Integrar els 
aspectes ASG en 
la gestió del risc

1 KWWSV���ZZZ�FDL[DEDQN�FRP�GHSOR\HGÀOHV�FDL[DEDQNBFRP�(VWDWLFRV�3')V�6RVWHQLELOLGDG�'HFOD-
racio_canvi_climatic_cat.pdf

FRPSURPHW�D�SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�
es compleixin els Acords de París. La Declaració sobre el 
FDQYL�FOLPjWLF�pV�XQD�GHFODUDFLy�G
LQWHQFLRQV�EDVDGD�HQ�OHV�
cinc línies de l'estratègia mediambiental.

/D�'HFODUDFLy�FRQVLGHUD�TXH�HO�FDQYL�FOLPjWLF�pV�XQ�GHOV�
UHSWHV�SULQFLSDOV�D�TXq�V
HQIURQWD�HO�SODQHWD��DPE�LPSDFWHV�
SHU�D�O
HQWRUQ�ItVLF��OD�VRFLHWDW�L�O
HFRQRPLD��(V�WUDFWD�G
XQD�
IRQW�GH�ULVFRV�ItVLFV�L�GH�WUDQVLFLy��DL[t�FRP�G
RSRUWXQLWDWV�
per als països, els negocis i les persones.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques

http://
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2020
Informe de Gestió 
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3ROtWLFD�GH�JHVWLy�GHO�ULVF�PHGLDPELHQWDO

Implantar la Política de gestió del risc mediambiental i 
revisar el procediment de concessió de riscos, per recollir 
HOV�FDQYLV�HQ�OD�UHJXODFLy�L�HQ�HO�PHUFDW�

'HÀQLFLy�L�GHVSOHJDPHQW�GH�OD�JRYHUQDQoD

,PSODQWDU�XQ�PRGHO�GH�JRYHUQ�GH�JHVWLy�GHOV�ULVFRV�PH-
GLDPELHQWDOV�L�GH�FDQYL�FOLPjWLF�FRKHUHQW��HÀFLHQW�L�DGDS-
WDEOH� TXH� VXSHUYLVL� O
DVVROLPHQW� GHOV� REMHFWLXV� GHO� *UXS�
CaixaBank com a marc per gestionar el risc climàtic i me-
diambiental.

Mètriques de risc

0HVXUDU� L� DVVHJXUDU� TXH� HO� *UXS� &DL[D%DQN� FRPSOHL[L�
O
DSHWLW�DO�ULVF�GHÀQLW��OD�UHJXODFLy�DSOLFDEOH�HQ�PDWqULD�GH�
gestió de riscos mediambientals i de canvi climàtic i les 
H[SHFWDWLYHV�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�

5HSRUWLQJ�H[WHUQ�

(VWDEOLU�XQ�PRGHO�GH�UHSRUWLQJ�H[WHUQ�TXH�JDUDQWHL[L�OD�
SXEOLFDFLy�G
LQIRUPDFLy� HQ�PDWqULD� GH�PHGL� DPELHQW� L�
FDQYL� FOLPjWLF� G
DFRUG� DPE� OD� QRUPDWLYD� L� OD� UHJXODFLy�
aplicables en cada moment.

7D[RQRPLD

(VWUXFWXUDU�L�FDWHJRULW]DU�HOV�FOLHQWV�L�HOV�SURGXFWHV�L�VHU-
YHLV� GHV� G
XQD� SHUVSHFWLYD� PHGLDPELHQWDO� L� GH� FDQYL�
FOLPjWLF� G
DFRUG� DPE� HOV� UHTXHULPHQWV� UHJXODWRULV� DF-
WXDOPHQW�HQ�GHVHQYROXSDPHQW�

Oportunitats de negoci

$VVHJXUDU�TXH�&DL[D%DQN�DSURÀWL�OHV�RSRUWXQLWDWV�GH�QH-
JRFL�DFWXDOV� L� IXWXUHV�HQ�PDWqULD�GH�ÀQDQoDPHQW�LQYHU-
sió sostenible en el marc de l'estratègia mediambiental, 
HQWUH�OHV�TXDOV�KL�KD�O
HPLVVLy�GH�ERQV�VRFLDOV�L�R�YHUGV�

$PE�HO�PHGL�DPELHQW�FRP�XQD�GH�OHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GH�&DL[D%DQN��HO�������
V
KD�FRQWLQXDW�GHVHQYROXSDQW�LQWHQVDPHQW�HO�)XOO�GH�5XWD�����������SHU�DYDQoDU�HQ�OD�
implantació de l'estratègia mediambiental del banc.

El )XOO�GH�5XWD���������� per desplegar l'Estratègia Mediambiental, alineat amb el Pla Estratègic de l'Entitat i pre-
VHQWDW�D�OD�&RPLVVLy�GH�5LVFRV��LQFORX�HOV�jPELWV�G
DFWXDFLy�VHJ�HQWV�

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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Informe de Gestió 
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Infraestructures
$JULFXOWXUD��
SHVFD��UDPDGHULD�L�
silviculturaCaixaBank gestiona activament els 

riscos mediambientals i els associats 
al canvi climàtic a través de les 
GLIHUHQWV�OtQLHV�G
DFWXDFLy�GHO�VHX�IXOO�
GH�UXWD�

Gestionar els ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF

&DL[D%DQN�HVWj�DYDQoDQW�HQ�OD�JHVWLy�L�O
DQjOLVL�GHOV�ULVFRV�
mediambientals i els derivats del canvi climàtic d'acord 
DPE�HO�PDUF�UHJXODWRUL��OHV�UHFRPDQDFLRQV�GHO�Task For-
ce on Climate-related Financial Disclosures� �7&)'�� L� OHV�
GLUHFWULXV� VREUH� OD� SUHVHQWDFLy� G
LQIRUPHV� QR� ÀQDQFHUV�
GH�OD�&RPLVVLy�(XURSHD��*XLGHOLQHV�RQ�QRQ�ÀQDQFLDO�UH-
porting��

'XUDQW�HO������V
KD�DPSOLDW�HO�PDUF�UHJXODWRUL�SHU�JHV-
WLRQDU�HO�ULVF�FOLPjWLF�L�PHGLDPELHQWDO��LPSXOVDU�HO�QHJRFL�
YHUG�L�HO�UHSRUWLQJ��&DO�GHVWDFDU�OHV�LQLFLDWLYHV�VHJ�HQWV�

 > EBA Guideline Loan origination and monitoring, de 
MXQ\�GH�������DPE�UHTXHULPHQWV�HVSHFtÀFV�D�OD�FRQ-
sideració del risc mediambiental i climàtic en els pro-
FHVVRV�G
DGPLVVLy�L�VHJXLPHQW�GH�SUpVWHFV�

 > ECB Guide on climate-related and environmental 
risks��GH�QRYHPEUH�GH�������HQ�TXq�HV�UHFXOO�O
HQ-
WHVD�G
DTXHVW� RUJDQLVPH� VREUH� OD� JHVWLy� VHJXUD� L�
SUXGHQW�GHOV�ULVFRV�UHODFLRQDWV�DPE�HO�FOLPD�HQ�HO�
PDUF�SUXGHQFLDO�YLJHQW�

$GGLFLRQDOPHQW�� O
(%$�YD�SXEOLFDU�SXEOLFDW� ����������HO�
GRFXPHQW� FRQVXOWLX� 0DQDJHPHQW� DQG� VXSHUYLVLRQ� RI�
(6*�ULVNV�IRU�FUHGLW�LQVWLWXWLRQV�DQG�LQYHVWPHQW�ÀUPV, en 
TXq�HV�SUHVHQWD�XQD�SURSRVWD�VREUH�OD�PDQHUD�FRP�HOV�
IDFWRUV� L� ULVFRV�$6*�HV�SRGULHQ� LQFORXUH�HQ�HO�PDUF�GH�
UHJXODFLy�L�VXSHUYLVLy�ÀQDQFHUD��

(Q�DTXHVW�VHQWLW��&DL[D%DQN�KD�HVWDEOHUW�SURMHFWHV�WUDQV-
YHUVDOV�GLQV�GH� O
HQWLWDW�SHU�DVVHJXUDU� O
DOLQHDPHQW�GHOV�
VHXV�SURFHVVRV�DPE�HO�QRX�PDUF�UHJXODWRUL�L�VXSHUYLVRU�

&RQFHSWXDOPHQW��HOV� ULVFRV�DVVRFLDWV�DO� FDQYL�FOLPjWLF�HV�
FODVVLÀTXHQ�HQ�ULVFRV�ItVLFV�L�ULVFRV�GH�WUDQVLFLy��(OV�SULPHUV�
VRUJHL[HQ�FRP�D�FRQVHT�qQFLD�G
HVGHYHQLPHQWV�FOLPjWLFV�
L�JHROzJLFV�L�GH�FDQYLV�HQ�O
HTXLOLEUL�GHOV�HFRVLVWHPHV��L�SR-
GHQ�VHU�JUDGXDOV�R�VREWDWV��3RGHQ�FRPSRUWDU�GDQ\V�ItVLFV�
HQ�HOV�DFWLXV��LQIUDHVWUXFWXUHV��LPPREOHV���GLVUXSFLRQV�HQ�
OHV�FDGHQHV�GH�SURGXFFLy�R�GH�VXEPLQLVWUDPHQW�L�R�FDQYLV�
HQ� OD�SURGXFWLYLWDW�G
DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV� �DJULFXOWXUD��

SURGXFFLy�G
HQHUJLD���'
DOWUD�EDQGD��HOV�ULVFRV�GH�WUDQVLFLy�
V
DVVRFLHQ�D�OD�OOXLWD�FRQWUD�HO�FDQYL�FOLPjWLF�L�D�OD�WUDQVLFLy�
FDS�D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�� ,QFORXHQ� IDFWRUV�
FRP�DUD�HOV�FDQYLV�HQ�UHJXODFLRQV�L�QRUPDWLYHV��HO�GHVHQ-
YROXSDPHQW� GH� WHFQRORJLHV� DOWHUQDWLYHV� HQHUJqWLFDPHQW�
HÀFLHQWV��FDQYLV�HQ� OHV�SUHIHUqQFLHV�GHO�PHUFDW�R� IDFWRUV�
UHSXWDFLRQDOV�DVVRFLDWV�D�OHV�DFWLYLWDWV�DPE�PpV�LPSDFWH�

3ROtWLFD�GH�JHVWLy�GHO�ULVF�PHGLDPELHQWDO

El febrer de 2019, el Consell d'Administració va aprovar 
OD� 3ROtWLFD�GH�JHVWLy�GHO� ULVF�PHGLDPELHQWDO�� /HV� ÀOLDOV�
PpV�DIHFWDGHV��HO�%3,��9LGDFDL[D�L�&DL[D%DQN�$VVHW�0D-
QDJHPHQW�� KDQ� DSURYDW� OHV� VHYHV� SUzSLHV� SROtWLTXHV��
DOLQHDGHV�DPE�OD�GH�&DL[D%DQN��TXH�UHFXOOHQ�OHV�VHYHV�
SDUWLFXODULWDWV�

La política estableix el marc de principis globals per a la 
gestió del risc mediambiental. La gestió dels riscos me-
GLDPELHQWDOV� V
LQWHJUD�GLQV�GHOV� ULVFRV�$6*� �DPELHQWDO��
VRFLDO� L�ERQ�JRYHUQ�FRUSRUDWLX�� L�FRQVWLWXHL[�XQD�GH�OHV�
OtQLHV�G
DFWXDFLy�SULQFLSDOV�GH�O
(VWUDWqJLD�GH�*HVWLy�GHO�
5LVF�0HGLDPELHQWDO� L�&OLPjWLF�TXH�V
KD�GHÀQLW�D�&DL[D-
Bank.

En relació amb els processos d'alta de clients i d'ad-
missió d'operacions, la Política de Gestió del Risc Me-
GLDPELHQWDO� HVWDEOHL[�XQD� VqULH�G
H[FOXVLRQV�JHQHUDOV� L�
VHFWRULDOV�UHODWLYHV�D� OHV�DFWLYLWDWV�TXH�SRGULHQ�WHQLU�XQ�
LPSDFWH�DPELHQWDO�UHOOHYDQW� L�HVWDEOHL[�HOV�UHTXLVLWV�VH-
JRQV�HOV�TXDOV�&DL[D%DQN�QR�DVVXPLUj�ULVF�GH�FUqGLW��

Energia Mineria

630 sol·licituds 
DYDOXDGHV�HQWUH�OD�'&*50$��HOV�&$5�L�HO�%3,

D'acord amb la Política de Gestió del Risc Mediambien-
tal, l'anàlisi del risc mediambiental s'ha integrat en els 
SURFHVVRV� FUHGLWLFLV� GH� FOLHQWV� HPSUHVD� L� FRUSRUDWLXV�
PLWMDQoDQW� XQ� T�HVWLRQDUL� G
DYDOXDFLy� L� FODVVLÀFDFLy� GH�
clients i operacions. Les operacions més complexes són 
DYDOXDGHV�SHU�DQDOLVWHV�HVSHFLDOLW]DWV�GH�OD�'LUHFFLy�&RU-
porativa de Gestió del Risc Mediambiental.

$GGLFLRQDOPHQW�� GXUDQW� HO� ����� V
KD� OODQoDW� XQ� SOD� GH�
IRUPDFLy�SHU�DOV�&HQWUHV�G
$GPLVVLy�GH�5LVF��&$5�� L� OHV�
6XFXUVDOV�,QWHUQDFLRQDOV�DPE�O
REMHFWLX�TXH�HOV�DQDOLVWHV�
G
DTXHVWV�FHQWUHV�WDPEp�SXJXLQ�FODVVLÀFDU�HOV�FOLHQWV�JHV-
WLRQDWV�HQ�HO�VHX�jPELW�L�DQDOLW]DU�OHV�RSHUDFLRQV�FRUUHV-
SRQHQWV�HQ�WHUPHV�GH�ULVF�PHGLDPELHQWDO��6
KDQ�GHÀQLW�
XQHV� IDFXOWDWV� TXH� HOV� SHUPHWHQ� VDQFLRQDU� GH� PDQHUD�
DXWzQRPD��WRW�L�TXH�V
HOHYHQ�D�O
HTXLS�G
DQDOLVWHV�HVSH-
cialitzats de la Direcció Corporativa de Gestió del Risc 
0HGLDPELHQWDO��'&*50$��OHV�TXH�VXSHUHQ�DTXHVW�QLYHOO�
GH�IDFXOWDW��(O�SOD�GH�IRUPDFLy�LQFORX�VHVVLRQV�IRFDOLW]DGHV�
HQ�O
DQjOLVL�GH�ULVF�PHGLDPELHQWDO�L�HVWj�SUHYLVW�TXH�ÀQDOLW]L�
el 2021.

(Q�DTXHVW�SURFpV�G
DQjOLVL��L�HQ�HO�PDUF�GH�O
DSOLFDFLy�GHOV�
3ULQFLSLV�GH�O
(TXDGRU��DOV�TXDOV�&DL[D%DQN�HV�YD�DGKHULU�HO�
������WDPEp�HV�UHYLVHQ�OHV�T�HVWLRQV�UHODWLYHV�D�OD�FDWHJR-
ULW]DFLy�L�FRPSOLPHQW�G
DTXHVWV�SULQFLSLV�

(OV�VHFWRUV�DOV�TXDOV�HV�SRGHQ�DSOLFDU�OHV�H[FOXVLRQV�HVSH-
FtÀTXHV�GH�FHUWHV�DFWLYLWDWV�VyQ�HOV�VHJ�HQWV�
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Principis de l'Equador

$EDVW

 > )LQDQoDPHQW�GH�SURMHFWHV�L�VHUYHLV�G
DVVHVVRUDPHQW�ÀQDQFHU�
GH�SURMHFWHV�DPE�XQD�LQYHUVLy�PtQLPD�GH����0��(8$�

 > 3UpVWHFV�FRUSRUDWLXV�YLQFXODWV�D�SURMHFWHV�G
LQYHUVLy�DPE�XQ�
LPSRUW�JOREDO�PtQLP�GH�����0��(8$�HQ�TXq�HO�FRPSURPtV�
LQGLYLGXDO�GH�&DL[D%DQN�VLJXL�FRP�D�PtQLP�GH����0�86���L�HO�
WHUPLQL�GHO�SUpVWHF�VLJXL�LJXDO�R�VXSHULRU�D���DQ\V�

 > %RQV�YLQFXODWV�D�SURMHFWHV�DPE�XQ�LPSRUW�LJXDO�R�VXSHULRU�D�
���0��(8$�

 > 3UpVWHFV�SRQW�DPE�XQ�WHUPLQL�LQIHULRU�DOV�GRV�DQ\V�TXH�HV�UH-
ÀQDQFLQ�PLWMDQoDQW�XQ�ÀQDQoDPHQW�GH�SURMHFWH�R�XQ�SUpVWHF�
FRUSRUDWLX�YLQFXODW�D�XQ�SURMHFWH��VHPSUH�TXH�FRPSOHL[LQ�HOV�
criteris indicats prèviament en cada cas.

 > 9ROXQWjULDPHQW��&DL[D%DQN�DSOLFD�DTXHVW�SURFHGLPHQW�D�RSH-
UDFLRQV� VLQGLFDGHV�DPE�XQ� WHUPLQL� VXSHULRU�R� LJXDO� DOV� WUHV�
DQ\V�L�TXDQ�HO�FRPSURPtV�LQGLYLGXDO�GH�&DL[D%DQN�pV�G
HQWUH�
��L����0½��(O�SURFHGLPHQW�WDPEp�V
DSOLFD�D�DOWUHV�RSHUDFLRQV�
SHU� ÀQDQoDU� SURMHFWHV� G
LQYHUVLy� DPE� XQ� WHUPLQL� PtQLP� GH�
WUHV�DQ\V�L�XQ�LPSRUW�PtQLP�GH���0½�TXDQ�HO�WLWXODU�pV�XQD�
SHUVRQD�MXUtGLFD�PLWMDQD�JUDQ��JUDQ�R�PROW�JUDQ�

/
��G
RFWXEUH�GH������YD�HQWUDU�HQ�YLJRU� OD�9���GHOV�3ULQFLSLV�GH�
O
(TXDGRU��HOV�FDQYLV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�GHOV�TXDOV�VyQ�

 > $PSOLDFLy�GH�O
DEDVW�G
DSOLFDFLy�UHGXLQW�O
LPSRUW�SHU�D�3UpV-
WHFV� FRUSRUDWLXV� YLQFXODWV� D� SURMHFWHV� D� ��� 086��� V
KL� DIH-
JHL[HQ�HOV�UHÀQDQoDPHQWV�L�DGTXLVLFLRQV�GH�SURMHFWHV�VHPSUH�
TXH�FRPSOHL[LQ�GHWHUPLQDWV�UHTXLVLWV��HO�SURMHFWH�RULJLQDO�HV�
YD�ÀQDQoDU�VHJRQV�HOV�3ULQFLSLV�GH�O
(TXDGRU��QR�KL�KD�FDQYLV�
materials en l'abast del projecte i encara no ha entrat en ex-
SORWDFLy��

 > 6
KL�DIHJHL[HQ�QRXV�DVSHFWHV�UHODFLRQDWV�DPE�HOV�'UHWV�+X-
mans i el Canvi Climàtic. 

$O�WDQFDPHQW�G
DTXHVW�LQIRUPH��&DL[D%DQN�MD�HVWj�DSOLFDQW�DTXHVWV�
QRXV�FULWHULV�

Aplicació

 > Els projectes amb riscos i impactes potencials elevats i irreversibles per 
DOV�TXDOV�QR�HV�SUHYHX�TXH�HV�SXJXL�HVWDEOLU�XQ�SOD�G
DFFLy�YLDEOH��DL[t�
FRP�HOV�TXH�FRQWUDYHQHQ�HOV�YDORUV�FRUSRUDWLXV��HV�UHEXWJHQ�

 > (Q�OD�UHVWD�GH�FDVRV��XQ�H[SHUW�H[WHUQ�LQGHSHQGHQW�DYDOXD�HO�VLVWHPD�
L�HO�SOD�GH�JHVWLy�DPELHQWDO�L�VRFLDO�GHO�FOLHQW��(OV�SURMHFWHV�HV�FODVVLÀ-
TXHQ�HQ�WUHV�FDWHJRULHV��$��%�L�&��HQ�IXQFLy�GHOV�ULVFRV�L�HOV�LPSDFWHV�
SRWHQFLDOV�GHWHFWDWV�HQ�HO�SURFpV�GH�GXH�GLOLJHQFH��HQ�TXq�SDUWLFLSHQ�
HOV�HTXLSV�GH�O
jUHD�FRPHUFLDO�L�GH�ULVFRV�L�H[SHUWV�H[WHUQV�

 > (OV�SURMHFWHV�FDWHJRULW]DWV�FRP�D�$�L�DOJXQV�GHOV�%�SRGHQ�WHQLU�ULVFRV�
SRWHQFLDOV�DGYHUVRV�HOHYDWV��(Q�DTXHVWV�FDVRV��V
HVWDEOHL[�XQ�SOD�G
DF-
FLy�TXH�DMXGL�D�SUHYHQLU��PLQLPLW]DU��PLWLJDU�L�FRPSHQVDU�HOV�LPSDFWHV�
socials i ambientals adversos.

(Q�DTXHVW�VHQWLW��HO������O
(QWLWDW�KD�ÀQDQoDW����SURMHFWHV�����&DL[D%DQN�L���
HO�%3,��DPE�XQD�LQYHUVLy�WRWDO�GH��������0½���������0½�&DL[D%DQN�L�����0½�
HO�%3,���L�DPE�XQD�SDUWLFLSDFLy�GH�������0½��������0½�&DL[D%DQN�L����0½�
HO�%3,��

/
DYDOXDFLy�SHU�D�OD�FODVVLÀFDFLy�GHOV�SURMHFWHV�V
KD�GXW�D�WHUPH�MXQWDPHQW�
DPE�XQ�H[SHUW�LQGHSHQGHQW�

2SHUDFLRQV�ÀQDQoDGHV

2019 2020

XQLWDWV 0½� XQLWDWV 0½�

&DWHJRULD�$��SURMHFWHV�DPE�SRWHQFLDOV�LPSDF-
WHV�DPELHQWDOV�VRFLDOV�VLJQLÀFDWLXV� 2 313 2 225

&DWHJRULD�%��SURMHFWHV�DPE�SRWHQFLDOV�LPSDF-
WHV�$6*�OLPLWDWV�L�IjFLOPHQW�PLWLJDEOHV� 13 1.099 14  

���HO�%3,�

1.042  
����HO�
%3,�

&DWHJRULD�&��SURMHFWHV�DPE�LPSDFWHV�VRFLDOV�R�
mediambientals mínims o sense impacte ad-
vers, incloent-hi certs projectes d'intermediaris 
ÀQDQFHUV�DPE�ULVFRV�PtQLPV�R�VHQVH�ULVFRV�

3 163

Total 15 1.412 19 1.430
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'HÀQLFLy�L�GHVSOHJDPHQW�GH�OD�JRYHUQDQoD�GHO�ULVF�
PHGLDPELHQWDO�L�GH�FDQYL�FOLPjWLF

(O�Pj[LP�zUJDQ� H[HFXWLX� HVSHFLDOLW]DW� HQ� OD� JHVWLy� GHO�
risc mediambiental i climàtic és el Comitè de Gestió 
GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��OD�FUHDFLy�GHO�TXDO�YD�DSURYDU�
el febrer de 2019 el Consell d'Administració. El Comi-
Wq�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��&*50$��IXQFLRQD�
DPE� XQD� IUHT�qQFLD� WULPHVWUDO�� 'HSqQ� GHO� &RPLWq� GH�
Direcció, el presideix el Director General de Riscos, i la 
YLFHSUHVLGqQFLD�UHFDX�HQ�OD�'LUHFFLy�([HFXWLYD�GH�&RPX-
nicació i Responsabilitat Social Corporativa. El Comitè és 
HO�UHVSRQVDEOH�G
DQDOLW]DU�L��VL�HVFDX��DSURYDU�OHV�SURSRV-
WHV�TXH�SUHVHQWHQ�GLYHUVHV�jUHHV� IXQFLRQDOV�UHVSHFWH�D�
l'estratègia i el posicionament estratègic de l'Entitat en 
l'àmbit de la Gestió del Risc Mediambiental i Climàtic, a 
PpV�G
LGHQWLÀFDU��JHVWLRQDU�L�FRQWURODU�HQ�SULPHUD�OtQLD�HOV�
ULVFRV�DVVRFLDWV�D�DTXHVW�jPELW�

$�ÀQDOV�GH������HV�YD�FUHDU�OD�Direcció Corporativa de 
*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��'*50$���TXH�GHSqQ�
de la Direcció General del Risc, com a responsable de 
la gestió del risc mediambiental i climàtic. La DGRMA 
FRRUGLQD�O
H[HFXFLy�GHO�)XOO�GH�5XWD�SHU�DO�GHVSOHJDPHQW�
GH�O
(VWUDWqJLD�0HGLDPELHQWDO�L�VXSHUYLVD�O
DQjOLVL�GHO�ULVF�
mediambiental dins dels processos de concessió de ris-
cos.

El Conseller Delegat, el Director General de Riscos i el 
'LUHFWRU�&RUSRUDWLX�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO�WH-
QHQ�REMHFWLXV�YLQFXODWV�D�OD�JHVWLy�GHO�ULVF�FOLPjWLF�L�PH-
GLDPELHQWDO��$TXHVWV�REMHFWLXV�HVWDQ�HQIRFDWV�D�FRQWUL-
EXLU�D�O
DOLQHDPHQW�GH�OD�FDUWHUD�FUHGLWtFLD�GH�&DL[D%DQN�
DPE�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�L�UHVLVWHQW�DO�FDQYL�
FOLPjWLF� G
DFRUG� DPE� HOV� FRPSURPLVRV� TXH� KD� DGTXL-
rit l'Entitat en el marc de l'United Nations Environmen-
tal Program Finance Initiative (UNEP FI) – 3ULQFLSOHV� IRU�
Responsible Banking Collective Commitment to Climate 
Action��$�QLYHOO�PpV�JHQHUDO��WDPEp�HV�À[HQ�REMHFWLXV�YLQ-
FXODWV�DO�GHVSOHJDPHQW�GHO�)XOO�GH�5XWD�SHU�D�O
(VWUDWqJLD�
Mediambiental.

El 2020 el risc climàtic s'ha incorporat al Catàleg Corpo-
UDWLX�GH�5LVFRV�FRP�XQ�ULVF�GH�QLYHOO���GHO�ULVF�GH�FUqGLW��
Així mateix, des de 2018, el risc mediambiental es manté 
FRP�XQ�ULVF�GH�QLYHOO���GHO�ULVF�UHSXWDFLRQDO�

Mètriques de risc

La gestió de la cartera creditícia pretén alinear l'impacte 
indirecte en el canvi climàtic amb l'apetit al risc i amb el 
FRPSURPtV�DPE�HOV�REMHFWLXV�GH� VRVWHQLELOLWDW��3HU� IHU�
KR�� GHV� GH� ����� HV� PHVXUD� O
H[SRVLFLy� FUHGLWtFLD� D� DF-
WLYLWDWV� HFRQzPLTXHV� TXH� HV� FRQVLGHUHQV� LQWHQVLYHV� HQ�
emissions de CO2.

/D�PqWULFD�SULQFLSDO�HV�EDVD�HQ�OD�GHÀQLFLy�TXH�VXJJHUHL[�
HO�7&)'�SHU�IDFLOLWDU�QH�OD�FRPSDUDELOLWDW�L�LQFORX�O
H[SR-
VLFLy�HQ�DFWLXV�OOLJDWV�DOV�VHFWRUV�G
HQHUJLD�L�VXEPLQLVWUD-
PHQWV��H[FORHQW�QH�DLJXD�L�HQHUJLHV�UHQRYDEOHV��carbon 
related assets�� WDO� FRP� HV� GHÀQHL[� D� Implementing the 
5HFRPPHQGDWLRQV�RI�WKH�7&)'���(O������������L������UH-
SUHVHQWD�DO�YROWDQW�GHO����GHO�WRWDO�GH�OD�FDUWHUD�G
LQV-
WUXPHQWV�ÀQDQFHUV�

$�PpV��V
HVWDQ�GHVHQYROXSDQW�PqWULTXHV�GH�JHVWLy�FRP-
plementàries.

CaixaBank està fent anàlisis d'escenaris de risc climàtic 
GH�WUDQVLFLy�TXDOLWDWLYHV�L�TXDQWLWDWLYHV��/
DQjOLVL�TXDOLWD-
tiva se centra en els sectors de l'Energia, el Transport i 
OD�&RQVWUXFFLy�� L�SHUPHWUj� LGHQWLÀFDU�HOV� VHJPHQWV�SR-
WHQFLDOPHQW�PpV�DIHFWDWV�SHO�ULVF�GH�WUDQVLFLy�PLWMDQoDQW�
O
HVWXGL�GH� OHV�SULQFLSDOV�YDULDEOHV� L�HVWDEOLQW�PDSHV�GH�

FDORU� SHU� D� GLYHUVRV� KRULW]RQV� WHPSRUDOV� ������� ������
����� L��������JHRJUDÀHV� L�HVFHQDULV�FOLPjWLFV�� WHQLQW�HQ�
FRPSWH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GH� OD� FDUWHUD� FUHGLWtFLD� GH�
CaixaBank.

/
DQjOLVL� TXDQWLWDWLYD�� HQFDUD� HQ� FXUV�� VH� FHQWUD� HQ� HO�
sector de l'Energia, diferenciant entre Oil & Gas i Power 
Utilities��(O�VHFWRU�GH�O
(QHUJLD�HV�FRQVLGHUD�XQ�GHOV�PpV�
afectats per risc de transició. A partir de la participació al 
JUXS�GH�WUHEDOO�GH�O
81(3�),��O
H[HUFLFL�SLORW�DYDOXD�FRP�
el risc climàtic de transició es pot traslladar a les prin-
FLSDOV� PDJQLWXGV� ÀQDQFHUHV� G
XQD� PRVWUD� G
HPSUHVHV�
G
DTXHVWV�VHFWRUV�D�FXUW��PLWMj�L�OODUJ�WHUPLQL��������������
�������VRWD�O
HVFHQDUL�GH�WUDQVLFLy�PpV�HVWULFWH��HO�G
�����&��
TXH�OLPLWD�O
DXJPHQW�GH�OD�WHPSHUDWXUD�JOREDO�PLWMDQD�D�
�����&�SHU�VREUH�GHOV�QLYHOOV�SUHLQGXVWULDOV��3HU�IHU�KR��HV�
prenen com a base les prediccions del model REMIND 
del 3RWVGDP�,QVWLWXWH�IRU�&OLPDWH�,PSDFW�5HVHDUFK��3,.���
HO�PRGHO� ,$0� �Integrated Assessment Models��� TXH� LQ-
WHJUD� PRGHOV� FOLPjWLFV� DPE� PRGHOV� PDFURHFRQzPLFV��
/
HVWXGL� LPSOLFD�XQD�DQjOLVL�GHWDOODGD�GH� OHV�HVWUDWqJLHV�
GH�WUDQVLFLy�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�G
XQD�
mostra dels principals clients de CaixaBank en el sector 
G
(QHUJLD� �DQjOLVL� botom-up��� /
DQjOLVL� HV� FRPSOHPHQWD�
DPE�XQ�SURFpV�G
LQYROXFUDFLy��engagement) a través de 
UHXQLRQV�DPE�HOV�FOLHQWV�LQFORVRV�D�OD�PRVWUD�TXH�KL�LQ-
FRUSRUHQ�HOV�VHXV�SRVLFLRQDPHQWV�HQ�PDWqULD�GH�FDQYL�
climàtic. 

L'exercici pilot s'està ampliant per a diversos escenaris 
GH�WHPSHUDWXUD�L�OD�UHVWD�GH�OD�FDUWHUD�G
HQHUJLD��DQjOLVL�
top-down��
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(O�SLORW�L�HOV�H[HUFLFLV�SRVWHULRUV�TXH�KL�KD�HQ�SURFpV�VyQ�
el primer pas per desplegar l'anàlisi d'escenaris de ma-
QHUD� UHFXUUHQW�� 6REUH� OD�EDVH�GH� O
HVWXGL� GH� OD� FDUWHUD�
d'energia, s'està preparant l'extensió de l'anàlisi als al-
tres sectors rellevants en termes de riscos climàtics de 
WUDQVLFLy��$L[t�PDWHL[��V
KD�FRPHQoDW�D�PRQLWRUDU�HO�FDPt�
de descarbonització partint dels plans estratègics de les 
principals companyies dels sectors analitzats per asse-
JXUDU�OD�UHVLOLqQFLD�GH�O
HVWUDWqJLD�GH�O
(QWLWDW��7DPEp�V
KD�
SODQLÀFDW� HVWHQGUH� HO� SURFpV� G
engagement als clients 
més rellevants de l'Entitat dels sectors més rellevants des 
G
XQ�SXQW�GH�YLVWD�GH�ULVF�FOLPjWLF�

(Q�UHODFLy�DPE�O
DYDOXDFLy�GHOV�ULVFRV�ItVLFV�GHULYDWV�GHO�
FDQYL� FOLPjWLF�� HO� IRFXV� LQLFLDO� G
DQjOLVL� pV� OD� FDUWHUD�KL-
SRWHFjULD�D�(VSDQ\D��$�DTXHVW�HIHFWH��V
KD�HODERUDW�XQD�
DQjOLVL�TXDOLWDWLYD�SUHOLPLQDU�TXH�LGHQWLÀFD�O
H[SRVLFLy�SHU�
jUHHV�JHRJUjÀTXHV�GH�ULVF�VRWD�GLYHUVRV�HVFHQDULV�FOLPj-
WLFV�SHU�DOV�SULQFLSDOV�ULVFRV�ItVLFV�TXH�DIHFWHQ�OD�FDUWHUD�
�DXJPHQW�GHO�QLYHOO�GHO�PDU�� LQXQGDFLRQV�GHULYDGHV�GH�
precipitacions i incendis derivats de l'increment de la 
WHPSHUDWXUD���$�SDUWLU�GH�O
DQjOLVL�TXDOLWDWLYD��HV�SUHYHX�
IHU�XQD�DQjOLVL�TXDQWLWDWLYD�G
DTXHVWV�ULVFRV�

$L[t�PDWHL[��GHV�GHO�MXOLRO�GH�������&DL[D%DQN�HVWj�SDUWL-
FLSDQW�HQ�O
H[HUFLFL�YROXQWDUL�GH�O
(%$�GH������Pilot Sen-
sitivity Exercise on climate risk, anticipat al Pla d'Acció de 
O
(%$�GH� ������ SHU� IHU� XQD� DYDOXDFLy�SUHOLPLQDU� GH� OHV�
exposicions dels bancs en relació amb el risc climàtic. 
(VWj�SUHYLVW�TXH�O
H[HUFLFL�ÀQDOLW]L�GXUDQW�HO������

/
DQjOLVL�G
HVFHQDULV�GH�ULVF�FOLPjWLF�WDPEp�FRQVWLWXHL[�XQD�
GH�OHV�ÀWHV�SHU�SRGHU�FRPSOLU�DPE�HOV�FRPSURPLVRV�DG-
TXLULWV�HQ�HO�PDUF�GHO�Collective Commitment to Climate 
Action��&&&$���/D�VLJQDWXUD�G
DTXHVW�DFRUG��HO�GHVHPEUH�
������LPSOLFD�HVWDEOLU�REMHFWLXV�G
DOLQHDPHQW�GH�OHV�FDUWH-
res creditícies amb l'Acord de París no més tard de 2022 
L�FRPHQoDU�D�SUHQGUH�PHVXUHV�GXUDQW�HOV�SULPHUV�GRW]H�
PHVRV�GH�O
DFRUG��6HJXLQW�DTXHVWHV�GLUHFWULXV��GXUDQW�HO�

������&DL[D%DQN�KD�SDUWLFLSDW�DFWLYDPHQW�HQ�HO�JUXS�GH�
WUHEDOO�GH�O
81(3�),�SHU�DYDQoDU�L�LQIRUPDU�FROÃOHFWLYDPHQW�
VREUH�HOV�DYHQoRV�GH�O
DFRUG��(O�SULPHU�LQIRUPH�SXEOLFDW�
LQFORX�XQD�GHFODUDFLy�TXH�H[SUHVVD�OD�YROXQWDW�GHOV�VLJ-
nants del CCCA de treballar per anar més enllà dels ob-
MHFWLXV�GH�O
$FRUG�GH�3DUtV��HQ�OtQLD�DPE�OD�LQLFLDWLYD�TXH�
ambiciona arribar a les emissions globals netes zero el 
�����L�TXH�V
HPPDUFD�GLQV�GHO�&23����GH�*ODVJRZ��/HV�
PHVXUHV�HVSHFtÀTXHV�TXH�KD�DGRSWDW�&DL[D%DQN�GXUDQW�
HOV�SULPHUV�GRW]H�PHVRV�VyQ�S~EOLTXHV�

Reporting�([WHUQ

CaixaBank està compromesa amb el compliment de les 
UHFRPDQDFLRQV� GH� WUDQVSDUqQFLD� GHO� 7&)'�� HO� JUXS� GH�
treball de la Financial Stability Board��TXH�Wp�FRP�D�RE-
MHFWLX�LQFUHPHQWDU�OD�UHOOHYjQFLD�GHOV�ULVFRV�L�OHV�RSRUWX-
QLWDWV�FOLPjWLTXHV�D�WUDYpV�GHO�UHSRUWLQJ�DPE�OD�ÀQDOLWDW�
de fomentar-ne la consideració entre els participants en 
PHUFDWV�ÀQDQFHUV�

'XUDQW������L������&DL[D%DQN�KD�SDUWLFLSDW�DFWLYDPHQW�
en el segon projecte pilot de l'UNEP FI per implementar 
OHV�UHFRPDQDFLRQV�GHO�7&)'�HQ�HO�VHFWRU�EDQFDUL��7&)'�
Banking Pilot Phase II���(O�FDV�G
HVWXGL�TXH�KD�HODERUDW�
&DL[D%DQN�HQ�HO�PDUF�GHO�SLORW�V
KD�LQFOzV�D�O
LQIRUPH�ªPa-
thways to Paris. A practical guide to transition scenarios 
IRU�ÀQDQFLDO�SURIHVVLRQDOV«��D�OD�SjJLQD�ZHE�GH�O
81(3�),�

&DL[D%DQN�MD�KD�FRQÀUPDW�OD�VHYD�SDUWLFLSDFLy�HQ�OD�IDVH�
��GHO�SURJUDPD�GH�7&)'�GH�O
81(3�),�TXH�HVWj�SODQLÀFDW�
el 2021.

3 

2 

1 

1 KWWSV���ZZZ�XQHSÀ�RUJ�SXEOLFDWLRQV�EDQNLQJ�SXEOLFDWLRQV�FROOHFWLYH�FRPPLWPHQW�WR�FOLPDWH�DFWLRQ�\HDU�RQH�LQ�UHYLHZ�

2 KWWSV���ZZZ�XQHSÀ�RUJ�ZRUGSUHVV�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������&DL[D%DQNB&&&$�UHSRUWBZHEVLWH�������SGI

3 KWWSV���ZZZ�XQHSÀ�RUJ�FOLPDWH�FKDQJH�WFIG�WFIG�IRU�EDQNV�
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https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/CaixaBank_CCCA-report_website092020.pdf
https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/tcfd-for-banks/
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/collective-commitment-to-climate-action-year-one-in-review/
https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/collective-commitment-to-climate-action-year-one-in-review/
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/CaixaBank_CCCA-report_website092020.pdf
https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/tcfd-for-banks/


 258

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

7D[RQRPLD

/D� 8QLy� (XURSHD� �8(�� HVWj� GHVHQYROXSDQW� XQ� HVWjQGDUG� HXURSHX� GH�
FODVVLÀFDFLy�G
DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV�HQ�IXQFLy�GHO�VHX�ULVF�PHGLDPELHQ-
WDO��/D�7D[RQRPLD�pV� O
HVWjQGDUG�HXURSHX�SHU�GHWHUPLQDU�VL�XQD�DFWLYL-
WDW�HFRQzPLFD�FRQWULEXHL[�VLJQLÀFDWLYDPHQW�D� OD�PLWLJDFLy�R�DGDSWDFLy�
DO�FDQYL�FOLPjWLF�VHQVH�GDQ\DU�HOV�DOWUHV�REMHFWLXV�PHGLDPELHQWDOV�GH�OD�
8(��&DL[D%DQN�Wp�OD�LQWHQFLy�G
DSOLFDU�DTXHVW�HVWjQGDUG�XQ�FRS�V
DSURYL�
L�VLJXL�DSOLFDEOH��(Q�DTXHVW�VHQWLW��&DL[D%DQN�HVWj�WUHEDOODQW�HQ�OHV�OtQLHV�
VHJ�HQWV�

 > (O�QRYHPEUH�GH�������&DL[D%DQN�HV�YD�DGKHULU�DO�JUXS�GH�WUHEDOO�
GH� O
81(3�),�SHU�GHÀQLU�XQD�JXLD�G
DGDSWDFLy�SHU�D� OD�EDQFD�GH�
OD�WD[RQRPLD�8(��+LJK�/HYHO�5HFRPPHQGDWLRQV� IRU�%DQNV�RQ�WKH�
DSSOLFDWLRQ�RI�WKH�8(�7D[RQRP\���(Q�HO�PDUF�G
DTXHVW�JUXS�GH�WUH-
EDOO��GXUDQW�O
DQ\�������V
KDQ�DQDOLW]DW�FRQMXQWDPHQW�HOV�UHSWHV�GH�
O
DSOLFDFLy�GH�OD�7D[RQRPLD�DOV�SURGXFWHV�EDQFDULV�L�V
KDQ�IHW�FDVRV�
G
HVWXGL�� /HV� FRQFOXVLRQV� L� UHFRPDQDFLRQV� V
LQFORXHQ� D� O
LQIRUPH�
ª7HVWLQJ�WKH�DSSOLFDWLRQ�RI�WKH�8(�7D[RQRP\�WR�FRUH�EDQNLQJ�SUR-
ducts: High level recommendations».

 > En alineació amb l'informe de Taxonomia del Technical Expert 
Group��Taxonomy Technical Report – March 2020���V
KDQ�HVWDEOHUW�
FULWHULV� RSHUDWLXV� L� GRFXPHQWDOV� SHU� FODVVLÀFDU� RSHUDFLRQV� GHOV�
sectors més rellevants a la cartera de CaixaBank, incloent-hi els 
projectes d'energies renovables i el sector immobiliari. Els criteris 
HVWDEOHUWV�HV�UHYLVDUDQ�DPE�OD�SXEOLFDFLy�GH�OD�YHUVLy�GHÀQLWLYD�GH�
la Taxonomia de la UE.

 > Ja s'han adaptat els sistemes informàtics de CaixaBank per poder 
UHFROOLU� OD� LQIRUPDFLy�UHODWLYD�DOV�FHUWLÀFDWV�G
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�
GH�OHV�RSHUDFLRQV�GH�ÀQDQoDPHQW�G
DGTXLVLFLy�G
LPPREOHV�

$GGLFLRQDOPHQW��GXUDQW�HO�������&DL[D%DQN�KD�SDUWLFLSDW�HQ�XQ�FDV�G
HV-
WXGL�GH� O
(%$� VREUH�PqWULTXHV�G
DOLQHDPHQW� WD[RQzPLF�HQ�HO�PDUF�GH�
O
HQTXHVWD�VREUH�OD�GLYXOJDFLy�GHOV�ULVFRV�$6*�HQ�HO�3LODU����Survey: Pillar 
3 disclosures on ESG risks under Article 449a CRR��

$�O
HVSHUD�TXH�V
DSURYL�OD�7D[RQRPLD�GH�OD�8QLy�(XURSHD�G
DFWLYLWDWV�PH-
diambientalment sostenibles, CaixaBank ja ha aprovat internament els 
criteris per considerar préstecs com a mediambientalment sostenibles, 
TXH�LQFORXHQ�OHV�FDWHJRULHV�VHJ�HQWV�

 > $FWLXV�HOHJLEOHV�SHU�D�XQ�%R�9HUG�� VHJRQV�HO�0DUF�G
(PLVVLy�GH�
%RQV� OOLJDWV� DOV� 2EMHFWLXV� GH� 'HVHQYROXSDPHQW� 6RVWHQLEOH� GH�
&DL[D%DQN��,QFORX�OHV�WLSRORJLHV�GH�ÀQDQoDPHQW�VHJ�HQWV�SHU��HQ-
WUH� DOWUHV�REMHFWLXV��PLOORUDU� HO�PHGL� DPELHQW�R� FRQWULEXLU� D� XQD�
UHGXFFLy�G
HPLVVLRQV�GH�*DVRV�DPE�(IHFWH�G
+LYHUQDFOH�

 > (QHUJLHV�UHQRYDEOHV�L�HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD

 > ,PPREOHV�FHUWLÀFDWV�FRP�D�HQHUJqWLFDPHQW�HÀFLHQWV

 > $FFpV�D�VLVWHPHV�GH�WUDQVSRUW�PDVVLX�QHW

 > (ÀFLqQFLD�HQ�O
~V�L�TXDOLWDW�GH�O
$LJXD

 > $FWLYLWDWV� TXH� FRQWULEXHL[HQ� D� OD� SUHYHQFLy�� PLQLPLW]DFLy�� UH-
FROÃOHFFLy�� JHVWLy�� UHFLFODWJH�� UHXWLOLW]DFLy� R� SURFHVVDPHQW� GH�
UHVLGXV�SHU�UHFXSHUDU�ORV��HFRQRPLD�FLUFXODU�

 > 3URWHFFLy�G
HFRVLVWHPHV�VDOXGDEOHV�L�PLWLJDFLy�GHO�FDQYL�FOLPjWLF�
HQ�HO�VHFWRU�$JUtFROD��ERVFRV�L�OOHQ\RVRV�

 > $FWLXV�TXH�FHUWLÀFDW�XQ�WHUFHU�FRQIRUPH�FRPSOHL[HQ�HOV�HVWjQGDUGV�
GH�PHUFDW�DFFHSWDWV�FRPXQDPHQW�FRP�HO�/0$�R�O
,&0$�

 > Operacions indexades a índexs d'ASG.

 > /tQLHV�G
(FRÀQDQoDPHQW�GH�SURGXFWHV�GH�&RQVXP��HOHFWURGRPqV-
WLFV��UHIRUPHV�L�YHKLFOHV�HQHUJqWLFDPHQW�HÀFLHQWV��

1 KWWSV���ZZZ�HEI�HX�ZS�FRQWHQW�
XSORDGV���������7HVWLQJ�WKH�DSSOL-
cation-of-the-EU-Taxonomy-to-core-
EDQNLQJ�SURGXFWV�(%)�81(3),�UHSRUW�
-DQXDU\������SG

1 
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https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2021/01/Testing-the-application-of-the-EU-Taxonomy-to-core-banking-products-EBF-UNEPFI-report-January-2021.pdf
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2021/01/Testing-the-application-of-the-EU-Taxonomy-to-core-banking-products-EBF-UNEPFI-report-January-2021.pd
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,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH

(O�FDQYL�FOLPjWLF�LPSOLFD�ULVFRV��SHUz�WDPEp�RIHUHL[�RSRU-
WXQLWDWV�GH�QHJRFL��TXH�HV�PDWHULDOLW]HQ�HQ�HO� ÀQDQoD-
PHQW� G
DFWLYLWDWV� TXH� FRQWULEXHL[HQ� D� PLWLJDU� HO� FDQYL�
FOLPjWLF�R�D�O
DGDSWDFLy�D�DTXHVW��&DL[D%DQN�DSRVWD�SHU�
la sostenibilitat a través del disseny i comercialització de 
SURGXFWHV�TXH�LQWHJUHQ�FULWHULV�DPELHQWDOV�L�VRVWHQLEOHV�
L� LPSXOVD�DFWLYLWDWV�TXH�FRQWULEXHL[HQ�D� OD�WUDQVLFLy�FDS�
D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�L�DPELHQWDOPHQW�VRV-
tenibles.

&DL[D%DQN� MD� Wp� SHUVRQDO� HVSHFLDOLW]DW� HQ� DOJXQHV� GH�
OHV�DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV�PpV�VHQVLEOHV�GHV�G
XQ�SXQW�
de vista de risc climàtic i mediambiental. Compta amb 
HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�HQ�HOV�VHJPHQWV�GH�EDQFD�FRUSR-
UDWLYD� L� LQWHUQDFLRQDO�SHU� D�SURMHFWHV�G
LQIUDHVWUXFWXUHV��
HQHUJLD�L�ÀQDQoDPHQW�VRVWHQLEOH��DL[t�FRP�HQ�HO�QHJRFL�
immobiliari, agrari, banca d'empreses i banca privada. 
(Q� DTXHVW� VHQWLW�� HV� YRO� IDFLOLWDU� OD� WUDQVLFLy� FDS� D� XQD�
HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�SHU�D�WRWV�HOV�FOLHQWV��engage-
ment���/HV�SULQFLSDOV�DFFLRQV�G
engagement amb clients 
V
KDQ�GXW�D�WHUPH�HQ�HO�PDUF�GH�O
H[HUFLFL�G
DQjOLVLV�G
HV-
cenaris de canvi climàtic, així com en el procés d'anàlisi 
de risc mediambiental establert a la Política de Gestió del 
Risc Mediambiental.

)LQDQoDPHQW�PHGLDPELHQWDO�VRVWHQLEOH

PRÉSTECS REFERENCIATS A VARIABLES 
DE SOSTENIBILITAT

6yQ� SUpVWHFV� YLQFXODWV� D� FULWHULV� G
$6*�� OHV� FRQGLFLRQV�
GHOV�TXDOV�YDULDUDQ�HQ�IXQFLy�GH�OD�FRQVHFXFLy�G
REMHF-
WLXV�GH�VRVWHQLELOLWDW��8Q�DVVHVVRU�H[WHUQ�DYDOXD�L�À[D�HOV�
REMHFWLXV�FRPSOLQW�HOV�Sustainability Linked Lloen Princi-
ples. (Q�DTXHVW�jPELW��&DL[D%DQN�KD�OLGHUDW�WUDQVDFFLRQV�
GHVWDFDGHV�FRP� OHV�GH�1DWXUJ\�R�(O�&RUWH� ,QJOpV�� L�KD�
destacat per la innovació en la incorporació de criteris 
G
$6*�HQ�ÀQDQoDPHQWV�D�FXUW�WHUPLQL�L�DPE�HOV�IDFWRULQJV�
sostenibles amb Endesa i Siemens Gamesa.

32

2.997 M€

operacions signades

per

11 el 2019

����0½�HO�����

24
operacions signades

PRÉSTECS “VERDS”1

(V� WUDFWD� GH� SUpVWHFV� DPE� XQ� LPSDFWH� PHGLDPELHQWDO�
SRVLWLX�HO�VXEMDFHQW�GHO�TXDO�VyQ�SURMHFWHV�R�DFWLXV�HOH-
JLEOHV��HQWUH�HOV�TXDOV�GHVWDTXHQ��HQHUJLHV� UHQRYDEOHV��
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD��WUDQVSRUW�VRVWHQLEOH��WUDFWDPHQW�GH�
UHVLGXV��UHGXFFLy�G
HPLVVLRQV�L�HGLÀFDFLy�VRVWHQLEOH��TXH�
compleixen amb els principis dels Green Loan Principles 
�*/3��GH� OD�/RDQ�0DUNHW�$VVRFLDWLRQ��(Q�DTXHVWD� WLSR-
ORJLD� GH� ÀQDQoDPHQW� GHVWDTXHQ� RSHUDFLRQV� G
HQHUJLD�
UHQRYDEOH� �6HDJUHHQ��� LPPRELOLDUL�R� ORJtVWLF�DPE�FHUWL-
ÀFDFLy��0RQWHSLQR��L�XQD�SUHFXUVRUD�OtQLD�G
DYDOV�YHUGV�D�
Siemens Gamesa.

2.021 M€per

banc a nivell global – 
Global Top Tier Green 
& ESG Loans

9è
banc a EMEA2 - 
EMEA Top Tier Green 
& ESG Loans

5è
banc a nivell global – 
ª6XVWDLQDELOLW\�/LQNHG�
/RDQV«

7è
5HÀQLWLY�UHFRQHL[�
CaixaBank a la seva 
League Table com:

Bloomberg reconeix 
CaixaBank la seva 
League Table com:

5jQTXLQJ�VREUH�ÀQDQoDPHQW�VRVWHQLEOH�GH�����

banc a nivell global – 
7RS�7LHU�*UHHQ�8VH�RI�
Proceeds

6è

2�(XURSD��2ULHQW�0LWMj�L�IULFD�

1�(Q�DTXHVWD�FDWHJRULD�V
KL�LQFORXHQ�DOJXQHV�RSHUDFLRQV�LQFORVHV�HQ�ÀQDQoDPHQW�G
LPPREOHV�HQHUJqWL-
FDPHQW�HÀFLHQWV�L�HQHUJLHV�UHQRYDEOHV���3URMHFW�)LQDQFH�
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ENERGIES RENOVABLES – PROJECT FINANCE

&RP�D�SDUW�GHO�FRPSURPtV�DPE�OD�OOXLWD�FRQWUD�HO�FDQYL�
FOLPjWLF��&DL[D%DQN�GRQD�VXSRUW�D�LQLFLDWLYHV�UHVSHFWXR-
VHV�DPE�HO�PHGL�DPELHQW�L�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�SUHYHQLU�L�
PLWLJDU�HO�FDQYL�FOLPjWLF�L�OD�WUDQVLFLy�FDS�D�XQD�HFRQRPLD�
EDL[D�HQ�FDUERQL��SULQFLSDOPHQW�D�WUDYpV�GHO�ÀQDQoDPHQW�
de projectes d'energies renovables. 

'XUDQW�HO�������&DL[D%DQN�KD�UHJLVWUDW�XQ�ÀQDQoDPHQW�
rècord en iniciatives de generació d'energies renovables 
SDUWLFLSDW�HQ�HO�ÀQDQoDPHQW�GH����SURMHFWHV�DPE�XQ�LP-
SRUW�GH�������PLOLRQV�G
HXURV��/HV�LQLFLDWLYHV�IRWRYROWDL-
TXHV�KDQ�VXSRVDW�PpV�GHO�����GHO�WRWDO�GH�OD� LQYHUVLy�
G
DTXHVW� DQ\�� FRVD�TXH�KD� FRQVROLGDW� OD� GLVWULEXFLy�GH�
OD� FDUWHUD� G
HQHUJLHV� UHQRYDEOHV�� /
HQHUJLD� HzOLFD�� WDQW�
RQ�VKRUH�FRP�R�VKRUH��FRQWLQXD�UHSUHVHQWDQW�PpV�GHO�
����GH�OD�FDUWHUD�G
HQHUJLHV�UHQRYDEOHV�

/
(QWLWDW�KD�SDUWLFLSDW��D�PpV��HQ�GXHV�RSHUDFLRQV�GHV-
WDFDGHV��$O�5HJQH�8QLW�KD�ÀQDQoDW�HO�SURMHFWH�'RJJHU�

39
SURMHFWHV�
ÀQDQoDWV
28 el 2019 ������0½���������0:�

el 2019

per 3.163 M€ que es 
WUDGXHL[HQ�HQ�5.730 MW de 
SRWqQFLD�G
HQHUJLD�UHQRYDEOH�
instal·lada 

%DQN��TXH�FRQVWD�GH�GRV�SDUFV�HzOLFV�PDULQV�DPE�XQD�
FDSDFLWDW�LQVWDOÃODGD�FRQMXQWD�GH�������0:��JXDUGRQDGD�
FRP�D�´*OREDO�*UHHQ�'HDO�RI�WKH�<HDUµ�� L�D�)UDQoD�V
KD�
ÀQDQoDW� HO� SDUF� HzOLF� PDUt� )HFDP�� DPE� XQD� FDSDFLWDW�
LQVWDOÃODGD�GH�����0:��TXH�KD�HVWDW�UHFRQHJXGD�FRP�D�
´(0($�*UHHQ�'HDO�RI�WKH�<HDUµ��$TXHVWV�GRV�UHFRQHL[H-
ments els ha atorgat Project Finance International.

2020 2019

Exposició cartera 
HQHUJLD�UHQRYDEOH
UHSUHVHQWD�XQ 81% de 
la cartera de projectes 
d'energia de SURMHFW�ÀQDQFH

55% (zOLF 58% (zOLF

6% Termosolar 10% Termosolar

38% Fotovoltaic 31% Fotovoltaic

1% Altres 1% Altres

FINANÇAMENT D'IMMOBLES 
ENERGÈTICAMENT EFICIENTS

/HV� RSHUDFLRQV� SHU� D� OHV� TXDOV� HV� GLVSRVD� GH� SURYHV�
GRFXPHQWDOV�G
XQ�FHUWLÀFDW�G
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�DPE�
TXDOLÀFDFLy� $� R� %� HV� FRQVLGHUHQ� PHGLDPELHQWDOPHQW�
VRVWHQLEOHV��&DL[D%DQN�FDSWXUD� OD� LQIRUPDFLy� L� OD�GRFX-
PHQWDFLy� UHODWLYD� DO� FHUWLÀFDW� HQHUJqWLF� HQ� HO� PRPHQW�
TXH�HV�IRUPDOLW]HQ�OHV�RSHUDFLRQV�

1.001 M€
promocions formalitzades 
DPE�TXDOLÀFDFLy�SUHYLVWD�$�R�%�
938 0½ el 2019

306 M€
ÀQDQoDPHQW�GH�5HDO�(VWDWH�
Comercial
248 0½ el 2019

Estat 
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La Nostra 
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HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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BPI

&RQVFLHQW�GH�OD�LPSRUWjQFLD�GH�O
DGRSFLy�GH�PHVXUHV�TXH�JDUDQWHL[LQ�OD�VRVWHQLELOLWDW�DPELHQWDO�HQ�OD�VHYD�RIHUWD�
GH�SURGXFWHV��Wp�GLVSRQLEOHV�GLYHUVHV�OtQLHV�GH�FUqGLW�TXH�SURPRXHQ�O
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�L�GRQD�VXSRUW�D�GLYHUVRV�
SURMHFWHV�G
LQYHUVLy�G
HQHUJLHV�UHQRYDEOHV��(O�������HO�WRWDO�GH�ÀQDQoDPHQW�FRQFHGLW�SXMD�D�����0½��SHU�WLSRORJLHV�

En milions d'euros 2019 2020
Concedit el 2019 Exposició cartera Concedit el 2020 Exposició cartera

(QHUJLHV�UHQRYDEOHV 38 332 �� 231

5HKDELOLWDFLy�XUEDQD

,)558�
,QVWUXPHQW�)LQDQFHU�GH�UHKDELOLWDFLy�XUEDQD 80 202 45 150

/tQLD�-HVVLFD 8 259 16 156

%(,�²�(ÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�HPSUHVD � 9,4 5 12

%RQV�YHUGV�$6* 50 50 90 140

ECOFINANÇAMENT

&DL[D%DQN�GLVSRVD�GH�OtQLHV�HVSHFtÀTXHV�GH�ÀQDQoDPHQW�
per a la compra de vehicles i electrodomèstics respec-
WXRVRV�DPE�O
HQWRUQ��OD�LQYHUVLy�HQ�HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�
G
KDELWDWJHV� L� HO� IRPHQW� GH� OHV� LQYHUVLRQV� TXH� PLOORULQ�
O
HÀFLqQFLD�GHOV�UHFXUVRV�R�UHGXHL[LQ�O
LPSDFWH�HQ�HO�PHGL�
ambient.

'HV�GHO�������&DL[D%DQN�Wp�XQD�OtQLD�G
HFRÀQDQoDPHQW�HV-
SHFtÀFD�SHU�LPSXOVDU�HO�FUqGLW�SHU�D�SURMHFWHV�DJUDULV�UHOD-
FLRQDWV�DPE�O
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�L�O
~V�GH�O
DLJXD��O
DJULFXO-

WXUD�HFROzJLFD��OHV�HQHUJLHV�UHQRYDEOHV��OD�JHVWLy�GH�UHVLGXV�
R�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�O
HQWRUQ�UXUDO�

788
SUpVWHFV�
concedits
505 el 2019

54 M€per

�����0½�HO�����
Estat 
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BONS VERDS

BONS SOSTENIBLES

%RQV�YHUGV�L�VRVWHQLEOHV

(O�QRYHPEUH�GH�������&DL[D%DQN�YD�HPHWUH�HO�VHX�%R�9HUG�LQDXJXUDO��GLQV�GHO�0DUF�G
(PLVVLy�
GH�%RQV�OOLJDWV�DOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�GH�GH�&DL[D%DQN��

/D�LQIRUPDFLy�GHWDOODGD�GHO�%R�9HUG�LQDXJXUDO�V
LQFORXUj�D�O
,QIRUPH�G
,PSDFWH�TXH�V
HPHWUj�
GXUDQW�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������

$PE�DTXHVWD�HPLVVLy�HV�ÀQDQFHQ�SUpVWHFV�SHU�DFRQVH-
JXLU�HOV�2EMHFWLXV����HQHUJLD�DVVHTXLEOH�L�QR�FRQWDPL-
QDQW��L����LQG~VWULD��LQQRYDFLy�L�LQIUDHVWUXFWXUHV��

(Q�OD�GDWD�GH�O
HPLVVLy�GHO�%R�9HUG�HV�YDQ�LGHQWLÀFDU�������
0½�G
DFWLXV��SULQFLSDOPHQW�3URMHFW�)LQDQFH��TXH�FRPSOLHQ�
DPE�HOV�UHTXLVLWV�HVWDEOHUWV�HQ�HO�0DUF�2'6��

'
DOWUD�EDQGD��GHV�GH������&DL[D%DQN�pV�VLJQDQW�GHOV�3ULQFLSLV�GHOV�%RQV�9HUGV��Green 
Bond Principles��TXH�HVWDEOHL[�OD�International Capital Markets Association��,&0$���'HV�
GH�OODYRUV��O
(QWLWDW�KD�SDUWLFLSDW�HQ�OD�FROÃORFDFLy�GH�ERQV�YHUGV�O
LPSRUW�GHOV�TXDOV�V
KD�
GHVWLQDW�D�SURMHFWHV�DPE�XQ�LPSDFWH�FOLPjWLF�SRVLWLX�

El 2020, l'Entitat ha participat en la col·locació de 6 emissions de bons verds per a la 
LQYHUVLy�HQ�DFWLXV�PHGLDPELHQWDOPHQW�VRVWHQLEOHV��DPE�XQ�YROXP�WRWDO�GH�������0½����
HPLVVLRQV�SHU�������0½�HO��������$L[t�PDWHL[��YD�SDUWLFLSDU�HQ�OD�FROÃORFDFLy�GH���HPLVVLRQV�
GH�ERQV�VRVWHQLEOHV�SHU�������0½����HPLVVLRQV�SHU�������00�½�HO�������

&DL[D%DQN 
,QDJXUDO�*UHHQ�%RQG

1.000 M€
9HQFLPHQW������;6����������

%3&(�6)+ 
Green Bond

1.250 M€
Venciment 2030-FR0013514502

&DMD�5XUDO�GH�1DYDUUD 
Sostenible

100 M€
Venciment 2025-ES0415306069

Telefónica 
Green Bond

500 M€
9HQFLPHQW�3HUSHWXDO�1&��;6����������

EDP 
Green Bond

750 M€
9HQFLPHQW������37('3/20����

*RYHUQ�%DVF 
Sostenible

600 M€
Venciment 2031-ES0000106684

;XQWD�GH�*DOtFLD 
Sostenible

500 M€
9HQFLPHQW������(6����������

*RYHUQ�%DVF 
Sostenible 

500 M€
Venciment 2030-ES0000106643

Prologis 
Green Bond

500 M€
9HQFLPHQW������;6����������

5(( 
Green Bond

700 M€
Venciment 2028-XS2103013210

&DL[D%DQN�KD�HPqV��HO�IHEUHU�GH�������HO�VHX�VHJRQ�%R�9HUG��SHU�XQ�LPSRUW�
de 1.000 M€. (V� GHVWLQDUj� D� ÀQDQoDU� SURMHFWHV� G
HQHUJLD� UHQRYDEOH� L� HGLÀFLV�
HQHUJqWLFDPHQW�HÀFLHQWV��

9HJHX�
presentacions de 

les emissions dels 
%RQV�YHUGV�D�O
HQOODo�

VHJ�HQW

1 https://www.caixabank.com/ca/
accionistes-inversors/inversors-ren-
GD�À[D�KWPO

1
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3OD�GH�*HVWLy�$PELHQWDO

&DL[D%DQN�GHVHQYROXSD�OD�VHYD�DFWLYLWDW�WHQLQW�HQ�FRPSWH�
OD�SURWHFFLy�GH�O
HQWRUQ�L�SURFXUDFLy�DFRQVHJXLU�OD�Pj[L-
PD�HÀFLqQFLD�HQ�O
~V�GHOV�UHFXUVRV�QDWXUDOV�TXH�QHFHVVL-
WD��G
DFRUG�DPE�HOV�UHTXLVLWV�HVWDEOHUWV�D� OD�QRUPD�,62�
�������HO�UHJODPHQW�HXURSHX�(0$6�GH�JHVWLy�DPELHQWDO�
i la norma ISO 50001 de gestió energètica, tal com s'es-
tableix als 3ULQFLSLV�GH�*HVWLy�$PELHQWDO�L�(QHUJqWLFD�
GH�&DL[D%DQN��6�$���DFWXDOLW]DWV�DO�PDLJ�GH��������

&DL[D%DQN�PRQLWRUD�UHJXODUPHQW�XQD�VqULH�G
LQGLFDGRUV�
G
DFWXDFLy�DPELHQWDO�TXH�PHVXUHQ� O
HÀFLqQFLD�GHO�EDQF�
HQ�UHODFLy�DPE�HOV�VHXV�FRQVXPV� L� LPSDFWHV�SULQFLSDOV��
$L[t�PDWHL[��FRPSWD�DPE�XQ�3OD�GH�*HVWLy�0HGLDPELHQ-
WDO� ���������� TXH�� HQ� HO� PDUF� G
XQ� SURFpV� GH� PLOORUD�
FRQWtQXD��LQFORX�REMHFWLXV�GH�UHGXFFLy�G
LPSDFWHV�EDVDWV�
HQ�OD�LQQRYDFLy�L� O
HÀFLqQFLD�� OtQLHV�GH�WUHEDOO�SULRULWjULHV�
L�LQLFLDWLYHV�GH�GLIXVLy�L�SURPRFLy�GH�ERQHV�SUjFWLTXHV�

$�FDXVD�GH�O
LPSDFWH�GH�OD�&29,'����VREUH�O
(QWLWDW�L�OHV�
VHYHV�FRQVHT�qQFLHV�VREUH�OHV�YDULDEOHV�DPELHQWDOV��UH-
GXFFLy�GH� OD�PRELOLWDW�� LQFUHPHQW�GH� OHV�QHFHVVLWDWV�GH�
YHQWLODFLy��LQVWDXUDFLy�GHO�WHOHWUHEDOO��HWF����HO�3OD�GH�*HV-
WLy�$PELHQWDO�V
KD�DFWXDOLW]DW�GXUDQW�HO������1

01. Estratègia Carbon Neutral
Minimització i compensació de totes les emissions de 
CO2 FDOFXODGHV�TXH�QR�V
KDJLQ�SRJXW�HOLPLQDU�

02. 0HVXUHV�G
HÀFLqQFLD�DPELHQWDO i 
FHUWLÀFDFLRQV
Minimització de l'impacte del banc, implantació de 
QRYHV�PHVXUHV�G
HVWDOYL�HQHUJqWLF�L�UHQRYDFLy�GH�
FHUWLÀFDFLRQV�L�FRPSURPLVRV�DPELHQWDOV�

03. Extensió del compromís ambiental a la 
cadena de valor
3ODQV�G
DFFLy�SHUTXq�HOV�SURYHwGRUV�DVVXPHL[LQ�HOV�
nostres valors ambientals com a propis i compleixin 
HOV�FRPSURPLVRV�DGTXLULWV�

04. ,PSXOV�GH�OD�PRELOLWDW�VRVWHQLEOH
Accions de foment de la mobilitat sostenible per 
minimitzar les emissions de l'empresa, la plantilla i els 
proveïdors.

05. Compromís, transparència i engagement
Accions d'engagement�DPE�HPSOHDWV�L�UHIRUo�GHO�
FRPSURPtV�L�OD�LQIRUPDFLy�DPELHQWDO�S~EOLFD�

FOCUS DEL PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
2019-2021

1 Des de 2020, els indicadors ambientals 
HV�FDOFXOHQ�GHV�GH�O
��G
RFWXEUH�GH�O
DQ\�
DQWHULRU�ÀQV�DO����GH�VHWHPEUH�GH�O·DQ\�
DFWXDO� SHU� DVVHJXUDU�TXH�HV�SXEOLTXHQ�
GDGHV�FHUWLÀFDGHV�HQ�DTXHVW�LQIRUPH�

Per a més detalls 
YHJHX l'apartat 

COVID-19
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(O�3OD�GH�*HVWLy�$PELHQWDO�����������HVWDEOHL[�REMHFWLXV�TXDQWLWDWLXV�SHU�D�FDGD�DQ\�GH�GXUDGD�GHO�SOD��
TXH�SHUPHWHQ�PHVXUDU�HO�JUDX�G
q[LW�GH�OD�VHYD�H[HFXFLy�

2EMHFWLX Indicadors 2018 2019 2020 2021

REMHFWLX real REMHFWLX real REMHFWLX real REMHFWLX

3URMHFWH�&DUERQ�1HXWUDO

Minimització i compensació de 
la petjada de carboni

Emissions de CO2 
UHGXwGHV� 
(respecte als 2015) 

���� ��� ����� ���� ���� 63% 34%

Abast 1 ����� ��� ���� 81% 40 %

Abast 2 ����� ��� ��� 87% 75%

Abast 3 ����� ���� ���� 46% 25%

Emissions de CO2 
compensades

����� ����� ����� ����� ����� 100 % 100 %

�����GH�FRQWUDFWDFLy�G
HQHUJLD�
renovable

Energia d'origen 
UHQRYDEOH�FRQVXPLGD

����� ����� ����� ����� ����� 100 % 100 %

(ÀFLqQFLD�DPELHQWDO�L�FHUWLÀFDFLRQV

,PSODQWDFLy�GH�PHVXUHV�
G
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD

Estalvi energia 
FRQVXPLGD (respecte 
a2015)

���� �� ��� ��� ����� ����� 15 %

Cadena de valor

Pla Ambiental de Compres 
(criteris ambientals de compres i 
contractació de serveis i extensió 
del compromís ambiental a la 
cadena de valor)

Categories de compres 
ambientalitzades / 
Categories de compres 
ambientalitzades totals

n/a n/a ���� ���� ��� 75% 100 %

ALTRES INICIATIVES

Pla de 
PRELOLWDW�
VRVWHQLEOH

6LVWHPD�GH�
GRPzWLFD�D� 
OD�[DU[D�G
RÀFLQHV

&RPSURPtV��
transparència i 
engagement

&HUWLÀFDFLRQV�DPELHQWDOV

&DL[D%DQN�SXEOLFD�DQXDOPHQW�XQ� LQIRUPH�TXH�DX-
GLWD�XQD�HPSUHVD�H[WHUQD�L�LQGHSHQGHQW�HQ�TXq�HV�
UHFXOOHQ� OHV� DFWXDFLRQV� SULQFLSDOV� HQ� PDWqULD� DP-
ELHQWDO�� $TXHVW� LQIRUPH�la Declaració ambiental, 
HVWj�GLVSRQLEOH� DO�ZHE� FRUSRUDWLX� MXQWDPHQW� DPE�
els principis de gestió ambiental i energètica.

1 https://www.caixabank.com/ca/sostenibilitat/mediambient/gestio-mediambiental.html

1
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,QLFLDWLYHV�DPELHQWDOV principals 

Electricitat

 > &DL[D%DQN�KD�LPSODQWDW�XQ�SURMHFWH�GH�GRPzWLFD�TXH�OL�SHUPHW�PRQLWRUDU�HO�FRQ-
VXP�G
HQHUJLD�HQ�HGLÀFLV�FRUSRUDWLXV�L�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV��DYDOXDU�O
HVWDOYL�HQHUJq-
WLF�GH�OHV�PHVXUHV�LPSODQWDGHV�L�GHÀQLU�QRYHV�LQLFLDWLYHV�G
HÀFLqQFLD��

 > (Q�HOV�~OWLPV�DQ\V��V
KDQ�LPSODQWDW�GLYHUVHV�LQLFLDWLYHV�GH�UHGXFFLy�GH�FRQVXPV�D�
OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�HQ�IXQFLy�GHO�SRWHQFLDO�G
HVWDOYL��VXEVWLWXFLy�GH�OD�LOÃOXPLQDFLy�
ÁXRUHVFHQW�SHU�LOÃOXPLQDFLy�/('��VXEVWLWXFLy�G
HTXLSV�GH�FOLPDWLW]DFLy�SHU�HTXLSV�
PpV�HÀFLHQWV��VHQVRUV�GH�SUHVqQFLD�L�DSDJDW�GH�OOXPV��LQWHUUXSWRUV�~QLFV�G
DSDJDW�
DVVRFLDWV�D�OD�FRQQH[Ly�G
DODUPHV��SDVWLOOHV�G
KLEHUQDFLy�SHU�D�SHULIqULFV��VXEVWLWX-
FLy�G
HTXLSV�LQIRUPjWLFV��HWF�

 > (OV�GRV�&HQWUHV�GH�3URFHVVDPHQW�GH�'DGHV��&3'��WHQHQ�OD�FHUWLÀFDFLyQ�/(('��DPE�
categoria silver i gold, respectivament.

 > (O�������HO� FRQVXP�G
HOHFWULFLWDW� V
KD� UHGXwW�XQ������ UHVSHFWH�D�������$TXHVWD�
UHGXFFLy�KD�HVWDW�FRQVHT�qQFLD�WDQW�GH�OHV�PHVXUHV�GH�JHVWLy�L�HVWDOYL�HQHUJqWLF�
implantades com de l'increment del teletreball del personal dels serveis corpora-
WLXV��&DO�GHVWDFDU�TXH�OHV�PHVXUHV�GH�VHJXUHWDW�D�QLYHOO�VDQLWDUL�YDQ�HQ�GHWULPHQW�
GH�O
REMHFWLX�GH�UHGXFFLy��MD�TXH�V
KD�GH�FOLPDWLW]DU�PpV�VXSHUItFLH�HQ�UHODFLy�DPE�
el nombre de treballadors i hi ha més necessitat de renovar.

165.000

160.000

155.000

150.000

145.000

140.000

135.000

130.000

5,45

5,4

5,35

5,3

5,25 

5,2 

5,15 

5,1 

5,05 

5

&RQVXP�JOREDO &RQVXP�SHU�HPSOHDW

20192018

��
��

��
�

��
��

��
�

14
1.3

60

5,42

����

5,14

2020

CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA – CaixaBank, S.A. (MWh)

de l'energia elèctrica 
FRQVXPLGD�pV�G
RULJHQ�
UHQRYDEOH�FHUWLÀFDW�� 
�������HO������

����%
UHGXFFLy�GHO�FRQVXP�
d'energia elèctrica en 10 
anys

-25%

2ÀFLQHV�
monitorades

685
Stores 
telegestionades

339
(GLÀFLV�FRUSRUDWLXV�
monitorats
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Paper

 > 6
KDQ�LPSODQWDW�GLYHUVHV�LQLFLDWLYHV�TXH�KDQ�SHUPqV�UHGXLU�HO�FRQVXP�GH�SDSHU�
HQ�HOV�~OWLPV�DQ\V�

 > �(O�SURMHFWH�GH�GLJLWDOLW]DFLy�SHUPHW�OD�VLJQDWXUD�GLJLWDO�SHU�DO������GHOV�SUR-
cessos.

 > (OV�FDL[HUV�SHUPHWHQ�IHU�KL�LQJUHVVRV�VHQVH�VREUH�L�RIHUHL[HQ�O
RSFLy�GH�YHXUH�
la informació en pantalla i no imprimir el comprovant.

 > /D�IDFWXUDFLy�HV�ID�SHU�YLD�HOHFWUzQLFD�

 > 6
KD�UHGXwW�XQ�����O
HQYLDPHQW�GH�FRPXQLFDWV�D�FOLHQWV�HQ�HOV�~OWLPV���DQ\V�

 > 5HGXFFLy�L�FHQWUDOLW]DFLy�G
LPSUHVVRUHV�HQ�HTXLSV�PXOWLIXQFLRQDOV�DPE�VLVWHPD�
G
LGHQWLÀFDFLy�G
XVXDUL�

 > $SRVWD�SHU�O
~V�SUHIHUHQFLDO�GHO�SDSHU�UHFLFODW��

 > /HV�SXEOLFDFLRQV�V
HODERUHQ�HQ�SDSHU�DPE�FHUWLÀFDW�)6&�L�3()&�

paper reciclat respecte al total del 
SDSHU�FRQVXPLW�� 
������HO�����

����%
UHGXFFLy�GH�FRQVXP�GH�SDSHU�HO�
2020  
��������NJ�FRQVXPLWV

-24 %

1.600 
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0

Paper origen reciclat &RQVXP�SHU�HPSOHDW

20192018 2020

CONSUM DE PAPER – CaixaBank, S.A. (tones)

Paper origen pasta verge

Aigua

 > /
DLJXD�FRQVXPLGD�D�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�pV�SHU�D�~V�VDQLWDUL��PDOJUDW�TXH�QR�pV�
XQ�FRQVXP�VLJQLÀFDWLX��VH�VXEVWLWXHL[HQ�OHV�DL[HWHV�WUDGLFLRQDOV�SHU�DL[HWHV�DPE�
ÁX[� LQWHUURPSXW� L�HV�FDQYLHQ� OHV�FLVWHUQHV�GHOV�YjWHUV�SHU�G
DOWUHV�DPE�PHQQ\V�
capacitat i doble polsador de descàrrega.

 > (Q�HGLÀFLV�VLQJXODUV�V
KDQ�LPSODQWDW�OHV�PLOORUV�WHFQRORJLHV�SHU�RSWLPLW]DU�HO�FRQ-
VXP�G
DLJXD�DVVRFLDW�D�SURFHVVRV�GH�UHIULJHUDFLy��HOV�&HQWUHV�GH�3URFHVVDPHQW�
GH�'DGHV�XWLOLW]HQ�WHFQRORJLD�IUHH�FRROLQJ�VHQVH�DLJXD�L��DO�FHQWUH�FRUSRUDWLX�GH�
%DUFHORQD��HV�YDQ�VXEVWLWXLU�OHV�WRUUHV�GH�UHIULJHUDFLy�HYDSRUDWLYHV�SHU�WRUUHV�DGLD-
EjWLTXHV��DPE�XQ�FRQVXP�G
DLJXD�PROW�LQIHULRU�

 > /D�UHGXFFLy�GHO�FRQVXP�G
DLJXD�HO������������UHVSHFWH�D�������V
DVVRFLD��HQ�JUDQ�
PHVXUD��D�OD�LPSODQWDFLy�GHO�WHOHWUHEDOO�

1.3
82

1.2
08

91
8

0,05
0,04

0,03

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat

Línies 
Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

5HVLGXV�L�HFRQRPLD�FLUFXODU

 > /D�UHFROOLGD�VHOHFWLYD�SHUPHW�YDORULW]DU�HOV�UHVLGXV�L�
reciclar-los. 

 > $OV�HGLÀFLV�FRUSRUDWLXV��HOV�UHVLGXV�HV�FRPSWDELOLW]HQ�
L� HV� JHVWLRQHQ� PLWMDQoDQW� JHVWRUV� DXWRULW]DWV�� $L[t�
PDWHL[�� OHV� FDIHWHULHV�GHOV� 6HUYHLV�&RUSRUDWLXV� VyQ�
FHQWUHV�VHQVH�SOjVWLFV�G
XQ�VRO�~V�

 > $�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV��HV�UHFXOOHQ�HOV�UHVLGXV�GH�WzQHU�
i de les operacions de manteniment per reciclar-los. 
3HU�D�OD�UHVWD�GH�UHVLGXV��V
XWLOLW]HQ�HOV�FRQWHQLGRUV�GH�
UHFROOLGD�VHOHFWLYD�PXQLFLSDOV�

 > &DL[D%DQN�OODQoD�FDPSDQ\HV�SHULzGLTXHV�GH�VHQVL-
ELOLW]DFLy�GH� OD�SODQWLOOD�SHU� UHGXLU� OD�JHQHUDFLy�GH�
UHVLGXV�

 > �5HFROOLGD�GH�WDUJHWHV�REVROHWHV�D�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�
per reciclar-les després.

 > Comercialització de targetes fabricades a partir de 
PDWHULDO�ELRGHJUDGDEOH���������XQLWDWV�HO�������

 > &DL[D%DQN�FRPSWD�DPE�5HXWLOLW]D
P��XQ�QRX�SOD�SHU�
D� OD� [DU[D� G
RÀFLQHV� DPE� O
REMHFWLX� GH� GRQDU� WDQW�
material informàtic com mobiliari a entitats socials 
solidàries. El programa també està obert a clients i, 
el 2020, s'han donat 36.634 articles, hi han participat 
���HPSUHVHV�L�VH�Q
KDQ�EHQHÀFLDW�����HQWLWDWV��

0RELOLWDW�VRVWHQLEOH

 > Desplegament d'eines de treball en remot i opcions 
GH�FRPXQLFDFLy�HQ� OtQLD� DPE�FOLHQWV� �FRP�HO�0XU��
TXH�SHUPHWHQ�UHGXLU�HO�QRPEUH�GH�GHVSODoDPHQWV�

 > ,QVWDOÃODWV�SXQWV�GH�UHFjUUHJD�GH�YHKLFOHV�HOqFWULFV�����
QRXV�SXQWV�GREOHV�HO�������L�DSDUFDPHQW�SULYDW�GH�
ELFLFOHWHV�HQ�GLYHUVRV�FHQWUHV�FRUSRUDWLXV�

 > 5HGXFFLy�GH�OD�ÁRWD�GH�YHKLFOHV�SURSLV�L�WUDQVLFLy�FDS�
al cotxe híbrid. 

 > Programa de car-sharing intern als centres territo-
rials.

 > /OLXUDPHQW�GH�SDTXHWV�HQ�~OWLPD�PLOOD�DPE�SDWLQHW�
elèctric.

 > ,QFOXVLy�GH�FULWHULV�DPELHQWDOV�GH�UHGXFFLy�GH� O
LP-
pacte associat a la mobilitat en esdeveniments i 
YLDWJHV�DPE�O
REMHFWLX�TXH�VLJXLQ�VRVWHQLEOHV��SULR-
ULW]DFLy� GHO� WUDQVSRUW� FROÃOHFWLX�� ~V� GH� PLWMDQV� GH�
transport més sostenibles, proximitat entre hotel i 
HVGHYHQLPHQW��HWF��

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

&DL[D%DQN�ID�DQXDOPHQW�XQ�LQYHQWDUL�GH�OHV�HPLVVLRQV�GH�
JDVRV�DPE�HIHFWH�G
KLYHUQDFOH��*(,��JHQHUDGHV�FRP�D�
FRQVHT�qQFLD�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�FRUSRUDWLYD��SHU�FDOFXODU�
DL[t�OD�SHWMDGD�GH�FDUERQL�L�HVWDEOLU�DFFLRQV�DGUHoDGHV�D�
UHGXLU�OD�SURJUHVVLYDPHQW�

&jOFXO�GH�OD�SHWMDGD� 
GH�FDUERQL�GH�O
(QWLWDW

5HGXFFLy�GH�OHV�HPLVVLRQV�GH�
�ࢧ2&
0LWMDQoDQW�OD�LPSODQWDFLy�GH�PLOORUHV�
WHFQROzJLTXHV�L�ERQHV�SUjFWLTXHV�
ambientals

Consum d'energia 
G
RULJHQ�UHQRYDEOH�
FHUWLÀFDW������
UHQRYDEOH 7DQW�OHV�SURFHGHQWV�GHOV�HGLÀFLV�

FRUSRUDWLXV�FRP�GHO�FRQMXQW�
GH�OD�[DU[D�FRPHUFLDO��DEDVWRV�
�����L���

Compensació de les 
emissions no evitades

2018 2019 2020

t CO2 eq. Abast 1 ����� ����� �����

t CO2 eq. Abast 2 403 459 ���

t CO2 eq. Abast 3 18.355 15.092 12.361

t CO2 eq per empleat 0,93 ���� 0,59

3HWMDGD�GH�FDUERQL

EVOLUCIÓ EMISSIONS GENERADES  

(O� ����� V
KDQ� UHGXwW� OHV� HPLVVLRQV� XQ� ���� UHVSHFWH� D�
l'any anterior. Les variacions en les emissions han estat 
D�FDXVD�WDQW�GH�O
HIHFWH�GH�O
LPSDFWH�GH�OD�&29,'����D�
OD�QRVWUD�DFWLYLWDW��UHGXFFLy�GH�OHV�HPLVVLRQV�DVVRFLDGHV�
DOV�GHVSODoDPHQWV�FRUSRUDWLXV�R�LQFUHPHQW�GH�OHV�HPHLV-
VLRQV�D�FDXVD�GH�OD�GRWDFLy�G
HTXLSV�LQIRUPjWLFV�QHFHV-
VDULV�SHU�FREULU�OHV�QRYHV�QHFHVVLWDWV�GH�WHOHWUHEDOO��FRP�
GH�OHV�PLOORUHV�LPSODQWDGHV�HQ�HOV�~OWLPV�DQ\V��UHGXFFLy�
GH�OHV�HPLVVLRQV�GH�IXJXHV�GH�JDVRV�UHIULJHUDQWV�SHU�OD�
UHQRYDFLy�GHOV�HTXLSV�GH�FOLPDWLW]DFLy�R�UHGXFFLRQV�HQ�
HO�FRQVXP�GH�PDWHULDOV��FRP�HO�SDSHU��

PETJADA DE CARBONI DE CAIXABANK, S.A. (T CO2 EQ.)
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Abast 3 Abast 2 Emissions per 
empleat

Abast 1

100%  
emissions  
compensades

��
��

��

21
.12

4

16
.2

45

0,93

����

0,59

'HV�GH�������&DL[D%DQN��6�$��FDOFXOD�OD�VHYD�SHWMDGD�GH�FDUERQL�FRP�D�SDUW�GHO�FRPSUR-
mís de minimitzar i compensar les emissions de CO2

 de l'Entitat. 

&DL[D%DQN�6�$��pV�FDUERQ�QHXWUDO�GHV�GHO�������DQ\�HQ�TXq�HV�YD�FRPSHQVDU�OD�WRWDOLWDW�
GH�OHV�HPLVVLRQV�GHO�������(O�������OD�FRPSHQVDFLy�GH�OHV�HPLVVLRQV�TXH�QR�V
KDQ�SR-
JXW�HOLPLQDU�V
KD�IHW�PLWMDQoDQW�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�XQ�SURMHFWH�D�O
ÌQGLD��UHFRQHJXW�SHU�
9HULÀHG�&DUERQ�6WDQGDUG��9&6���TXH�FRQVLVWHL[�HQ�OD�LQVWDOÃODFLy�L�OD�SRVDGD�HQ�PDU[D�
G
DHURJHQHUDGRUV�HzOLFV��DL[t�FRP�D�WUDYpV�GH�GRV�SURMHFWHV�SURSLV�G
DEVRUFLy�GH�&22 
UHIRUHVWDQW�]RQHV�LQFHQGLDGHV�D�OD�PXQWDQ\D�GH�0RQWVHUUDW��D�%DUFHORQD��L�D�OD�ORFDOLWDW�
G
(MXOYH��D�7HURO�

8QD�HPSUHVD�H[WHUQD� L� LQGHSHQGHQW�YHULÀFD� OD�SHWMDGD�GH�FDUERQL�GH�&DL[D%DQN��6�$��
segons la norma ISO 14064.

'XUDQW�HO������V
KD�WUHEDOODW�DPE�OHV�ÀOLDOV�GHO�*UXS�SHU�FDOFXODU�QH�HOV�LPSDFWHV�DPELHQ-
WDOV�SULQFLSDOV�L�OD�SHWMDGD�GH�FDUERQL��DPE�O
REMHFWLX�G
XQLÀFDU�OHV�PHWRGRORJLHV�GH�FjOFXO�
L�IHU�S~EOLTXHV�OHV�GDGHV�HO�������GHVSUpV�GH�OD�LQWHJUDFLy�DPE�%DQNLD��SHU�WDO�GH�IDFLOLWDU�
OD�FRPSDUDFLy�LQWHUDQXDO���

Estat 
d'informació  
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La Nostra 
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HVWUXFWXUD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

DETALL DE LA PETJADA DE CARBONI DE CaixaBank, S.A. el 2020

7RWDO�HPLVVLRQV�$%$67��

3.597 tCO2 eq.
Emissions Directes

&RPEXVWLEOHV�L�UHIULJHUDQWV

7RWDO�HPLVVLRQV�$%$67��

287 tCO2 eq.
Emissions Indirectes

&RPSUD�G
HQHUJLD�SHU�D�~V�SURSL

7RWDO�HPLVVLRQV�$%$67��

12.361 tCO2 eq.
Altres Emissions Indirectes

3URGXFWHV�L�VHUYHLV�FRQVXPLWV

287
Energia  
elèctrica

1.184
&RPEXVWLEOHV
�ÁRWD�SUzSLD�

167
Gasoil C
�FDOHIDFFLy�

2.246
Gasos  
refrigerants
�FOLPDWLW]DFLy�

4.281
Viatges Corporatius

530 
7zQHUV

661
Materials

3.061
Paper3.112

%pQV�GH�FDSLWDO 61 
Altres emissions 

relacionades  
DPE�O
HQHUJLD

64
5HVLGXV� 

D�6&

471
'HVSODoDPHQWV
in itinere 120

$LJXD�D�6&

Total emissions

16.245 tCO2 eq.
�����UHVSHFWH�D�����

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

Ser referents en 
gestió responsable 
i compromís amb la 
societat
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Estratègiques
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Acció social L�YROXQWDULDW
Obra Social Descentralitzada

*UjFLHV�D�OD�VHYD�FDSLOÃODULWDW�L�OD�VHYD�SUR[LPLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV��OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�GH�&DL[D%DQN�pV�XQ�PLWMj�PROW�
HÀFDo�SHU�GHWHFWDU�QHFHVVLWDWV��JUjFLHV�D�OD�TXDO�FRVD�SHUPHW�DVVLJQDU�UHFXUVRV�GH�µOD�&DL[Dµ�DPE�JUDQ�LPSDFWH�HQ�
WRWV�HOV�WHUULWRULV�HQ�TXq�&DL[D%DQN�HVWj�SUHVHQW��

���� 
PLOLRQV�G
HXURV�GH�SUHVVXSRVW�GH�µOD�&DL[Dµ�KDQ�
arribat a nombroses entitats socials locals gràcies 
D�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�GH�&DL[D%DQN

8.557 
accions destinades a projectes  
d'entitats socials locals

6.904 
HQWLWDWV�EHQHÀFLjULHV

TIPOLOGIA DELS PROJECTES QUE HAN REBUT FONS DE L'OBRA SOCIAL 
DESCENTRALITZADA

Setmana Social Digital

'XUDQW�OHV�6HWPDQHV�6RFLDOV��HV�SURSRVD�D�HPSOHDWV�L�FOLHQWV�TXH�SDUWLFLSLQ�HQ�DFWLYLWDWV�GH�YROXQWDULDW�ORFDOV�YLQFXODGHV��
PDMRULWjULDPHQW��D�HQWLWDWV�EHQHÀFLjULHV�GH�OHV�DMXGHV�SURFHGHQWV�GH�O
2EUD�6RFLDO�'HVFHQWUDOLW]DGD��(O������V
KD�DGDSWDW�
HO�IRUPDW�D�OD�VLWXDFLy�SURYRFDGD�SHU�OD�&29,'����

PARTICIPANTS DURANT LA SETMANA SOCIAL DIGITAL
177

17.017

DFWLYLWDWV�GHVHQYROXSDGHV�
en 111 entitats locals

hores de  
YROXQWDULDW

/
DOLDQoD�GH�&DL[D%DQN�DPE�)XQGDFLy�%DQFjULD�́ OD�
&DL[Dµ��HO�VHX�DFFLRQLVWD�SULQFLSDO��V
DUWLFXOD�D�WUD-
YpV�GH�SURJUDPHV�ÀODQWUzSLFV�L�VROLGDULV�TXH�FRQ-
WULEXHL[HQ�D�GRQDU�RSRUWXQLWDWV�D�OHV�SHUVRQHV�L�D�
GRQDU�UHVSRVWD�DOV�UHSWHV�PpV�XUJHQWV�GH�O
HQWRUQ��

&DL[D%DQN�SURPRX� LQLFLDWLYHV� L� SURJUDPHV�HQWUH�
HOV�VHXV�FOLHQWV��HPSOHDWV�L�DFFLRQLVWHV��DOKRUD�TXH�
GLIRQ� L� LPSXOVD� HOV� GH� OD� )XQGDFLy� %DQFjULD� ´OD�
&DL[Dµ�

1�9ROXQWDULV�TXH�IDQ�XQD�DFFLy�D�O
DQ\�VHSDUDGD�GH�OD�6HWPDQD�6RFLDO��
2�9ROXQWDULV�TXH�KDQ�IHW�DOPHQ\V���DFWLYLWDWV�GXUDQW�HOV�~OWLPV����PHVRV�

2.715 Accions àmbit malaltia i 
discapacitat

2.716 $FFLRQV�jPELW�LQWHUFXOWXUDOLWDW�L�
H[FOXVLy�VRFLDO

1.685 Accions àmbit pobresa

1.441 Accions en altres àmbits

VOLUNTARIS AMB COMPROMÍS1

4.594

VOLUNTARIS RECURRENTS2

1.825

ACTIVITATS EFECTUADES EXCLOENT-
NE LA SETMANA SOCIAL

4.257

ENTITATS AMB QUÈ ES COL·LABORA
859

10.377 (PSOHDWV�GHO�*UXS�&DL[D%DQN

766 Clients de CaixaBank, familiars 
i amics

11.143 
participants  

en total

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

#Capllarsensealiments

Acció de recollida d'aliments en col·laboració amb el Banc 
d'Aliments.

/
DUEUH�GHOV�VRPQLV

&OLHQWV�L�HPSOHDWV�HV�FRPSURPHWHQ�D�UHJDODU�D�QHQV�HQ�VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW�HO�UHJDO�
TXH�KDJLQ�GHPDQDW�D�OD�FDUWD�DOV�5HLV�

53% 
Programes Socials

18% 
&XOWXUD�L�FLqQFLD

16% 
5HFHUFD�L�VDOXW

3URJUDPHV�´OD�&DL[Dµ�L�%3, 

(O������µOD�&DL[Dµ�L�HO�%3,�KDQ�GXW�D�WHUPH�LQLFLDWLYHV�D�
OHV�jUHHV�VRFLDO��FXOWXUDO��HGXFDFLy�L�UHFHUFD�SHU�XQ�YDORU�
JOREDO�GH������PLOLRQV�G
HXURV��XQ�����PpV�TXH�HO�������
DPE� O
REMHFWLX�G
DUULEDU�D�XQ�SUHVVXSRVW�GH����PLOLRQV�
G
HXURV�HO�������

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST

Accions solidàries

����0½ 
de recaptació

23.946 
QHQV�D�(VSDQ\D�TXH�KDQ�UHEXW�XQ�UHJDO

6.946 
QHQV�D�3RUWXJDO�TXH�KDQ�UHEXW�XQ�UHJDO

$�WUDYpV�GHOV�3UHPLV�%3,�)XQGDFLy�µOD�&DL[Dµ�HV�ÀQDQFHQ�SURMHFWHV�
TXH�KDQ�LPSOHPHQWDW�LQVWLWXFLRQV�SULYDGHV�DGUHoDWV�D�SHUVRQHV�HQ�
VLWXDFLy�GH�YXOQHUDELOLWDW��

(Q�DTXHVW�jPELW�GHVWDTXHQ�HOV�FRQFXUVRV�+HDOWK�5HVHDUFK�L�
&DL[D,PSXOVH�

(O�FRQFXUV�+HDOWK�5HVHDUFK��OODQoDW�HO�������Wp�FRP�D�REMHFWLX�
FRQFHGLU�VXSRUW�D�SURMHFWHV�GH�FHQWUHV�GH�UHFHUFD�HQ�HOV�jPELWV�GH�
PDODOWLHV�QHXURGHJHQHUDWLYHV�L�RQFROzJLTXHV��HQWUH�G
DOWUHV��

(O�3URJUDPD�&DL[D,PSXOVH�YRO�SURPRXUH�HO�FRQHL[HPHQW�FLHQWtÀF�HQ�
O
jPELW�GH�OHV�FLqQFLHV�GH�OD�VDOXW��(O������GHVWDFD�OD�GRWDFLy�SHU�D�
SURMHFWHV�YLQFXODWV�DPE�OD�&29,'����

$MXGHV�D�OHV�LQVWLWXFLRQV�FXOWXUDOV�PpV�SUHVWLJLRVHV�GHO�SDtV��
6HUUDOYHV��&DVD�GH�OD�0~VLFD�L�*XOEHQNLDQ�

14% 
(GXFDFLy�L�EHTXHV

(Q�DTXHVW�jPELW�HV�GHVWDTXHQ�HO�VXSRUW�D�HVWXGLDQWV�SHU�VHJXLU�OD�
VHYD�IRUPDFLy�HQ�HVWXGLV�DYDQoDWV�L�HO�VXSRUW�D�OD�GRFqQFLD�UHODWLYD�
a habilitats i competència emprenedores.

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

 

7DXOD�GH�FRQWLQJXWV�GH�OD�/OHL����������G
LQIRUPDFLy�QR�
ÀQDQFHUD�L�GLYHUVLWDW�L�*5,B���
Principis de Banca Responsable – UNEP FI_000
7DVN�)RUFH�RQ�&OLPDWH�UHODWHG�)LQDQFLDO�'LVFORVXUHV�
�7&)'�B���

Estat
d'Informació
No Financera

Línies  
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera 03

 272

La Nostra 
Identitat

Informe de 
YHULÀFDFLy�
independent

Glossari i 
HVWUXFWXUD�
GHO�*UXS�

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
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'H�FRQIRUPLWDW�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�OD�/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH��HQ�PDWqULD�
G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD� L�GLYHUVLWDW��&DL[D%DQN�SUHVHQWD�HQ� O
HVWDW�G
LQIRUPDFLy�QR�
ÀQDQFHUD��HQWUH�DOWUHV�T�HVWLRQV��OD�LQIRUPDFLy�QHFHVVjULD�SHU�HQWHQGUH�O
HYROXFLy��HOV�
UHVXOWDWV�L�OD�VLWXDFLy�GHO�*UXS��L�O
LPSDFWH�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�UHVSHFWH�D�T�HVWLRQV�PH-
GLDPELHQWDOV�L�VRFLDOV��DOV�GUHWV�KXPDQV�L�D�OD�OOXLWD�FRQWUD�OD�FRUUXSFLy�L�HO�VXERUQ��DL[t�
com relatives al personal.

(O�GHWDOO�VHJ�HQW�PRVWUD�HOV�UHTXHULPHQWV�GH�FRQWLQJXWV�SHU�GLYXOJDU�TXH�HVSHFLÀFD�
OD�/OHL�L�OD�VHYD�FRQFRUGDQoD�DPE�HOV�FRQWLQJXWV�GH�O
,QIRUPH�GH�*HVWLy�&RQVROLGDW�GH�
2020.

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

Descripció del model de negoci i estratègia

Descripció del model de negoci $SDUWDW�ª0RGHO�GH�QHJRFL«�,QIRUPH�GH�*HVWLy�&RQVROLGDW������ 
�,*&������

102-1 / 102-2

(QWRUQ�HPSUHVDULDO�L�PHUFDWV�HQ�TXq�RSHUD�HO�*UXS $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV�����«�,*&����

$SDUWDW�ª0RGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����

102-3 / 102-4 / 102-6

2UJDQLW]DFLy�L�HVWUXFWXUD $SDUWDW�ª*ORVVDUL�L�HVWUXFWXUD�GHO�*UXS�²�(VWUXFWXUD�GHO�*UXS«�,*&����� �����

2EMHFWLXV�L�HVWUDWqJLHV /HV�SULRULWDWV�GHO�3OD�(VWUDWqJLF�����������VyQ�OD�JXLD�SHU�HVWUXFWXUDU�DTXHVW�
LQIRUPH�DO�VHX�DSDUWDW����/tQLHV�(VWUDWqJLTXHV��$�O
LQLFL�GH�FDGDVFXQ�HV�GHWDOOHQ�
DOJXQV�GHOV�REMHFWLXV�PpV�UHOOHYDQWV�L�HV�GHVHQYROXSHQ�DPE�PpV�SURIXQGLWDW�D�
FDGDVFXQ�GHOV�FDStWROV��

)DFWRUV�L�WHQGqQFLHV�SULQFLSDOV�TXH�SRGHQ�DIHFWDU 
O
HYROXFLy�IXWXUD

$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV�����«�,*&�����

'HVFULSFLy�GH�OHV�SROtWLTXHV�TXH�DSOLFD�HO�JUXS��TXH�LQFORXUj�HOV�
SURFHGLPHQWV�GH�GLOLJqQFLD�GHJXGD�DSOLFDWV�SHU�D�OD�LGHQWLÀFDFLy��
O
DYDOXDFLy��OD�SUHYHQFLy�L�O
DWHQXDFLy�GH�ULVFRV�L�LPSDFWHV�VLJQLÀFDWLXV�L�GH�
YHULÀFDFLy�L�FRQWURO��LQFORVHV�OHV�PHVXUHV�TXH�V
KDQ�DGRSWDW

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

$SDUWDW�ª&RPSRUWDPHQW�qWLF�L�UHVSRQVDEOH«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD«�,*&�����

103 Enfocaments de gestió de 
cada àmbit dins les dimensions 
(FRQzPLFD��$PELHQWDO�L�6RFLDO

(OV�UHVXOWDWV�GH�OHV�SROtWLTXHV��LQFORVRV�HOV�LQGLFDGRUV�FODX�TXH�SHUPHWLQ�HO�
VHJXLPHQW�L�O
DYDOXDFLy�GHOV�SURJUHVVRV

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

$L[t�PDWHL[��HOV�LQGLFDGRUV�HVSHFtÀFV�GH�FDGD�jPELW�QR�ÀQDQFHU�HV�GHWDOOHQ�D�
FRQWLQXDFLy��DOV�DSDUWDWV�VXFFHVVLXV�G
DTXHVWD�WDXOD�

Estàndards de la GRI generals 
R�HVSHFtÀFV�GH�OHV�GLPHQVLRQV�
(FRQzPLFD��$PELHQWDO�L�6RFLDO�
TXH�V
LQIRUPHQ�HQ�HOV�EORFV�
VHJ�HQWV

(OV�ULVFRV�SULQFLSDOV�D�FXUW��PLWMj�L�OODUJ�WHUPLQL�YLQFXODWV�D�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�
JUXS��(QWUH�G
DOWUHV��OHV�VHYHV�UHODFLRQV�FRPHUFLDOV��SURGXFWHV�R�VHUYHLV�
TXH�SXJXLQ�WHQLU�HIHFWHV�QHJDWLXV�HQ�DTXHVWV�jPELWV

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�*UXSV�G
,QWHUqV�²�3URYHwGRUV«�,*&�����

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF«�,*&�����

102-15

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�UHODWLYHV�DOV�GUHWV�KXPDQV�L�FRQGXFWD�qWLFD

$SOLFDFLy�GH�SURFHGLPHQWV�GH�GLOLJqQFLD�GHJXGD�HQ�PDWqULD�GH�GUHWV�
KXPDQV��SUHYHQFLy�GHOV�ULVFRV�GH�YXOQHUDFLy�GH�GUHWV�KXPDQV�L��VL�HVFDX��
PHVXUHV�SHU�PLWLJDU��JHVWLRQDU�L�UHSDUDU�SRVVLEOHV�DEXVRV�FRPHVRV

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

$SDUWDW�ª&RPSRUWDPHQW�qWLF�L�UHVSRQVDEOH«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
G
$YDOXDFLy�GH�GUHWV�KXPDQV�L�
No discriminació

���������������

'HQ~QFLHV�SHU�FDVRV�GH�YXOQHUDFLy�GH�GUHWV�KXPDQV $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV«�,*&�����
406-1

Promoció i compliment de les disposicions dels convenis fonamentals de 
l'Organització Internacional del Treball relacionades amb el respecte per 
la llibertat d'associació i el dret a la negociació col·lectiva

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�1RUPHV�ODERUDOV�L�GUHWV�GH�OD�SODQWLOOD«�,*&�
2020

�����

/
HOLPLQDFLy�GH�OD�GLVFULPLQDFLy�D�OD�IHLQD�L�O
RFXSDFLy $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&����� 103 Enfocament de gestió de 
No discriminació

406-1

/
HOLPLQDFLy�GHO�WUHEDOO�IRUoyV�R�REOLJDWRUL�L�O
DEROLFLy�HIHFWLYD�GHO�WUHEDOO�
infantil

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����
408-1 / 409-1

0HVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�SUHYHQLU�OD�FRUUXSFLy�L�HO�VXERUQ $SDUWDW�ª&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV«�,*&�����

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD�L�
FRPSOLPHQW«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
G
$QWLFRUUXSFLy

��������������������������������
/ 205-3

0HVXUHV�SHU�OOXLWDU�FRQWUD�HO�EODQTXHLJ�GH�FDSLWDOV $SDUWDW�ª&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV«�,*&�����

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD�L�
FRPSOLPHQW«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
G
$QWLFRUUXSFLy

��������������������������������
/ 205-3

$SRUWDFLRQV�D�IXQGDFLRQV�L�HQWLWDWV�VHQVH�jQLP�GH�OXFUH $SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&������

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO���0HVXUHV�HVSHFtÀTXHV�&29,'���«�,*&�����

413-1

6XEFRQWUDFWDFLy�L�SURYHwGRUV��OD�LQFOXVLy�HQ�OD�SROtWLFD�GH�FRPSUHV�GH�
T�HVWLRQV�VRFLDOV��G
LJXDOWDW�GH�JqQHUH�L�DPELHQWDOV��FRQVLGHUDFLy�HQ�OHV�
UHODFLRQV�DPE�SURYHwGRUV�L�VXEFRQWUDFWLVWHV�GH�OD�VHYD�UHVSRQVDELOLWDW�
VRFLDO�L�DPELHQWDO��VLVWHPHV�GH�VXSHUYLVLy�L�DXGLWRULHV�L�UHVXOWDWV�G
DTXHVWHV

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�3URYHwGRUV«�,*&����� 103 Enfocament de gestió 
GH�3UjFWLTXHV�G
DGTXLVLFLy�L�
$YDOXDFLy�DPELHQWDO�L�VRFLDO�GH�
proveïdors

102-9 / 204-1 / 308-1 / 414-1

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�PHGLDPELHQWDOV

,QIRUPDFLy�GHWDOODGD�VREUH�HOV�HIHFWHV�DFWXDOV�L�SUHYLVLEOHV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�
de l'empresa en el medi ambient

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&�����

103 Enfocament de Gestió de 
cada àmbit dins de la dimensió 
Ambiental

201-2

,QIRUPDFLy�GHWDOODGD�VREUH�HOV�HIHFWHV�DFWXDOV�L�SUHYLVLEOHV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�
GH�O
HPSUHVD�HQ�OD�VDOXW�L�OD�VHJXUHWDW

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 103 Enfocament de Gestió de 
cada àmbit dins de la dimensió 
Ambiental

3URFHGLPHQWV�G
DYDOXDFLy�R�FHUWLÀFDFLy�DPELHQWDO $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�3OD�GH�*HVWLy�$PELHQWDO«�,*&����� 103 Enfocament de Gestió de 
cada àmbit dins de la dimensió 
Ambiental

5HFXUVRV�GHGLFDWV�D�OD�SUHYHQFLy�GH�ULVFRV�DPELHQWDOV $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&����� 201-2

$SOLFDFLy�GHO�SULQFLSL�GH�SUHFDXFLy $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&����� 102-11

4XDQWLWDW�GH�SURYLVLRQV�L�JDUDQWLHV�SHU�D�ULVFRV�DPELHQWDOV $WHVHV�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�*UXS��QR�KL�KD�ULVF�GH�QDWXUDOHVD�DPELHQWDO�VLJQLÀFDWLX�
SHU�DO�*UXS��&DL[D%DQN�QR�KD�HVWDW�REMHFWH�GH�PXOWHV�QL�VDQFLRQV�UHOOHYDQWV�
UHODFLRQDGHV�DPE�HO�FRPSOLPHQW�GH�OD�QRUPDWLYD�DPELHQWDO�GXUDQW�HO�����

�����

0HVXUHV�SHU�SUHYHQLU��UHGXLU�R�UHSDUDU�OHV�HPLVVLRQV�GH�FDUERQL�TXH�
DIHFWHQ�JUHXPHQW�HO�PHGL�DPELHQW��WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXDOVHYRO�IRUPD�GH�
FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD�HVSHFtÀFD�G
XQD�DFWLYLWDW��LQFORHQW�KL�HO�VRUROO�L�OD�
FRQWDPLQDFLy�OXPtQLFD�

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN
103 Enfocament de gestió 
d'Emissions / Biodiversitat

0HVXUHV�GH�SUHYHQFLy��UHFLFODWJH��UHXWLOLW]DFLy�L�DOWUHV�IRUPHV�GH�
UHFXSHUDFLy�L�HOLPLQDFLy�GH�GHL[DOOHV��DFFLRQV�SHU�FRPEDWUH�HO�
malbaratament d'aliments

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN
103 Enfocament de gestió 
G
(ÁXHQWV�L�UHVLGXV

(O�FRQVXP�G
DLJXD�L�HO�VXEPLQLVWUDPHQW�G
DLJXD�G
DFRUG�DPE�OHV�
limitacions locals

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN
303-1

&RQVXP�GH�SULPHUHV�PDWqULHV�L�OHV�PHVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�PLOORUDU�
O
HÀFLqQFLD�GHO�VHX�~V

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 103 Enfocament de gestió de 
Materials

301-1 / 301-2

&RQVXP��GLUHFWH�L�LQGLUHFWH��G
HQHUJLD��PHVXUHV�SUHVHV�SHU�PLOORUDU�
O
HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�L�O
~V�G
HQHUJLHV�UHQRYDEOHV

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 103 Enfocament de gestió 
d'Energia

302-1

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�PHGLDPELHQWDOV

Els elements importants de les emissions de gasos amb efecte 
G
KLYHUQDFOH�JHQHUDGHV�FRP�D�UHVXOWDW�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GH�O
HPSUHVD��
LQFOzV�O
~V�GHOV�EpQV�L�HOV�VHUYHLV�TXH�SURGXHL[

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 103 Enfocament de gestió 
d'Emissions

305-1 / 305-2 / 305-3

/HV�PHVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�DGDSWDU�VH�D�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GHO�FDQYL�
climàtic

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&����� 201-2

/HV�PHWHV�GH�UHGXFFLy�HVWDEOHUWHV�YROXQWjULDPHQW�D�PLWMj�L�OODUJ�WHUPLQL�
SHU�UHGXLU�OHV�HPLVVLRQV�GH�JDVRV�DPE�HIHFWH�G
KLYHUQDFOH�L�HOV�PLWMDQV�
LPSOHPHQWDWV�SHU�D�DTXHVW�À

$TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN
103 Enfocament de gestió 
d'Emissions

Protecció de la biodiversitat $TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 103 Enfocament de gestió de 
Biodiversitat

,PSDFWHV�TXH�KDQ�FDXVDW�OHV�DFWLYLWDWV�R�RSHUDFLRQV�HQ�jUHHV�SURWHJLGHV� $TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN 304-2

4�HVWLRQV�VRFLDOV�L�UHODWLYHV�DO�SHUVRQDO

'LjOHJ�DPE�OHV�FRPXQLWDWV�ORFDOV�L�PHVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�JDUDQWLU�
OD�SURWHFFLy�L�HO�GHVHQYROXSDPHQW�G
DTXHVWHV�FRPXQLWDWV��5HODFLRQV�
PDQWLQJXGHV�DPE�HOV�DFWRUV�GH�OHV�FRPXQLWDWV�ORFDOV

$SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV«�,*&�����
102-43

0HVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�SURPRXUH�O
RFXSDFLy��,PSDFWH�GH�O
DFWLYLWDW�GH�OD�
VRFLHWDW�HQ�O
RFXSDFLy�L�HO�GHVHQYROXSDPHQW�ORFDO��,PSDFWH�GH�OD�VRFLHWDW�
en les poblacions locals i en el territori

$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO���0HVXUHV�HVSHFtÀTXHV�&29,'���«�,*&�����

103 Enfocament de gestió de 
&RPXQLWDWV�ORFDOV�L�,PSDFWHV�
HFRQzPLFV�LQGLUHFWHV

203-1 / 413-1

Accions d'associació i patrocini $SDUWDW�ª&RQWH[W�UHJXODWRUL«�,*&�����

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�²�$OLDQFHV�L�DGKHVLRQV«�
IGC 2020

102-12 / 102-13

3ROtWLTXHV�FRQWUD�WRWD�PHQD�GH�GLVFULPLQDFLy�L�JHVWLy�GH�OD�GLYHUVLWDW��
0HVXUHV�SHU�SURPRXUH�OD�LJXDOWDW�GH�WUDFWH�L�RSRUWXQLWDWV�HQWUH�KRPHV�L�
dones

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&����� 103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV�L�1R�
discriminació

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�VRFLDOV�L�UHODWLYHV�DO�SHUVRQDO

3ODQV�G
LJXDOWDW��PHVXUHV�DGRSWDGHV�SHU�SURPRXUH�O
RFXSDFLy��SURWRFROV�
FRQWUD�O
DVVHWMDPHQW�VH[XDO�L�SHU�UDy�GH�VH[H��OD�LQWHJUDFLy�L�O
DFFHVVLELOLWDW�
XQLYHUVDO�GH�OHV�SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&�����

$SDUWDW�ª&DQDO�GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD���%DQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH«�,*&�����

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW���3OD�G
,JXDOWDW«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV�L�1R�
discriminació

'LjOHJ�VRFLDO��3URFHGLPHQWV�SHU�LQIRUPDU�HO�SHUVRQDO��FRQVXOWDU�OR�L�
negociar-hi

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW«�,*&����� 103 Enfocament de gestió de 
Relacions treballador-empresa

1RPEUH�WRWDO�G
HPSOHDWV�GLVWULEXwWV�SHU�VH[H��HGDW��SDtV��FODVVLÀFDFLy�
professional i tipologia de contracte

$SDUWDW�ª3RWHQFLDU�XQD�FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�OHV�SHUVRQHV��jJLO�L�FROÃODERUDWLYD���
7DXOD�3HUÀO�HPSOHDWV�GHO�*UXS�&DL[D%DQN«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV���7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�JHQHUDFLRQDO�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy���'HVHQYROXSDPHQW�
SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�HQ�[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV���7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
G
2FXSDFLy

102-8 / 405-1

0LWMDQD�DQXDO�GH�FRQWUDFWHV�LQGHÀQLWV��WHPSRUDOV�L�D�WHPSV�SDUFLDO��
GHVJORVVDWV�SHU�VH[H��HGDW�L�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

/HV�DFWLYLWDWV�GHO�*UXS�QR�WHQHQ�XQ�FDUjFWHU�FtFOLF�R�HVWDFLRQDO�UHOOHYDQW�

3HU�DTXHVW�PRWLX��O
LQGLFDGRU�GH�PLWMDQD�DQXDO�QR�pV�JDLUH�GLIHUHQW�GHO�GH�
nombre d'empleats a tancament d'exercici.

102-8 / 405-1

5HPXQHUDFLRQV�PLWMDQHV�L�OD�VHYD�HYROXFLy��GHVDJUHJDGHV�SHU�VH[H��HGDW�L�
FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�JHQHUDFLRQDO�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�²�'HVHQYROXSDPHQW�
SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�HQ�[LIUHV«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV

405-2

1RPEUH�G
DFRPLDGDPHQWV�SHU�VH[H��HGDW�L�FODVVLÀFDFLy�SURIHVVLRQDO $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�JHQHUDFLRQDO�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

$SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�²�'HVHQYROXSDPHQW�
SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�HQ�[LIUHV«�,*&�����

401-1

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�VRFLDOV�L�UHODWLYHV�DO�SHUVRQDO

Bretxa salarial $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV

405-2

5HPXQHUDFLy�PLWMDQD�GHOV�&RQVHOOHUV�L�'LUHFWLXV��SHU�VH[H $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�7DXOHV�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�
[LIUHV«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV

102-35 / 102-36 / 102-38 / 
102-39

,PSODQWDFLy�GH�SROtWLTXHV�GH�GHVFRQQH[Ly�ODERUDO $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW«�,*&����� 103 Enfocament de gestió 
G
2FXSDFLy

Nombre de treballadors amb discapacitat $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²� 
'LYHUVLWDW�IXQFLRQDO«�,*&����� 405-1

Organització del temps de treball $SDUWDW��([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW��,*&�����

$SDUWDW�´&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

103 Enfocament de gestió de  
2FXSDFLy

Nombre d'hores d'absentisme $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�7DXOHV�(QWRUQ�ODERUDO�HQ�[LIUHV«�,*&����� 403-9

0HVXUHV�SHU�DO�IRPHQW�GH�OD�FRQFLOLDFLy�SHU�D�DPEGyV�SURJHQLWRUV $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW���3OD�G
,JXDOWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

103 Enfocament de gestió de  
2FXSDFLy

&RQGLFLRQV�GH�VDOXW�L�VHJXUHWDW�HQ�HO�WUHEDOO $SDUWDW��([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW��,*&�����

$SDUWDW�´&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

(QIRFDPHQW�GH�*HVWLy�GH�6DOXW�
L�6HJXUHWDW�D�OD�IHLQD

403-1 / 403-2 / 403-3 / 403-6

$FFLGHQWV�GH�WUHEDOO��HQ�SDUWLFXODU�OD�VHYD�IUHT�qQFLD�L�JUDYHWDW��
desagregats per sexe

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�7DXOHV�(QWRUQ�ODERUDO�HQ�[LIUHV«�,*&����� 403-9

7LSXV�GH�PDODOWLHV�SURIHVVLRQDOV�L�GHVDJUHJDGHV�SHU�VH[H /HV�DFWLYLWDWV�GH�&DL[D%DQN�QR�FRPSRUWHQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�HQ�HOV�VHXV�
treballadors de cap de les malalties professionals catalogades. 403-10

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HVSRVWD�GLUHFWD (TXLYDOqQFLD�LQGLFDGRU�*5,

4�HVWLRQV�VRFLDOV�L�UHODWLYHV�DO�SHUVRQDO

3HUFHQWDWJH�G
HPSOHDWV�FREHUWV�SHU�FRQYHQL�FROÃOHFWLX�SHU�SDtV $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�1RUPHV�ODERUDOV�L�GUHWV�GH�OD�SODQWLOOD«�,*&�
2020 102-41

%DODQo�GHOV�FRQYHQLV�FROÃOHFWLXV��SDUWLFXODUPHQW�HQ�HO�FDPS�GH�OD�VDOXW�L�OD�
VHJXUHWDW�D�OD�IHLQD

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�1RUPHV�ODERUDOV�L�GUHWV�GH�OD�SODQWLOOD«�,*&�
2020 403-4

3ROtWLTXHV�LPSODQWDGHV�HQ�HO�FDPS�GH�OD�IRUPDFLy $SDUWDW�´'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy���'HVHQYROXSDPHQW�GHO�
SRWHQFLDOµ�,*&�����

$SDUWDW�´'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy���)RUPDFLy�FRQWtQXDµ�
IGC 2020

103 Enfocament de gestió de 
Formació i ensenyament

404-2

Total d'hores de formació per categoria professional $SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�²�'HVHQYROXSDPHQW�
SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�HQ�[LIUHV«�,*&����� 404-1

3URWRFROV�SHU�D�OD�LQWHJUDFLy�L�O
DFFHVVLELOLWDW�XQLYHUVDO�GH�OHV�SHUVRQHV�DPE�
GLVFDSDFLWDW��$FFHVVLELOLWDW�XQLYHUVDO�GH�OHV�SHUVRQHV�DPE�GLVFDSDFLWDW

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�'LYHUVLWDW�IXQFLRQDO«�,*&�����

$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD�²�%DQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH«�,*&�����

103 Enfocament de gestió 
GH�'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWV�L�1R�
discriminació

Altra informació

Sistemes de reclamació a disposició dels clients $SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�&OLHQWV«�,*&����� 103 Enfocament de Gestió 
GH�0jUTXHWLQJ�L�HWLTXHWDWJH�L�
Privacitat del client

1RPEUH�GH�TXHL[HV�UHEXGHV�SHU�SDUW�GHOV�FOLHQWV�L 
UHVROXFLy�G
DTXHVWHV

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�&OLHQWV�²�6HUYHL�G
$WHQFLy�DO�&OLHQW«�
IGC 2020

103 Enfocament de Gestió 
GH�0jUTXHWLQJ�L�HWLTXHWDWJH�L�
Privacitat del client

�����������������������������

0HVXUHV�SHU�D�OD�VDOXW�L�OD�VHJXUHWDW�GHOV�FOLHQWV $TXHVW�DVSHFWH�QR�pV�PDWHULDO�SHU�DO�*UXS�&DL[D%DQN ���(QIRFDPHQW�GH�*HVWLy�6DOXW�
L�6HJXUHWDW�HQ�FOLHQWV

,PSRUW�GHOV�EHQHÀFLV�REWLQJXWV�SDtV�SHU�SDtV $SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO���7ULEXWV�JHVWLRQDWV�SHO�*UXS�&DL[D%DQN�L�LPSRUW«�
IGC 2020

103 Enfocament de gestió 
G
$FRPSOLPHQW�HFRQzPLF

201-1

,PSRUW�GHOV�LPSRVWRV�VREUH�EHQHÀFLV�SDJDWV $SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO���7ULEXWV�JHVWLRQDWV�SHO�*UXS�&DL[D%DQN�L�LPSRUW«�
IGC 2020 �������������

,PSRUW�GH�OHV�VXEYHQFLRQV�UHEXGHV $QQH[���)�GHOV�&RPSWHV�$QXDOV�&RQVROLGDWV������DGMXQWV
201-4

Llei 11/2018��GH����GH�GHVHPEUH��WDXOD�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

GRI 101: Fonaments

3HUÀO�GH�O
RUJDQLW]DFLy

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

102-1 Nom de l'organització 1RWD�����&RPSWHV�$QXDOV�&RQVROLGDWV�������&$&������

������$FWLYLWDWV��PDUTXHV��SURGXFWHV�L�VHUYHLV $SDUWDW�ª0RGHO�GH�1HJRFL«�,QIRUPH�GH�*HVWLy�&RQVROLGDW�������,*&������

$SDUWDW�ª6ROXFLRQV�D�FOLHQWV«�,*&�����

������8ELFDFLy�GH�OD�VHX Nota 1.1 CAC 2020

102-4 Ubicació de les operacions $SDUWDW�ª0RGHO�GH�1HJRFL«�,*&�����

������3URSLHWDW�L�IRUPD�MXUtGLFD Nota 1.1 CAC 2020

$SDUWDW�ª/D�3URSLHWDW�²�&DSLWDO�VRFLDO���$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV���'HWDOO�GH�OD�
SDUWLFLSDFLy�LQGLUHFWD«�,*&������,*&�����

102-6 Mercats servits $SDUWDW�ª0RGHO�GH�1HJRFL«�,*&�����

������0LGD�GH�O
RUJDQLW]DFLy $SDUWDW�ª&DL[D%DQN�HO�����«�,*&�����

%DODQoRV�FRQVROLGDWV�&$&�����

102-8 Informació sobre empleats i altres treballadors $SDUWDW�ª3RWHQFLDU�XQD�FXOWXUD�FHQWUDGD�HQ�OHV�SHUVRQHV��jJLO�L�FROÃODERUDWLYD«�,*&�
2020

������&DGHQD�GH�VXEPLQLVWUDPHQW $SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�3URYHwGRUV�²�&RPSUHV�FRUSRUDWLYHV«�
IGC 2020

�������&DQYLV�VLJQLÀFDWLXV�HQ�O
RUJDQLW]DFLy�L�OD�VHYD�FDGHQD�GH�
VXEPLQLVWUDPHQW

$SDUWDW�ª)HWV�UHOOHYDQWV�L�VLJQLÀFDWLXV�GH�O
H[HUFLFL«�,*&�����

Nota 1.9 CAC 2020

�������3ULQFLSL�R�HQIRFDPHQW�GH�SUHFDXFLy $SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO«�,*&�����

102-12 Iniciatives externes $SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�²�$GKHVLRQV�L�DOLDQFHV«�
IGC 2020

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�$GKHVLRQV�D�SULQFLSLV�QDFLRQDOV�L�
LQWHUQDFLRQDOV�GH�IRPHQW�GH�OD�GLYHUVLWDW«�,*&�����

�������$ÀOLDFLy�D�DVVRFLDFLRQV $SDUWDW�ª&RQWH[W�UHJXODWRUL�L�SHUVSHFWLYHV�²�&RQWH[W�5HJXODWRUL«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

Estratègia

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������'HFODUDFLy�G
DOWV�H[HFXWLXV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�SUHVD�GH�
decisions

$SDUWDWV�ª&DUWD�GHO�3UHVLGHQW«�L�ª&DUWD�GHO�&RQVHOOHU�'HOHJDW«�,*&�����

�������3ULQFLSDOV�LPSDFWHV��ULVFRV�L�RSRUWXQLWDWV $SDUWDW�ª&RQWH[W�HFRQzPLF�L�SHUVSHFWLYHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

Ètica i integritat

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������9DORUV��SULQFLSLV��HVWjQGDUGV�L�QRUPHV�GH�FRQGXFWD $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

�������0HFDQLVPHV�G
DVVHVVRUDPHQW�L�SUHRFXSDFLRQV�qWLTXHV $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

*RYHUQDQoD

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������(VWUXFWXUD�GH�JRYHUQDQoD $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV���(O�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy�²�(O�&RPLWq�GH�'LUHFFLy«�,*&�����

�������'HOHJDFLy�G
DXWRULWDW $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV���(O�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy�²�(O�&RPLWq�GH�'LUHFFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

�������5HVSRQVDELOLWDW�HQ�O
jPELW�H[HFXWLX�GH�WHPHV�HFRQzPLFV��
ambientals i socials

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy�²�3ULQFLSDOV�&RPLWqV«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF«�,*&�����

�������&RQVXOWD�D�JUXSV�G
LQWHUqV�VREUH�WHPHV�HFRQzPLFV��
ambientals i socials

$SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�²�5HSXWDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*RYHUQDQoD

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������&RPSRVLFLy�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

�������3UHVLGHQW�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

�������1RPLQDFLy�L�VHOHFFLy�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�6HOHFFLy��QRPHQDPHQW��UHHOHFFLy��DYDOXDFLy�L�
FHVVDPHQW«�,*&�����

�������&RQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV $SDUWDW�ª*RYHUQ�&RUSRUDWLX�²�0LOORUV�SUjFWLTXHV�GH�%RQ�*RYHUQ«�,*&�����

$SDUWDW�ª/D�3URSLHWDW�²�(VWUXFWXUD�DFFLRQDULDO«�,*&�����

�������)XQFLy�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ�HQ�OD�VHOHFFLy�
G
REMHFWLXV��YDORUV�L�HVWUDWqJLD

$SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

�������&RQHL[HPHQWV�FROÃOHFWLXV�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

�������$YDOXDFLy�GH�O
DFRPSOLPHQW�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�)RUPDFLy�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy���6HOHFFLy��
QRPHQDPHQW��UHHOHFFLy��DYDOXDFLy�L�FHVVDPHQW���$YDOXDFLy�GHO�&RQVHOO«�,*&�����

�������,GHQWLÀFDFLy�L�JHVWLy�G
LPSDFWHV�HFRQzPLFV��DPELHQWDOV�L�
socials

$SDUWDW�ª*RYHUQDQoD�GH�OD�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD«�,*&�����

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF«�,*&�����

�������(ÀFjFLD�GHOV�SURFHVVRV�GH�JHVWLy�GHO�ULVF $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

�������$YDOXDFLy�GH�WHPHV�HFRQzPLFV��DPELHQWDOV�L�VRFLDOV $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�(O�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy�²�3ULQFLSDOV�&RPLWqV«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*RYHUQDQoD

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������)XQFLy�GHO�Pj[LP�zUJDQ�GH�JRYHUQ�HQ�O
HODERUDFLy�
d'informes de sostenibilitat

/D�'LUHFFLy�([HFXWLYD�G
,QWHUYHQFLy��&RQWURO�GH�*HVWLy�L�&DSLWDO�pV�O
HQFDUUHJDGD�
SUHSDUDU�L�FRRUGLQDU�O
,*&�GH�O
H[HUFLFL�������TXH�LQFORX�O
(VWDW�G
,QIRUPDFLy�1R�
Financera.

$TXHVW�LQIRUPH�HO�UHYLVHQ�SRVWHULRUPHQW�HO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy��OD�&RPLVVLy�
G
$XGLWRULD�L�&RQWURO�L�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�O
(QWLWDW��DTXHVW�~OWLP�DPE�
OD�UHVSRQVDELOLWDW�GH�IRUPXODU�O
(VWDW�G
,QIRUPDFLy�1R�)LQDQFHUD��TXH�DJUXSD�OD�
LQIRUPDFLy�GH�VRVWHQLELOLWDW�TXH�HV�FRQVLGHUD�VLJQLÀFDWLYD�SHU�OOHL�L�D�SDUWLU�GH�
O
(VWXGL�GH�0DWHULDOLWDW�

�������&RPXQLFDFLy�GH�SUHRFXSDFLRQV�FUtWLTXHV $SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª$OWD�'LUHFFLy«�,*&�����

�������1DWXUDOHVD�L�QRPEUH�WRWDO�GH�SUHRFXSDFLRQV�FUtWLTXHV 1R�KL�KD�SUHRFXSDFLRQV�FUtWLTXHV�GXUDQW�HO�FXUV�GH�O
H[HUFLFL������

�������3ROtWLTXHV�GH�UHPXQHUDFLy $SDUWDW�ª5HPXQHUDFLy«�,*&�����

�������3URFpV�SHU�GHWHUPLQDU�OD�UHPXQHUDFLy $SDUWDW�ª5HPXQHUDFLy«�,*&�����

�������,QYROXFUDFLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�HQ�OD� 
UHPXQHUDFLy

$SDUWDW�ª/
$GPLQLVWUDFLy�²�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV«�,*&�����

�������5jWLR�GH�FRPSHQVDFLy�WRWDO�DQXDO Nota 9.1 CAC 2020

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�[LIUHV«�
IGC 2020

�������5jWLR�GH�O
LQFUHPHQW�SHUFHQWXDO�GH�OD�FRPSHQVDFLy�WRWDO�
DQXDO

Nota 9.1 CAC 2020

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�[LIUHV«�
IGC 2020

�������/OLVWD�GH�JUXSV�G
LQWHUqV $SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV«�,*&�����

Política corporativa de Sostenibilitat / Responsabilitat Social Corporativa de 
&DL[D%DQN��$SDUWDW�����

102-41 Acords de negociació col·lectiva Apartat Experiència de l'empleat - Normes laborals i drets de la plantilla IGC 2020

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*RYHUQDQoD

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������,GHQWLÀFDFLy�L�VHOHFFLy�GH�JUXSV�G
LQWHUqV /D�LGHQWLÀFDFLy�L�OD�VHOHFFLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�HV�GXX�D�WHUPH�PLWMDQoDQW�O
DQjOLVL�
L�OD�UHÁH[Ly�LQWHUQD�GH�O
HTXLS�GLUHFWLX��5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�UHYLVD�GH�
PDQHUD�FRQWtQXD�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�LGHQWLÀFDWV�L�HOV�SURFHVVRV�DFWLXV�G
HVFROWD��GH�
GLjOHJ�L�GH�VHJXLPHQW�G
DTXHVWV�JUXSV�SHU�FRQqL[HU�L�VDWLVIHU�OHV�VHYHV�H[SHFWDWLYHV�
i necessitats

�������(QIRFDPHQW�SHU�D�OD�SDUWLFLSDFLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV $SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª6HU�UHIHUHQWV�HQ�JHVWLy�UHVSRQVDEOH�L�FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDW���ÌQGH[�
*OREDO�GH�5HSXWDFLy«�,*&�����

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV«�,*&�����

�������7HPHV�L�SUHRFXSDFLRQV�FODX�HVPHQWDWV $SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

3UjFWLTXHV�SHU�D�O
HODERUDFLy�G
LQIRUPHV

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������(QWLWDWV�LQFORVHV�HQ�HOV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�FRQVROLGDWV Nota 2.1 i Annexos 1, 2 i 3 CAC 2020

�������'HÀQLFLy�GHOV�FRQWLQJXWV�GHOV�LQIRUPHV�L�OHV�FREHUWXUHV�GHO�
tema

$SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

$GGLFLRQDOPHQW��SHU�GHÀQLU�HOV�FRQWLQJXWV�GH�O
LQIRUPH��V
KDQ�FRQVLGHUDW�HOV�
UHTXHULPHQWV�GH�OD�/OHL����������GH����GH�GHVHPEUH

�������/OLVWD�GH�WHPHV�PDWHULDOV $SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW«�,*&�����

102-48 Reexpressió de la informació Nota 1.4 CAC 2020

102-49 Canvis en l'elaboració d'informes (O�������HQ�OD�OOLVWD�GH�WHPHV�PDWHULDOV�QR�KL�KD�KDJXW�FDQYLV�VLJQLÀFDWLXV�UHVSHFWH�
als períodes objecte d'informes anteriors

102-50 Període objecte de l'informe Exercici 2020

�������'DWD�GH�O
~OWLP�LQIRUPH L'Informe de gestió consolidat de l'exercici 2019, elaborat segons el marc GRI 
VWDQGDUGV�L�TXH�LQFRUSRUD�HOV�FRQWLQJXWV�TXH�UHTXHUHL[�OD�/OHL����������GH����GH�
desembre, es va registrar a la CNMV el febrer de 2020

102-52 Cicle d'elaboració d'informes $QXDO

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

3UjFWLTXHV�SHU�D�O
HODERUDFLy�G
LQIRUPHV

*5,������&RQWLQJXWV�*HQHUDOV

�������3XQW�GH�FRQWDFWH�SHU�D�SUHJXQWHV�VREUH�O
LQIRUPH (OV�FDQDOV�KDELWXDOV�G
DWHQFLy�D�FOLHQWV��DFFLRQLVWHV��LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV�R�
PLWMDQV��GLVSRQLEOHV�DO�ZHE�FRUSRUDWLX��LQYHVWRUV#FDL[DEDQN�FRP��DFFLRQLVWD#
FDL[DEDQN�FRP��

102-54 Declaració d'elaboració de l'informe d'acord amb els 
estàndards GRI

$SDUWDW�ª0DWHULDOLWDW�²�&ULWHULV�L�DEDVW�GH�O
LQIRUPH«�,*&�����

�������ÌQGH[�GH�FRQWLQJXWV�*5, $SDUWDW�ª(VWDW�G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD�²�7DXOD�GH�FRQWLQJXWV�GH�OD�/OHL����������
GH����GH�GHVHPEUH��L�tQGH[�GH�FRQWLQJXWV�*5,«�,*&�����

�������9HULÀFDFLy�H[WHUQD $SDUWDW�ª,QIRUPH�GH�YHULÀFDFLy�LQGHSHQGHQW«�,*&�����

Temes materials 

Tema material: &LEHUVHJXUHWDW�L�FRQÀGHQFLDOLWDW�GH�GDGHV

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GH�ULVFRV�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020
$SDUWDW�ª&LEHUVHJXUHWDW«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GH�ULVFRV���5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO���7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�FRPSHWLWLX�L�VRFLDO«�,*&�����
$SDUWDW�ª&LEHUVHJXUHWDW«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª*HVWLy�GH�ULVFRV�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020
$SDUWDW�ª&LEHUVHJXUHWDW«�,*&�����

*5,������Privadesa del client

*5,������Privadesa del client 418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de 
SULYDFLWDW�GHO�FOLHQW�L�SqUGXD�GH�GDGHV�GH�FOLHQW

'XUDQW�HO������QR�V
KDQ�FRQFOzV�H[SHGLHQWV�G
LPSRUW�VLJQLÀFDWLX�UHODWLXV�D�DTXHVWD�
PDWqULD�QL�V
KDQ�UHEXW�VDQFLRQV�TXH�VXSRVLQ�LPSRUWV�VLJQLÀFDWLXV�

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

Tema material: 6ROLGHVD�GHO�EDODQo�L�UHQGLELOLWDW

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GH�ULVF�²�5LVFRV�GHO�PRGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����
$SDUWDW�ª$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD«�
IGC 2020

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GH�ULVF�²�5LVFRV�GHO�PRGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����
$SDUWDW�ª$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD«�
IGC 2020

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª$FRQVHJXLU�XQD�UHQGLELOLWDW�DWUDFWLYD�PDQWHQLQW�OD�VROLGHVD�ÀQDQFHUD«�
IGC 2020

*5,������$FRPSOLPHQW�HFRQzPLF

*5,������$FRPSOLPHQW�HFRQzPLF

������9DORU�HFRQzPLF�GLUHFWH�JHQHUDW�L�GLVWULEXwW $SDUWDW�ª&DL[D%DQN�HO������²�,QGLFDGRUV�IRQDPHQWDOV�L�LPSDFWH�D�OD�VRFLHWDW«�,*&�
2020
$SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO�²�7ULEXWV�TXH�JHVWLRQD�HO�*UXS�&DL[D%DQN�L�LPSRUW«�
IGC 2020

������,PSOLFDFLRQV�ÀQDQFHUHV�L�DOWUHV�ULVFRV�L�RSRUWXQLWDWV�GHULYDGHV�
del canvi climàtic

$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO«�,*&�����

������2EOLJDFLRQV�GHO�SOD�GH�EHQHÀFLV�GHÀQLWV�L�DOWUHV�SODQV�GH�
MXELODFLy

Nota 23.1 CAC 2020

������$VVLVWqQFLD�ÀQDQFHUD�UHEXGD�GHO�JRYHUQ Annex 6.F CAC 2020

*5,������,PSDFWHV�HFRQzPLFV�LQGLUHFWHV

*5,������,PSDFWHV�HFRQzPLFV�
indirectes

������,QYHUVLRQV�HQ�LQIUDHVWUXFWXUHV�L�VHUYHLV�UHFRO]DWV $SDUWDW�ª&DL[D%DQN�HO������²�,QGLFDGRUV�IRQDPHQWDOV�L�LPSDFWH�D�OD�VRFLHWDW«�,*&�
2020
$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

������,PSDFWHV�HFRQzPLFV�LQGLUHFWHV�VLJQLÀFDWLXV $SDUWDW�ª&DL[D%DQN�HO������²�,QGLFDGRUV�IRQDPHQWDOV�L�LPSDFWH�D�OD�VRFLHWDW«�,*&�
2020
$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����
$SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*5,������3UjFWLTXHV�G
DGTXLVLFLy

*5,������3UjFWLTXHV�G
DGTXLVLFLy 204-1 Proporció de despesa en proveïdors locals $SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�3URYHwGRUV�²�&RPSUHV�FRUSRUDWLYHV«�
IGC 2020

Tema material: Visió a llarg termini i anticipació al canvi

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV�����«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV�����«�,*&�����

Tema material: &RQGXFWD�tQWHJUD��UHVSRQVDEOH�L�VRVWHQLEOH

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD�L�FRPSOLPHQW�
��5HSXWDFLRQDO«�,*&�����
$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

*5,������$QWLFRUUXSFLy

*5,������$QWLFRUUXSFLy

������2SHUDFLRQV�DYDOXDGHV�SHU�D�ULVFRV�UHODFLRQDWV�DPE�OD�
FRUUXSFLy

$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD�L�
FRPSOLPHQW«�,*&�����
$SDUWDW�ª&DQDO�GH�FRQVXOWHV�L�GHQ~QFLHV«�,*&�����

������&RPXQLFDFLy�L�IRUPDFLy�VREUH�SROtWLTXHV�L�SURFHGLPHQWV�
DQWLFRUUXSFLy

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW�²�0HVXUHV�SHU�IHU�HIHFWLX�HO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�
SROtWLTXHV«�,*&�����

������&DVRV�GH�FRUUXSFLy�FRQÀUPDWV�L�PHVXUHV�DGRSWDGHV $SDUWDW�ª&DQDO�GH�FRQVXOWHV�L�GHQ~QFLHV«�,*&�����

*5,������Competència deslleial

*5,������Competència deslleial ������$FFLRQV�MXUtGLTXHV�UHODFLRQDGHV�DPE�OD�FRPSHWqQFLD�
GHVOOHLDO�L�OHV�SUjFWLTXHV�PRQRSROLVWHV�L�FRQWUD�OD�OOLXUH�FRPSHWqQFLD

(O����GH�IHEUHU�GH������HV�YD�LPSRVDU�XQD�VDQFLy��TXH�QR�pV�IHUPD��SXEOLFDGD�
DO�ZHE�GHO�UHJXODGRU�GH�FRPSHWqQFLD��(Q�O
DFWXDOLWDW�HVWj�VHQW�REMHFWH�GH�UHFXUV�
FRQWHQFLyV�DGPLQLVWUDWLX��VHQVH�SHUMXGLFL�G
KDYHU�IHW�O
DERQDPHQW�tQWHJUH�GH�
OD�VDQFLy��([FHSWH�DTXHVW�H[SHGLHQW��GXUDQW�HO�������QR�KL�KD�KDJXW�DOWUHV�
SURFHGLPHQWV�OHJDOV�G
DTXHVWD�QDWXUDOHVD�DPE�UHOOHYjQFLD�

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*5,������Impostos

*5,������Impostos

������(QIRFDPHQW�WULEXWDUL $SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO«�,*&�����

������*RYHUQ��FRQWURO�L�JHVWLy�GHOV�ULVFRV�WULEXWDULV $SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO«�,*&�����

������3DUWLFLSDFLy�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�JHVWLy�GH�OHV�FRQVXOWHV�
UHODFLRQDGHV�DPE�OD�WULEXWDFLy

$SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO«�,*&�����

������,QIRUPH�SHU�SDtV $SDUWDW�ª7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO«�,*&�����

*5,������$YDOXDFLy�GH�GUHWV�KXPDQV

*5,������$YDOXDFLy� 
GH�GUHWV�KXPDQV

������2SHUDFLRQV�VRWPHVHV�D�UHYLVLRQV�R�DYDOXDFLRQV�G
LPSDFWH�
VREUH�HOV�GUHWV�KXPDQV

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW�²�'HJXGD�GLOLJqQFLD�L�DVVHVVPHQW�HQ�'UHWV�+XPDQV«�,*&�
2020

������)RUPDFLy�G
HPSOHDWV�HQ�SROtWLTXHV�R�SURFHGLPHQWV�VREUH�
GUHWV�KXPDQV

$SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

������$FRUGV�L�FRQWUDFWHV�G
LQYHUVLy�VLJQLÀFDWLXV�DPE�FOjXVXOHV�
VREUH�GUHWV�KXPDQV�R�VRWPHVRV�D�O
DYDOXDFLy�GH�GUHWV�KXPDQV

$SDUWDW�ª'LjOHJ�DPE�HOV�*UXSV�G
,QWHUqV�²�3URYHwGRUV«�,*&�����

*5,������3ROtWLFD�S~EOLFD

*5,������3ROtWLFD�S~EOLFD
������&RQWULEXFLRQV�D�SDUWLWV�L�R�UHSUHVHQWDQWV�SROtWLFV $SDUWDW�ªËWLFD�L�LQWHJULWDW«�,*&�����

$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�UHJXODWRUL«�,*&�����

Tema material: *HVWLy�DFWLYD�GHOV�ULVFRV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����
Nota 3 CAC 2019

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF«�,*&�����
Nota 3 CAC 2020

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

Tema material: &RPSOLPHQW�L�DGDSWDFLy�DO�PDUF�UHJXODWRUL

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�2SHUDFLRQDO�L�5HSXWDFLRQDO�²�/HJDO�5HJXODWRUL«�,*&�
2020

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�2SHUDFLRQDO�L�5HSXWDFLRQDO�²�/HJDO�5HJXODWRUL«�,*&�
2020

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�2SHUDFLRQDO�L�5HSXWDFLRQDO�²�/HJDO�5HJXODWRUL«�,*&�
2020

*5,������&RPSOLPHQW�VRFLRHFRQzPLF

*5,������Compliment  
VRFLRHFRQzPLF

419-1 Incompliment de les lleis i de les normatives en els àmbits 
VRFLDO�L�HFRQzPLF

1RWD������&$&��1R�KL�KD�KDJXW�FDS�LQFRPSOLPHQW�GHO�TXDO�HV�GHULYL�XQD�VDQFLy�
TXH�VXSHUL�HO�OOLQGDU�FRQVLGHUDW�VLJQLÀFDWLX�SHU�D�OD�VHYD�FRPXQLFDFLy�HQ�HO�PDUF�
GHO�*5,��!���0½��

Tema material: $VVHJXUDU�O
HIHFWLYLWDW�RSHUDFLRQDO�L�OD�FRQWLQXwWDW�GHO�QHJRFL

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVFRV�RSHUDFLRQDOV�L�UHSXWDFLRQDOV«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVFRV�RSHUDFLRQDOV�L�UHSXWDFLRQDOV«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVFRV�RSHUDFLRQDOV�L�UHSXWDFLRQDOV«�,*&�����
$SDUWDW�ª&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy«�,*&�����

Tema material: 'LIXVLy�G
LQIRUPDFLy�FRPSUHQVLEOH�L�WUDQVSDUHQW

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�)LDELOLWDW�GH�OD�
LQIRUPDFLy«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�)LDELOLWDW�GH�OD�
LQIRUPDFLy«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�)LDELOLWDW�GH�OD�
LQIRUPDFLy«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

*5,������0jUTXHWLQJ�L�HWLTXHWDWJH

*5,������0jUTXHWLQJ�L�HWLTXHWDWJH

������5HTXHULPHQWV�SHU�D�OD�LQIRUPDFLy�L�O
HWLTXHWDWJH�GH�
SURGXFWHV�L�VHUYHLV

$SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�)LDELOLWDW�GH�OD�
LQIRUPDFLy«�,*&�����

������&DVRV�G
LQFRPSOLPHQW�UHODFLRQDWV�DPE�OD�LQIRUPDFLy�L�
O
HWLTXHWDWJH�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV

'XUDQW�HO������QR�KL�KD�KDJXW�FDS�LQFRPSOLPHQW�TXH�KDJL�GRQDW�OORF�D�VDQFLRQV�
VLJQLÀFDWLYHV�IHUPHV�SHU�DTXHVW�PRWLX��DGGLFLRQDOV�DOV�DVSHFWHV�TXH�V
KDQ�GHVFULW�D�
l'estàndard 419-1.

������&DVRV�G
LQFRPSOLPHQW�UHODFLRQDWV�DPE�FRPXQLFDFLRQV�GH�
PjUTXHWLQJ

'XUDQW�HO������QR�KL�KD�KDJXW�FDS�LQFRPSOLPHQW�TXH�KDJL�GRQDW�OORF�D�VDQFLRQV�
VLJQLÀFDWLYHV�IHUPHV�SHU�DTXHVW�PRWLX��DGGLFLRQDOV�DOV�DVSHFWHV�TXH�V
KDQ�GHVFULW�
a l'estàndard 419-1

Tema material: %RQHV�SUjFWLTXHV�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª0LOORUV�SUjFWLTXHV�GH�%RQ�*RYHUQ«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª0LOORUV�SUjFWLTXHV�GH�%RQ�*RYHUQ«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª0LOORUV�SUjFWLTXHV�GH�%RQ�*RYHUQ«�,*&�����

Tema material: Comercialització responsable i adaptada a les necessitats dels clients

*5,����� Enfocament de gestió ������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª&RPHUFLDOLW]DFLy�L�FRPXQLFDFLy�UHVSRQVDEOHV«�,*&�����

Tema material:�6HUYHL�SUz[LP�L�DVVHVVRUDPHQW�HVSHFLDOLW]DW

*5,������Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª0RGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����
$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GHO�FOLHQW�L�TXDOLWDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª,QFOXVLy�)LQDQFHUD�²�%DQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª0RGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����
$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GHO�FOLHQW�L�TXDOLWDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª,QFOXVLy�)LQDQFHUD�²�%DQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª0RGHO�GH�QHJRFL«�,*&�����
$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GHO�FOLHQW�L�TXDOLWDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª,QFOXVLy�)LQDQFHUD�²�%DQFD�SURSHUD�L�DFFHVVLEOH«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

Tema material: 6HJXUHWDW��VDOXW�L�EHQHVWDU�GHOV�HPSOHDWV

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW«�,*&�����
$SDUWDW�ª&29,'�����UHVSRVWD�GH�&DL[D%DQN�D�O
HPHUJqQFLD�L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLy�²�5HVSRQVDELOLWDW�DPE�OHV�SHUVRQHV�TXH�FRQIRUPHQ�&DL[D%DQN«�,*&�
2020

*5,������6DOXW�L�VHJXUHWDW�D�OD�IHLQD

*5,������6DOXW�L�VHJXUHWDW 
a la feina

������(QIRFDPHQW�GH�JHVWLy�GHO�VLVWHPD�GH�VDOXW�L�VHJXUHWDW $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������,GHQWLÀFDFLy�L�DYDOXDFLy�GHOV�ULVFRV�L�LQYHVWLJDFLy�G
LQFLGHQWV $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������6HUYHLV�GH�VDOXW�ODERUDO $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������3DUWLFLSDFLy��FRQVXOWD�L�FRPXQLFDFLy�DPE�HOV�WUHEDOODGRUV�
VREUH�VDOXW�L�VHJXUHWDW�D�OD�IHLQD

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������)RUPDFLy�D�WUHEDOODGRUV�HQ�VDOXW�L�VHJXUHWDW�ODERUDO $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������3URPRFLy�GH�OD�VDOXW�GHOV�WUHEDOODGRUV $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

������3UHYHQFLy�L�PLWLJDFLy�GHOV�LPSDFWHV�VREUH�OD�VDOXW�L�OD�
VHJXUHWDW�D�OD�IHLQD�GLUHFWDPHQW�UHODFLRQDWV�DPE�OHV�UHODFLRQV�
laborals

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWVLa Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

*5,������Formació i ensenyament

*5,����� Formació i ensenyament

404-1 Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat $SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy�²�)RUPDFLy�FRQWtQXD«�,*&�
2020

������3URJUDPHV�SHU�PLOORUDU�OHV�DSWLWXGV�GHOV�HPSOHDWV�L�
SURJUDPHV�G
DMXGD�D�OD�WUDQVLFLy

$SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy«�,*&�����

������3HUFHQWDWJH�G
HPSOHDWV�TXH�UHEHQ�DYDOXDFLRQV�SHULzGLTXHV�
GH�O
DFRPSOLPHQW�L�GHO�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO

$SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy«�,*&�����

*5,������6DOXW�L�VHJXUHWDW 
a la feina

������7UHEDOODGRUV�FREHUWV�SHU�XQ�VLVWHPD�GH�VDOXW�L�VHJXUHWDW�
RFXSDFLRQDO

$SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�
L�VRVWHQLEOH«�,*&�����

403-9 Accidents relacionats amb la feina $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�)RPHQW�GHO�EHQHVWDU�HQ�XQ�HQWRUQ�VDOXGDEOH�L�
VRVWHQLEOH���(QWRUQ�ODERUDO�HQ�[LIUHV«�,*&�����

403-10 Malalties relacionades amb la feina /HV�DFWLYLWDWV�GH�&DL[D%DQN�QR�FRPSRUWHQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW��SHU�SDUW�GHOV�
treballadors, de cap de les malalties professionals catalogades.

Tema material: *HVWLy�GHO�WDOHQW�L�GHVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy«�,*&�����

*5,������Enfocament de gestió ������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª'HVHQYROXSDPHQW�SURIHVVLRQDO�L�FRPSHQVDFLy«�,*&�����

*5,������2FXSDFLy

*5,������2FXSDFLy

401-1 Noves contractacions d'empleats i rotació de personal $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�[LIUHV«�
IGC 2020

������%HQHÀFLV�SHU�DOV�HPSOHDWV�D�WHPSV�FRPSOHW�TXH�QR�HV�
donen als empleats a temps parcial o temporals

(Q�WHUPHV�JHQHUDOV��QR�KL�KD�GLIHUqQFLHV�HQ�HO�JDXGL�GHOV�EHQHÀFLV�VRFLDOV�DPE�
PRWLX�GH�OD�PRGDOLWDW�FRQWUDFWXDO�GH�O
HPSOHDW��SHU�Ep�TXH�pV�FHUW�TXH�D�DOJXQV�
G
HOOV�QRPpV�V
KL�SRW�DFFHGLU�VL�HV�FRPSOHL[HQ�FHUWV�UHTXLVLWV�

401-3 Permís parental $SDUWDW�ª([SHULqQFLD�GH�O
HPSOHDW�²�3OD�G
,JXDOWDW«�,*&�����

*5,������Relacions treballador-empresa

*5,����� Relacions  
treballador-empresa

402-1 Terminis d'avís mínims sobre canvis operacionals (Q�HO�FXUV�GH�O
H[HUFLFL������V
KDQ�UHVSHFWDW�HOV�WHUPLQLV�TXH�HVWDEOHL[�OD�QRUPDWLYD�
ODERUDO�YLJHQW�SHU�DOV�GLYHUVRV�VXSzVLWV

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWV
(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

La Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020



293

2020
Informe de Gestió 
Consolidat

Tema material: 'HVHQYROXSDPHQW�WHFQROzJLF�UHVSRQVDEOH�L�WUDFWDPHQW�qWLF�GH�OD�LQIRUPDFLy

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�&RQGXFWD«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

Tema material: 6ROXFLRQV�SHU�D�FOLHQWV�DPE�GLÀFXOWDWV�HFRQzPLTXHV�L�,QYHUVLy�DPE�LPSDFWH�VRFLDO�L�PLFURÀQDQFHV

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

Tema material: 'LYHUVLWDW��LJXDOWDW�L�FRQFLOLDFLy

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&�����

*5,������'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV

*5,����� Diversitat  
L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV

������'LYHUVLWDW�HQ�zUJDQV�GH�JRYHUQ�L�HPSOHDWV $SDUWDW�ª*RYHUQ�&RUSRUDWLX�²�/
$GPLQLVWUDFLy�²�'LYHUVLWDW�DO�&RQVHOO�
G
$GPLQLVWUDFLy«�,*&�����
$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV«�,*&�����

������5jWLR�GHO�VDODUL�EDVH�L�GH�OD�UHPXQHUDFLy�GH�OHV�GRQHV�
enfront dels homes

$SDUWDW�ª'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�G
RSRUWXQLWDWV�²�/D�GLYHUVLWDW�GH�JqQHUH�HQ�[LIUHV«�
IGC 2020

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWV
(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

La Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWV

Tema material: &ROÃODERUDFLy�DPE�O
2EUD�6RFLDO�'HVFHQWUDOLW]DGD�L�SURPRFLy�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GH�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�µOD�&DL[Dµ

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

*5,������&RPXQLWDWV�ORFDOV

*5,����� Enfocament de gestió

������2SHUDFLRQV�DPE�SDUWLFLSDFLy�GH�OD�FRPXQLWDW�ORFDO��
DYDOXDFLRQV�GH�O
LPSDFWH�L�SURJUDPHV�GH�GHVHQYROXSDPHQW

$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

������2SHUDFLRQV�DPE�LPSDFWHV�QHJDWLXV�VLJQLÀFDWLXV��UHDOV�R�
SRWHQFLDOV��HQ�OHV�FRPXQLWDWV�ORFDOV

$SDUWDW�ª,QFOXVLy�ÀQDQFHUD«�,*&�����

$SDUWDW�ª$FFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW«�,*&�����

Tema material: ,QQRYDFLy�WHFQROzJLFD�L�GHVHQYROXSDPHQW�UHVSRQVDEOH�GH�QRXV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV���'HVHQYROXSDPHQW�GH�FDQDOV�G
DWHQFLy�GLJLWDOV�L�UHPRWV

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª6ROXFLRQV�D�FOLHQWV�²�(YROXFLy�FRQVWDQW�GH�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�
RPQLFDQDO«�,*&�����

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª6ROXFLRQV�D�FOLHQWV�²�(YROXFLy�FRQVWDQW�GH�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�
RPQLFDQDO«�,*&�����

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020
$SDUWDW�ª*HVWLy�GHO�ULVF�²�5LVF�RSHUDFLRQDO�L�UHSXWDFLRQDO�²�7HFQROzJLF«�,*&�����
$SDUWDW�ª6ROXFLRQV�D�FOLHQWV�²�(YROXFLy�FRQVWDQW�GH�OD�[DU[D�GH�GLVWULEXFLy�
RPQLFDQDO«�,*&�����

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

La Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

*5,��tQGH[�GH�FRQWLQJXWV

Tema material: Gestió de riscos derivats del canvi climàtic i mediambientals

*5,����� Enfocament de gestió

������([SOLFDFLy�GHO�WHPD�PDWHULDO�L�OD�VHYD�FREHUWXUD $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

������/
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy�L�HOV�VHXV�FRPSRQHQWV $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

������$YDOXDFLy�GH�O
HQIRFDPHQW�GH�JHVWLy $SDUWDW�ª(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�²�*HVWLRQDU�HOV�ULVFRV�PHGLDPELHQWDOV�L�
GHULYDWV�GHO�FDQYL�FOLPjWLF���,PSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH«�,*&�����
$SDUWDW�ª&RQWH[W�L�SHUVSHFWLYHV������²�&RQWH[W�VRFLDO��WHFQROzJLF�L�FRPSHWLWLX«�
IGC 2020

*5,������Compliment ambiental

*5,����� Compliment ambiental ������,QFRPSOLPHQW�GH�OD�OHJLVODFLy�L�QRUPDWLYD�DPELHQWDO Nota 42.1 CAC 2020

(VWjQGDUG�*5, &RQWLQJXW�*5, $SDUWDW�R�VXEDSDUWDW�GH�O
tQGH[�GH�O
,*&��������5HIHUqQFLD���5HVSRVWD�GLUHFWD

La Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

(O� ��� GH� VHWHPEUH� GH� ������ &DL[D%DQN� YD� UDWLÀFDU� OD�
seva adhesió als Principis de banca responsable de les 
1DFLRQV�8QLGHV��SURPRJXWV�SHU�81(3�),��HO�3URJUDPD�
de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el sec-
WRU�ÀQDQFHU��/D�VLJQDWXUD�L�HO�FRPSOLPHQW�GHOV�3ULQFLSLV�
HVWDQ�DOLQHDWV�DPE�HO�FRPSURPtV�GH�ª6HU�UHIHUHQWV�HQ�
JHVWLy�UHVSRQVDEOH�L�FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDW«�� OtQLD�
estratègica establerta en el Pla estratègic de l'Entitat 
2019-2021.

(OV�REMHFWLXV�GHOV�3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH�VyQ�

 > (VWDEOLU�XQ�PDUF�SHU�D�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�GHO�6��;;,�

 > $OLQHDU�OD�LQG~VWULD�EDQFjULD�DPE�HOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�L�O
$FRUG�GH�3DUtV�

 > 3HUPHWUH�DOV�EDQFV�GHPRVWUDU�L�FRPXQLFDU�OD�VHYD�FRQWULEXFLy�D�OD�VRFLHWDW�

 > 3URPRXUH� OD�YLQFXODFLy�DPE�FOLHQWV�� O
HVWDEOLPHQW�G
REMHFWLXV�FRQFUHWV� L� OD� WUDQVSDUqQFLD�D� WUDYpV�G
LQIRUPHV�
S~EOLFV�

6LJQDU�HOV�3ULQFLSLV�LPSOLFD�DOLQHDU�O
HVWUDWqJLD�L�OD�JHVWLy�DPE�HOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�L�O
$FRUG�
GH�3DUtV��HVWDEOLU�REMHFWLXV�L�LQIRUPDU�DQXDOPHQW�VREUH�HO�JUDX�GH�SURJUpV�HQ�HO�VHX�FRPSOLPHQW��7RW�VHJXLW�V
LQGLFD�HO�
JUDX�G
DYHQo�UHVSHFWH�DO�FRPSOLPHQW�GHOV�3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH�

81(3�),��Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides La Nostra 
Identitat

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

7DXOD�GH�
FRQWLQJXWV�GH�
la Llei 11/2018, 
d'informació 
QR�ÀQDQFHUD�L�
diversitat i GRI

Glossari i
HVWUXFWXUD
GHO�*UXS

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

1.  
ALINEACIÓ                                    

Alinearem la nostra estratègia 
comercial per ser coherents i 
FRQWULEXLU�D�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�
OHV�SHUVRQHV�L�HOV�REMHFWLXV�GH�
la societat, com s'expressa als 
2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�
Sostenible, l'Acord de París i 
els marcs nacionals i regionals 
rellevants.

1.1 Descrigui��DOW�QLYHOO��HO�PRGHO�GH�QHJRFL�GHO�EDQF��
LQFORVRV�HOV�SULQFLSDOV�VHJPHQWV�GH�FOLHQWV�DOV�TXDOV�
V
DWpQ��HOV�WLSXV�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�SUHVWDWV��HOV�
SULQFLSDOV�VHFWRUV�L�WLSXV�G
DFWLYLWDWV�L��VL�HVFDX��OHV�
WHFQRORJLHV�ÀQDQoDGHV�D�OHV�SULQFLSDOV�jUHHV�WHUULWRULDOV�
HQ�TXq�HO�EDQF�RSHUD�R�SURSRUFLRQD�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�

&DL[D%DQN�pV�XQ�JUXS�ÀQDQFHU�DPE�XQ�PRGHO�GH�EDQFD�XQLYHUVDO�VRFLDOPHQW�UHV-
SRQVDEOH�DPE�YLVLy�D�OODUJ�WHUPLQL��EDVDW�HQ�OD�TXDOLWDW��OD�SUR[LPLWDW�L�O
HVSHFLDOLW]D-
FLy��TXH�RIHUHL[�XQD�SURSRVWD�GH�YDORU�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�DGDSWDGD�SHU�D�FDGD�
VHJPHQW��(O�*UXS�RSHUD�SULQFLSDOPHQW�D�(VSDQ\D�L��D�WUDYpV�GHO�%3,��D�3RUWXJDO��
&DL[D%DQN�GLVSRVD�G
XQ�������GH�TXRWD�GH�SHQHWUDFLy�GH�FOLHQWV�SDUWLFXODUV�D�
(VSDQ\D��eV�OtGHU�HQ�EDQFD�RQOLQH��DPE�XQD�TXRWD�GH�SHQHWUDFLy�GHO�������HQWUH�
clients digitals a Espanya. Així mateix, a través de MicroBank, el banc social del 
*UXS��pV�UHIHUHQW�HQ�LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�PLWMDQoDQW�PLFURFUqGLWV�L�DOWUHV�ÀQDQFHV�
DPE�LPSDFWH�VRFLDO��/
DFWLYLWDW�GHO�QHJRFL�DVVHJXUDGRU�OD�GHVHQYROXSD�D�WUDYpV�GH�
9LGD&DL[D��HQWLWDW�OtGHU�HQ�HO�VHFWRU�DVVHJXUDGRU�D�(VSDQ\D��L�FRPSWD�DPE�&DL[D-
%DQN�$VVHW�0DQDJHPHQW��OD�VRFLHWDW�JHVWRUD�G
DFWLXV�GHO�*UXS��DPE�XQD�TXRWD�GH�
PHUFDW�GHO�������HQ�IRQV�G
LQYHUVLy�D�(VSDQ\D�

$SDUWDW�´0RGHO�GH�
QHJRFLµ�,QIRUPH�GH�*HVWLy�
&RQVROLGDW�������,*&������

1.2 Descrigui com el banc ha alineat o planeja alinear la 
VHYD�HVWUDWqJLD�SHU�VHU�FRKHUHQW�DPE�HOV�REMHFWLXV�GH�OD�
VRFLHWDW�L�FRQWULEXLU�KL��WDO�FRP�V
H[SUHVVD�DOV�2EMHFWLXV�
GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH��2'6���O
$FRUG�GH�3DUtV�L�
els marcs nacionals i regionals rellevants.

/D�PLVVLy�GH�&DL[D%DQN�pV�FRQWULEXLU�DO�EHQHVWDU�ÀQDQFHU�GHOV�VHXV�FOLHQWV�L�DO�
SURJUpV�GH�OD�VRFLHWDW��'H�IRUPD�FRKHUHQW��HO�VHX�3OD�(VWUDWqJLF�����������LQFORX�
FRP�XQD�GH�OHV�VHYHV�FLQF�OtQLHV�SULRULWjULHV�HO�´VHU�UHIHUHQWV�HQ�JHVWLy�UHVSRQVDEOH�L�
FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDWµ��3HU�DYDQoDU�HQ�DTXHVWD�OtQLD��O
HQWLWDW�FRPSWD�DPE�XQ�
Pla de Responsabilitat Corporativa. 
(Q�DTXHVW�PDUF��HO�EDQF�WUHEDOOD�SHU�FRQWULEXLU�D�OD�FRQVHFXFLy�GH�WRWV�HOV�2'6��
WDQW�GH�PDQHUD�GLUHFWD��D�WUDYpV�GH�OD�VHYD�DFWLYLWDW�L�OD�GH�OHV�VHYHV�ÀOLDOV��FRP�
0LFUR%DQN��HO�EDQF�VRFLDO�GHGLFDW�D�OHV�PLFURÀQDQFHV�L�ÀQDQFHV�DPE�LPSDFWH�VRFLDO��
FRP�PLWMDQoDQW�DOLDQFHV�HVWUDWqJLTXHV�DPE�HQWLWDWV�FRP�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�
´OD�&DL[Dµ��(Q�DTXHVW�VHQWLW��&DL[D%DQN�SDUD�DWHQFLy�HVSHFLDO�HQ�TXDWUH�2'6�
SULRULWDULV��2'6����2'6����2'6����L�2'6������TXH�HVWDQ�LQWHUUHODFLRQDWV�DPE�OD�UHVWD�
G
REMHFWLXV��DPE�PHVXUHV�HVSHFtÀTXHV�SHU�FRQWULEXLU�DO�FRPSOLPHQW�G
REMHFWLXV�HQ�
tots.
Addicionalment, és signant del Collective Commitment to Climate Action i, com 
D�WDO��V
KD�FRPSURPqV�D�DOLQHDU�OD�VHYD�FDUWHUD�DPE�HOV�REMHFWLXV�GHOV�$FRUGV�
GH�3DUtV��(Q�DTXHVW�VHQWLW��O
(QWLWDW�FRPSWD�DPE�XQ�)XOO�GH�UXWD�����������SHU�
LPSODQWDU�O
(VWUDWqJLD�0HGLDPELHQWDO�L�TXH�FRQWULEXLUj�D�FRPSOLU�DPE�DTXHVW�
compromís.

$SDUWDW�´&RQWULEXFLy�GH�
CaixaBank a l'Agenda 
�������2EMHFWLXV�GH�
'HVHQYROXSDPHQW�
6RVWHQLEOHµ

,QIRUPH�6RFLRHFRQzPLF�L�
&RQWULEXFLy�DOV�2'6������
GH�&DL[D%DQN��KWWSV���ZZZ�
caixabank.com/es/sobre-
QRVRWURV�SXEOLFDFLRQHV�
KWPO�

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����
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2020
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

2.  
IMPACTE I 
(67$%/,0(17�
'
2%-(&7,86 

6HJXLUHP�DXJPHQWDQW�GH�IRUPD�
FRQWtQXD�HOV�QRVWUHV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�D�OD�YHJDGD�TXH�
UHGXwP�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�
gestionem els riscos per a les 
SHUVRQHV�L�HO�PHGL�DPELHQW�TXH�
UHVXOWHQ�GH�OHV�QRVWUHV�DFWLYLWDWV��
SURGXFWHV�L�VHUYHLV��3HU�IHU�
KR��HVWDEOLUHP�L�SXEOLFDUHP�
REMHFWLXV�HQ�TXq�SXJXHP�WHQLU�
HOV�LPSDFWHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�

2.1 Anàlisi d'impacte
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�LGHQWLÀFDW�OHV�jUHHV�HQ�TXq�
Wp�HOV�VHXV�LPSDFWHV�SRVLWLX�L�QHJDWLX�PpV�VLJQLÀFDWLXV�
�SRWHQFLDOV��D�WUDYpV�G
XQD�DQjOLVL�G
LPSDFWH�TXH�
FRPSOHL[L�HOV�HOHPHQWV�VHJ�HQWV���

D��$EDVW��/HV�SULQFLSDOV�jUHHV�GH�QHJRFL�GHO�EDQF��HOV�
SURGXFWHV�L�VHUYHLV�D�OHV�SULQFLSDOV�jUHHV�WHUULWRULDOV�HQ�
TXq�RSHUD�HO�EDQF�GHVFULWV�DO�SXQW�����V
KDQ�FRQVLGHUDW�
per a l'abast de l'anàlisi.
E��([SRVLFLy��(Q�LGHQWLÀFDU�OHV�VHYHV�jUHHV�G
LPSDFWH�
PpV�VLJQLÀFDWLX��HO�EDQF�KD�FRQVLGHUDW�RQ�KL�KD�HO�
VHX�QHJRFL�SULQFLSDO�L�OHV�VHYHV�SULQFLSDOV�DFWLYLWDWV�HQ�
WHUPHV�VHFWRULDOV��WHFQROzJLFV�L�JHRJUjÀFV�
F��&RQWH[W�L�5HOOHYjQFLD���(O�EDQF�KD�WLQJXW�HQ�FRPSWH�
els reptes i prioritats més rellevants relacionats amb 
HO�GHVHQYROXSDPHQW�VRVWHQLEOH�DOV�SDwVRV�L�UHJLRQV�
on opera.
G��0DJQLWXG�L�LQWHQVLWDW�L�UHOOHYjQFLD�GH�O
LPSDFWH��(Q�
LGHQWLÀFDU�OHV�VHYHV�jUHHV�G
LPSDFWH�PpV�VLJQLÀFDWLYHV��
HO�EDQF�KD�FRQVLGHUDW�OD�PDJQLWXG�L�LQWHQVLWDW�
L�UHOOHYjQFLD�GHOV�LPSDFWHV�VRFLDOV��HFRQzPLFV�L�
DPELHQWDOV��SRWHQFLDOV��UHVXOWDQWV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GHO�
EDQF�L�OD�SURYLVLy�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV���

Demostri�TXH��EDVDQW�VH�HQ�DTXHVWD�DQjOLVL��HO�EDQF�KD���
 > ,GHQWLÀFDW�L�GLYXOJDW�OHV�VHYHV�jUHHV�G
LPSDFWH�SRVLWLX�

L�QHJDWLX�PpV�VLJQLÀFDWLYHV��SRWHQFLDOV��

 > ,GHQWLÀFDW�RSRUWXQLWDWV�HVWUDWqJLTXHV�GH�QHJRFL�
HQ�UHODFLy�DPE�O
DXJPHQW�G
LPSDFWHV�SRVLWLXV�L�OD�
UHGXFFLy�G
LPSDFWHV�QHJDWLXV�

&DL[D%DQN�KD�LGHQWLÀFDW���jUHHV�HQ�TXq�FHQWUDUj�OHV�VHYHV�SULRULWDWV�HVWUDWqJLTXHV�
HQ�O
jPELW�GH�OD�JHVWLy�UHVSRQVDEOH��LQWHJULWDW��WUDQVSDUqQFLD�L�GLYHUVLWDW��
JRYHUQDQoD��PHGL�DPELHQW��LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�L�DFFLy�VRFLDO��$TXHVWHV�SULRULWDWV��
LGHQWLÀFDGHV�D�WUDYpV�G
XQ�HVWXGL�GH�FRQWH[W��XQD�DQjOLVL�G
LPSDFWHV�VHJRQV�
O
DFWLYLWDW�L�SUHVqQFLD�JHRJUjÀFD�GH�O
HQWLWDW�L�XQ�SURFpV�GH�GHEDW�LQWHUQ��HV�UHFXOOHQ�
DO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�TXH�YD�DSURYDU�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
$L[t�PDWHL[��&DL[D%DQN�ID�DQXDOPHQW�XQD�DQjOLVL�GH�PDWHULDOLWDW�DPE�O
REMHFWLX�
G
LGHQWLÀFDU�OHV�T�HVWLRQV�ÀQDQFHUHV��HFRQzPLTXHV��VRFLDOV�L�PHGLDPELHQWDOV�
SULRULWjULHV�SHU�DOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�HO�VHX�QHJRFL��$TXHVWD�DQjOLVL��TXH�SDUWHL[�
GH�P~OWLSOHV�IRQWV�H[WHUQHV�L�LQWHUQHV��VHUYHL[�SHU�GHWHFWDU�QRYHV�SULRULWDWV�R�FDQYLV�
en les prioritats existents com, per exemple, les derivades de la crisi sanitària i 
HFRQzPLFD�SURYRFDGD�SHU�OD�&29,'�����(O������V
KD�XWLOLW]DW�XQD�OOLVWD�PpV�H[WHQVD�
GH�WHPHV�UHOOHYDQWV�DPE�O
REMHFWLX�G
REWHQLU�XQD�SULRULW]DFLy�PpV�H[KDXVWLYD�GHOV�
DVVXPSWHV��

$SDUWDW�´0RGHO�GH�1HJRFLµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´0DWHULDOLWDWµ�����

$SDUWDW�´6HU�UHIHUHQWV�
en gestió responsable i 
FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDWµ�
IGC 2020

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF�VL�KD�FRPSOHUW�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�O
$QjOLVL�G
,PSDFWH�

CaixaBank compta amb diversos mecanismes d'anàlisi de l'entorn, engagement�DPE�JUXSV�G
LQWHUqV��FOLHQWV��LQYHUVRUV�L�DFFLRQLVWHV��HPSOHDWV��UHJXODGRU��SURYHwGRUV��HWF���L�HLQHV�
GH�WUHEDOO�WUDQVYHUVDO�LQWHUQ�TXH�OL�SHUPHWHQ�LGHQWLÀFDU�L�DFWXDOLW]DU�OHV�VHYHV�SULRULWDWV�HQ�PDWqULD�GH�VRVWHQLELOLWDW�D�SDUWLU�GHOV�SRWHQFLDOV�LPSDFWHV�SRVLWLXV�L�QHJDWLXV�HQ�O
HQWRUQ��
0pV�FRQFUHWDPHQW��HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��O
DQjOLVL�GH�PDWHULDOLWDW��OD�UHODFLy�DPE�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�L�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�LQLFLDWLYHV�JOREDOV�
L�VHFWRULDOV��&RP�D�H[HPSOH��GHVWDFD�OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�JUXS�GH�WUHEDOO�LPSXOVDW�SHU�81(3),�SHU�DO�GHVSOHJDPHQW�L�DSOLFDFLy�GH�OD�Impact Analysis tool��XQD�HLQD�GH�PHVXUDPHQW�

d'impacte de l'activitat. 
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2020
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

2.  
IMPACTE I 
(67$%/,0(17�
'
2%-(&7,86 

6HJXLUHP�DXJPHQWDQW�GH�IRUPD�
FRQWtQXD�HOV�QRVWUHV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�D�OD�YHJDGD�TXH�
UHGXwP�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�
gestionem els riscos per a les 
SHUVRQHV�L�HO�PHGL�DPELHQW�TXH�
UHVXOWHQ�GH�OHV�QRVWUHV�DFWLYLWDWV��
SURGXFWHV�L�VHUYHLV��3HU�IHU�
KR��HVWDEOLUHP�L�SXEOLFDUHP�
REMHFWLXV�HQ�TXq�SXJXHP�WHQLU�
HOV�LPSDFWHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�

����(VWDEOLPHQW�G
REMHFWLXV

Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�HVWDEOHUW�L�SXEOLFDW�XQ�PtQLP�
GH�GRV�REMHFWLXV�EVSHFtÀFV��MHVXUDEOHV��SRGHQ�VHU�
TXDOLWDWLXV�R�TXDQWLWDWLXV���Assolibles, 5ellevants i 
THPSRUDOV��60$57��SHU�OHV�VHYHV�VLJOHV�HQ�DQJOqV���
TXH�DERUGHQ�DOPHQ\V�GXHV�GH�OHV�jUHHV�G
LPSDFWH�
PpV�VLJQLÀFDWLYHV�LGHQWLÀFDGHV��UHVXOWDQWV�GH�OHV�
DFWLYLWDWV�GHO�EDQF�L�OD�SURYLVLy�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV���
Demostri�TXH�DTXHVWV�REMHFWLXV�HVWDQ�YLQFXODWV�
L�LPSXOVHQ�O
DOLQHDFLy�L�XQD�PDMRU�FRQWULEXFLy�
DOV�2EMHFWLXV�GH�'HVHQYROXSDPHQW�6RVWHQLEOH�
FRUUHVSRQHQWV��HOV�REMHFWLXV�GH�O
$FRUG�GH�3DUtV�L�DOWUHV�
marcs internacionals, nacionals o regionals rellevants. 
(O�EDQF�KDXULD�G
KDYHU�LGHQWLÀFDW�XQD�OtQLD�GH�SDUWLGD�
�DYDOXDGD�UHVSHFWH�D�XQ�DQ\�HQ�SDUWLFXODU��L�KDYHU�
HVWDEOHUW�REMHFWLXV�UHVSHFWH�D�DTXHVWD�
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�DQDOLW]DW�L�UHFRQHJXW�
LPSDFWHV�QHJDWLXV�VLJQLÀFDWLXV��SRWHQFLDOV��GHOV�
REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�HQ�DOWUHV�GLPHQVLRQV�GHOV�2'6��
UHVSHFWH�DO�FDQYL�FOLPjWLF�R�REMHFWLXV�GH�OD�VRFLHWDW�L�
TXH�KD�HVWDEOHUW�OHV�DFFLRQV�SHUWLQHQWV�SHU�PLWLJDU�ORV�
HQ�OD�PHVXUD�GHO�SRVVLEOH�SHU�PD[LPLW]DU�O
LPSDFWH�
SRVLWLX�QHW�GHOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV��

&DL[D%DQN�Wp�PHWHV�SHU�D������TXH�HV�UHÁHFWHL[HQ�HQ�HO�3OD�(VWUDWqJLF�SHU�DO�
SHUtRGH������������TXH�DIHUPHQ�HO�VHX�FRPSURPtV�SHU�VHU�XQ�SDUDGLJPD�HQ�EDQFD�
VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH�L�FRQWULEXLU�DOV�2'6��
2EMHFWLXV�VRFLDOV��G
LQFOXVLy�L�GH�JRYHUQDQoD�SHU�D�������el banc disposa de 
SURJUDPHV�L�LQLFLDWLYHV�HVSHFtÀTXHV�TXH�OL�SHUPHWHQ�DYDQoDU�HQ�OD�FRQVHFXFLy�
GHOV�REMHFWLXV��FRP�:HQJDJH�SHU�LPSXOVDU�OD�GLYHUVLWDW��0LFUR%DQN��XQ�EDQF�VRFLDO�
HVSHFLDOLW]DW�HQ�PLFURÀQDQFHV��R�HO�SURJUDPD�GH�YROXQWDULDW�FRUSRUDWLX��(QWUH�HOV�
REMHFWLXV�GHVWDTXHQ�

 > ������PLOLRQV�G
HXURV�HQ�YROXP�GH�QRXV�PLFURFUqGLWV�FRQFHGLWV��SHUtRGH�
�����������²�2'6������L���

 > 0DQWHQLU�OD�LQFOXVLy�GH�&DL[D%DQN�HQ�O
tQGH[�'-6,�

 > ����GH�GRQHV�HQ�FjUUHFV�GLUHFWLXV�HO������²�2'6��

2EMHFWLXV�UHODFLRQDWV�DPE�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�L�FDQYL�FOLPjWLF��CaixaBank 
FRPSWD�DPE�XQ�3OD�GH�*HVWLy�0HGLDPELHQWDO�L�XQ�)XOO�GH�5XWD�����������SHU�
GHVSOHJDU�O
HVWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO��DPE�REMHFWLXV�FRP�

 > ����GH�UHGXFFLy�GH�OHV�HPLVVLRQV�GH�&2ࢧ�������YV��������²�2'6���

 > �����HPLVVLRQV�FRPSHQVDGHV���2'6��������

 > ����G
HVWDOYL�HQ�HO�FRQVXP�G
HQHUJLD�������YV��������²�2'6���

 > (PLVVLy�GH�������0½�HQ�ERQV�VRFLDOV��YHUGV�R�VRVWHQLEOHV�OOLJDWV�DOV�2'6�
�SHUtRGH������������²�2'6�����������������

 > 3XEOLFDFLy�G
REMHFWLXV�G
DOLQHDPHQW�GH�OD�FDUWHUD�FUHGLWtFLD�GHO�EDQF�DPE�HOV�
REMHFWLXV�GHOV�$FRUGV�GH�3DUtV�HQ�4������²�2'6�������

$SDUWDW�´3RWHQFLDU�
XQD�FXOWXUD�FHQWUDGD�
en les persones, àgil i 
FROÃODERUDWLYDµ�,*&�����

$SDUWDW�´6HU�UHIHUHQWV�
en gestió responsable i 
FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDWµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´2IHULU�OD�PLOORU�
H[SHULqQFLD�DO�FOLHQWµ�,*&�
2020

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF��VL�KD�FRPSOHUW�DPE�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�O
(VWDEOLPHQW�G
2EMHFWLXV�

&DL[D%DQN�KD�GHÀQLW�REMHFWLXV�GH�VRVWHQLELOLWDW�DO�3OD�(VWUDWqJLF������������HO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�L�HQ�HOV�SURJUDPHV�TXH�VH
Q�GHULYHQ��$TXHVWV�REMHFWLXV�HV�
UHIHUHL[HQ�D�OHV�jUHHV�GH�WUHEDOO�SULRULWDUL�TXH�GHÀQHL[�O
HQWLWDW��HV�PRQLWRUHQ�SHU�DYDOXDU�QH�HO�JUDX�GH�FRPSOLPHQW�L�HV�UHYLVHQ�SHULzGLFDPHQW�SHU�garantir-ne la rellevància.
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
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5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

2.  
IMPACTE I 
(67$%/,0(17�
'
2%-(&7,86 

6HJXLUHP�DXJPHQWDQW�GH�IRUPD�
FRQWtQXD�HOV�QRVWUHV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�D�OD�YHJDGD�TXH�
UHGXwP�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�
gestionem els riscos per a les 
SHUVRQHV�L�HO�PHGL�DPELHQW�TXH�
UHVXOWHQ�GH�OHV�QRVWUHV�DFWLYLWDWV��
SURGXFWHV�L�VHUYHLV��3HU�IHU�
KR��HVWDEOLUHP�L�SXEOLFDUHP�
REMHFWLXV�HQ�TXq�SXJXHP�WHQLU�
HOV�LPSDFWHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�

����3ODQV�SHU�D�OD�,PSOHPHQWDFLy�L�HO�6HJXLPHQW�GHOV�
2EMHFWLXV

Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�GHÀQLW�DFFLRQV�L�ÀWHV�SHU�
FRPSOLU�HOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV���
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�LPSOHPHQWDW�HOV�PLWMDQV�
SHU�PHVXUDU�L�PRQLWRUDU�HO�VHX�SURJUpV�UHVSHFWH�DOV�
REMHFWLXV�HVWDEOHUWV��/HV�GHÀQLFLRQV�GHOV�LQGLFDGRUV�
FODX�G
DFRPSOLPHQW��TXDOVHYRO�FDQYL�HQ�DTXHVWHV�
GHÀQLFLRQV�L�TXDOVHYRO�PRGLÀFDFLy�GH�OHV�OtQLHV�GH�
partida han de ser transparents. 

(O�VHJXLPHQW�L�PRQLWRUDWJH�GHOV�SURJUDPHV�L�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�FRUUHVSRQ�DOV�
zUJDQV�GH�JRYHUQ�L�HOV�FRPLWqV�GHULYDWV�TXH�GHÀQHL[�HO�EDQF��0pV�FRQFUHWDPHQW��
DO�&RPLWq�GH�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�L�5HSXWDFLy��&5&5��L�HO�&RPLWq�GH�*HVWLy�
GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��GRV�FRPLWqV�GH�SULPHU�QLYHOO�TXH�UHSRUWHQ�DO�&RPLWq�GH�
Direcció i, en el primer cas, la Comissió de Nomenaments delegada del Consell 
d'Administració. 
3HO�TXH�ID�DOV�REMHFWLXV�VRFLDOV��G
LQFOXVLy�L�JRYHUQDQoD�

 > 0LFUR%DQN��HO�EDQF�VRFLDO�GHGLFDW�D�OHV�PLFURÀQDQFHV�L�OHV�ÀQDQFHV�DPE�
LPSDFWH�VRFLDO��KD�GHÀQLW�HO�VHX�SURSL�SOD�HVWUDWqJLF�L�FRPSWD�DPE�HOV�VHXV�
SURSLV�zUJDQV�GH�JRYHUQ�

 > &DL[D%DQN�FRPSWD�DPE�:HQJDJH��XQ�SURJUDPD�HVSHFtÀF�DPE�REMHFWLXV�L�
DFFLRQV�SHU�LPSXOVDU�OD�GLYHUVLWDW�WDQW�GLQV�FRP�IRUD�GH�O
(QWLWDW�L�HOV�DYHQoRV�
GHO�TXDO�PRQLWRUD�HO�&RPLWq�GH�'LYHUVLWDW�

 > (OV�HTXLSV�TXH�FRRUGLQHQ�HOV�SURJUDPHV�G
DFFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW�
compten amb plans d'engagement amb empleats i treballen per detectar 
OHV�QHFHVVLWDWV�VRFLDOV�PpV�XUJHQWV�L�OHV�HQWLWDWV�DPE�TXq�FROÃODERUDU�SHU�
FRQWULEXLU�D�GRQDU�XQD�UHVSRVWD�

 > /D�GLJLWDOLW]DFLy�L�OD�FLEHUVHJXUHWDW�V
LQFORXHQ�HQWUH�OHV�DFFLRQV�SULRULWjULHV�
SHU�DO�EDQF��DPE�HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV��

3HO�TXH�ID�DOV�REMHFWLXV�UHODFLRQDWV�DPE�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�L�HO�PHGL�
DPELHQW��&DL[D%DQN�KD�GHÀQLW�XQD�(VWUDWqJLD�0HGLDPELHQWDO�TXH�V
LPSXOVD�D�
WUDYpV�G
HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�L�GRV�JUDQV�SODQV�G
DFFLy�

 > )XOO�GH�5XWD�����������SHU�GHVSOHJDU�O
(VWUDWqJLD�0HGLDPELHQWDO��$TXHVW�IXOO�
GH�UXWD�FHUFD�LPSXOVDU�HO�QHJRFL�VRVWHQLEOH�L�DYDQoDU�HQ�OD�JHVWLy�GHOV�ULVFRV�
mediambientals i els derivats del canvi climàtic.

 > 3OD�GH�*HVWLy�0HGLDPELHQWDO������������UHGXFFLy�GHO�FRQVXP�G
HQHUJLD�L�
compensació de la petjada de carboni de l'Entitat.

 > Així mateix, tant VidaCaixa com CaixaBank Asset Management compten 
DPE�HOV�VHXV�SURSLV�SODQV�HVWUDWqJLFV�SHU�LPSXOVDU�OD�LQYHUVLy�VRFLDOPHQW�
responsable. 

$SDUWDW�´*RYHUQDQoD�
de la Responsabilitat 
&RUSRUDWLYDµ�,*&�����

$SDUWDW�µ,QFOXVLy�ÀQDQFHUD���
0LFUR%DQNµ�,*&�����

$SDUWDW�´'LYHUVLWDW�L�LJXDOWDW�
G
RSRUWXQLWDWVµ�,*&�����

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����

$SDUWDW�´6HU�UHIHUHQWV�
en gestió responsable i 
FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDWµ�
IGC 2020

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF�VL�KD�FRPSOHUW�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�HOV�3ODQV�SHU�D�OD�,PSOHPHQWDFLy�L�HO�6HJXLPHQW�GHOV�2EMHFWLXV�

&DL[D%DQN�FRPSWD�DPE�SURFHGLPHQWV�GH�PRQLWRUDWJH�L�VXSHUYLVLy�GHO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��GH�PDQHUD�TXH�HV�JDUDQWHL[L�HO�VHJXLPHQW�SHULzGLF�GH�OHV�DFFLRQV�L�
REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�²TXH�HV�IDQ�S~EOLFV�D�O
,QIRUPH�GH�*HVWLy�&RQVROLGDW�L�HV�YHULÀTXHQ�GH�IRUPD�H[WHUQD�L�LQGHSHQGHQW²�L�V
LQWURGXHL[LQ�PHVXUHV�FRUUHFWLYHV�HQ�FDV�GH�GHVYLDFLy��$L[t�

PDWHL[��HTXLSV�WUDQVYHUVDOV�UHYLVHQ�HOV�SODQV�SHULzGLFDPHQW�SHU�JDUDQWLU�QH�OD�YLJqQFLD�L�UHOOHYjQFLD��)LQDOPHQW��O
HQWLWDW�Wp�XQ�PRGHO�GH�WUHV�OtQLHV�GH�GHIHQVD�TXH�SHUPHW�DQWLFLSDU��
LGHQWLÀFDU�L�JHVWLRQDU�HOV�ULVFRV�DOV�TXDOV�V
HQIURQWD��LQFORHQW�KL�HOV�G
$6*��L�DIDYRULU�OD�FUHDFLy�GH�YDORU�VRVWHQLEOH�
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

2.  
IMPACTE I 
(67$%/,0(17�
'
2%-(&7,86 

6HJXLUHP�DXJPHQWDQW�GH�IRUPD�
FRQWtQXD�HOV�QRVWUHV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�D�OD�YHJDGD�TXH�
UHGXwP�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�
gestionem els riscos per a les 
SHUVRQHV�L�HO�PHGL�DPELHQW�TXH�
UHVXOWHQ�GH�OHV�QRVWUHV�DFWLYLWDWV��
SURGXFWHV�L�VHUYHLV��3HU�IHU�
KR��HVWDEOLUHP�L�SXEOLFDUHP�
REMHFWLXV�HQ�TXq�SXJXHP�WHQLU�
HOV�LPSDFWHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�

����3URJUpV�GH�OD�,PSOHPHQWDFLy�G
2EMHFWLXV

3HU�D�FDGD�REMHFWLX�SHU�VHSDUDW��
 Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�LPSOHPHQWDW�OHV�DFFLRQV�
TXH�KDYLD�GHÀQLW�SUqYLDPHQW�SHU�FRPSOLU�O
REMHFWLX�
establert.
2�H[SOLTXL�SHU�TXq�OHV�DFFLRQV�QR�V
KDQ�SRJXW�
implementar o es van haver de canviar, i com el 
EDQF�HVWj�DGDSWDQW�HO�VHX�SOD�SHU�FRPSOLU�O
REMHFWLX�
establert.
Informi�VREUH�HO�SURJUpV�GHO�EDQF�GXUDQW�HOV�~OWLPV�
���PHVRV��ÀQV�D����PHVRV�HQ�HO�VHX�SULPHU�LQIRUPH�
GHVSUpV�GH�FRQYHUWLU�VH�HQ�VLJQDWDUL��FDS�D�OD�
FRQVHFXFLy�GH�FDGDVFXQ�GHOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�L�
O
LPSDFWH�GHO�VHX�SURJUpV��

3URJUpV�HQ�DVSHFWHV�VRFLDOV��G
LQFOXVLy�L�JRYHUQDQoD��HO�������
 > ����PLOLRQV�G
HXURV�HQ�PLFURFUqGLWV�L�DOWUHV�ÀQDQFHV�DPE�LPSDFWH�VRFLDO�D�

través de MicroBank.

 > 5HQRYDGD�OD�LQFOXVLy�GH�&DL[D%DQN�HQ�O
tQGH[�'-6,�SHU�QRYq�DQ\�FRQVHFXWLX�

 > ����RÀFLQHV�DFFHVVLEOHV�L������FDL[HUV�DFFHVVLEOHV��&DL[D%DQN�(VSDQ\D��

 > ������GH�GRQHV�HQ�SRVLFLRQV�GLUHFWLYHV��&DL[D%DQN��6$��HO������L�DGKHVLy�
D�OD�LQLFLDWLYD�7DUJHW�*HQGHU�(TXDOLW\��LPSXOVDGD�SHO�3DFWH�0XQGLDO�GH�OHV�
Nacions Unides.

 > �������SURIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV�HQ�IRUPDFLy�REOLJDWzULD�0,),'�,,�

 > (PLVVLy�GH�������PLOLRQV�G
HXURV�HQ�HO�ER�VRFLDO�&29,'����L�SXEOLFDFLy�GH�
O
,QIRUPH�GH�O
,PSDFWH�GH�O
HPLVVLy�LQDXJXUDO�GH�ER�VRFLDO�OOLJDW�DOV�2'6�GH�
2019.

 > 0pV�GH����PLOLRQV�G
HXURV�LQYHUWLWV�HQ�VHJXUHWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�

 > 2EWHQFLy�GH�OD�FHUWLÀFDFLy�%FRUS�SHU�,PDJLQ�

'
DOWUD�EDQGD��OD�FULVL�SURYRFDGD�SHU�OD�SDQGqPLD�GH�&29,'����YD�LPSXOVDU�DFFLRQV�
DGGLFLRQDOV�SHU�GRQDU�VXSRUW�D�FOLHQWV�L�VRFLHWDW�FRP�DUD�

 > 0pV�GH��������PLOLRQV�G
HXURV�FRQFHGLWV�HQ�PRUDWzULHV�

 > 0pV�GH��������PLOLRQV�G
HXURV�GH�SURGXFFLy�GH�FUqGLWV�DPE�JDUDQWLD�
estatals en el marc de la COVID-19.

 > Emissió de 200.000 targetes socials. 

3HO�TXH�ID�DO�PHGL�DPELHQW�L�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV:
 > 5HGXFFLy�GHO�����HQ�OHV�HPLVVLRQV�GH�&22�L�FRPSHQVDFLy������HPLVVLRQV�

FDOFXODGHV�

 > 5HGXFFLy������FRQVXP�G
HOHFWULFLWDW�UHVSHFWH�DO�������

 > (PLVVLy�G
XQ�ER�YHUG�OOLJDW�DOV�2'6����HQHUJLD�QHWD��L�2'6����LQG~VWULD��
LQQRYDFLy�L�LQIUDHVWUXFWXUD��SHU�������PLOLRQV�G
HXURV�

$SDUWDW�´,QFOXVLy�ÀQDQFHUDµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´&29,'�����
resposta a l'emergència 
L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLyµ�,*&�����

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����

$SDUWDW�´6HU�UHIHUHQWV�
en gestió responsable i 
FRPSURPtV�DPE�OD�VRFLHWDWµ�
IGC 2020
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF�

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

2.  
IMPACTE I 
(67$%/,0(17�
'
2%-(&7,86 

6HJXLUHP�DXJPHQWDQW�GH�IRUPD�
FRQWtQXD�HOV�QRVWUHV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�D�OD�YHJDGD�TXH�
UHGXwP�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�L�
gestionem els riscos per a les 
SHUVRQHV�L�HO�PHGL�DPELHQW�TXH�
UHVXOWHQ�GH�OHV�QRVWUHV�DFWLYLWDWV��
SURGXFWHV�L�VHUYHLV��3HU�IHU�
KR��HVWDEOLUHP�L�SXEOLFDUHP�
REMHFWLXV�HQ�TXq�SXJXHP�WHQLU�
HOV�LPSDFWHV�PpV�VLJQLÀFDWLXV�

����3URJUpV�GH�OD�,PSOHPHQWDFLy�G
2EMHFWLXV

3HU�D�FDGD�REMHFWLX�SHU�VHSDUDW��
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�LPSOHPHQWDW�OHV�DFFLRQV�
TXH�KDYLD�GHÀQLW�SUqYLDPHQW�SHU�FRPSOLU�O
REMHFWLX�
establert.
2�H[SOLTXL�SHU�TXq�OHV�DFFLRQV�QR�V
KDQ�SRJXW�
implementar o es van haver de canviar, i com el 
EDQF�HVWj�DGDSWDQW�HO�VHX�SOD�SHU�FRPSOLU�O
REMHFWLX�
establert.
Informi�VREUH�HO�SURJUpV�GHO�EDQF�GXUDQW�HOV�~OWLPV�
���PHVRV��ÀQV�D����PHVRV�HQ�HO�VHX�SULPHU�LQIRUPH�
GHVSUpV�GH�FRQYHUWLU�VH�HQ�VLJQDWDUL��FDS�D�OD�
FRQVHFXFLy�GH�FDGDVFXQ�GHOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�L�
O
LPSDFWH�GHO�VHX�SURJUpV�

 > 3DUWLFLSDFLy�HQ�HO�ÀQDQoDPHQW�GH����SURMHFWHV�G
HQHUJLHV�UHQRYDEOHV�DPE�
XQ�LPSRUW�GH�������PLOLRQV�G
HXURV��

 > Signades 32 operacions de préstecs referenciats a variables de sostenibilitat 
SHU�������PLOLRQV�G
HXURV�

 > &RQFHVVLy�GH�����SUpVWHFV�SHU����PLOLRQV�G
HXURV�YLQFXODWV�D�OHV�OtQLHV�
G
HFRÀQDQoDPHQW�

 > 5HQRYDFLy�FDWHJRULD�OLGHUDWJH��$���HQ�&'3�

 > $GKHVLy�DO�&ROOHFWLYH�&RPPLWPHQW�WR�&OLPDWH�$FWLRQ�SURPRJXW�SHU�81(3),�
L�DO�&RPSURPtV�SHO�&OLPD�LPSXOVDW�SHU�&(&$�L�$(%�

 > Adhesió a la Green Recovery Call to Action.

 > 3ULPHUD�DQjOLVL�TXDOLWDWLYD�GHO�ULVF�GH�WUDQVLFLy�FOLPjWLFD�HQ�HO�FXUW��PLWMj�
L�OODUJ�WHUPLQL�������������L�������D�WUDYpV�GH�O
DQjOLVL�SHU�DO�VHFWRU�GH�
l'energia, diferenciant entre oil & gas�L�HOqFWULTXHV��

 > ������������SS�SHO�TXH�ID�DO�������G
LQYHUVLRQV�TXH�WHQHQ�HQ�FRQVLGHUDFLy�
criteris ASG de CaixaBank Asset Management.

 > $GKHVLy�DOV�3ULQFLSLV�G
$VVHJXUDPHQW�6RVWHQLEOH��36,��GH�9LGD&DL[D�

/D�SDQGqPLD��G
DOWUD�EDQGD��YD�VXSRVDU�OD�UHSODQLÀFDFLy�G
DOJXQHV�DFFLRQV�SUHYLVWHV�
SHU�DO������FRP�OD�LPSODQWDFLy�G
DOJXQHV�PHVXUHV�GHO�3OD�GH�PRELOLWDW�VRVWHQLEOH�
i d'engagement�SUHVHQFLDO�DPE�HPSOHDWV�HQ�HOV�6HUYHLV�&RUSRUDWLXV��DWHVD�OD�
VLWXDFLy�GH�WHOHWUHEDOO��

$SDUWDW�´,QFOXVLy�ÀQDQFHUDµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´&29,'�����
resposta a l'emergència 
L�FRQWULEXFLy�D�OD�
UHFXSHUDFLyµ�,*&�����

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF��VL�KD�FRPSOHUW�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�HO�3URJUpV�HQ�OD�,PSOHPHQWDFLy�G
2EMHFWLXV�

'XUDQW�������V
KD�FRQWLQXDW�DYDQoDQW�HQ�HO�FRPSOLPHQW�GHOV�REMHFWLXV�HVWDEOHUWV�DO�3OD�(VWUDWqJLF�����������L�HO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�L�V
KDQ�GHÀQLW�QRXV�REMHFWLXV�
SHU�PLWLJDU�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GHULYDGHV�GH�OD�SDQGqPLD�SHU�&29,'�����$L[t�PDWHL[��V
KD�LQLFLDW�XQ�SURFpV�GH�UHYLVLy�GHO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�L�HOV�VHXV�SURJUDPHV�

SHU�DVVHJXUDU�QH�O
DGHTXDFLy�DO�QRX�FRQWH[W�VRFLRHFRQzPLF�L�RUJDQLW]DWLX�GH�O
HQWLWDW�
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

3.  
&/,(176

7UHEDOODUHP�G
XQD�IRUPD�
responsable amb els nostres 
FOLHQWV�SHU�IRPHQWDU�SUjFWLTXHV�
sostenibles i possibilitar 
DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV�TXH�
generin prosperitat tant per a 
OHV�JHQHUDFLRQV�DFWXDOV�FRP�OHV�
IXWXUHV�

3.1 Proporcioni una descripció general�GH�OHV�SROtWLTXHV�
L�SUjFWLTXHV�TXH�HO�EDQF�Wp�LPSOHPHQWDGHV�R�SUHWpQ�
LPSOHPHQWDU�SHU�SURPRXUH�UHODFLRQV�UHVSRQVDEOHV�
DPE�HOV�VHXV�FOLHQWV��6
KD�G
LQFORXUH�LQIRUPDFLy�G
DOW�
QLYHOO�VREUH�HOV�SURJUDPHV�L�DFFLRQV�LPSOHPHQWDWV��R�
SODQLÀFDWV���OD�VHYD�PDJQLWXG�L��TXDQ�VLJXL�SRVVLEOH��HOV�
VHXV�UHVXOWDWV��

/
HQWLWDW�FRPSWD�DPE�XQ�&RGL�ËWLF�L�GH�3ULQFLSLV�G
$FWXDFLy�L�DOWUHV�SROtWLTXHV�
UHVSRQVDEOHV�SHU�SURPRXUH�O
DFWLWXG�tQWHJUD�L�UHVSRQVDEOH�GH�WRWV�HOV�VHXV�
PHPEUHV��LQFORHQW�KL��HQWUH�DOWUHV��OD�3ROtWLFD�$QWLFRUUXSFLy��3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�
Sostenibilitat/Responsabilitat Social Corporativa, la Política Corporativa de Drets 
+XPDQV��OD�3ROtWLFD�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO�L�OD�3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�
UHODFLy�DPE�HO�VHFWRU�GH�OD�'HIHQVD��$TXHVWHV�SROtWLTXHV�VyQ�REMHFWH�GH�IRUPDFLy�
REOLJDWzULD�L�HV�UHYLVHQ�DPE�XQD�SHULRGLFLWDW�PtQLPD�ELDQXDO�
(O�������V
KD�IHW�XQ�SURFpV�GH�GHJXGD�GLOLJqQFLD�L�assessment�SHU�DYDOXDU�HO�JUDX�
GH�FRPSOLPHQW�GH�OD�3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�GH�'UHWV�+XPDQV��DEDQV�G
DFWXDOLW]DU�OD�
el 2021. 
'
DOWUD�EDQGD��O
HQWLWDW�FRPSWD�DPE�XQ�&RPLWq�GH�3URGXFWH��HQFDUUHJDW�G
DQDOLW]DU�
TXDOVHYRO�QRX�SURGXFWH�R�VHUYHL�TXH�O
HQWLWDW�GLVVHQ\L�L�R�FRPHUFLDOLW]L��LQFORHQW�KL�
XQD�SHUVSHFWLYD�GH�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD�L�PHGLDPELHQWDO��$TXHVW�&RPLWq�KD�
DQDOLW]DW�����SURGXFWHV�L�VHUYHLV�GXUDQW������
$�PpV��GHV�GH�������&DL[D%DQN�GHVHQYROXSD�HO�3URMHFWH�GH�FRQWUDFWHV�WUDQVSDUHQW�
SHU�VLPSOLÀFDU�HO�OOHQJXDWJH�GHOV�GRFXPHQWV�FRQWUDFWXDOV�L�SUHFRQWUDFWXDOV�GH�
SURGXFWHV�L�VHUYHLV�FRPHUFLDOLW]DWV��'H�PDQHUD�FRPSOHPHQWjULD��&DL[D%DQN�
FRPSWD�DPE�HO�3OD�GH�&XOWXUD�ÀQDQFHUD�DPE�LQLFLDWLYHV�G
HGXFDFLy�ÀQDQFHUD�
GHVWLQDGHV�D�WRWD�PHQD�GH�S~EOLFV��
'
DOWUD�EDQGD��KD�FUHDW�QRXV�HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�DPE�O
REMHFWLX�G
LPSXOVDU�
OD�WUDQVLFLy�D�XQD�HFRQRPLD�PpV�VRVWHQLEOH�L�LQFOXVLYD��'HVWDTXHQ�HOV�HTXLSV�
GH�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�HQ�EDQFD�FRUSRUDWLYD�L�G
HPSUHVHV��O
HTXLS�GH�ULVF�
PHGLDPELHQWDO�L�O
HTXLS�GH�SURSRVWD�GH�YDORU�VRFLDO�D�%DQFD�3ULYDGD�

$SDUWDW�´&RPSRUWDPHQW�
qWLF�L�UHVSRQVDEOHµ�,*&�����

$SDUWDW�´0RGHO�GH�QHJRFLµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´,QYHUVLy�VRFLDOPHQW�
UHVSRQVDEOHµ�,*&�����
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

3.  
&/,(176

7UHEDOODUHP�G
XQD�IRUPD�
responsable amb els nostres 
FOLHQWV�SHU�IRPHQWDU�SUjFWLTXHV�
sostenibles i possibilitar 
DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV�TXH�
generin prosperitat tant per a 
OHV�JHQHUDFLRQV�DFWXDOV�FRP�OHV�
IXWXUHV�

3.2 Descrigui com el banc pretén treballar amb els 
VHXV�FOLHQWV�SHU�IRPHQWDU�SUjFWLTXHV�VRVWHQLEOHV�L�
SRVVLELOLWDU�DFWLYLWDWV�HFRQzPLTXHV�VRVWHQLEOHV��6
KD�
G
LQFORXUH�LQIRUPDFLy�VREUH�OHV�DFFLRQV�SODQLÀFDGHV�R�
LPSOHPHQWDGHV��HOV�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�GHVHQYROXSDWV�L��
TXDQ�VLJXL�SRVVLEOH��HOV�LPSDFWHV�DVVROLWV�

&DL[D%DQN�FRPSWD�DPE�HTXLSV�GH�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV�L�HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�
HQ�DOJXQV�GHOV�VHJPHQWV�GH�QHJRFL�PpV�VHQVLEOHV�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�
del risc climàtic i mediambiental, incloent-hi el sector immobiliari, projectes 
G
LQIUDHVWUXFWXUHV�L�HQHUJLD�L�DJULFXOWXUD��$TXHVWV�WUHEDOOHQ�DPE�HOV�FOLHQWV�SHU�
LGHQWLÀFDU�QRYHV�RSHUDFLRQV�GH�QHJRFL�VRVWHQLEOHV�L�SHU�DYDQoDU�HQ�OD�WUDQVLFLy�FDS�
D�XQD�HFRQRPLD�EDL[D�HQ�FDUERQL�
(Q�O
RIHUWD�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV��GHVWDTXHQ�HOV�SUpVWHFV�YHUGV�L�SUpVWHFV�OOLJDWV�D�
tQGH[V�$6*�R�REMHFWLXV�GH�VRVWHQLELOLWDW��HO�ÀQDQoDPHQW�GH�SURMHFWHV�G
HQHUJLHV�
UHQRYDEOHV�L�G
LPPREOHV�HQHUJqWLFDPHQW�HÀFLHQWV��OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�PHUFDW�GH�
ERQV�YHUGV��OHV�WDUJHWHV�GH�FUqGLW�GH�SOjVWLF�UHFLFODW�R�HOV�IRQV�G
LQYHUVLy�VRFLDOPHQW�
responsables.
'
DOWUD�EDQGD��V
DQDOLW]HQ�DTXHOOV�FOLHQWV�L�RSHUDFLRQV�DPE�SRWHQFLDOV�ULVFRV�
DPELHQWDOV��VRFLDOV�L�R�UHSXWDFLRQDOV�SHU�DVVHJXUDU�TXH�FRPSOHL[HQ�HOV�FULWHULV�
PDUFDWV�SHU�O
HQWLWDW��(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�3ROtWLFD�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO�
HVWDEOHL[�FULWHULV�SHU�D�O
DFFHSWDFLy�GH�QRXV�FOLHQWV�L�RSHUDFLRQV�FUHGLWtFLHV�EDVDWV�
HQ�H[FOXVLRQV�GH�FHUWHV�DFWLYLWDWV�TXH�SXJXLQ�WHQLU�XQ�LPSDFWH�PHGLDPELHQWDO�
VLJQLÀFDWLX��$GGLFLRQDOPHQW��O
HQWLWDW�WDPEp�DSOLFD�HOV�3ULQFLSLV�GH�O
(TXDGRU�HQ�
DYDOXDU�SURMHFWHV�
$L[t�PDWHL[��OHV�SROtWLTXHV�G
LQYHUVLy�GH�9LGD&DL[D�L�&DL[D%DQN�$VVHW�0DQDJHPHQW�
tenen en compte el diàleg i accions amb empreses en cartera i gestores per 
LPSXOVDU�PLOORUHV�$6*�HQ�OD�VHYD�JHVWLy�L�GLYXOJDFLy�

$SDUWDW�´0RGHO�GH�QHJRFLµ�
IGC 2020

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����

$SDUWDW�´2IHULU�OD�PLOORU�
H[SHULqQFLD�DO�FOLHQWµ�,*&�
2020

$SDUWDW�´,QYHUVLy�VRFLDOPHQW�
UHVSRQVDEOHµ�,*&�����
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

4.  
*5836�'
,17(5Ë6

&RQVXOWDUHP��HVWDEOLUHP�
relacions i ens associarem de 
manera proactiva i responsable 
DPE�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�
rellevants per assolir els 
REMHFWLXV�GH�OD�VRFLHWDW�

4.1 Descrigui�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV��JUXSV�R�WLSXV�GH�JUXSV�
G
LQWHUqV��TXH�HO�EDQF�KD�FRQVXOWDW��DPE�TXL�KD�HVWDEOHUW�
relacions, col·laborat o associat per tal d'implementar 
DTXHVWV�3ULQFLSLV�L�PLOORUDU�HOV�LPSDFWHV�GHO�EDQF��6
KD�
G
LQFORXUH�XQD�GHVFULSFLy�JHQHUDO�G
DOW�QLYHOO�GH�FRP�HO�
EDQF�KD�LGHQWLÀFDW�HOV�JUXSV�G
LQWHUqV�UHOOHYDQWV��TXLQV�
SUREOHPHV�V
KDQ�VROXFLRQDW�L�TXLQV�UHVXOWDWV�V
KDQ�DVVROLW�

&DL[D%DQN�UHFXOO�DFWLYDPHQW�OHV�H[SHFWDWLYHV�GHOV�JUXSV�G
LQWHUqV�SULQFLSDOV�UHFROOLWV�
D�O
LQIRUPH�GH�PDWHULDOLWDW�L�LGHQWLÀFDWV��WDPEp��D�OD�FRQVWUXFFLy�GHO�3OD�GH�%DQFD�
6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH�L�HO�PDSD�GH�ULVFRV�UHSXWDFLRQDOV���
(QJDJHPHQW�L�FROÃODERUDFLy�DPE�HO�UHJXODGRU��peers, ONG i altres entitats:

 > 3DUWLFLSDFLy�HQ�JUXSV�GH�WUHEDOO�GH�O
81(3�),�SHU�DYDQoDU�HQ�PHVXUDPHQW�
G
LPSDFWH��LPSODQWDFLy�GH�OD�WD[RQRPLD�VRVWHQLEOH�DOV�SURGXFWHV�EDQFDULV��
LQFOXVLy�ÀQDQFHUD�L�LPSODQWDFLy�GH�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GH�OD�7)&'��IRFXV�HQ�
DQjOLVL�G
HVFHQDULV�GH�FDQYL�FOLPjWLF��

 > 5HXQLRQV�UHJXODUV�DPE�DOWUHV�RUJDQLW]DFLRQV��think tanks i iniciatives com 
HO�*UXS�(VSDQ\RO�GH�&UHL[HPHQW�9HUG��3DFWH�0XQGLDO��&(&$��:6%,��1$%��
Forética o Seres per compartir coneixement en matèria de sostenibilitat i 
DYDQoDU�HQ�OD�VHYD�LPSODQWDFLy�

 > &ROÃODERUDFLy�DPE�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�´OD�&DL[Dµ�L�O
2EVHUYDWRUL�GHOV�2'6�
SHU�LPSXOVDU�OD�LPSODQWDFLy�GHOV�2'6�HQWUH�OHV�HPSUHVHV�HVSDQ\ROHV�

 > $GKHVLy�DO�0DQLIHVW�SHU�OD�UHFXSHUDFLy�HFRQzPLFD�VRVWHQLEOH�L�D�OD�LQLFLDWLYD�
Green Recovery Call to Action.

 > 6HJXLPHQW�L�SDUWLFLSDFLy�HQ�SURFHVVRV�FRQVXOWLXV�G
LQLFLDWLYHV�UHJXODWzULHV�HQ�
WHPHV�GH�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV��ÀVFDOLWDW��LQQRYDFLy�L�GLJLWDOLW]DFLy��SURWHFFLy�
DO�FRQVXPLGRU�L�WUDQVSDUqQFLD��HVWDELOLWDW�ÀQDQFHUD�L�HQIRUWLPHQW�GHO�VHFWRU�
ÀQDQFHU�

(QJDJHPHQW�DPE�FOLHQWV��LQYHUVRUV��HPSOHDWV�L�OD�VRFLHWDW�HQ�JHQHUDO�
 > 3DUWLFLSDFLy�HQ�UHXQLRQV�HQ�PDWqULD�G
$6*�DPE�LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV�SHU�

compartir les prioritats i conèixer les seves expectatives, així com amb els 
principals analistes de sostenibilitat.

 > Processos d'engagement en matèria ASG fets per VidaCaixa i CaixaBank 
Asset Management.

 > 5HXQLRQV�HVSHFtÀTXHV�SHU�SURPRXUH�L�DFRPSDQ\DU�HOV�QRVWUHV�FOLHQWV�
SHUTXq�FRQHJXLQ�PLOORU�OHV�ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV��DL[t�FRP�SHU�IHU�QH�GLIXVLy�D�
WUDYpV�GH�OHV�FjWHGUHV�TXH�SURPRX�&DL[D%DQN�

 > Desplegament de l'escola de sostenibilitat per a empleats. 

 > Participació en esdeveniments com a ponents per difondre la importància 
dels ODS i l'Acord de París.

$SDUWDW�´6HU�UHIHUHQWV�
en gestió responsable 
i compromisos amb la 
societat – Diàleg amb els 
*UXSV�G
,QWHUqVµ�,*&�����
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

5.  
*29(51$1d$�,�
&8/785$ 

Implementarem el nostre 
FRPSURPtV�DPE�DTXHVWV�
3ULQFLSLV�PLWMDQoDQW�XQD�
JRYHUQDQoD�HÀFDo�L�XQD�FXOWXUD�
de banca responsable.

5.1 Descrigui�OHV�HVWUXFWXUHV��SROtWLTXHV�L�SURFHGLPHQWV�
GH�JRYHUQDQoD�UHOOHYDQWV�TXH�HO�EDQF�Wp�LPSOHPHQWDWV�R�
SUHWpQ�LPSOHPHQWDU�SHU�JHVWLRQDU�LPSDFWHV�VLJQLÀFDWLXV�
SRVLWLXV�L�QHJDWLXV��SRWHQFLDOV��L�GRQDU�VXSRUW�D�OD�
implementació efectiva dels Principis.

$�&DL[D%DQN��OD�GHÀQLFLy��VHJXLPHQW�L�PRQLWRUDWJH�GHO�FRPSOLPHQW�GHOV�3ULQFLSLV�
GH�%DQFD�5HVSRQVDEOH�FRUUHVSRQ�DOV�zUJDQV�GH�JRYHUQ�L�FRPLWqV�GHULYDWV�GHÀQLWV�
SHO�EDQF��0pV�FRQFUHWDPHQW��DO�&RPLWq�GH�5HVSRQVDELOLWDW�&RUSRUDWLYD�L�5HSXWDFLy�
�&5&5��L�HO�&RPLWq�GH�*HVWLy�GHOV�5LVFRV�0HGLDPELHQWDOV��GRV�FRPLWqV�GH�SULPHU�
QLYHOO�TXH�LQIRUPHQ�HO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy��OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�L�GH�
Riscos, respectivament, i al Consell d'Administració. 
$GGLFLRQDOPHQW��KL�KD�DOWUHV�FRPLWqV�L�zUJDQV�DPE�UHVSRQVDELOLWDW�VREUH�
GHWHUPLQDGHV�PDWqULHV�WUDQVYHUVDOV�L�TXH�FHUTXHQ�LQFUHPHQWDU�HOV�LPSDFWHV�
SRVLWLXV�L�HYLWDU��PLWLJDU�R�UHGXLU�HOV�LPSDFWHV�QHJDWLXV�GH�O
DFWLYLWDW��(QWUH�DTXHVWV��
GHVWDTXHQ�HO�&RPLWq�GH�'LYHUVLWDW��HO�&RPLWq�GH�7UDQVSDUqQFLD�L�HO�&RPLWq�GH�
3URGXFWH��$L[t�PDWHL[��O
HQWLWDW�Wp�HTXLSV�HVSHFLDOLW]DWV�HQ�PDWqULHV�FRP�DUD�
PLFURÀQDQFHV��ÀQDQFHV�VRVWHQLEOHV��DFFLy�VRFLDO�L�YROXQWDULDW��LQYHUVLy�VRFLDOPHQW�
responsable i gestió del risc ambiental i climàtic. 
7DPEp�FDO�GHVWDFDU�OHV�SROtWLTXHV�UHVSRQVDEOHV�HQ�PDWqULD�G
LQWHJULWDW��VRFLDO�L�
DPELHQWDO�TXH�GHÀQHL[�O
HQWLWDW�L�TXH�HQ�UHJHL[HQ�O
DFWLYLWDW��$TXHVWHV�SROtWLTXHV�
V
LQWHJUHQ��DO�VHX�WRUQ��DO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��DPE�FLQF�JUDQV�
OtQLHV�G
DFWXDFLy�HQ�PDWqULD�GH�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD��

$SDUWDW�´*RYHUQDQoD�
de la Responsabilitat 
&RUSRUDWLYDµ�,*&�����
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

5.  
*29(51$1d$�,�
&8/785$ 

Implementarem el nostre 
FRPSURPtV�DPE�DTXHVWV�
3ULQFLSLV�PLWMDQoDQW�XQD�
JRYHUQDQoD�HÀFDo�L�XQD�FXOWXUD�
de banca responsable.

5.2 Descrigui�OHV�LQLFLDWLYHV�L�PHVXUHV�TXH�HO�EDQF�KD�
LPSOHPHQWDW�R�SUHWpQ�LPSOHPHQWDU�SHU�IRPHQWDU�XQD�
FXOWXUD�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH�HQWUH�HOV�VHXV�HPSOHDWV��
6
KD�G
LQFORXUH�XQD�GHVFULSFLy�JHQHUDO�G
DOW�QLYHOO�GH�
OD�FUHDFLy�GH�FDSDFLWDW��OD�LQFOXVLy�HQ�OHV�HVWUXFWXUHV�
GH�UHPXQHUDFLy�L�OD�JHVWLy�GH�O
DFRPSOLPHQW�L�OD�
FRPXQLFDFLy�GHO�OLGHUDWJH��HQWUH�G
DOWUHV��

(Q�PDWqULD�GH�FXOWXUD�L�IRUPDFLy��&DL[D%DQN�Wp�XQ�SURJUDPD�GH�FXOWXUD�
FRUSRUDWLYD��6RP�&DL[D%DQN��SHU�HQIRUWLU�HOV�SULQFLSLV�L�YDORUV�FRUSRUDWLXV��
LQFORHQW�KL�HO�FRPSURPtV�VRFLDO�L�O
LPSXOV�G
DFFLRQV�DPE�LPSDFWH�SRVLWLX�D�OHV�
SHUVRQHV�L�OD�VRFLHWDW��OD�SUR[LPLWDW��OD�UHVSRQVDELOLWDW�L�O
H[LJqQFLD��L�O
KRQHVWHGDW�L�
la transparència.  
Així mateix, cal destacar:

 > /
HVFROD�GH�6RVWHQLELOLWDW��DPE�PzGXOV�IRUPDWLXV�VREUH�WHPHV�FRP�HO�FDQYL�
climàtic o la inversió socialment responsable.

 > 0zGXOV�GLGjFWLFV�HVSHFtÀFV�SHU�DVVHJXUDU�TXH�HV�FRPSOHL[HQ�OHV�SROtWLTXHV�
responsables. 

 > )RUPDFLy�REOLJDWzULD�HQ�WHPHV�UHJXODWRULV�OOLJDGD�D�OD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�

 > &DQDO�GH�FRQVXOWHV�L�GHQ~QFLHV�UHODWLX�DO�&RGL�qWLF�L�SULQFLSLV�G
DFWXDFLy��OD�
3ROtWLFD�$QWLFRUUXSFLy�L�DOWUHV�SROtWLTXHV�UHVSRQVDEOHV�

3HO�TXH�ID�D�OHV�SROtWLTXHV�GH�UHPXQHUDFLy��&DL[D%DQN�HVWDEOHL[�OD�3ROtWLFD�GH�
5HPXQHUDFLy�GHOV�VHXV�FRQVHOOHUV�SDUWLQW�GH�SROtWLTXHV�JHQHUDOV�GH�UHWULEXFLy��
FRPSURPHVHV�DPE�XQD�SRVLFLy�GH�PHUFDW�TXH�OL�SHUPHWLQ�DWUHXUH�L�UHWHQLU�HO�WDOHQW�
QHFHVVDUL�L�IRPHQWDU�FRPSRUWDPHQWV�TXH�JDUDQWHL[LQ�OD�JHQHUDFLy�GH�YDORU�D�OODUJ�
WHUPLQL�L�OD�VRVWHQLELOLWDW�GHOV�UHVXOWDWV�HQ�HO�WHPSV��(O�FRPSRQHQW�D�OODUJ�WHUPLQL�GH�
OD�UHPXQHUDFLy�WDPEp�HVWj�OOLJDW�D�O
ÌQGH[�*OREDO�GH�5HSXWDFLy

$SDUWDW�´,QFOXVLy�ÀQDQFHUD�²�
&XOWXUD�ÀQDQFHUDµ�,*&�����

$SDUWDW�´5HPXQHUDFLyµ�
IGC 2020

����(VWUXFWXUD�GH�*RYHUQDQoD�SHU�D�OD�,PSOHPHQWDFLy�GHOV�
Principis
Demostri�TXH�HO�EDQF�FRPSWD�DPE�XQD�HVWUXFWXUD�GH�
JRYHUQDQoD�SHU�D�OD�LPSOHPHQWDFLy�GHO�35%��LQFORHQW�KL��
D��HVWDEOLPHQW�G
REMHFWLXV�L�DFFLRQV�SHU�DVVROLU�HOV�REMHFWLXV�
À[DWV�
E��DFFLy�FRUUHFWLYD�HQ�FDV�TXH�QR�V
DVVROHL[LQ�REMHFWLXV�R�
ÀWHV�R�HV�GHWHFWLQ�LPSDFWHV�QHJDWLXV�LQHVSHUDWV�

/D�LPSOHPHQWDFLy�G
DTXHVWV�SULQFLSLV�V
KD�LQWHJUDW�FRP�XQ�GHOV�HL[RV�WUDQVYHUVDOV�
GHO�3OD�GH�%DQFD�6RFLDOPHQW�5HVSRQVDEOH��SHU�OD�TXDO�FRVD�FRPSWD�DPE�OD�PDWHL[D�
JRYHUQDQoD�TXH�OD�UHVSRQVDELOLWDW�FRUSRUDWLYD��GHVFULWD�D�O
DSDUWDW������$L[t�PDWHL[��
O
HVWDEOLPHQW��LPSODQWDFLy�L�UHYLVLy�GHOV�SODQV�GH�PLOORUD��REMHFWLXV�G
DYHQo�L�DFFLRQV�
GH�UHPHGLDFLy�V
KDQ�LQWHJUDW�GH�PDQHUD�WUDQVYHUVDO�HQWUH�HOV�HTXLSV�L�FRPLWqV�
existents a l'entitat.

$SDUWDW�´*RYHUQDQoD�
de la Responsabilitat 
&RUSRUDWLYDµ�,*&�����

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF��VL�KD�FRPSOHUW�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�O
(VWUXFWXUD�GH�*RYHUQDQoD�SHU�D�OD�,PSOHPHQWDFLy�GHOV�3ULQFLSLV�

(O�*UXS�VHJXHL[�XQ�PRGHO�GH�JRYHUQ�GHÀQLW�DPE�O
REMHFWLX�G
DVVHJXUDU�OD�GHÀQLFLy��LPSOHPHQWDFLy�L�VHJXLPHQW�GH�SROtWLTXHV��SODQV�L�REMHFWLXV�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�GHVHQYROXSDU�OD�VHYD�
DFWLYLWDW�GH�PDQHUD�UHVSRQVDEOH�L�VRVWHQLEOH��VHU�UHIHUHQW�HQ�EDQFD�VRFLDOPHQW�UHVSRQVDEOH�L�DIURQWDU�HOV�UHSWHV�GH�IXWXU�FRQWULEXLQW�DO�SURJUpV�GH�WRWD�OD�VRFLHWDW�
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3ULQFLSLV�GH�EDQFD�UHVSRQVDEOH 5HTXLVLWV�G
LQIRUPHV�L�DYDOXDFLy 5HVXP�G
DOW�QLYHOO�GH�OD�UHVSRVWD�GHO�EDQF

5HIHUqQFLD�HV��L�HQOODo�RV��D�
les respostes i informació 
UHOOHYDQW�FRPSOHWHV�GHO�EDQF

6.  
75$163$5Ë1&,$�,�
5(63216$%,/,7$7

5HYLVDUHP�SHULzGLFDPHQW�
la nostra implementació 
LQGLYLGXDO�L�FROÃOHFWLYD�G
DTXHVWV�
Principis i serem transparents 
i responsables respecte als 
QRVWUHV�LPSDFWHV�SRVLWLXV�L�
QHJDWLXV�L�OD�QRVWUD�FRQWULEXFLy�
DOV�REMHFWLXV�GH�OD�VRFLHWDW�

6.1 Progrés en la Implementació dels Principis de Banca 
Responsable

Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�SURJUHVVDW�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLy�
GHOV�VLV�3ULQFLSLV�GXUDQW�HOV�~OWLPV����PHVRV��ÀQV�D����
PHVRV�HQ�HO�VHX�SULPHU�LQIRUPH�GHVSUpV�GH�FRQYHUWLU�
VH�HQ�VLJQDWDUL���D�PpV�G
KDYHU�HVWDEOHUW�L�LPSOHPHQWDW�
REMHFWLXV�FRP�D�PtQLP�HQ�GXHV�jUHHV��YHJHX�SXQWV�����
L��������
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�FRQVLGHUDW�OHV�ERQHV�SUjFWLTXHV�
internacionals i regionals existents i en procés de 
desplegament rellevants per a la implementació dels sis 
3ULQFLSLV�GH�%DQFD�5HVSRQVDEOH��6REUH�DTXHVWD�EDVH��KD�
GHÀQLW�SULRULWDWV�L�REMHFWLXV�SHU�DOLQHDU�VH�DPE�OHV�ERQHV�
SUjFWLTXHV�
Demostri�TXH�HO�EDQF�KD�LPSOHPHQWDW�R�HVWj�WUHEDOODQW�
SHU�LPSOHPHQWDU�FDQYLV�HQ�OHV�SUjFWLTXHV�H[LVWHQWV�
SHU�UHÁHFWLU�L�DOLQHDU�VH�DPE�OHV�ERQHV�SUjFWLTXHV�
internacionals i regionals existents i en procés de 
GHVSOHJDPHQW�L�TXH�KD�SURJUHVVDW�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLy�
G
DTXHVWV�3ULQFLSLV��

/D�LQIRUPDFLy�$6*�GH�&DL[D%DQN�pV�D�O
,QIRUPH�GH�*HVWLy�&RQVROLGDW�GHO�*UXS��
TXH�WDPEp�HVWj�DOLQHDW�DPE�OD�GLUHFWLYD�HXURSHD�G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD��OHV�
GLUHFWULXV�GH�UHSRUWLQJ�GH�*5,��6$6%�L�7)&'��$TXHVW�LQIRUPH�HV�SUHVHQWD�SHUTXq�
OD�-XQWD�*HQHUDO�G
$FFLRQLVWHV�O
DSURYL�L�O
KD�YHULÀFDW�XQ�H[SHUW�H[WHUQ�LQGHSHQGHQW�
segons l'estàndard ISAE3000. L'informe també compleix com a Informe de Progrés 
UHODWLX�DO�3DFWH�0XQGLDO�GH�OHV�1DFLRQV�8QLGHV�
$L[t�PDWHL[��&DL[D%DQN�L�OHV�VHYHV�HPSUHVHV�ÀOLDOV�IDQ�S~EOLFV�DOWUHV�LQIRUPHV�DQXDOV�
TXH�UHVSRQHQ�D�ERQHV�SUjFWLTXHV�UHFRQHJXGHV�LQWHUQDFLRQDOPHQW��'HVWDTXHQ��
HQWUH�G
DOWUHV��HOV�T�HVWLRQDULV�GH�&'3�L�35,��O
LQIRUPH�VREUH�O
DSOLFDFLy�GHOV�3ULQFLSLV�
GH�O
(TXDGRU�L�O
LQIRUPH�VREUH�HOV�DYHQoRV�UHVSHFWH�DO�&ROOHFWLYH�&RPPLWPHQW�RQ�
&OLPDWH�$FWLRQ��$L[t�PDWHL[��O
HQWLWDW�SXEOLFD�XQ�HVWXGL�G
,PSDFWH�6RFLRHFRQzPLF�L�
GH�FRQWULEXFLy�DOV�2'6��XQD�GHFODUDFLy�DPELHQWDO�TXH�VHJXHL[�OD�FHUWLÀFDFLy�(0$6�
i el detall sobre la seva petjada de carboni. 
$TXHVW�FRPSURPtV�DPE�OD�UHQGLFLy�GH�FRPSWHV�H[WHUQD�DL[t�FRP�OHV�DGKHVLRQV�
DGRSWDGHV�LPSXOVHQ�OD�PLOORUD�FRQWtQXD�GH�OHV�HQWLWDWV�GHO�*UXS��$L[t�PDWHL[��
WDPEp�LQFRUSRUD�ERQHV�SUjFWLTXHV�L�UHFRPDQDFLRQV�GHOV�SULQFLSDOV�RUJDQLVPHV�
UHJXODGRUV��FRP�OD�&109�L�HO�VHX�&RGL�GH�ERQ�JRYHUQ�GH�OHV�VRFLHWDWV�FRWLW]DGHV�
R�O
2&'(�L�HOV�VHXV�3ULQFLSLV�5HFWRUV�VREUH�OHV�HPSUHVHV�L�HOV�GUHWV�KXPDQV�L�HOV�
criteris de valoració establerts per les principals agències de rating sostenible.

$SDUWDW�´*5,µ���,*&�����

$SDUWDW�´(VWUDWqJLD�
PHGLDPELHQWDOµ�,*&�����

4�HVWLRQDUL�&'3�D�O
$SDUWDW�
´*HVWLy�0HGLDPELHQWDOµ���
:HE�FRUSRUDWLX��KWWSV���
www.caixabank.com/
es/sostenibilidad/
medioambiente/gestion-
medioambiental.html

,PSDFWH�6RFLRHFRQzPLF�L�
GH�FRQWULEXFLy�DOV�2'6��
https://www.caixabank.
com/es/sobre-nosotros/
SXEOLFDFLRQHV�KWPO

$SDUWDW�KWWSV���HTXDWRU�
principles.com/members-
reporting/

3URSRUFLRQL�OD�FRQFOXVLy�GHFODUDFLy�GHO�EDQF��VL�KD�FRPSOHUW�HOV�UHTXLVLWV�UHODFLRQDWV�DPE�HO�3URJUpV�HQ�OD�,PSOHPHQWDFLy�GHOV�3ULQFLSLV�GH�%DQFD�5HVSRQVDEOH�

&DL[D%DQN�DSRVWD�SHU�OD�WUDQVSDUqQFLD�L�OD�Pj[LPD�UHQGLFLy�GH�FRPSWHV�GDYDQW�HOV�VHXV�JUXSV�G
LQWHUqV��3HU�IHU�KR��ID�S~EOLFV�HOV�VHXV�DYHQoRV�D�WUDYpV�G
LQIRUPHV�YHULÀFDWV�
H[WHUQDPHQW�L�DOLQHDWV�DPE�HOV�SULQFLSDOV�HVWjQGDUGV�HQ�PDWqULD�G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD��WDQW�UHJXODWRULV�FRP�YROXQWDULV���
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5HFRPDQDFLy�7&)' 5HVXP�UHVSRVWD

1.  
*29(51$1d$

,QIRUPDU�OD�JRYHUQDQoD�GH�OHV�
RUJDQLW]DFLRQV�SHO�TXH�ID�DOV�ULVFRV�L�OHV�
RSRUWXQLWDWV�UHODFLRQDWV�DPE�HO�FOLPD

 > El Consell d'Administració de CaixaBank és el màxim responsable de la 3ROtWLFD�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO�G
DSOLFDFLy�D�&DL[D%DQN��6�$���TXH�YD�
aprovar, el febrer de 2019, el mateix Consell d'Administració.

 > /D�VXSHUYLVLy�GH�WRWHV�OHV�LQLFLDWLYHV�GH�JHVWLy�GHO�ULVF�PHGLDPELHQWDO�UHFDX�HQ�HO�&RPLWq�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��TXH�GHSqQ�GHO�&RPLWq�GH�
Direcció.

 > /D�'LUHFFLy�&RUSRUDWLYD�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO��'*50$���TXH�GHSqQ�GH�OD�'LUHFFLy�*HQHUDO�GHO�5LVF��pV�OD�XQLWDW�UHVSRQVDEOH�GH�OD�JHVWLy�GHO�ULVF�
mediambiental i climàtic.

 > (O�&RQVHOOHU�'HOHJDW��HO�'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�5LVFRV�L�HO�'LUHFWRU�&RUSRUDWLX�GH�*HVWLy�GHO�5LVF�0HGLDPELHQWDO�WHQHQ�REMHFWLXV�YLQFXODWV�D�OD�JHVWLy�GHOV�
ULVFRV�FOLPjWLFV�L�PHGLDPELHQWDOV�

2.  
(675$7Ë*,$

,QIRUPDU�VREUH�HOV�LPSDFWHV�DFWXDOV�L�SRWHQFLDOV�
GHOV�ULVFRV�L�OHV�RSRUWXQLWDWV�FOLPjWLFV�HQ�HO�QHJRFL��
HVWUDWqJLD�L�SODQLÀFDFLy�ÀQDQFHUD�GH�O
RUJDQLW]DFLy�
RQ�DTXHVWD�LQIRUPDFLy�pV�PDWHULDO

 > $OLQHDGD�DPE�HO�3OD�(VWUDWqJLF��L�FRP�D�SDUW�GH�O
(VWUDWqJLD�0HGLDPELHQWDO�GH�O
(QWLWDW��HO������&DL[D%DQN�YD�HVWDEOLU�XQ�)XOO�GH�5XWD�����������per 
JHVWLRQDU�HO�ULVF�PHGLDPELHQWDO�FHQWUDW�HQ���OtQLHV�G
DFWXDFLy��RSRUWXQLWDWV�GH�QHJRFL��GHÀQLFLy�L�GHVSOHJDPHQW�GH�OD�JRYHUQDQoD��SROtWLFD�GH�JHVWLy�GHO�ULVF�
PHGLDPELHQWDO��WD[RQRPLD��PqWULTXHV�GH�ULVFRV�L�UHSRUWLQJ�H[WHUQ�

 > 6
KD�GXW�D�WHUPH�XQ�pilot d'anàlisi d'escenaris de risc de transició derivat del canvi climàtic per al sector d'Energia. 

 > 6
KDQ�HODERUDW�KHDWPDSV�GH�ULVF�GH�WUDQVLFLy�SHU�DOV�VHFWRUV�G
(QHUJLD��7UDQVSRUWV�L�&RQVWUXFFLy�L�DYDOXDU�HOV�ULVFRV�DOV�TXDOV�HVWDQ�H[SRVDWV�DTXHVWV�VHFWRUV�D�
FXUW��PLWMj�L�OODUJ�WHUPLQL�HQ�GLYHUVHV�JHRJUDÀHV�HQ�O
HVFHQDUL�GH����&�

 > 6
KD�HPqV�HO�%R�9HUG�LQDXJXUDO�GLQV�GHO�0DUF�G
HPLVVLy�GH�ERQV�OOLJDWV�DOV�2'6�

3.  
*(67,Ð�'(/6�5,6&26

5HSRUWDU�FRP�O
RUJDQLW]DFLy�LGHQWLÀFD��DYDOXD�L�
gestiona els riscos relacionats amb el clima

 > A la Política de Gestió del Risc Mediambiental s'estableixen H[FOXVLRQV�JHQHUDOV�L�VHFWRULDOV�UHIHULGHV�D�OHV�DFWLYLWDWV�DPE�XQ�LPSDFWH�PHGLDPELHQWDO�
SRWHQFLDOPHQW�UHOOHYDQW��L�V
KL�HVWDEOHL[HQ�HOV�UHTXLVLWV�VRWD�HOV�TXDOV�&DL[D%DQN�QR�DVVXPLUj�ULVF�GH�FUqGLW�

 > S'ha integrat operativament l'DYDOXDFLy�GHO�ULVF�PHGLDPELHQWDO�HQ�HO�SURFpV�G
DGPLVVLy�GH�FOLHQWV�FRUSRUDWLXV�PLWMDQoDQW�XQ�T�HVWLRQDUL�

 > (O�������&DL[D%DQN�HV�YD�DGKHULU�DOV�Principis de l'Equador��D�WUDYpV�GHOV�TXDOV�V
HVWDEOHL[�XQD�VqULH�GH�SURFHVVRV�DGGLFLRQDOV�DPE�UHODFLy�D�O
DYDOXDFLy�GHOV�
riscos d'ASG de determinats serveis.

 > (O�ULVF�FOLPjWLF�V
KD�LQFRUSRUDW�DO�&DWjOHJ�&RUSRUDWLX�GH�5LVFRV�

 > 6
KDQ�GHÀQLW�LQWHUQDPHQW�OHV�DFWLYLWDWV�PHGLDPELHQWDOPHQW�VRVWHQLEOHV�L�V
HVWj�GHVSOHJDQW�OD�7D[RQRPLD�GH�OD�8QLy�(XURSHD�

4.  
0Ë75,48(6�,�2%-(&7,86

,QIRUPDU�GH�OHV�PqWULTXHV�L�REMHFWLXV�XWLOLW]DWV�SHU�
DYDOXDU�L�JHVWLRQDU�ULVFRV�L�RSRUWXQLWDWV�UHOOHYDQWV�
relacionats amb el clima

 > Exposició en cartera mediambientalment sostenible.

 > 2SHUDFLRQV�ÀQDQoDGHV�VRWD�HO�PDUF�GHOV�3ULQFLSLV�GH�O
(TXDGRU�

 > Opinions emeses sobre el risc mediambiental d'operacions creditícies.

 > 0qWULFD�G
H[SRVLFLy�GH�OD�FDUWHUD�D�VHFWRUV�LQWHQVLXV�HQ�FDUERQL�

 > En el marc del Collective Commitment to Climate Action��V
KD�DGTXLULW�HO�FRPSURPtV�GH�À[DU�REMHFWLXV�G
DOLQHDPHQW�D�O
$FRUG�GH�3DUtV�

 > Petjada de carboni de CaixaBank S.A.

La Financial Stability Board� �)6%�� YD� HQFDUUHJDU� DO� 7&)'�
�Task Force on Climate-related Financial Disclosures�� XQ�
PDUF�GH� UHSRUW�TXH�DMXGpV�HO�PHUFDW� D� DYDOXDU� O
DFRP-
SOLPHQW�GH� OHV�HPSUHVHV�UHVSHFWH�DO�FDQYL�FOLPjWLF� L�TXH�
FRQWULEXtV� D� OD� SUHVD� GH� GHFLVLRQV� GHOV� stakeholders. La 

TCFD
LQLFLDWLYD�UHFRPDQD�TXH�OD�GLYXOJDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�À-
QDQFHUD�UHODFLRQDGD�DPE�HO�FDQYL�FOLPjWLF�DERUGL�TXDWUH�
categories principals.

A l'apartat de l'(VWUDWqJLD�PHGLDPELHQWDO�de l'Informe 

GH�*HVWLy�&RQVROLGDW�GH������HV�UHÁHFWHL[�O
HVWUDWqJLD�L�HO�
SRVLFLRQDPHQW�GH�&DL[D%DQN�HQ�DTXHVWD�PDWqULD�

$�OD�WDXOD�VHJ�HQW�HV�UHFXOO�HO�UHVXP�G
DYHQoRV�GH�OD�LQLFLD-
tiva a 31 de desembre de 2020. 
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Glossari L�HVWUXFWXUD�GHO�*UXS
Informació QR�ÀQDQFHUD

4XRWHV�GH�PHUFDW�������D�GHVHPEUH�GH�������VL�QR�V·LQGLFD�XQ�DOWUH�SHUtRGH�HVSHFtÀFDPHQW

 > Quota de mercat en crèdit a empreses: dades 
G
HODERUDFLy�SUzSLD�D�SDUWLU�GH�GDGHV�RÀFLDOV��%DQF�
G
(VSDQ\D���(V�WUDFWD�GHO�FUqGLW�D�VRFLHWDWV�QR�ÀQDQ-
ceres residents. 

 > Quota de penetració de clients particulars a Es-
panya:�SHUFHQWDWJH�GHO�PHUFDW�TXH�O
HQWLWDW�GRPL-
QD�HQ�WHUPHV�GH�FOLHQWV��(V�FRQVLGHUD�O
XQLYHUV�FRP�
OHV�SHUVRQHV�GH�PpV�GH�GLYXLW�DQ\V�EDQFDULW]DGHV�
i residents en poblacions de més de dos mil habi-
tants. Font: FRS Inmark.

 > Quota de penetració digital: mitjana dotze 
mesos de clients digitals sobre el total de clients. 
Font: ComScore

 > Quota Trade: TXRWD�GH�PHUFDW�HQ�WUDGH��UHPHVHV��
FUqGLWV� GRFXPHQWDULV� L� DYDOV��� )RQW�� 6ZLIW� ²� 7UDF�
:DWFK�

 > Quota de mercat en facturació de TPV: dades 
G
HODERUDFLy�SUzSLD�D�SDUWLU�GH�GDGHV�RÀFLDOV��%DQF�
G
(VSDQ\D��

Portugal

 > Quota de mercat en crèdit al consum: contrac-
WDFLy�DFXPXODGD�GH�O
DQ\�G
DFRUG�DPE�OD�LQVWUXFFLy�
Q~P����������GHO�%DQFR�GH�3RUWXJDO��)RQW��%DQFR�
GH�3RUWXJDO�3RUWDO�&OLHQWH�%DQFiULR��

 > 4XRWD�GH�PHUFDW�HQ�GLSzVLWV��GLSzVLWV�D�OD�YLVWD�L�
GLSzVLWV�D�WHUPLQL��)RQW��GDGHV�G
HODERUDFLy�SUzSLD�
D�SDUWLU�GH�GDGHV�RÀFLDOV��%DQFR�GH�3RUWXJDO���(VWD-
WtVWLFDV�0RQHWiULDV�H�)LQDQFHLUDV���

 > Quota de mercat en fons d'inversió: font: APFIPP 
�$VVRFLDomR�3RUWXJXHVD�GH�)XQGRV�GH�,QYHVWLPHQ-
WR�3HQV}HV�H�3DWULPyQLR����)XQGRV�GH�,QYHVWLPHQWR�
0RELOLiULRV��

 > Quota de mercat en crèdit hipotecari: total de 
FUqGLW�KLSRWHFDUL�UHVLGHQWV��LQFORHQW�KL�HO�FUqGLW�WLWX-
OLW]DW��PHUFDW�HVWLPDW���GDGHV�G
HODERUDFLy�SUzSLD�D�
SDUWLU�GH�GDGHV�RÀFLDOV��%DQFR�GH�3RUWXJDO���(VWD-
WtVWLFDV�0RQHWiULDV�H�)LQDQFHLUDV��

 > 4XRWD� GH� PHUFDW� HQ� QzPLQHV� GRPLFLOLDGHV��
QRPEUH� GH� QzPLQHV� GRPLFLOLDGHV� FRUUHJLGHV� SHO�
IDFWRU�GH�FRUUHFFLy�GHO�����SHU�LQGLVSRQLELOLWDW�HQ�
HO�PHUFDW�SRUWXJXqV��(V�FRQVLGHUD�TXH�HO�����GHOV�
treballadors per compte d'altri tenen domiciliació 
GH� QzPLQD�� )RQW� ,1(� �,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� (VWD-
WLVWLFD���

 > Quota de mercat en assegurances: dades 
G
HODERUDFLy�SUzSLD�D�SDUWLU�GH�GDGHV�RÀFLDOV��)RQW��
$36��$VVRFLDomR�3RUWXJXHVD�GH�6HJXUDGRUHV��

7RW�VHJXLW�HV�SUHVHQWHQ�OHV�GHÀQLFLRQV�GHOV�LQGLFDGRUV�L�DOWUHV�WHUPHV�UHODFLRQDWV�DPE�OD�LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD�TXH�
es presenten en l'Informe de gestió consolidat. 

Generals

 > $SRUWDFLy�DO�3URGXFWH�,QWHULRU�%UXW����� l'aportació 
WRWDO��GLUHFWD�L�LQGLUHFWD��GH�&DL[D%DQN�DO�3,%�HV�PH-
VXUD� FRP�HO� YDORU�DIHJLW�EUXW� �9$%�� VREUH�HO�3,%�� (O�
9$%�GHOV�QHJRFLV�GHO�*UXS�D�(VSDQ\D� L�3RUWXJDO�HV�
FDOFXOD�FRP�HO�PDUJH�EUXW� �H[FORHQW�QH�HOV�JXDQ\V�
SqUGXHV�SHU�DFWLXV�L�SDVVLXV�ÀQDQFHUV�L�G
DOWUHV��PHQ\V�
OHV�GHVSHVHV�JHQHUDOV��(O�9$%�SHU�DOV�QHJRFLV��H[FOzV�
HO�GH�SDUWLFLSDFLRQV��HV�PXOWLSOLFD�SHO�PXOWLSOLFDGRU�ÀV-
FDO�D�O
HIHFWH�G
LQFORXUH�KL�O
DSRUWDFLy�LQGLUHFWD��)RQW��
CaixaBank Research.

 > &DUWHUD� LQWHQVLYD� HQ� FDUERQL�� TXRFLHQW� HQWUH� H[-
SRVLFLy�FUHGLWtFLD��UHQGD�À[D�L�UHQGD�YDULDEOH�LQWHQVLYD�
HQ�FDUERQL�VREUH�HO�WRWDO�G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV�GH�
*UXS�&DL[D%DQN��$OJXQHV�GH� OHV�H[SRVLFLRQV�SRGHQ�
FRQWHQLU�XQ�PL[�GH�JHQHUDFLy�G
HQHUJLD�TXH�LQFORJXL�
energies renovables. 

 > &LXWDGDQV� TXH� GLVSRVHQ� G
XQD� RÀFLQD� DO� VHX�
municipi: SREODFLy�WRWDO�D�(VSDQ\D�HQ�PXQLFLSLV�RQ�
&DL[D%DQN�Wp�XQD�RÀFLQD�5HWDLO�R�XQD�ÀQHVWUHWD�GH-
pendent.

 > Clients digitals:�FOLHQWV�SDUWLFXODUV�G
HQWUH����L����DQ\V�
RSHUDWLXV�GLQV�HOV�~OWLPV�GRW]H�PHVRV��(Q�SHUFHQWDWJH�
GHO�WRWDO�GH�FOLHQWV�L�HQ�YDORU�DEVROXW��;DU[D�(VSDQ\D�
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 > Client: TXDOVHYRO�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�DPE�SRVLFLy�
JOREDO�LJXDO�R�VXSHULRU�D���½�D�O
(QWLWDW�TXH�KDJL�IHW�
FRP�D�PtQLP�GRV�PRYLPHQWV�QR�DXWRPjWLFV�GLQV�
HOV�~OWLPV�GRV�PHVRV�

 > Consum d'energia elèctrica: FDOFXODW�SHU�D�OD�[DU-
[D� G
RÀFLQHV� L� FHQWUHV� FRUSRUDWLXV� GH� &DL[DEDQN��
6�$��HQ�0:K��/D�GDGD�GH�FRQVXP�SHU�HPSOHDW�HV�
FDOFXOD�VREUH�OD�SODQWLOOD�PLWMDQD�GH�O
H[HUFLFL��

 > Consum de paper:�FDOFXODW�SHU�D�OD�[DU[D�G
RÀFLQHV�
L�FHQWUHV�FRUSRUDWLXV�GH�&DL[DEDQN��6�$���HQ�WRQHV��
/D�GDGD�GH�FRQVXP�SHU�HPSOHDW�HV�FDOFXOD�VREUH�OD�
plantilla mitjana de l'exercici. 

 > Consum d'aigua: HVWLPDFLy�EDVDGD�HQ�XQD�PRVWUD�
G
HGLÀFLV�FRUSRUDWLXV�L�G
RÀFLQHV�GH�OD�[DU[D�FRUSR-
rativa de la xarxa de Caixabank, S.A.

 > )UHH�)ORDW������nombre d'accions disponibles per 
DO�S~EOLF��FDOFXODW�FRP�HO�QRPEUH�G
DFFLRQV�HPH-
VHV�PHQ\V�OHV�DFFLRQV�HQ�PDQV�GH�O
DXWRFDUWHUD��HOV�
Consellers i els accionistes amb representació en el 
Consell d'Administració. 

 > ,QYHUVLy� �FRQWH[W�PRGHO�GH�QHJRFL��� saldo de 
crèdits gestionats, excloent-ne inversions a comis-
VLy��DFWLXV�DGMXGLFDWV�L�HIHFWLX�

 > Inversió en desenvolupament i tecnologia: im-
SRUW� WRWDO� LQYHUWLW� HQ� FRQFHSWHV� LGHQWLÀFDWV� FRP�
a tecnologia i informàtica, tenint en compte tant 
la despesa corrent com els elements activables. 
6
KL� LQFORXHQ�� HQWUH� G
DOWUHV�� HO� PDQWHQLPHQW� GH�
OD� LQIUDHVWUXFWXUD� L� HO� VRIWZDUH�� HOV� SURMHFWHV� GH�
GHVHQYROXSDPHQW��FDQDOV�GLJLWDOV��FLEHUVHJXUHWDW��
GHVHQYROXSDPHQW�GH�QHJRFL�� UHJXODWRULV��� OHV� WH-
OHFRPXQLFDFLRQV�� O
DGTXLVLFLy�G
HTXLSV� L�VRIWZDUH��
OHV�OOLFqQFLHV�L�HOV�GUHWV�G
~V��

 > Microcrèdits: SUpVWHFV� GH� ÀQV� D� YLQW�L�FLQF� PLO�
HXURV� VHQVH� JDUDQWLD� UHDO� L� DGUHoDWV� D� SHUVRQHV�
TXH��SHU�OHV�VHYHV�FRQGLFLRQV�HFRQzPLTXHV�L�VR-
FLDOV��SRGHQ�WHQLU�GLÀFXOWDWV�G
DFFpV�DO�ÀQDQoDPHQW�
EDQFDUL� WUDGLFLRQDO�� /D� VHYD� ÀQDOLWDW� pV� IRPHQWDU�
O
DFWLYLWDW�SURGXFWLYD��OD�FUHDFLy�GH�OORFV�GH�WUHEDOO�

L� HO� GHVHQYROXSDPHQW� SHUVRQDO� L� IDPLOLDU�� Altres 
ÀQDQFHV� DPE� LPSDFWH� VRFLDO�� SUpVWHFV� TXH�
FRQWULEXHL[HQ�D�JHQHUDU� XQ� LPSDFWH� VRFLDO� SRVL-
WLX� L�PHVXUDEOH�HQ� OD�VRFLHWDW��DGUHoDWV�D�VHFWRUV�
relacionats amb l'emprenedoria i la innovació, 
O
HFRQRPLD�VRFLDO��O
HGXFDFLy�L�OD�VDOXW��/D�VHYD�À-
QDOLWDW�pV�FRQWULEXLU�D�PD[LPLW]DU�O
LPSDFWH�VRFLDO�
HQ�DTXHVWV�VHFWRUV�

 > 1HJRFLV� FUHDWV�DPE�HO� VXSRUW�GHOV�PLFURFUq-
dits: HV�FRQVLGHUD�LQLFL�GH�QHJRFL�TXDQ�OD�VROÃOLFLWXG�
GHO�PLFURFUqGLW�HV� ID�HQWUH� VLV�PHVRV�DEDQV� L�XQ�
màxim de dos anys després de l'inici de l'activitat. 

 > 1RPEUH�GH�OORFV�GH�WUHEDOO�FUHDWV�JUjFLHV�D�OD�
FRQWULEXFLy�GH�PLFURFUqGLWV��SDUWLQW�G
XQD�HQ-
TXHVWD�TXH�KD�HODERUDW�67,*$�D�HPSUHQHGRUV�TXH�
KDQ�VROÃOLFLWDW�XQ�PLFURFUqGLW�D�0LFUR%DQN�SHU�REULU�
R�FRQVROLGDU�XQ�QHJRFL�GXUDQW�O
DQ\������

 > 1RPEUH�GH�OORFV�GH�WUHEDOO�JHQHUDWV�D�WUDYpV�GH�
l'efecte multiplicador de compres a proveïdors: 
indicador estimat a partir del VAB de CaixaBank, el 
3,%�HVSDQ\RO�L�SRUWXJXqV��HO�SHUFHQWDWJH�G
RFXSDFLy�
L� OD�SURGXFWLYLWDW�SHU� WUHEDOODGRU�RFXSDFLy�VHJRQV�
&RPSWDELOLWDW�1DFLRQDO��L�HQ�IXQFLy�GH�WDXOHV�LQSXW�
RXWSXW�GH�O
,QVWLWXW�1DFLRQDO�G
(VWDGtVWLFD��,1(��GHOV�
GRV� SDwVRV� DPE� GDGHV� GHO� TXDUW� WULPHVWUH�� )RQW��
CaixaBank Research.

 > 2ÀFLQHV��QRPEUH�WRWDO�GH�FHQWUHV��,QFORX�OHV�RÀ-
cines retail i resta de segments especialitzats. No 
LQFORX� OHV� ÀQHVWUHWHV� �FHQWUHV� G
DWHQFLy� DO� S~EOLF�
GHVSODoDWV�VHQVH�GLUHFWRU�TXH�GHSHQHQ�G
XQD�DOWUD�
RÀFLQD�SULQFLSDO���7DPSRF�QR�V
KL�LQFORXHQ�OHV�VX-
FXUVDOV�L�OHV�RÀFLQHV�GH�UHSUHVHQWDFLy�D�O
HVWUDQJHU�
QL�HOV�FHQWUHV�YLUWXDOV�GLJLWDOV�

 > 2ÀFLQD�DFFHVVLEOH��XQD�RÀFLQD�HV�FRQVLGHUD�DF-
FHVVLEOH�TXDQ�OHV�VHYHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�SHUPHWHQ�
TXH� WRWHV� OHV�SHUVRQHV�� LQGHSHQGHQWPHQW�GH� OHV�
VHYHV�FDSDFLWDWV��SXJXLQ�DFFHGLU�DO�FHQWUH��FLUFXODU�
KL�L�RULHQWDU�V
KL��LGHQWLÀFDU��HQWHQGUH�L�IHU�~V�GHOV�
VHUYHLV�L�HOV�HTXLSDPHQWV�GLVSRQLEOHV��L�FRPXQLFDU�
VH�DPE�HO�SHUVRQDO�G
DWHQFLy��7RW�DL[z��FRPSOLQW�OD�
normativa vigent.

 > Proveïdors de gestió: professional o empresa 
TXH� HVWDEOHL[� XQD� UHODFLy� FRPHUFLDO� DPE� &DL[D-
%DQN��UHJXODGD�PLWMDQoDQW�XQ�FRQWUDFWH��SHU�SUR-
YHLU�R�VXEPLQLVWUDU�WRW�HO�TXH�FDOJXL�SHU�D�XQD�ÀQD-
litat relacionada amb l'activitat del banc. En relació 
amb la gestió, s'informa sobre els proveïdors amb 
XQ�LPSRUW�DQXDO�VXSHULRU�DOV�WUHQWD�PLO�HXURV��6H�
Q
H[FORXHQ�HOV�FUHGLWRUV�OD�SRVDGD�HQ�FRPSHWqQFLD�
GHOV�TXDOV�QR�DSRUWD�YDORU�D�OD�FRPSDQ\LD�R�QR�pV�
SRVVLEOH��(Q�DTXHVW�FRQFHSWH�KL�HVWDULHQ�LQFORVRV�
DMXQWDPHQWV��DVVRFLDFLRQV��FRPXQLWDWV�GH�SURSLH-
WDULV��QRWDULV��HWF��(V�IDFLOLWD�SHU�D�ÀOLDOV�LQFORVHV�HQ�
el model de compres corporatives. 

 > 5HFXUVRV� L� YDORUV� JHVWLRQDWV� �FRQWH[W� PRGHO�
QHJRFL���VDOGR�GH�UHFXUVRV�JHVWLRQDWV�GH�EDODQo�L�
IRUD�GH�EDODQo�

([SHULqQFLD�FOLHQW�L�TXDOLWDW

 > Clients compromesos: sobre el total de clients 
HQTXHVWDWV��SHUFHQWDWJH�TXH�YDORUD�GH�PDQHUD�VL-
PXOWjQLD� O
H[SHULqQFLD�� OD�ÀGHOLWDW� L� OD�UHFRPDQDFLy�
DPE�YDORUDFLRQV�GH���R�����(V�FDOFXOD�SHU�D�FOLHQWV�
a Espanya.

 > ÌQGH[� G
H[SHULqQFLD� �,(;��� PHVXUD� O
H[SHULqQFLD�
JOREDO� GHO� FOLHQW� GH� &DL[D%DQN� HQ� XQD� HVFDOD� GH�
�� D� ����� (V� WUDFWD� G
XQ� tQGH[� VLQWqWLF� GHOV� tQGH[V�
G
H[SHULqQFLD�GHOV�YXLW�QHJRFLV�SULQFLSDOV�GH�&DL[D-
%DQN�� 3DUWLFXODUV�� 3UHPLHU�� 3ULYDGD�� 1HJRFLV�� %X-
VLQHVV%DQN�� (PSUHVHV�� ,QVWLWXFLRQV� L� &RUSRUDWLYD��
ponderats segons l'aportació al Marge Ordinari del 
EDQF�SHU�SDUW�GH�FDGDVFXQ�G
DTXHVWV�QHJRFLV��TXH�
V
REWp�PHQVXDOPHQW��

 > 1HW� 3URPRWHU� 6FRUH� �136��� PHVXUD� OD� UHFRPD-
QDFLy� GHO� FOLHQW� HQ� XQD� HVFDOD� GH� �� D� ���� /
tQGH[�
pV�HO�UHVXOWDW�GH�OD�GLIHUqQFLD�HQWUH�HO�SHUFHQWDWJH�
GH�FOLHQWV�SURPRWRUV��YDORUDFLRQV�������L�FOLHQWV�GH-
WUDFWRUV��YDORUDFLRQV�������6
RIHUHL[�SHU�DO�VHJPHQW�
retail de clients CaixaBank Espanya, així com per a 
PRPHQWV�SXQWXDOV�G
H[SHULqQFLD��
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5HFXUVRV�KXPDQV

 > $FFLGHQWV� GH� WUHEDOO� �QRPEUH��� nombre total 
G
DFFLGHQWV�DPE�EDL[D�L�VHQVH�EDL[D�ODERUDO�TXH�KL�
KD�KDJXW�D�O
HPSUHVD�GXUDQW�WRW�O
H[HUFLFL��

 > Accident greu:�DTXHOOHV�OHVLRQV�TXH�SUHVHQWHQ�XQ�
ULVF�G·RFDVLRQDU� OD�PRUW�R�SXJXLQ�RFDVLRQDU�XQHV�
HVFROHV�TXH�VXSRVLQ�XQD�LQFDSDFLWDW�SHUPDQHQW�SHU�
D�OD�VHYD�SURIHVVLy�KDELWXDO��,�3��3DUFLDO�R�,�3��7RWDO�

 > %UHW[D�VDODULDO������TXRFLHQW�GHO�FRHÀFLHQW�TXH�FDO-
FXOD�O
LPSDFWH�GHO�JqQHUH�VREUH�HO�VDODUL��GHWHUPLQDW�
D�WUDYpV�G
XQ�PRGHO�GH�UHJUHVVLy�OLQHDO�P~OWLSOH�GHO�
VDODUL�� FDOFXODW� FRP� OD� VXPD�GH� OD� UHWULEXFLy� À[D� L�
variable, sobre el gènere i altres factors rellevants 
³HGDW��DQWLJXLWDW��DQWLJXLWDW�HQ� OD� IXQFLy�� IXQFLy� L�
QLYHOO�SURIHVVLRQDO³��L�HO�VDODUL�PLWMj�GH�O
HPSUHVD��
6
KDQ�H[FOzV�GH�OD�PRVWUD�DTXHOOHV�IXQFLRQV��JUXSV�
KRPRJHQLV��GH�PHQ\V�GH�FLQTXDQWD�REVHUYDFLRQV�
�SHUVRQHV��D�&DL[D%DQN��6�$��SHUTXq�QR�KL�KD�SURX�
PRVWUD�SHU�LQIHULU�QH�FRQFOXVLRQV�VzOLGHV��HVWDGtVWL-
FDPHQW�SDUODQW��SHU�Ep�TXH�DTXHVW�DVSHFWH�QR�V
KD�
WUDVOODGDW�D�OHV�ÀOLDOV�SHU�OD�SqUGXD�GH�SRGHU�SUHGLF-
WLX�GHO�PRGHO�

 > 7UHEDOODGRUV�DPE�GLVFDSDFLWDW��QRPEUH�� empleats 
TXH�WUHEDOOHQ�D�O
(QWLWDW�L�TXH�WHQHQ�XQ�JUDX�UHFRQHJXW�
GH�GLVFDSDFLWDW�GHO�����R�VXSHULRU�

 > +RUHV� G
DEVHQWLVPH� JHVWLRQDEOH� total d'hores 
G
DEVHQWLVPH�JHVWLRQDEOH��PDODOWLD�L�DFFLGHQW��

 > Hores de formació per empleat: total d'hores de 
IRUPDFLy�GH�WRWD�OD�SODQWLOOD�GXUDQW�O
DQ\�GLYLGLW�SHU�
la plantilla mitjana.

 > ,QYHUVLy� HQ� IRUPDFLy� SHU� HPSOHDW� �½�� total 
G
KRUHV�GH�IRUPDFLy�GH�WRWD�OD�SODQWLOOD�GXUDQW�O
DQ\�
dividit per la plantilla mitjana.

 > ÌQGH[� G
DEVHQWLVPH� JHVWLRQDEOH� ���� total 
G
KRUHV�G
DEVHQWLVPH�JHVWLRQDEOH� �PDODOWLD� L� DFFL-
GHQW��VREUH�HO�WRWDO�G
KRUHV�ODERUDEOHV�

 > ÌQGH[�GH�IUHT�qQFLD�G
DFFLGHQWV��TXRFLHQW�HQWUH�
el nombre d'accidents amb baixa i el nombre de 
WRWDO�G
KRUHV�WUHEDOODGHV��PXOWLSOLFDW�SHU����L�HOHYDW�
D� ��� /
tQGH[� HV� FDOFXOD� VHQVH� LQFORXUH�KL� HOV� DFFL-
GHQWV�LQ�LWLQHUH��MD�TXH�V
KDQ�SURGXwW�IRUD�GH�O
KRUDUL�
ODERUDO��L�HV�FRPSXWHQ�WRWHV�OHV�KRUHV�UHDOV�GH�WUH-
EDOO��GHVFRPSWDQW�TXDOVHYRO�DEVqQFLD�D�OD�IHLQD�SHU�
permisos, vacances i baixes per malaltia o accident.

 > 'RQHV�HQ�SRVLFLRQV�GLUHFWLYHV������percentatge 
GH�GRQHV�HQ� OORFV�GH�VXEGLUHFFLy�G
RÀFLQD�$�R�%��
R�VXSHULRU��VREUH�HO� WRWDO�GH�SODQWLOOD�HQ�SRVLFLRQV�
GLUHFWLYHV��'DGD�TXH�KD�FDOFXODW�&DL[D%DQN��6�$�

 > Noves incorporacions:�WRWDO�DFXPXODW�GH�OHV�QR-
YHV� FRQWUDFWDFLRQV� IHWHV� GXUDQW� O
H[HUFLFL� �HQFDUD�
TXH�MD�QR�VLJXLQ�D�O
HPSUHVD��

 > 1RPEUH� GH� SURIHVVLRQDOV� FHUWLÀFDWV�� nombre 
G
HPSOHDWV�DSURYDWV�HQ�HO�FXUV�G
LQIRUPDFLy�HQ�DV-
VHVVRUDPHQW�ÀQDQFHU� �&,$)���$�PpV��SHU�D�DTXHVW�
FzPSXW�GH�FHUWLÀFDFLy�VyQ�FRQYDOLGDEOHV�OD�UHVWD�GH�
FXUVRV�TXH�FHUWLÀFD�OD�&109�SHU�D�DTXHVWD�ÀQDOLWDW�

 > 3URIHVVLRQDOV�FHUWLÀFDWV��TXRFLHQW�HQWUH�HO�QRP-
EUH�G
HPSOHDWV�FHUWLÀFDWV�L�HO�WRWDO�G
HPSOHDWV�TXH�
IRUPHQ�SDUW�GHO�FROÃOHFWLX�FRQVLGHUDW�FODX�HQ�%DQFD�
Premier i Banca Privada.

 > 5HPXQHUDFLRQV� PLWMDQHV�� UHPXQHUDFLy� WRWDO�
PLWMDQD� �À[� DQXDOLW]DW� PpV� YDULDEOH� SDJDW� GXUDQW�
O
DQ\���VHJPHQWDQW�VL�HVFDX�VHJRQV�UHTXHULPHQWV�

 > 5HPXQHUDFLy�PLWMDQD�GHOV�FRQVHOOHUV�� UHPXQH-
ració mitjana del Consell d'Administració, incloent-
KL�UHWULEXFLy�YDULDEOH��GLHWHV��LQGHPQLW]DFLRQV��SUH-
visió d'estalvi a llarg termini i altres percepcions.

 > 5RWDFLy�QR�GHVLWMDGD��TXRFLHQW�HQWUH�HO� WRWDO�GH�
EDL[HV� DPE� PRWLX� G
DFRPLDGDPHQW� GLYLGLW� SHU� OD�
SODQWLOOD�PLWMDQD�GH�O
H[HUFLFL�PXOWLSOLFDGD�SHU�����

 > Total empleats: perímetre de plantilla activa o 
HVWUXFWXUDO�DO�WDQFDPHQW�GH�O
H[HUFLFL��1R�HV�WHQHQ�
HQ�FRPSWH�HOV�DEVHQWLVPHV�QL� WDPSRF�HOV� MXELODWV�
SDUFLDOV��HO�SHUVRQDO�QR�FRPSXWDEOH��HO�SHUVRQDO�HQ�
centres pendents de destí, els becaris i ETT.
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$GGLFLRQDOPHQW� D� OD� LQIRUPDFLy� ÀQDQFHUD�� HODERUDGD�
d'acord amb les Normes internacionals d'informació 
ÀQDQFHUD��1,,)���DTXHVW�GRFXPHQW� LQFORX�GHWHUPLQDGHV�
PHVXUHV� DOWHUQDWLYHV� GHO� UHQGLPHQW� �0$5��� VHJRQV� OD�
GHÀQLFLy�GH�OHV�'LUHFWULXV�VREUH�PHVXUHV�DOWHUQDWLYHV�GHO�
UHQGLPHQW�SXEOLFDGHV�SHU�O
(XURSHDQ�6HFXULWLHV�DQG�0DU-
NHWV�$XWKRULW\�HO����GH�MXQ\�GHO�������(60$������������
'LUHFWULXV�(60$���&DL[D%DQN�XWLOLW]D�FHUWHV�0$5��TXH�QR�
V
KDQ�DXGLWDW��DPE� O
REMHFWLX�TXH�FRQWULEXHL[LQ�D�FRP-
SUHQGUH� PLOORU� O
HYROXFLy� ÀQDQFHUD� GHO� *UXS�� $TXHVWHV�
PHVXUHV�V
KDQ�GH�FRQVLGHUDU�FRP�D�LQIRUPDFLy�DGGLFLR-
QDO��L�HQ�FDS�FDV�QR�VXEVWLWXHL[HQ�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�
elaborada d'acord amb les NIIF. Així mateix, la forma en 
TXq�HO�*UXS�GHÀQHL[�L�FDOFXOD�DTXHVWHV�PHVXUHV�SRW�GL-
IHULU�G
DOWUHV�PHVXUHV�VLPLODUV�FDOFXODGHV�SHU�DOWUHV�FRP-
panyies i, per tant, podrien no ser comparables.

/HV�GLUHFWULXV� (60$�GHÀQHL[HQ� OHV�0$5� FRP�XQD�PH-
VXUD�ÀQDQFHUD�GHO�UHQGLPHQW�ÀQDQFHU�SDVVDW�R�IXWXU��GH�
OD�VLWXDFLy�ÀQDQFHUD�R�GHOV�ÁX[RV�G
HIHFWLX��H[FHSWH�XQD�
PHVXUD�ÀQDQFHUD�GHÀQLGD�R�GHWDOODGD�HQ�HO�PDUF�GH�OD�
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�DSOLFDEOH�

6HJXLQW�OHV�UHFRPDQDFLRQV�GH�OHV�GLUHFWULXV�HVPHQWDGHV��
WRW�VHJXLW�DGMXQWHP�HO�GHWDOO�GH�OHV�0$5�HPSUDGHV�L�OD�
conciliació de certs indicadors de gestió amb els indica-
GRUV�SUHVHQWDWV�HQ�HOV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�FRQVROLGDWV�1,,)��
/HV� [LIUHV� HV� SUHVHQWHQ� HQ� PLOLRQV� G
HXURV�� H[FHSWH� VL�
s'indica el contrari.

Informació ÀQDQFHUD

Mesures Alternatives GH�5HQGLPHQW�GHO�*UXS

5HQGLELOLWDW�L�HÀFLqQFLD�

D��'LIHUHQFLDO�GH�OD�FOLHQWHOD 
 
([SOLFDFLy��diferència entre:

 > 7LSXV�PLWMj�GHO�UHQGLPHQW�GH�OD�FDUWHUD�GH�FUqGLWV��TXH�V
REWp�FRP�HO�TXRFLHQW�
HQWUH�HOV�LQJUHVVRV�GHO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV�GH�OD�FDUWHUD�GH�FUqGLW�L�HO�VDOGR�PLWMj�
GH�OD�FDUWHUD�GH�FUqGLW�QHW�GHO�SHUtRGH�HVWDQF��WULPHVWUDO��

 > 7LSXV�PLWMj�GHOV�UHFXUVRV�GH�O
DFWLYLWDW�GHWDOOLVWD��TXH�V
REWp�FRP�HO�TXRFLHQW�HQWUH�
HOV�FRVWRV�GHO� WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV�GHOV� UHFXUVRV�GH� O
DFWLYLWDW�GHWDOOLVWD� L�HO�VHX�
VDOGR�PLWMj�GHO�SHUtRGH�HVWDQF��WULPHVWUDO��H[FORHQW�QH�HOV�SDVVLXV�VXERUGLQDWV��

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��SHUPHW�HO�VHJXLPHQW�GHO�GLIHUHQFLDO�HQWUH�LQJUHVVRV�L�GHVSHVHV�
per interessos de clients. 

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

2019 2020

1XPHUDGRU ,QJUHVVRV�GHO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV�FDUWHUD�
de crèdit ����� 4.352 

Denominador Saldo mitjà de la cartera crèdit net ������� 229.195 

�D� 7LSXV�PLWMj�UHQGLPHQW�FDUWHUD�FUHGLWtFLD�
��� ����� �����

1XPHUDGRU &RVWRV�GHO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV�UHFXUVRV�
PLQRULVWHV�HQ�EDODQo 44 16 

Denominador 6DOGR�PLWMj�UHFXUVRV�PLQRULVWHV�HQ�EDODQo �������� 240.052 

�E� 7LSXV�PLWMj�FRVW�GLSzVLWV�PLQRULVWHV�HQ�
EDODQo���� ����� ����

'LIHUHQFLDO�GH�OD�FOLHQWHOD������D���E� ����� ����
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

E��'LIHUHQFLDO�GH�EDODQo 
 
([SOLFDFLy��diferència entre:

 > 7LSXV�PLWMj�GHO�UHQGLPHQW�GHOV�DFWLXV��TXH�V
REWp�FRP�HO�TXRFLHQW�HQWUH�HOV� LQ-
JUHVVRV�SHU�LQWHUHVVRV�GXUDQW�HO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV�L�HOV�DFWLXV�WRWDOV�PLWMDQV�GHO�
SHUtRGH�HVWDQF��WULPHVWUDO���

 > 7LSXV�PLWMj�GHO�FRVW�GHOV�UHFXUVRV��TXH�V
REWp�FRP�HO�TXRFLHQW�HQWUH�OHV�GHVSHVHV�
SHU�LQWHUHVVRV�GHO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DGHV�L�HOV�UHFXUVRV�WRWDOV�PLWMDQV�GHO�SHUtRGH�
HVWDQF��WULPHVWUDO��

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��SHUPHW�HO�VHJXLPHQW�GHO�GLIHUHQFLDO�HQWUH�HOV�LQJUHVVRV�L�OHV�
GHVSHVHV�SHU�LQWHUHVVRV�TXH�JHQHUHQ�GHOV�DFWLXV�L�SDVVLXV�GHO�EDODQo�GHO�*UXS�

F��52( 
 
([SOLFDFLy��4XRFLHQW�HQWUH�HO�UHVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS��DMXVWDW�SHU�O
LPSRUW�GHO�FXSy�
de l'Additional Tier 1�UHJLVWUDW�HQ�IRQV�SURSLV��L�HOV�IRQV�SURSLV�PpV�DMXVWRV�GH�YDORUD-
FLy�PLWMDQV�GHOV�~OWLPV�GRW]H�PHVRV�

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��SHUPHW�HO�VHJXLPHQW�GH� OD�UHQGLELOLWDW�REWLQJXGD�VREUH�HOV�
fons propis.

2019 2020

�D� 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS���0 ������ 1.381

�E� &XSy�$GGLWLRQDO�7LHU�� ������ ������

Numerador 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS�DMXVWDW���0�
�D�E� 1.572 1.238 

�F� Fons propis mitjans 12M ������� 26.406 

�G� $MXVWRV�GH�YDORUDFLy�PLWMDQV���0 ������ ��������

Denominador )RQV�SURSLV���DMXVWRV�GH�YDORUDFLy�PL-
WMDQV���0��F���G� 24.732 24.759

52(���� ���� 5.0%

52(�����H[FORHQW�QH�O
$FRUG�/DERUDO ���� -

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

2019 2020

1XPHUDGRU ,QJUHVVRV�ÀQDQFHUV�GHO�WULPHVWUH�DQXDOLW]DWV ����� 6.863 

Denominador $FWLXV�WRWDOV�PLWMDQV�GHO�SHUtRGH�WULPHVWUDO ������� 456.953 

�D� 7LSXV�PLWMj�UHQGLPHQW�GHOV�DFWLXV���� ����� �����

1XPHUDGRU 'HVSHVHV�ÀQDQFHUHV�GHO�WULPHVWUH�
DQXDOLW]DGHV 2.154 �����

Denominador 5HFXUVRV�WRWDOV�PLWMDQV�GHO�SHUtRGH�WULPHVWUDO �������� 456.953 

�E� 7LSXV�PLWMj�FRVW�GHOV�UHFXUVRV���� ����� �����

'LIHUHQFLDO�GH�EDODQo������D���E� ����� ����
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

2019 2020

�D� 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS���0 ������ 1.381 

�E� &XSy�DGGLWLRQDO�7LHU�� ������ ������

Numerador 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS�DMXVWDW���0�
�D�E� 1.572 1.238 

�F� Fons propis mitjans 12M ������� 26.406

�G� $MXVWRV�GH�YDORUDFLy�PLWMDQV���0 ������ ��������

�H� $FWLXV�LQWDQJLEOHV�PLWMDQV���0 �������� ��������

Denominador
)3���DMXVWRV�GH�YDORUDFLy�PLWMDQV�
H[FORHQW�QH�HOV�DFWLXV�LQWDQJLEOHV���0��F�
��G���H�

20.484 20.463 

527(���� ���� ����

527(�����H[FORHQW�QH�O
$FRUG�/DERUDO ����� -

2019 2020

�D� 5HVXOWDW�GHVSUpV�G
LPSRVWRV�L�DEDQV�GH�
minoritaris 12M ������ 1.382

�E� &XSy�DGGLWLRQDO�7LHU�� ������ ������

Numerador 5HVXOWDW�QHW�DMXVWDW���0��D���E� 1.575 1.238

Denominador $FWLXV�WRWDOV�PLWMDQV���0 403.842 433.785 

52$���� ���� ����

52$�����H[FORHQW�QH�O
$FRUG�/DERUDO ���� -

G��527( 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH��

 > 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS��DMXVWDW�SHU�O
LPSRUW�GHO�FXSy�GH�O
Additional Tier 1 regis-
WUDW�D�IRQV�SURSLV���

 > )RQV�SURSLV�PpV�DMXVWRV�GH�YDORUDFLy�PLWMDQV����PHVRV�GHGXLQW�HOV�DFWLXV�LQWDQJL-
EOHV�DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy��TXH�V
REWp�GH�O
HStJUDI�ª$FWLXV�LQWDQJLEOHV�GHO�EDODQo�
S~EOLF«�PpV�HOV�DFWLXV�LQWDQJLEOHV�L�IRQV�GH�FRPHUo�DVVRFLDWV�D�OHV�SDUWLFLSDGHV�
QHWV�GHO�VHX�IRQV�GH�GHWHULRUDPHQW��UHJLVWUDWV�HQ�O
HStJUDI�ª,QYHUVLRQV�HQ�QHJRFLV�
FRQMXQWV�L�DVVRFLDGHV�GHO�EDODQo�S~EOLF«��

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��LQGLFDGRU�XWLOLW]DW�SHU�PHVXUDU�OD�UHQGLELOLWDW�VREUH�HO�SDWULPRQL�
tangible.

H��52$ 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�HO�UHVXOWDW�QHW��DMXVWDW�SHU�O
LPSRUW�GHO�FXSy�GH�O
Additional 
Tier 1�UHJLVWUDW�D�IRQV�SURSLV��L�HOV�DFWLXV�WRWDOV�PLWMDQV�GHOV�~OWLPV�GRW]H�PHVRV�

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��LQGLFD�OD�UHQGLELOLWDW�REWLQJXGD�DPE�UHODFLy�DOV�DFWLXV�

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2020
Informe de Gestió 
Consolidat

I��525:$ 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�HO�UHVXOWDW�QHW��DMXVWDW�SHU�O
LPSRUW�GHO�FXSy�GH�O
Additional 
Tier 1 UHJLVWUDW�D�IRQV�SURSLV��L�HOV�DFWLXV�WRWDOV�PLWMDQV�SRQGHUDWV�SHU�ULVF�GHOV�~OWLPV�
dotze mesos.

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��LQGLFD�OD�UHQGLELOLWDW�REWLQJXGD�SRQGHUDQW�HOV�DFWLXV�SHO�VHX�
risc. 

2019 2020

�D� 5HVXOWDW�GHVSUpV�G
LPSRVWRV�L�DEDQV�GH�
minoritaris 12M ������ 1.382 

�E� &XSy�$GGLWLRQDO�7LHU�� ������ ������

Numerador 5HVXOWDW�QHW�DMXVWDW���0��D���E� 1.575 1.238

Denominador Actius ponderats per riscos regulatoris 
12M 148.114 146.709

525:$���� ���� ����

525:$�����H[FORHQW�QH�O
$FRUG�/DERUDO ���� -

J��,QJUHVVRV�core 
 
([SOLFDFLy��VXPD�GHO�PDUJH�G
LQWHUHVVRV��FRPLVVLRQV��LQJUHVVRV�GHO�QHJRFL�
G
DVVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�ULVF��HO�UHVXOWDW�SHO�PqWRGH�GH�OD�SDUWLFLSDFLy�GH�SegurCaixa 
$GHVODV�L�LQJUHVVRV�GH�SDUWLFLSDGHV�DVVHJXUDGRUHV�GHO�%3,�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��PRVWUD�O
HYROXFLy�GHOV�LQJUHVVRV�SURFHGHQWV�GHO�QHJRFL�WUDGL-
FLRQDO��EDQFDUL�L�DVVHJXUDGRU��GHO�*UXS�

2019 2020

�D� Marge d'Interessos 1.231 1.253

�E� 3��(TXLYDOqQFLD�6&$ ��� ��

�F� 3��(TXLYDOqQFLD�%3,�%DQFDVVHJXUDQFHV 4 4

�G� Comissions netes 694 ����

�H� Ing i Desp. Emparats per contracte 
G
DVVHJXUDQFHV 149 156 

Ingressos Core (a + b + c + d + e) 2.115 2.152 

K��5jWLR�G
HÀFLqQFLD 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�OHV�GHVSHVHV�G
H[SORWDFLy��GHVSHVHV�G
DGPLQLVWUDFLy�L�
DPRUWLW]DFLy��L�HO�PDUJH�EUXW��R�LQJUHVVRV�core SHU�D�OD�UjWLR�G
HÀFLqQFLD�core��GHOV�
~OWLPV�GRW]H�PHVRV�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��UjWLR�KDELWXDO�HQ�HO�VHFWRU�EDQFDUL�SHU�UHODFLRQDU�HOV�FRVWRV�
amb els ingressos generats.

2019 2020

Numerador Despeses d'administració i amortització 
12M ����� 4.579

Denominador 0DUJH�EUXW���0 8.605 8.409

5jWLR�G
HÀFLqQFLD ����� �����

2019 2020

Numerador Despeses d'administració i amortització 
VHQVH�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV���0 ����� 4.579 

Denominador 0DUJH�EUXW���0 8.605 8.409 

5jWLR�G
HÀFLqQFLD�VHQVH�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV ����� �����

2019 2020

Numerador Despeses d'administració i amortització 
VHQVH�GHVSHVHV�H[WUDRUGLQjULHV���0 ����� 4.479 

Denominador Ingressos core 12M 8.316 8.310 

5jWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH ����� �����

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat
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2019 2020

Numerador 'HXWRUV�GXEWRVRV�FUqGLW�FOLHQWHOD���ULVFRV�
contingents ������ 8.601 

Denominador Crèdit clientela +  riscos contingents 244.262 260.794 

5jWLR�GH�PRURVLWDW���� ���� ����

Gestió del risc

D��&RVW�GHO�ULVF 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�HO�WRWDO�GH�GRWDFLRQV�SHU�D�LQVROYqQFLHV��GRW]H�PHVRV��L�HO�
VDOGR�PLWMj�EUXW�GH�FUqGLWV�D�OD�FOLHQWHOD�L�ULVFRV�FRQWLQJHQWV��DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy�

Nota: els saldos mitjans es calculen com la mitjana dels saldos puntuals al tancament 
de cada mes del període analitzat.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V� mètrica per monitorar el cost per dotacions per a insolvències 
sobre la cartera de crèdit.

(O� FRVW� GHO� ULVF� GHOV� QRX� PHVRV� DQXDOLW]DW� �������� FRUUHVSRQHQW� DO� WRWDO� GH� GRWD-
FLRQV� SHU� D� LQVROYqQFLHV� GHOV� QRX� PHVRV� DQXDOLW]DWV� GLYLGLW� SHO� VDOGR� PLWMj� EUXW� GH�
FUqGLWV� D� OD� FOLHQWHOD� L� ULVFRV� FRQWLQJHQWV� GHOV� QRX� PHVRV�� DPE� FULWHULV� GH� JHVWLy�� 

E��5jWLR�GH�PRURVLWDW 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > 'HXWRUV�GXEWRVRV�GHO�FUqGLW�D� OD�FOLHQWHOD� L�GHOV�ULVFRV�FRQWLQJHQWV��DPE�FULWHULV�
de gestió.

 > &UqGLWV�D�OD�FOLHQWHOD�L�ULVFRV�FRQWLQJHQWV�EUXWV��DPE�FULWHUL�GH�JHVWLy�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��PqWULFD�SHU�PRQLWRUDU�L�VHJXLU�O
HYROXFLy�GH�OD�TXDOLWDW�GH�OD�
cartera creditícia.

F��5jWLR�GH�FREHUWXUD 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > Total de fons de deteriorament del crèdit a la clientela i dels riscos contingents, 
amb criteris de gestió.

 > 'HXWRUV�GXEWRVRV�GHO�FUqGLW�D�OD�FOLHQWHOD�L�GHOV�ULVFRV�FRQWLQJHQWV��DPE�FULWHULV�
de gestió.

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��PqWULFD�SHU�PRQLWRUDU�OD�FREHUWXUD�YLD�SURYLVLRQV�GHOV�FUqGLWV�
GXEWRVRV��

2019 2020

Numerador Fons deteriorament crèdit clientela + 
riscos contingents 4.863 5.755

Denominador 'HXWRUV�GXEWRVRV�FUqGLW�FOLHQWHOD���ULVFRV�
contingents ������ 8.601 

5jWLR�GH�FREHUWXUD���� 55% 67%

G��5jWLR�GH�FREHUWXUD�G
LPPREOHV�GLVSRQLEOHV�SHU�D�OD�YHQGD 
 
([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > 'HXWH�EUXW�FDQFHOÃODW�HQ� O
H[HFXFLy�KLSRWHFjULD�R�GDFLy�GH� O
LPPREOH�PHQ\V�HO�
YDORU�FRPSWDEOH�QHW�DFWXDO�GH�O
DFWLX�LPPRELOLDUL�

 > 'HXWH�EUXW�FDQFHOÃODW�HQ�O
H[HFXFLy�KLSRWHFjULD�R�GDFLy�GH�O
LPPREOH�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��UHÁHFWHL[�HO�QLYHOO�GH�FREHUWXUD�YLD�VDQHMDPHQWV�HIHFWXDWV� L�
SURYLVLRQV�FRPSWDEOHV�GHOV�DFWLXV�DGMXGLFDWV�GLVSRQLEOHV�SHU�D�OD�YHQGD�

2019 2020

�D� 'HXWH�EUXW�FDQFHO�ODW�HQ�O
H[HFXFLy�
hipotecària ����� 1.613 

�E� 9DORU�&RPSWDEOH�1HW�GHO�DFWLX�DGMXGLFDW 958 930 

Numerador &REHUWXUD�WRWDO�GHO�DFWLX�DGMXGLFDW��D���E� 618 683

Denominador 'HXWH�EUXW�FDQFHO�ODW�HQ�O
H[HFXFLy�
hipotecària 1.576 1.613

5jWLR�FREHUWXUD�LPPREOHV�'39���� 39% 42%

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
Independent

,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
corresponent al 2020

La Nostra 
Identitat

2019 2020

Numerador Dotacions per a insolvències 12M ���� 1.915 

Denominador 6DOGR�PLWMj�EUXW�GH�FUqGLWV���ULVFRV�
contingents 12M 243.143 255.548 

&RVW�GHO�ULVF���� ����� �����
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2019 2020

Numerador 3URYLVLy�FRPSWDEOH�GHOV�DFWLXV�DGMXGLFDWV 414 488

�D� 9DORU�&RPSWDEOH�1HW�GHO�DFWLX�DGMXGLFDW 958 930 

�E� &REHUWXUD�FRPSWDEOH�GHO�DFWLX�DGMXGLFDW 414 488

Denominador 9DORU�FRPSWDEOH�EUXW�GHO�DFWLX�DGMXGLFDW�
�D���E� 1.372 1.418 

5jWLR�FREHUWXUD�FRPSWDEOH�LPPREOHV�'39����� 30% 34%

2019 2020

�D� $FWLXV�/tTXLGV�G
$OWD�4XDOLWDW��+4/$
V� ������� 95.367

�E� 'LVSRQLEOH�HQ�SzOLVVD�%&(�QR�+4/$
V 34.410 19.084

$FWLXV�/tTXLGV�7RWDOV��D���E� 89.427 114.451 

2019 2020

Numerador &UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD�GH�JHVWLy�QHW��D�E�F� 218.420 234.877 

�D� &UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD�GH�JHVWLy�EUXW �������� 243.924 

�E� Fons per a insolvències ������ 5.620 

�F� Crèdit de mediació 4.282 3.426

Denominador 5HFXUVRV�GH�O
DFWLYLWDW�GH�FOLHQWV�HQ�
EDODQo� 218.532 242.234 

/RDQ�WR�GHSRVLWV���� 100 % 97%

H��5jWLR�GH�FREHUWXUD�FRPSWDEOH�G
LPPREOHV�GLVSRQLEOHV�SHU�D�OD�YHQGD

([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > &REHUWXUD�FRPSWDEOH��SURYLVLRQV�FRPSWDEOHV�GHOV�DFWLXV�DGMXGLFDWV�

 > 9DORU�FRPSWDEOH�EUXW�GH� O
DFWLX� LPPRELOLDUL�� VXPD�GHO�YDORU�FRPSWDEOH�QHW� L� OD�
FREHUWXUD�FRPSWDEOH�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��LQGLFDGRU�GH�FREHUWXUD�GHOV�DFWLXV�DGMXGLFDWV�GLVSRQLEOHV�SHU�
a la venda via provisions comptables. 

Liquiditat

D��$FWLXV�OtTXLGV�WRWDOV

([SOLFDFLy��VXPD�GHOV�+4/$��High Quality Liquid Assets�G
DFRUG�DPE�HO�TXH�HVWDEOHL[�
HO�UHJODPHQW�GHOHJDW�GH�OD�&RPLVVLy�(XURSHD��GH����G
RFWXEUH�GH�������L�HO�GLVSRQLEOH�
D�OD�SzOLVVD�DO�%DQF�&HQWUDO�(XURSHX�QR�+4/$�

5HOOHYjQFLD�GHO�VHX�~V��LQGLFDGRU�GH�OD�OLTXLGLWDW�GH�O
HQWLWDW�

E��Loan to deposits

([SOLFDFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > Crèdit a la clientela net amb criteris de gestió minorat pels crèdits de mediació 
�ÀQDQoDPHQW�DWRUJDW�SHU�RUJDQLVPHV�S~EOLFV��

 > 5HFXUVRV�GH�O
DFWLYLWDW�GH�FOLHQWV�HQ�EDODQo�

5HOOHYjQFLD� GHO� VHX� ~V�� PqWULFD� TXH� PRVWUD� O
HVWUXFWXUD� GH� ÀQDQoDPHQW� PLQRULVWD�
�SHUPHW� YDORUDU� OD�SURSRUFLy�GHO� FUqGLW�PLQRULVWD�TXH�HVWj� ÀQDQoDW�SHU� UHFXUVRV�GH�
O
DFWLYLWDW�GH�FOLHQWV��

Línies 
(VWUDWqJLTXHV

Estat 
d'informació  
No Financera

Glossari i 
estructura  
del Grup

Informe de 
9HULÀFDFLy�
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,QIRUPH�$QXDO�GH�
*RYHUQ�&RUSRUDWLX�
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La Nostra 
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5jWLRV�ERUVjULV

D��%3$��%HQHÀFL�SHU�DFFLy���TXRFLHQW�HQWUH�HO�UHVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS��DMXVWDW�SHU�
O
LPSRUW�GHO�FXSy�GH�O
Additional Tier 1�UHJLVWUDW�D�IRQV�SURSLV��L�HO�QRPEUH�PLWMj�
G
DFFLRQV�HQ�FLUFXODFLy�

Nota: El nombre mitjà d'accions en circulació s'obté com el nombre mitjà d'accions 
emeses menys el nombre mitjà d'accions en autocartera. Els números mitjans es calcu-
len com la mitjana de puntuals de tancament de cada mes del període analitzat.

2019 2020

�D� 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS���0 ����� 1.381

�E� &XSy�$GGLWLRQDO�7LHU�� ����� �����

Numerador 5HVXOWDW�DWULEXwW�DO�*UXS�DMXVWDW��D���E� 1.572 1.238

Denominador 1RPEUH�PLWMj�G
DFFLRQV�HQ�FLUFXODFLy�
netes d'autocartera 5.978 5.978

%3$��%HQHÀFL�SHU�DFFLy� ���� ����

E��3(5�(Price-to-earnings ratio): TXRFLHQW�HQWUH�HO�YDORU�GH�FRWLW]DFLy�L�HO�EHQHÀFL�
SHU�DFFLy��%3$��

2019 2020

Numerador Valor de cotització al tancament del 
període ����� �����

Denominador %HQHÀFL�SHU�DFFLy��%3$� 0,26 ����

3(5�(Price-to-earnings ratio) ����� �����

F��5HQGLELOLWDW�SHU�GLYLGHQG��TXRFLHQW�HQWUH�HOV�GLYLGHQGV�SDJDWV��HQ�DFFLRQV�R�HQ�
HIHFWLX��HQ�O
~OWLP�H[HUFLFL�L�HO�YDORU�GH�FRWLW]DFLy�GH�O
DFFLy�HQ�OD�GDWD�GH�WDQFDPHQW�
del període. 

2019 2020

Numerador 'LYLGHQGV�SDJDWV��HQ�DFFLRQV�R�HIHFWLX��
O
~OWLP�H[HUFLFL ���� ����

Denominador Valor de cotització de l'acció al 
tancament del període ����� �����

5HQGLELOLWDW�SHU�GLYLGHQG ����� �����

G��97&��9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH��SHU�DFFLy��TXRFLHQW�HQWUH�HO�SDWULPRQL�QHW�PHQ\V�
HOV�LQWHUHVVRV�PLQRULWDULV�L�HO�QRPEUH�G
DFFLRQV�HQ�FLUFXODFLy�IXOO\�GLOXWHG��HQ�XQD�GDWD�
determinada.

/HV�DFFLRQV�HQ�FLUFXODFLy�IXOO\�GLOXWHG�V
REWHQHQ�FRP�OHV�DFFLRQV�HPHVHV��PLQRUDGHV�SHO�
nombre d'accions en autocartera), més el nombre d'accions resultants de la hipotèti-
ca conversió/bescanvi dels instruments de deute convertibles/bescanviables emesos en 
una data determinada.

97&7��YDORU�WHzULF�FRPSWDEOH�WDQJLEOH��SHU�DFFLy��TXRFLHQW�HQWUH�

 > 3DWULPRQL�QHW�PLQRUDW�SHOV�LQWHUHVVRV�PLQRULWDULV�L�HO�YDORU�GHOV�DFWLXV�LQWDQJLEOHV�

 > 1RPEUH�G
DFFLRQV�HQ�FLUFXODFLy�IXOO\�GLOXWHG�HQ�XQD�GDWD�GHWHUPLQDGD�

P/VTC: TXRFLHQW�HQWUH�HO�YDORU�GH�FRWLW]DFLy�GH�O
DFFLy�DO�WDQFDPHQW�GHO�SHUtRGH�L�HO�
YDORU�WHzULF�FRPSWDEOH�

3�97&�WDQJLEOH��TXRFLHQW�HQWUH�HO�YDORU�GH�FRWLW]DFLy�GH�O
DFFLy�DO�WDQFDPHQW�GHO�SH-
UtRGH�L�HO�YDORU�WHzULF�FRPSWDEOH�WDQJLEOH��

2019 2020

�D� Patrimoni Net 25.151 ������

�E� Interessos minoritaris ���� ����

Numerador 3DWULPRQL�QHW�DMXVWDW� 
�F� �D���E� 25.123 25.252

Denominador Accions en circulació netes d'autocartera 
�G� 5.978 5.977

H� ��F���G� 9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH� 
�½�DFFLy� ���� ����

�I � $FWLXV�LQWDQJLEOHV��PLQRUHQ�HO�SDWULPRQL�QHW�
DMXVWDW� ������� �������

J� ���F���I����G� 9DORU�WHzULF�FRPSWDEOH�WDQJLEOH��½�DFFLy� ���� ����

�I � Cotització al tancament del període ����� 2,101

f / i P/VTC (Valor de cotització  
VHJRQV�YDORU�FRPSWDEOH� ���� ����

f / g
3�97&�WDQJLEOH� 
(Valor de cotització segons valor compta-
EOH�WDQJLEOH�

���� ����
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Adaptació de l'estructura del compte de pèrdues L�JXDQ\V�S~EOLF�DO�IRUPDW�GH�JHVWLy

Comissions netes. ,QFORX�HOV�HStJUDIV�VHJ�HQWV�

 > Ingressos per comissions. 

 > Despeses per comissions.

5HVXOWDW�G
RSHUDFLRQV�ÀQDQFHUHV�� ,QFORX�HOV� HStJUDIV�
VHJ�HQWV�

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�GRQDU�GH�EDL[D�HQ�FRPSWHV�
DFWLXV�L�SDVVLXV�ÀQDQFHUV�QR�YDORUDWV�D�YDORU�UDRQD-
EOH�DPE�FDQYLV�HQ�UHVXOWDWV��QHW��

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�SHU�DFWLXV�ÀQDQFHUV�QR�GHVWLQDWV�
D�QHJRFLDFLy�YDORUDWV�REOLJDWzULDPHQW�D�YDORU�UDR-
QDEOH�DPE�FDQYLV�HQ�UHVXOWDWV��QHW��

 > *XDQ\V� R� SqUGXHV� SHU� DFWLXV� L� SDVVLXV� ÀQDQFHUV�
PDQWLQJXWV�SHU�QHJRFLDU��QHW��

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�UHVXOWDQWV�GH�OD�FRPSWDELOLWDW�GH�
FREHUWXUHV��QHW��

 > 'LIHUqQFLHV�GH�FDQYL��QHW��

Despeses d'administració i amortització. ,QFORX� HOV�
HStJUDIV�VHJ�HQWV��

 > Despeses d'administració.

 > Amortització. 

0DUJH�G
H[SORWDFLy��

 > ����0DUJH�EUXW�

 > ����'HVSHVHV�G
H[SORWDFLy�

3qUGXHV�SHU�GHWHULRUDPHQW�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�L�DOWUHV�

provisions. ,QFORX�HOV�HStJUDIV�VHJ�HQWV�

 > Deteriorament del valor o reversió del deteriora-
PHQW�GHO�YDORU�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�QR�YDORUDWV�D�YDORU�
UDRQDEOH�DPE�FDQYLV�HQ�UHVXOWDWV�L�SqUGXHV�L�JXDQ\V�
QHWV�SHU�PRGLÀFDFLy�

 > Provisions o reversió de provisions. 

Del qual: dotacions per a insolvències. 

 > Deteriorament del valor o reversió del deteriora-
PHQW�GHO�YDORU�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�QR�YDORUDWV�D�YDORU�
UDRQDEOH�DPE�FDQYLV�HQ�UHVXOWDWV�FRUUHVSRQHQWV�D�
préstecs i bestretes a cobrar a la clientela amb cri-
teris de gestió.

 > Provisions o reversió de provisions corresponents 
a provisions per a riscos contingents amb criteris 
de gestió.

Del qual: altres dotacions a provisions. 

 > Deteriorament del valor o reversió del deteriora-
PHQW�GHO�YDORU�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV�QR�YDORUDWV�D�YDORU�
UDRQDEOH�DPE�FDQYLV�HQ�UHVXOWDWV��H[FORHQW�QH�HO�VDO-
do corresponent a préstecs i bestretes a cobrar a la 
clientela amb criteris de gestió.

 > Provisions o reversió de provisions, excloent-ne les 
provisions corresponents a riscos contingents amb 
criteris de gestió.

*XDQ\V�SqUGXHV�HQ�EDL[D�G
DFWLXV�L�DOWUHV��,QFORX�HOV�

HStJUDIV�VHJ�HQWV�

 > Deteriorament del valor o reversió del deteriora-
PHQW�GHO�YDORU�G
LQYHUVLRQV�HQ�QHJRFLV�FRQMXQWV�R�
associades.

 > Deteriorament del valor o reversió del deteriora-
PHQW�GHO�YDORU�G
DFWLXV�QR�ÀQDQFHUV�

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�HQ�GRQDU�GH�EDL[D�HQ�FRPSWHV�
DFWLXV�QR�ÀQDQFHUV�L�SDUWLFLSDFLRQV��QHW��

 > )RQV�GH�FRPHUo�QHJDWLX�UHFRQHJXW�HQ�UHVXOWDWV��

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�SURFHGHQWV�G
DFWLXV�QR�FRUUHQWV�L�
JUXSV�DOLHQDEOHV�G
HOHPHQWV�FODVVLÀFDWV�FRP�D�PDQ-
WLQJXWV�SHU�D�OD�YHQGD�QR�DGPLVVLEOHV�FRP�D�DFWLYL-
WDWV�LQWHUURPSXGHV��QHW��

5HVXOWDW�DWULEXwW�D�LQWHUHVVRV�PLQRULWDULV�L�DOWUHV��,QFORX�
HOV�HStJUDIV�VHJ�HQWV�

 > 5HVXOWDW�GHO�SHUtRGH�DWULEXwEOH�D�LQWHUHVVRV�PLQR-
ULWDULV��SDUWLFLSDFLRQV�QR�GRPLQDQWV��

 > *XDQ\V�R�SqUGXHV�GHVSUpV�G
LPSRVWRV�SURFHGHQWV�
G
DFWLYLWDWV�LQWHUURPSXGHV�
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Conciliació d'indicadors d'activitat amb criteris de gestió

Desembre de 2020
En milions d'euros 

$FWLXV�ÀQDQFHUV�D�FRVW�DPRUWL]DW����&OLHQWHOD��%DODQo�3~EOLF� 236.988 

$GTXLVLFLy�WHPSRUDO�G
DFWLXV��VHFWRU�S~EOLF�L�SULYDW� ������

Cambres de compensació ������

$OWUHV�DFWLXV�ÀQDQFHUV�VHQVH�QDWXUDOHVD�GHWDOOLVWD� ������

$FWLXV�ÀQDQFHUV�QR�GHVWLQDWV�SHU�D�QHJRFLDFLy�YDORUDWV�REOLJDWRULDPHQW�D�YDORU�
UDRQDEOH�DPE�FDQYLV�D�UHVXOWDWV���3UqVWHFV�L�EHVWUHWHV��%DODQo�3~EOLF� 85 

%RQV�GH�UHQGD�À[D�DVVLPLODEOHV�D�FUqGLW�PLQRULVWD��$FWLXV�ÀQDQFHUV�D�FRVW�DPRUWL]DW���
9DORUV�5HSUHVHQWDWLXV�GH�'HXWH�GHO�%DODQo�3~EOLF� 2.715 

%RQV�GH�UHQGD�À[D�DVVLPLODEOHV�D�FUqGLW�GHWDOOLVWD��$FWLXV�DIHFWHV�DO�QHJRFL�
DVVHJXUDGRU�GHO�EDODQo�S~EOLF� 189 

Fons per a insolvències 5.620 

&UqGLW�D�OD�FOLHQWHOD��EUXW�DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy 243.924 

Desembre de 2020
En milions d'euros 

3DVVLXV�DIHFWHV�DO�QHJRFL�DVVHJXUDGRU��EDODQo�S~EOLF� 72.129 

3OXVYjOXHV�DVVRFLDGHV�DOV�DFWLXV�DIHFWHV�DO�QHJRFL�DVVHJXUDGRU��H[FORX�XQLW�OLQN�L�DOWUHV� ���������

3DVVLXV�SHU�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV�DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy 59.360 

Desembre de 2020
En milions d'euros 

3DVVLXV�ÀQDQFHUV�D�FRVW�DPRUWLW]DW�²�'LSzVLWV�GH�OD�FOLHQWHOD��%DODQo�S~EOLF� 245.167 

5HFXUVRV�QR�GHWDOOLVWHV��UHJLVWUDWV�HQ�O
HStJUDI�ª3DVVLXV�ÀQDQFHUV�D�FRVW�DPRUWLW]DW�
��'LSzVLWV�GH�OD�FOLHQWHOD«� ��������

&qGXOHV�PXOWLFHGHQWV�L�GLSzVLWV�VXERUGLQDWV ��������

Entitats de contrapartida i altres ������

5HFXUVRV�GHWDOOLVWHV��UHJLVWUDWV�D�3DVVLXV�ÀQDQFHUV�D�FRVW�DPRUWLW]DW�²� 
9DORUV�5HSUHVHQWDWLXV�GH�'HXWH� 1.436 

Emissions retail i altres 1.436 

3DVVLXV�SHU�FRQWUDFWHV�G
DVVHJXUDQFHV�DPE�FULWHULV�GH�JHVWLy 59.360 

7RWDO�UHFXUVRV�GH�EDODQo 303.650 

Actius sota gestió 106.643 

Altres comptes1 5.115 

Total recursos de clients 415.408 
1 ,QFORX��HQWUH�G
DOWUHV��UHFXUVRV�WUDQVLWRULV�DVVRFLDWV�D�WUDQVIHUqQFLHV�L�UHFDSWDFLy��DL[t�FRP�DOWUHV�UHFXUVRV�TXH�KD�GLVWULEXwW�HO�*UXS��

CRÈDIT A LA CLIENTELA, BRUT 

PASSIUS PER CONTRACTES D'ASSEGURANCES 

RECURSOS DE CLIENTS Línies 
(VWUDWqJLTXHV
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Desembre de 2020
En milions d'euros 

3DVVLXV�ÀQDQFHUV�D�&RVW�$PRUWLW]DW�²�9DORUV�5HSUHVHQWDWLXV�GH�'HXWH�HPHVRV��%DODQo�
3~EOLF� 35.813 

)LQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO�QR�FRQVLGHUDW�D�O
HIHFWH�GH�OD�OLTXLGLWDW�EDQFDULD ��������

%RQV�GH�WLWXOLW]DFLy ��������

$MXVWRV�SHU�YDORUDFLy ������

$PE�QDWXUDOHVD�GHWDOOLVWD ��������

(PLVVLRQV�DGTXLULGHV�SHU�HPSUHVHV�GHO�*UXS�L�DOWUHV 88

'LSzVLWV�D�OD�FOLHQWHOD�D�O
HIHFWH�GH�OD�OLTXLGLWDW�EDQFjULD1 2.553 

)LQDQoDPHQW�LQVWLWXFLRQDO�D�O
HIHFWH�GH�OD�OLTXLGLWDW�EDQFjULD 35.010
1 2.520 milions d'euros de cèdules multicedents (netes d'emissions retingudes) i 33 milions d'euros de dipòsits subordinats.

EMISSIONS INSTITUCIONALS A L'EFECTE DE LA LIQUIDITAT 
BANCÀRIA 
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(VWUXFWXUD�del Grup

SUPORT AL NEGOCI

&DL[D%DQN�%XVLQHVV�
,QWHOOLJHQFH�������

'HVHQYROXSDPHQW�GH�SURMHFWHV�GLJLWDOV

ACTIVITAT DE NEGOCI

En
tit

at
s 

de
l g

ru
p

&DL[D%DQN�)DFLOLWLHV�
0DQDJHPHQW�������

&DL[D%DQN�2SHUDWLRQDO�
6HUYLFHV�������

6LON�$SOLFDFLRQHV�
������

6LOF�LPPREOHV�������

&DL[D%DQN�3D\PHQWV�
	�&RQVXPHU�������

3URPRFDL[D�������

&DL[D%DQN�
Electronic Money 
�����

&DL[D%DQN�(TXLSPHQW�
)LQDQFH�������
Arrendament de vehicles  
L�EpQV�G
HTXLSDPHQW

Telefónica Consumer 
)LQDQFH������
)LQDQoDPHQW�DO�FRQVXP

%XLOGLQJ�&HQWHU�
������

9LGD&DL[D�������

%3,�9LGD�H�3HQV}HV�
������
$VVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�
gestió de fons de pensions

&DL[D%DQN�$VVHW�
0DQDJHPHQW�������
*HVWLy�G
LQVWLWXFLRQV�G
LQYHUVLy�
col·lectiva

%3,�*HVWmR�GH�DFWLYRV�
������
*HVWLy�G
LQVWLWXFLRQV�G
LQYHUVLy�
col·lectiva

%DQFR�%3,�������
Entitat de crèdit de 
3RUWXJDO

*UXS�&DL[D%DQN &DL[D%DQN��6�$�       27.404

Gestió d'obres, manteniment, 
logística i compres

6HUYHLV�GH�EDFNRFH�G
DGPLQLVWUDFLy

Prestació de serveis informàtics

Gestió dels centres de processament 
de dades

,7�1RZ������

Serveis i projectes
WHFQROzJLFV�L�LQIRUPjWLFV

En
tit

at
s 

as
so

ci
ad

es
  

L�Q
HJ

RF
LV�

FR
QM

XQ
WV

)LQDQoDPHQW�DO�FRQVXP�L�
mitjans de pagament

7HQLGRUD�G
DFWLXV�
immobiliaris

Comercialització de 
SURGXctes

Entitat de 
pagament

$VVHJXUDQFHV�GH�YLGD�L�
gestió de fons de pensions

6HJXU&DL[D
$GHVODV��������
$VVHJXUDQFHV�QR�YLGD

&RUDO�+RPHV������
Serveis immobiliaris

&RPHUFLD�*OREDO
3D\PHQWV������
Entitat de pagament

Companhia de
6HJXURV�$OOLDQ]
3RUWXJDO������
$VVHJXUDQFHV

8QLFUH������
Mitjans de pagament

&RVHF������
$VVHJXUDQFHV�GH�FUqGLW

Nombre d'empleats. 
1RWD��6
KL�LQFORXHQ�OHV�HQWLWDWV�PpV�UHOOHYDQWV�SHU�OD�VHYD�FRQWULEXFLy�DO�*UXS�L�VH�Q
H[FORXHQ�OHV�RSHUDWLYHV�GH�QDWXUDOHVD�DFFLRQDULDO��GLYLGHQGV���O
RSHUDWLYD�H[WUDRUGLQjULD�L�OHV�DFWLYLWDWV�non-core��,QYHUVLRQHV�,QPRELOLDULDV�7HJXLVH�5HVRUW��6�/������
HPSOHDWV���/tGHUHV�GH�(PSUHVD�6LJOR�;;,��6�/�������L�&UHGLÀPR��(�)�&���6�$������HPSOHDWV���HQWUH�G
DOWUHV��

;;

(UVWH�%DQN�
������
Entitat de crèdit 
G
(XURSD�&HQWUDO

&DL[D%DQN�$0�
/X[HPERXUJ�������
*HVWLy�G
LQVWLWXFLRQV�G
LQYHUVLy�
col·lectiva

98

194

803

376

1

549

10

31

9

116 620

54

193

39

4

4.622

6XEJUXSV�GH�VRFLHWDWV� ����3HUFHQWDWJH�GH�SDUWLFLSDFLy�D����GH�GHVHPEUH�GH�����

1XHYR�0LFUR%DQN�
������
)LQDQoDPHQW�GH�PLFURFUqGLWV

29

,PDJLQ7HFK�������
Gestió del segment jove del 
banc

39

&DL[D%DQN�7LWXOL]DFLyQ�
������
Gestora de fons de 
WLWXOLW]DFLy

8

Entitat de crèdit d'Espanya

6HUYLUHG������
Societat espanyola de 
mitjà pagament

%DQFR�FRPHUFLDO�H�
de Investimentos 
�����

&DL[D%DQN�:HDOWK�
Management 
/X[HPERXUJ�������
(QWLWDW�GH�FUqGLW�D�/X[HPEXUJ

13
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CaixaBank, S.A. 
i societats dependents 
 
Informe de verificació independent 
de l’Estat d’Informació No Financera Consolidat 
a 31 de desembre de 2020 

 



 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Pº de la Alameda, 35 Bis, 46023 Valencia, España 
Tel.: +34 963 036 900 / +34 902 021 111, Fax: +34 963 036 901, www.pwc.es 1 
 
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª 
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290  

Traducció lliure de l’original en castellà 
 

La versió del nostre informe és una traducció de l’original, el qual va ser preparat en castellà. S’han pres totes les 
mesures necessàries per tal que la traducció sigui una representació el més acurada possible. Tot i això, en tots els 
aspectes d’interpretació de la informació, punts de vista i opinions, la versió original del nostre informe preval per 

davant d’aquesta traducció. 
 

Informe de verificació independent 
 
Als accionistes de CaixaBank, S.A.: 
 
D’acord amb l’article 49 del Codi de Comerç hem realitzat la verificació, amb l’abast de seguretat 
limitada, de l’Estat d’Informació No Financera Consolidat (d’ara endavant EINF) corresponent a 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020, de CaixaBank, S.A. (Societat dominant) i societats 
dependents (d’ara endavant CaixaBank o el Grup) que forma part de l’Informe de Gestió Consolidat 
adjunt del Grup. 
 
El contingut de l’Informe de Gestió Consolidat inclou informació addicional a la requerida per la 
normativa mercantil vigent en matèria d’informació no financera que no ha estat objecte del nostre 
treball de verificació. En aquest sentit, el nostre treball s’ha limitat exclusivament a la verificació de la 
informació identificada en les taules “Taula de continguts Llei 11/2018, de 28 de desembre” i “Índex de 
continguts GRI” de l’Informe de Gestió Consolidat adjunt. 
 
Responsabilitat dels administradors de la Societat dominant 
 
La formulació de l’EINF inclòs en l’Informe de Gestió Consolidat de CaixaBank, així com el contingut 
d’aquest, és responsabilitat dels administradors de CaixaBank, S.A. L’EINF s’ha preparat d’acord amb 
els continguts recollits en la normativa mercantil vigent i seguint els criteris dels Sustainability 
Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estàndards GRI) segons l’opció Exhaustiva 
d’acord a l’esmentat per a cada matèria en les taules “Taula de continguts Llei 11/2018, de 28 de 
desembre” i “Índex de continguts GRI” del mencionat Informe de Gestió Consolidat. 
 
Aquesta responsabilitat inclou així mateix el disseny, la implantació i el manteniment del control intern 
que es consideri necessari per a permetre que l’EINF estigui lliure d’incorrecció material, deguda a 
frau o error. 
 
Els administradors de CaixaBank, S.A. són també responsables de definir, implantar, adaptar i 
mantenir els sistemes de gestió dels quals s’obté la informació necessària per a la preparació de 
l’EINF. 
 
La nostra independència i control de qualitat 
 
Hem complert amb els requeriments d’independència i altres requeriments d’ètica del Codi d’Ètica per 
a Professionals de la Comptabilitat emès pel Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a 
Professionals de la Comptabilitat (IESBA, per les seves sigles en anglès) que està basat en els 
principis fonamentals d’integritat, objectivitat, competència i diligència professionals, confidencialitat i 
comportament professional. 
 
La nostra firma aplica la Norma Internacional de Control de Qualitat 1 (NICC 1) i manté, en 
conseqüència, un sistema global de control de qualitat que inclou polítiques i procediments 
documentats relatius al compliment de requeriments d’ètica, normes professionals i disposicions 
legals i reglamentàries aplicables. 
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L’equip de treball ha estat format per professionals experts en revisions d’Informació no Financera i, 
específicament, en informació d’acompliment econòmic, social i mediambiental. 
 
La nostra responsabilitat 
 
La nostra responsabilitat és expressar les nostres conclusions en un informe de verificació 
independent de seguretat limitada basant-nos en el treball realitzat. Hem dut a terme el nostre treball 
d’acord amb els requisits establerts en la Norma Internacional d’Encàrrecs d’Assegurament 3000 
Revisada en vigor, “Encàrrecs d’Assegurament diferents de l’Auditoria i de la Revisió d’Informació 
Financera Històrica” (NIEA 3000 Revisada) emesa pel Consell de Normes Internacionals d’Auditoria i 
Assegurament (IAASB) de la Federació Internacional de Comptadors (IFAC) i amb la Guia d’Actuació 
sobre encàrrecs de verificació de l’Estat d’Informació No Financera emesa per l’Institut de Censors 
Jurats de Comptes d’Espanya. 
 
En un treball de seguretat limitada els procediments duts a terme varien en naturalesa i moment de 
realització, i tenen una menor extensió, que els realitzats en un treball de seguretat raonable i, per 
tant, la seguretat proporcionada és també menor. 
 
El nostre treball ha consistit en la formulació de preguntes a la direcció, així com a les diverses unitats 
de CaixaBank que han participat en l’elaboració de l’EINF, en la revisió dels processos per a recopilar 
i validar la informació presentada en l’EINF i en l’aplicació de certs procediments analítics i proves de 
revisió per mostreig que es descriuen a continuació: 
 
x Reunions amb el personal de CaixaBank per a conèixer el model de negoci, les polítiques i els 

enfocaments de gestió aplicats, els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions i 
obtenir la informació necessària per a la revisió externa. 
 

x Anàlisi de l’abast, rellevància i integritat dels continguts inclosos en l’EINF de l’exercici 2020 en 
funció de l’anàlisi de materialitat realitzada per el Grup i descrita en l’apartat “Materialitat”, 
considerant els continguts requerits en la normativa mercantil en vigor. 

 
x Anàlisi dels processos per a recopilar i validar les dades presentades en l’EINF de l’exercici 

2020. 
 

x Revisió de la informació relativa als riscos, les polítiques i els enfocaments de gestió aplicats en 
relació als aspectes materials presentats en l’EINF de l’exercici 2020. 

 
x Comprovació, mitjançant proves, sobre la base de la selecció d’una mostra, de la informació 

relativa als continguts inclosos en l’EINF de l’exercici 2020 i la seva adequada compilació a 
partir de les dades subministrades per les fonts d’informació. 

 
x Obtenció d’una carta de manifestacions dels administradors i la direcció de la Societat 

dominant. 
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Conclusió 
 
Basant-nos en els procediments realitzats en la nostra verificació i en les evidències que hem obtingut 
no s’ha posat de manifest cap aspecte que ens faci creure que l’EINF de 2020 de CaixaBank 
corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 no ha estat preparat, en tots els 
seus aspectes significatius, d’acord amb els continguts recollits en la normativa mercantil vigent i 
seguint els criteris dels estàndards GRI segons l’opció Exhaustiva d’acord a l’esmentat per a cada 
matèria en les taules “Taula de continguts Llei 11/2018, de 28 de desembre” i “Índex de continguts 
GRI” del mencionat Informe de Gestió Consolidat. 
 
Ús i distribució 
 
Aquest informe ha estat preparat en resposta al requeriment establert en la normativa mercantil vigent 
a Espanya, per la qual cosa podria no ser adequat per a altres propòsits i jurisdiccions. 
 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
 
 
Original en castellà signat per 
Juan Ignacio Marull Guasch 
 
19 de febrer de 2021 
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Tot seguit hi ha l'Informe anual de govern corporatiu de Caixabank, 
S.A. (d’ara endavant, CaixaBank o la Societat) corresponent a l'exercici 
2020, elaborat en format lliure (presentat en el capítol de govern 
corporatiu de l'Informe de gestió consolidat), juntament amb la 
informació estadística exigida per la CNMV.

El document sencer està disponible al 
web corporatiu de CaixaBank (www.
caixabank.com) i al web de la CNMV.

La informació que conté l'Informe anual 
de govern corporatiu es presenta en re-
ferència a l'exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2020.

En el document s'utilitzen abreviatures 
per a determinades denominacions so-
cials de diverses entitats: FBLC (Fundació 
Bancària ”la Caixa”) i CriteriaCaixa (Crite-
riaCaixa, S.A.U.); així com per als òrgans 
de govern de CaixaBank: el Consell (el 
Consell d'Administració) o la JGA (la Jun-
ta General d'Accionistes).
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Sistemes Interns de Control i Gestió de Riscos  
HQ�UHODFLy�DPE�HO�SURFpV�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��SCIIF)
Índex

Entorn de control VREUH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�(F.1)
Governança i Òrgans responsables

Entorn de control sobre la informació financera 
(F.1)

 > Governança i Òrgans responsables
 > Estructura Organitzativa i Funcions de responsabilitat
 > Codi Ètic i Principis d'Actuació i Altres Polítiques de 
caràcter intern

 > Canal de denúncies
 > Formació

 

Avaluació de riscos de la informació financera 
(F.2)
 
Procediments i activitats de control de la 
informació financera (F.3)

 > Procediments de revisió i autorització de la informació 
ÀQDQFHUD

 > Procediments sobre els sistemes de la informació
 > Procediments per a la gestió de les activitats 
externalitzades i d'experts independents

 

Informació i comunicació (F.4)

 > Polítiques comptables
 > Mecanismes per a l'elaboració de la informació 
ÀQDQFHUD

 
Supervisió del funcionament del sistema de 
control intern sobre la informació financera (F.5)
 
Informe de l'auditor extern

Comitè Global de Riscos

Responsable de conèixer i analitzar els esdeveniments i els canvis més rellevants en les polítiques i les metodologies referents a l'administració, el seguiment, la mitigació i la gestió de 
GHWHULRUDPHQW�R�LQFLGqQFLHV�GH�WRWV�HOV�ULVFRV�TXH�HQWUHQ�HQ�HO�VHX�jPELW�GH�VHJXLPHQW�L�JHVWLy��HO�GH�ÀDELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HQWUH�DOWUHV��DSURYDGHV�SHOV�FRPLWqV�FRUUHVSRQHQWV��
i fer un seguiment del seu impacte.

COMITÈS

ÀREES FUNCIONALS

OG
Consell d'Administració
Responsable màxim de l'existència 
G
XQ�6&,,)�DGHTXDW�L�HÀFDo�

Comissió de Riscos
Assessora el Consell sobre la protecció global davant del risc, actual i futura, i la 
seva estratègia, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de 
l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup siguin co-
herents amb el grau de tolerància al risc establert i efectuant el seguiment del grau 
G
DGHTXDFLy�GHOV�ULVFRV�DO�SHUÀO�

Comissió d'Auditoria i Control
Assisteix el Consell en la supervisió del 
procés d'elaboració i presentació de la 
LQIRUPDFLy� ÀQDQFHUD� UHJXODGD� L� O
HÀFjFLD�
dels sistemes de control intern i de gestió 
de riscos.

Àrees Generadores d'Informació Financera

La Direcció Executiva d'Intervenció, Control de Gestió i Capital 
GH�O
HQWLWDW�pV�OD�TXH�JHQHUD�OD�PDMRULD�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�
i sol·licita a la resta d'àrees funcionals de l'Entitat i a les em-
preses del Grup la col·laboració necessària per obtenir el grau 
de detall d'aquesta informació que es considera adequat. No 
obstant això, hi ha altres Direccions que participen tant en la 
FRRUGLQDFLy�FRP�HQ�OD�JHQHUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�

Control Intern sobre la Informació Financera (CIIF)

Formant part del departament de Control Intern Financer, enquadrat dins la Segona Línia de Defensa de l'En-
WLWDW��HO�&,,)�pV�UHVSRQVDEOH�GH�OD�LGHQWLÀFDFLy��PHVXUDPHQW��VHJXLPHQW�L�UHSRUW�GHO�ULVF�GH�ÀDELOLWDW�G
LQIRUPDFLy�
ÀQDQFHUD��HVWDEOHL[�OHV�SROtWLTXHV�GH�JHVWLy�L�HOV�SURFHGLPHQWV�GH�FRQWURO��L�pV�UHVSRQVDEOH�GH�OD�UHYLVLy�GH�OD�VHYD�
aplicació per part de la Primera Línia de Defensa.

El CIIF depèn jeràrquicament de la Direcció Executiva d'Intervenció, Control de Gestió i Capital i funcionalment 
GHO�&RUSRUDWH�5LVN�0DQDJHPHQW�)XQFWLRQ��TXH�Wp�UHVSRQVDELOLWDW�HQ�OD�LGHQWLÀFDFLy��PHVXUDPHQW��DYDOXDFLy��JHVWLy�
i reporting dels riscos que entren dins el seu àmbit de competència, i té una visió general sobre la totalitat dels 
riscos del Grup.
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Pel que fa a la normativa interna que regula l'SCIIF, el 
2016  l'Entitat va elaborar i aprovar una Política Cor-
porativa sobre el sistema de control intern sobre la 
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��6&,,)�, que incloïa les seccions 
més conceptuals i normatives de l'SCIIF, com ara la in-
IRUPDFLy�ÀQDQFHUD�TXH�HV�FREULUj��HO�PRGHO�GH�FRQWURO�
intern, la supervisió de la política i la seva custòdia i 
aprovació. 

el març del 2018 es va aprovar per primera vegada la 
3ROtWLFD�&RUSRUDWLYD�VREUH�OD�GLYXOJDFLy�L�YHULÀFDFLy�
GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD, l'objectiu principal de la 
TXDO�HUD�GHÀQLU�OD�SROtWLFD�JHQHUDO�L�HOV�FULWHULV�UHODFLR-
QDWV�DPE�HO�FRQWURO�L�OD�YHULÀFDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�TXH�
es divulgarà. 

Després de detectar la complementarietat, així com 
l'existència de determinats procediments, directrius 
i pautes d'actuació comuns a les dues polítiques, el 
2020 s'ha considerat oportú elaborar una nova Políti-
ca Corporativa de gestió del risc de Fiabilitat de la 
Informació Financera, que uneix el contingut neces-
sari per a la gestió i el control del Risc de Fiabilitat de 
la Informació Financera en el seu conjunt i que té com 
D�REMHFWLXV�SULQFLSDOV�HVWDEOLU�L�GHÀQLU�

 > Un marc de referència que permeti la gestió del 
risc de la Fiabilitat de la Informació Financera en 
relació amb la informació que es divulgarà, tant 

Desenvolupar la 
metodologia aplicada 
per a la gestió de l'SCIIF 
en el seu conjunt

01. Establir el procés de 
coordinació amb les 
entitats del Grup,

02. Establir les activitats de la 
funció de Control Intern de 
la Informació Financera (d’ara 
endavant, CIIF),

03. Detallar els aspectes 
més operatius  
de l'SCIIF.

04.

individual com consolidada, que es genera des 
de CaixaBank, homogeneïtzant els criteris sobre 
OHV�DFWLYLWDWV�GH�FRQWURO�L�YHULÀFDFLy�

 > El perímetre de la Informació Financera que es 
cobrirà,

 > El marc de govern que se seguirà tant per a la 
LQIRUPDFLy�TXH�HV�GLYXOJDUj�FRP�SHU�D�OD�YHULÀFD-
ció de la documentació esmentada i,

 > Els criteris relacionats amb el FRQWURO�L�YHULÀFD-
ció de la informació que es divulgarà per tal 
de garantir l'existència, el disseny, la implantació i 
el funcionament correcte d'un SCIIF que permeti 
mitigar el risc sobre la Fiabilitat de la Informació 
Financera.

D'aquesta política en depenen WUHV�1RUPHV�HVSHFtÀTXHV, 
que detallen amb més deteniment les activitats dutes a ter-
me: 

i) Norma SCIIF, ii) Norma de divulgació del Pilar III i iii) Nor-
PD�GH�GLYXOJDFLy�GHOV�(VWDWV�ÀQDQFHUV��OHV�QRWHV�H[SOLFDWLYHV�
i l'informe de gestió.

La Norma SCIIF té com a objectiu desenvolupar el 
que estableix respecte a l'SCIIF la «Política Corporativa 
sobre la gestió del risc de Fiabilitat de la Informació 
Financera», amb els objectius següents:
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Estructura Organitzativa i Funcions de responsabilitat 

La revisió i l'aprovació de l'estructura organitzativa i de les 
línies de responsabilitat i autoritat les duu a terme el Con-
sell d'Administració de CaixaBank, a través del Comitè 
de Direcció i la Comissió de Nomenaments.

L'àrea d'Organització dissenya l'estructura organitzati-
va de CaixaBank i proposa als òrgans de l'Entitat els can-
vis organitzatius necessaris. Posteriorment, la Direcció 
General de Recursos Humans i Organització proposa 
els nomenaments per desenvolupar les responsabilitats 
GHÀQLGHV�

En l'elaboració de la informació financera hi ha defini-
des les línies d'autoritat i responsabilitat, que s'arti-
culen en el model corporatiu de control intern de les 
tres línies de defensa (LoD) que detalla la Nota 3.2.4 
dels comptes anuals consolidats adjunts. Així mateix, 
es fa una planificació exhaustiva que té en compte, 
entre altres qüestions, l'assignació de tasques, les da-
tes clau i les diferents revisions que cal fer per cadas-
cun dels nivells jeràrquics. Tant les línies d'autoritat i 
responsabilitat com la planificació esmentada estan 
documentades i es distribueixen entre tots els par-
ticipants en el procés d'elaboració de la informació 
financera.
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Codi Ètic i Principis d'Actuació i Altres Polítiques de caràcter intern

CaixaBank disposa d'un Codi Ètic i Principis d'Actua-
ció, aprovat pel seu Consell d'Administració el gener 
GHO�������TXH�HVWDEOHL[�HOV� YDORUV� �TXDOLWDW�� FRQÀDQoD� L�
compromís social) i els principis ètics que inspiren la 
seva actuació i han de regir l'activitat de tots els em-
pleats, directius i membres del seu òrgan d'administra-
ció. Aquests principis són: el compliment de les lleis i la 
normativa vigent en cada moment, el respecte, la inte-
gritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, 
OD�FRQÀGHQFLDOLWDW�L�OD�UHVSRQVDELOLWDW�VRFLDO�

Aquest Codi té vocació Corporativa, per la qual cosa és 
aplicable a tot el Grup CaixaBank, i constitueix un docu-
ment referent per a totes les societats del Grup.

Tal com estableix el Codi mateix, CaixaBank assumeix el 
compromís de facilitar als seus clients informació precisa, 
veraç i comprensible sobre les seves operacions, les con-
dicions de productes i serveis, les comissions i els proce-
diments per canalitzar reclamacions i resoldre incidències. 
Així mateix, CaixaBank posa a disposició dels seus accio-
QLVWHV�L�LQYHUVRUV�LQVWLWXFLRQDOV�WRWD�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�
i corporativa rellevant, de conformitat amb la normativa 
vigent i complint la Política d'informació, comunicació i 
contactes amb accionistes, inversors institucionals i asses-
sors de vot de CaixaBank.

El grau de difusió interna del Codi Ètic i de les Nor-
mes de Conducta és universal, d'aplicació als mem-
bres dels òrgans d'administració i a tots els empleats de 
CaixaBank. 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 Codi al nou col·laborador, aquest declara que 
ha llegit, comprèn i accepta cadascun dels termes 
del document, hi manifesta la seva conformitat i es 
compromet a complir-los. 

 > El Codi Ètic i les Normes de Conducta principals 
estan disponibles per consultar-les a la Intranet, i 
algunes Normes de Conducta també estan dispo-
nibles al web corporatiu .

 > Es fa formació amb periodicitat anual obliga-
tòria per a tots els empleats, de caràcter regulatori 
i amb vinculació a meritació de retribució variable. 
Es fa a través d'una plataforma d'e-learning pròpia 
GH�&DL[D%DQN��TXH�LQFORX�OD�UHDOLW]DFLy�G
XQ�WHVW�À-
nal. Aquesta garanteix un seguiment continu de la 
realització dels cursos per part dels empleats del 
Banc. 

Els cursos regulatoris del 2020 han estat els se-
güents: &DQDO� GH� 'HQ~QFLHV�� 7UDQVSDUqQFLD� HQ� OD�
FRPHUFLDOLW]DFLy� GH� SURGXFWHV� L� VHUYHLV� GH� &DL[D-
%DQN�� /D� SURWHFFLy� GH� GDGHV� D� &DL[D%DQN�� )UDX� L�
6HJXUHWDW�GH� OD� ,QIRUPDFLy� L�$FWXDOLW]DFLy�3%&)7� L�
6DQFLRQV.

 > S'han dut a terme sessions sobre compliance per a 
nous DAN (Directors d'Àrea de Negoci), una acció 
inclosa dins el programa PROA; i per a determinats 
col·lectius del Banc (DAN, Centres de Banca Priva-
da, Centres d'Empresa, Control de Negoci i CIB), 
sessions de sensibilització que aglutinaven els qua-
tre àmbits de risc principals de Compliance: Integri-
tat, Conducta, Prevenció del Blanqueig de Capitals/
Sancions i Mercats.

 > A més de les accions anteriors, s'envien circulars 
i notes informatives destinades a la difusió dels 
valors i principis de CaixaBank. A títol il·lustratiu, en 
el marc de compliment del Codi Ètic i la Política 
Anticorrupció es pot mencionar el comunicat anual 
en matèria de Regals, tant per a empleats de Caixa-
Bank com per a proveïdors. 

Derivat dels valors i els principis ètics establerts al Codi 
Ètic, CaixaBank ha desenvolupat una sèrie de Normes 
de Conducta sobre diferents matèries, aprovades pels 
seus òrgans d'administració i direcció competents, entre 
les quals tenen una rellevància especial les que s'expo-
sen tot seguit:
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POLÍTIQUES I NORMES DE CONDUCTA¹

POLÍTICA CORPORATIVA  
DE COMPLIANCE PENAL

Prevenir i evitar la comissió de delictes al si de l'organització, seguint el que disposa el Codi Penal en 
relació amb la responsabilitat penal de la persona jurídica. Aquesta Política desenvolupa el Model de 
Prevenció Penal del Grup CaixaBank.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

POLÍTICA CORPORATIVA GENERAL  
DE CONFLICTES D'INTERÈS DEL GRUP CAIXABANK

REGLAMENT INTERN DE CONDUCTA  
EN L'ÀMBIT DEL MERCAT DE VALORS (RIC)

CODI DE CONDUCTA TELEMÀTIC

Impedir que tant l'Entitat com els seus col·laboradors externs, directament o a través de persones 
interposades, incorrin en conductes que puguin ser contràries a la llei o als principis bàsics 
d'actuació de CaixaBank. Aquesta Política és aplicable a totes les societats del Grup CaixaBank.

Proporciona un marc global per a totes les entitats del Grup, en què es recullen de forma 
harmonitzada i homogènia els principis generals i els procediments d'actuació per al tractament de 
FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV��SRWHQFLDOV�L�UHDOV��TXH�SRGHQ�VRUJLU�HQ�O
H[HUFLFL�GH�OHV�DFWLYLWDWV�L�HOV�VHUYHLV�

Fomentar la transparència en els mercats i preservar, en tot moment, l'interès legítim dels inversors 
d'acord amb el Reglament 596/2014 del Parlament Europeu i la Llei del mercat de valors. Aplica 
tant a CaixaBank com a les diferents entitats del Grup. 

Garantir el bon ús dels mitjans proporcionats per CaixaBank i conscienciar els empleats sobre la 
seguretat de la informació. L'àmbit d'aplicació del Codi inclou, entre altres, tots els empleats i 
col·laboradors amb accés als sistemes d'informació del Grup CaixaBank. 

¹ Excepte el Codi de Conducta Telemàtic, totes les normes de conducta esmentades estan disponibles al web corporatiu. A totes hi pot accedir tot 
el personal a través de la Intranet.

També cal destacar una norma de caràcter intern de 
Compliment Normatiu que descriu el contingut i l'àmbit 
d'aplicació de la mateixa funció de compliment normatiu 
de CaixaBank, una sèrie de regulacions internes de com-
pliment obligat per part dels empleats de CaixaBank i tot 
el que fa referència al Canal de Consultes i Denúncies. 

Finalment, i en relació amb certs àmbits del Grup, hi ha un 
conjunt de polítiques i normes internes que serveixen 
GH�JXLD�GH�FRQGXFWD�HQ�OHV�FDWHJRULHV�VHJ�HQWV��GHÀQLGHV�
segons les taxonomies de risc): (i) protecció al client; (ii) 
govern intern; (iii) mercats i integritat; (iv) prevenció del 
EODQTXHLJ�GH�FDSLWDOV�L�HO�ÀQDQoDPHQW�GHO�WHUURULVPH��(v) 
activitats d'empleats; (vi) sancions; (vii) protecció de da-
des, privacitat i UHSRUWLQJ regulatori; i (viii) iniciatives i AEOI 
(7D[�FRPSOLDQFH).

En funció de la matèria en què, si escau, es pugui produir 
un incompliment del Codi Ètic o de les Normes de Con-
ducta, l'òrgan encarregat de la seva anàlisi i de proposar 
accions correctores i possibles sancions és diferent. Entre 
aquests òrgans destaquen:

 > El Comitè de Gestió Penal Corporatiu: Comitè de 
primer nivell amb poders autònoms d'iniciativa i con-
WURO��DPE�FDSDFLWDW�VXÀFLHQW�SHU�SODQWHMDU�FRQVXOWHV��
sol·licitar informació, proposar mesures, iniciar pro-
cediments d'investigació o fer qualsevol tràmit ne-
cessari relacionat amb la prevenció d'il·lícits i la gestió 
del Model de Prevenció Penal. Depèn jeràrquicament 
del Comitè Global de Riscos de CaixaBank, al qual 
reporta amb una periodicitat mínima semestral i, en 
qualsevol cas, quan ho considera convenient el Co-
mitè de Gestió Penal Corporatiu mateix. També in-
forma el Comitè de Direcció i els Òrgans de Govern 
a través de la Comissió de Riscos del Consell quan, 
a causa de les circumstàncies, es consideri oportú.

 > El Comitè del RIC: Òrgan col·legiat responsable de 
l'anàlisi de possibles incompliments i propostes d'ac-
tuacions correctores i de sancions. Les consultes que 
es puguin suscitar en relació amb el RIC es poden 
elevar, segons la matèria, a la Secretaria del Comitè 
del RIC o a la Direcció Corporativa de Compliment 
Normatiu de CaixaBank.
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Canal de denúncies 

El Canal de Consultes i Denúncies és un mitjà de co-
municació que el Grup CaixaBank posa a disposició de 
WRWV�DTXHOOV�FROÃOHFWLXV�GHÀQLWV�D�&DL[D%DQN�L�D�FDGDVFXQD�
de les societats del Grup amb accés a aquest Canal. Per 
a CaixaBank, els col·lectius amb accés són els següents: 
Consellers, Empleats, Personal d'ETT, Agents i Proveï-
dors. 

A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions 
d'actes o conductes, presents o passats, referides als 
àmbits d'aplicació del Codi Ètic mateix, la Política Antico-
rrupció, la Política Corporativa de Compliance Penal, el 
Reglament Intern de Conducta en l'àmbit de Mercat de 
Valors, el Codi de Conducta de Proveïdors o qualsevol 
altra política i norma interna de CaixaBank. 

No obstant això, aquest no és el canal adequat per co-
municar situacions d'assetjament en qualsevol de les 
seves manifestacions. La gravetat potencial d'aquestes 
conductes i la importància que s'atorga en el Grup a la 
VHYD�JHVWLy�IDQ�TXH�KL�KDJL�XQ�FDQDO�HVSHFtÀF�SHU�D�HP-
pleats, la gestió del qual està encomanada a un equip de 
gestors especialitzats. 

Les comunicacions poden ser de dues menes: 

 > Consultes, enteses com a peticions d'aclariment de 
dubtes concrets suscitats per l'aplicació o la interpre-
tació dels textos esmentats. 

 > Denúncies, enteses com a comunicacions de pos-
sibles irregularitats que puguin suposar infraccions.

D'entre les categories/tipologies previstes al Canal 
GH�&RQVXOWHV�L�'HQ~QFLHV��Q
KL�KD�XQD�G
HVSHFtÀFD�SHU�
comunicar possibles LUUHJXODULWDWV�GH�QDWXUDOHVD�À-
nancera i comptable en transaccions o en informació 
ÀQDQFHUD��HQWHVHV�FRP�D�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�TXH�QR�
UHÁHFWHL[�HOV�GUHWV�L�OHV�REOLJDFLRQV�D�WUDYpV�GHOV�DFWLXV�L�
passius de conformitat amb la normativa aplicable, així 
com transaccions, fets i esdeveniments que: 

 > 5HFROOLWV�SHU�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��QR�H[LVWHL[HQ�
efectivament i no s'han registrat en el moment 
adequat.

 > 1R�V
KDQ�UHÁHFWLW�HQ�OD�VHYD�WRWDOLWDW�HQ�OD�LQIRUPD-
FLy�ÀQDQFHUD�L�O
HQWLWDW�Q
pV�SDUW�DIHFWDGD�

 > No es registren i no es valoren de conformitat amb 
la normativa aplicable.

 > 1R�HV�FODVVLÀTXHQ��SUHVHQWHQ�QL�UHYHOHQ�HQ�OD�LQIRU-
PDFLy�ÀQDQFHUD�G
DFRUG�DPE�OD�QRUPDWLYD�

El febrer del 2020, es va llançar un nou Canal de Consul-
tes i Denúncies, que és essencial per a la prevenció i la 
correcció d'incompliments normatius i compleix diversos 
objectius:

 > Alineació amb les millors pràctiques nacionals i 
internacionals.

 > Compliment del nou marc normatiu (Llei orgà-
nica de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, Directiva de Protecció del De-
nunciant).

 > Més robustesa en la gestió del Canal, cosa que 
FRPSRUWD�XQ� LQFUHPHQW�GH� OD�FRQÀDQoD�HQ� OD�VHYD�
funció. 

Posteriorment, i per acord dels Òrgans de Govern de 
CaixaBank, es va establir el pla de UROO�RXW i implementació 
al Canal de Consultes i Denúncies a OHV�ÀOLDOV�GHO�3HUtPH-
tre Penal��(V�YD�GHÀQLU�TXH�OD�gestió de les denúncies 
es corporatitzava a Compliment Normatiu de Caixa-
Bank, però no així les consultes que es rebrien i gestiona-
rien per part de cada societat.

El 2020, a més de CaixaBank, les societats del Perímetre 
Penal que han implementat el Canal de Consultes i De-
núncies són les següents:

Està previst que la resta de Societats del Perímetre Penal 
s'hi incorpori durant el primer semestre del 2021.

VidaCaixa S.A.U.  
de Seguros y Reaseguros01

BuildingCenter S.A.03

CaixaBank Payments & 
Consumer, E.F.C., E.P., S.A.04

CaixaBank Asset Management 
S.G.I.I.C. S.A.02

Telefónica Consumer  
Finance, E.F.C., S.A.05

CaixaBank Equipment  
Finance, S.A.06

PromoCaixa, S.A.07
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/HV�ÀWHV�SULQFLSDOV�G
DTXHVW�&DQDO�VyQ�OHV�VHJ�HQWV�

 > Nou entorn: implantació d'una nova plataforma, 
accessible tant internament com des d'Internet, 
que permet l'accés les 24 hores del dia, els 365 
dies de l'any, tant des de dispositius corporatius 
com personals i tant des del lloc de treball com des 
del domicili particular o qualsevol altra localització.

 > Ampliació de col·lectius: a més dels empleats, 
també poden accedir a aquest Canal els Consellers 
de CaixaBank, el personal d'ETT, els agents i els pro-
veïdors. Per a la resta de societats del Grup amb 
accés a aquest Canal, es fan les accions oportunes 
SHU�SHUPHWUH�TXH�WRWV�HOV�FROÃOHFWLXV�GHÀQLWV�WLQJXLQ�
accés a aquest Canal.

eV�HVSHFLDOPHQW�WUDQVFHQGHQW�O
DFFpV�IDFLOLWDW�D�SUR-
veïdors, un col·lectiu que el Grup CaixaBank consi-
dera com a part indispensable per a la consecució 
dels seus objectius de creixement i de millora de 
la qualitat de servei, motiu pel qual vol establir-hi 
UHODFLRQV�EDVDGHV�HQ� OD�FRQÀDQoD� L�HQ�FRKHUqQFLD�
amb els seus valors.

 > Possibilitat de denúncies anònimes: les denún-
cies poden formular-se tant de forma nominativa 
com anònima, però no és així per a les consultes, 
que només poden ser nominatives.

 > Externalització parcial de les denúncies: una part 
del procés de gestió en el cas de les denúncies el fan 
experts externs, per així reforçar la independència, 
l'objectivitat i el respecte de les garanties que ofereix 
el Canal. Concretament, estan externalitzades la re-
cepció i la preanàlisi d'admissibilitat.

El Canal de Consultes i Denúncies ofereix una sèrie de 
garanties:

Anonimat

CaixaBank mostra un compromís ferm amb el respecte 
per l'anonimat quan aquesta sigui l'opció escollida pel 
denunciant. Per això ha establert els mitjans informàtics 
oportuns per garantir que s'esborren els accessos: 

&RQÀGHQFLDOLWDW�

Es prohibeix expressament divulgar a tercers qualsevol 
mena d'informació sobre el contingut de les denúncies 
o consultes. Aquesta informació només la coneixeran 
les persones que participin directament en la gestió 
d'aquestes. 

Reserva d'identitat del denunciant 

Es garanteix la reserva d'identitat del denunciant, que no 
es podrà revelar al denunciat en cap cas. 

En les denúncies, Compliment Normatiu només facili-
tarà el nom del denunciant a aquelles Àrees a les quals 
aquesta dada sigui imprescindible per dur a terme la 
investigació, i sempre serà necessari el consentiment 
previ del denunciant. Compliment Normatiu no facilitarà 
dades d'una denúncia, inclosa la identitat del denun-
ciant, a cap persona diferent de les autoritzades, inde-
pendentment del càrrec i les funcions del sol·licitant dins 
de CaixaBank.

CaixaBank prendrà les mesures disciplinàries oportunes 
si, fora del que estableix el paràgraf anterior, es produeix 
alguna revelació de la identitat del denunciant o es fan 
indagacions adreçades a conèixer dades de denúncies 
presentades. 

Al codi d'empresa, i 

Al Canal de Consultes i Denúncies. 
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Prohibició de represàlies 

El Grup CaixaBank prohibeix expressament i no tolerarà 
l'existència de represàlies contra les persones que pre-
sentin una denúncia, ni tampoc contra aquelles que par-
ticipin o ajudin en la investigació d'aquesta, sempre que 
hagin actuat de bona fe i no hagin participat en l'acte 
denunciat. El Grup CaixaBank adoptarà les mesures que 
calguin per garantir la protecció del denunciant. 

Coincidència al lloc de treball 

Si en un cas de denúncia la persona denunciant i la de-
nunciada coincideixen al mateix lloc de treball, l'Entitat 
valorarà si cal adoptar alguna mesura tendent a eliminar 
la coincidència. 

Incompatibilitats 

En cas que alguna de les persones implicades en una 
GHQ~QFLD�WLQJXL�UHODFLy�GH�SDUHQWHVF��DÀQLWDW�R�FRQVDQ-
guinitat amb algun dels intervinents en la seva gestió, 
investigació o resolució, no intervindrà en el procés i serà 
substituït per algú que no en depengui jeràrquicament. 

Drets del denunciat 

La persona denunciada ha de tenir coneixement de la denúncia formulada en contra seva tan aviat com s'hagin fet 
les comprovacions oportunes i s'hagi admès a tràmit l'expedient. 

En qualsevol cas, CaixaBank farà la comunicació dins el termini màxim d'un mes des de la recepció de la denúncia i 
s'informarà el denunciat de l'existència de la denúncia i del fet objecte d'aquesta.

Finalment, des d'un punt de vista de governança: 

 > La gestió del Canal de Denúncies i Consultes de Grup CaixaBank correspon a la funció de Compliment Nor-
matiu, per bé que és l'equip especialitzat de la Direcció Corporativa de Compliment Normatiu de CaixaBank, 
dependent de la Subdirecció General de &RPSOLDQFH, qui assumeix la gestió de les denúncies i el paper de màxim 
responsable del Canal de Consultes i Denúncies. 

Compliment Normatiu de CaixaBank pot plantejar consultes, sol·licitar informació i requerir investigacions i qual-
VHYRO�DOWUD�PHVXUD�R�WUjPLW�SHU�D�OD�ERQD�À�GHO�SURFpV�GH�JHVWLy�GH�OHV�GHQ~QFLHV��

 > En aquelles denúncies en què, segons el criteri de Compliment Normatiu, hi hagi indicis de comissió 
d'il·lícits penals, Compliment Normatiu n'informarà el Comitè de Gestió Penal Corporatiu, li donarà trasllat 
GH�O
LOÃOtFLW�GHQXQFLDW�L�HO�PDQWLQGUj�LQIRUPDW�GH�OHV�ÀWHV�SURFHGLPHQWDOV�L�O
estratègia interna que se seguirà 
en relació amb la investigació. El Comitè de Gestió Penal Corporativa podrà proposar els aspectes que con-
sideri oportuns i deixarà constància de la seva proposta i de la decisió adoptada per Compliment Normatiu.

 > Compliment Normatiu de CaixaBank presta a les societats del Grup un servei general de funcionament i 
gestió del Canal, el qual inclou, entre altres: la implantació del Canal, la gestió del seu funcionament, el 
suport en la formació i sensibilització sobre aquest i qualsevol altra funció o assistència per a la seva im-
plantació i el seu funcionament correcte.

 > Amb una periodicitat mínima semestral, Compliment Normatiu de CaixaBank reporta l'activitat del Canal a 
la Comissió d'Auditoria i Control de CaixaBank i, en qualsevol cas, quan ho consideri convenient segons les 
circumstàncies. 

 > Correspondrà a les societats del Grup CaixaBank amb accés al Canal el report als seus Òrgans de Govern, 
per bé que poden sol·licitar a Compliment Normatiu de CaixaBank l'assistència al seu Consell d'Admi-
nistració per informar sobre la casuística de les denúncies rebudes a la plataforma, així com sobre les 
SULQFLSDOV�WHQGqQFLHV�LGHQWLÀFDGHV�
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Formació 

El Grup CaixaBank vetlla per proporcionar plans de formació continuats adap-
tats als diferents llocs i responsabilitats del personal involucrat en la preparació i 
UHYLVLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��FHQWUDWV�HQ�PDWqULD�GH�FRPSWDELOLWDW��DXGLWRULD��
control intern (inclòs l'SCIIF), gestió del risc, compliment normatiu i actualització 
G
DVSHFWHV�MXUtGLFV�ÀVFDOV�

En aquests programes de formació hi participen empleats de la Direcció Execu-
tiva d'Intervenció, Control de Gestió i Capital, la Direcció General Adjunta d'Au-
ditoria Interna, Control and Compliment normatiu, Morositat, Recuperacions i 
Actius, així com els membres que formen l'Alta Direcció de l'Entitat. Es calcula 
que s'han impartit més de 28.026 hores de formació en aquest àmbit a 718 
empleats del Grup.

Particularment, en l'àmbit de l'SCIIF, cada any es fa un curs de formació on-line 
sobre aquesta matèria. Aquest any s'ha dissenyat un nou curs, que s'ha fet du-
rant l'últim trimestre del 2020 a tots els empleats que intervenen (directament o 
LQGLUHFWDPHQW��HQ�HO�SURFpV�G
HODERUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD������HPSOHDWV�
d'Intervenció i Comptabilitat, Informació Corporativa i Control de Participades, 
3ODQLÀFDFLy�L�&DSLWDO�L�5LVFRV��HQWUH�DOWUHV��KDQ�FHUWLÀFDW�HO�FXUV��HO������KL�YD�KDYHU�
39 convocats i entre el 2013 i el 2018 van ser 585. Aquesta formació té com a 
objectiu donar a conèixer a aquests empleats la rellevància d'establir mecanismes 
TXH�JDUDQWHL[LQ�OD�ÀDELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��DL[t�FRP�HO�VHX�GHXUH�GH�
vetllar pel compliment de les normes aplicables.

Així mateix, la Direcció Executiva d'Intervenció, Control de Gestió i Capital té una 
participació rellevant, juntament amb altres àrees del Grup, en grups de treball 
sectorials, tant nacionals com internacionals, en què es discuteixen qüestions 
UHODFLRQDGHV�DPE�QRUPDWLYD�FRPSWDEOH�L�WHPHV�ÀQDQFHUV�

Pel que fa a la formació impartida als Consellers de l'Entitat, el 2020 s'ha 
celebrat una sessió de formació en matèria de Prevenció del Blanqueig de Ca-
pitals i el Finançament del Terrorisme adreçada a tots els membres del Consell 
d'Administració. D'altra banda, la Comissió de Riscos ha inclòs, dins l'ordre del 
GLD�GH� OHV�VHYHV�VHVVLRQV�RUGLQjULHV��GRW]H�H[SRVLFLRQV�PRQRJUjÀTXHV��HQ�TXq�
s'han tractat en detall riscos rellevants, com ara el risc reputacional, el risc de 
FRPSOLDQFH��HO�ULVF�GH�ÀDELOLWDW�GH� OD� LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HO�ULVF�GH�WLSXV�G
LQ-
terès estructural de balanç, el risc legal, el risc de mercat, el risc operacional o 
la ciberseguretat, entre altres. La Comissió d'Auditoria i Control també ha inclòs 
H[SRVLFLRQV�PRQRJUjÀTXHV��VHW�HQ�WRWDO��HQ�O
RUGUH�GHO�GLD�GH�OHV�VHYHV�VHVVLRQV�
per cobrir matèries pròpies d'auditoria, supervisió i control. A més, les comissions 
HVPHQWDGHV�KDQ�IHW�GXHV�VHVVLRQV�PRQRJUjÀTXHV�FRQMXQWHV�SHU�WUDFWDU�DVSHFWHV�
destacats en matèria de solvència.
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Avaluació de riscos GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�(F.2) 

El Control Intern de la Informació Financera del Grup s'ajusta als estàndards interna-
cionals establerts pel Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO) en el seu últim marc, publicat el 2013, que cobreix els objectius 
GH�FRQWURO�VREUH�O
HIHFWLYLWDW�L�O
HÀFLqQFLD�GH�OHV�RSHUDFLRQV��OD�ÀQDOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�
ÀQDQFHUD�L�HO�FRPSOLPHQW�GH�OHV�OOHLV�L�HOV�UHJODPHQWV�DSOLFDEOHV�

El Grup disposa d'una metodologia pròpia per a la LGHQWLÀFDFLy�GHOV�ULVFRV, implan-
tada a les principals societats dependents del Grup de manera homogènia, en relació 
amb (i) la responsabilitat i el moment d'execució i actualització; (ii) criteris que s'han de 
seguir i fonts d'informació que s'han d'utilitzar, i (iii)�FULWHULV�SHU�LGHQWLÀFDU�HOV�FRPSR-
QHQWV�VLJQLÀFDWLXV�SHU�D�O
6&,,)��SODVPDGD�HQ�HO�SURFpV�VHJ�HQW�

Els riscos es refereixen a possibles errors amb impacte material potencial, inclosos 
O
HUURU�L�HO�IUDX��HQ�HO�PDUF�GHOV�REMHFWLXV�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��GH�OD�QDWXUDOHVD�
següent:

 > /HV�WUDQVDFFLRQV�L�HOV�HVGHYHQLPHQWV�UHFROOLWV�SHU�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�H[LV-
teixen efectivament i s'han registrat en el moment adequat (existència i ocu-
rrència).

 > /D�LQIRUPDFLy�UHÁHFWHL[�OD�WRWDOLWDW�GH�OHV�WUDQVDFFLRQV�L�HVGHYHQLPHQWV�HQ�TXq�
la Societat és part afectada (integritat).

 > Les transaccions i els esdeveniments es registren i valoren de conformitat amb 
la normativa aplicable (valoració).

 > /HV�WUDQVDFFLRQV�L�HOV�HVGHYHQLPHQWV�HV�FODVVLÀTXHQ��SUHVHQWHQ�L�UHYHOHQ�HQ�OD�
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�G
DFRUG�DPE� OD�QRUPDWLYD�DSOLFDEOH� (presentació, des-
glossament i comparabilitat).

 > /D�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�UHÁHFWHL[��HQ�OD�GDWD�FRUUHVSRQHQW��HOV�GUHWV�L�OHV�REOL-
gacions a través dels actius i passius corresponents, de conformitat amb la 
normativa aplicable (drets i obligacions).

(O�SURFpV�G
LGHQWLÀFDFLy�GH�ULVFRV�Wp�HQ�FRPSWH�WDQW�OHV�WUDQVDFFLRQV�UXWLQjULHV�FRP�OHV�
menys freqüents i potencialment més complexes, així com l'efecte d'altres tipologies 
GH�ULVFRV��RSHUDWLXV��WHFQROzJLFV��ÀQDQFHUV��OHJDOV��UHSXWDFLRQDOV��PHGLDPELHQWDOV��HWF����
En particular hi ha un procés d'anàlisi, dut a terme per part de les diferents àrees que 
lideren les transaccions i operacions corporatives, operacions no recurrents o especials, 
HQ�TXq�V
HVWXGLHQ�HOV�HIHFWHV�FRPSWDEOHV�L�ÀQDQFHUV�G
DTXHVWHV�RSHUDFLRQV��L�HOV�VHXV�
impactes es comuniquen oportunament.

La Funció del CIIF revisa, almenys anualment, els riscos dins el seu abast, així com les 
activitats de control dissenyades per mitigar-los. Si en el transcurs de l'exercici es posen 
GH�PDQLIHVW�FLUFXPVWjQFLHV�TXH�DIHFWHQ�O
HODERUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HO�&,,)�
DYDOXD�O
H[LVWqQFLD�GH�ULVFRV�TXH�V
KDJLQ�G
DIHJLU�DOV�MD�LGHQWLÀFDWV�

Finalment, correspon a la Comissió d'Auditoria i Control supervisar el procés d'in-
IRUPDFLy�ÀQDQFHUD�UHJXODGD�GHO�*UXS� L�GH� O
6&,,)��EDVDQW�VH�HQ� OD� IHLQD�GH� OD� IXQFLy�
d'Auditoria Interna i les conclusions de l'auditor extern.

,GHQWLÀFDFLy�GH�O
DEDVW, que inclou la selecció de la informació 
ÀQDQFHUD��HStJUDIV�UHOOHYDQWV�L�HQWLWDWV�GHO�*UXS�TXH�OD�JHQHUHQ��
partint de criteris quantitatius i qualitatius. 

,GHQWLÀFDFLy�GH�OHV�HQWLWDWV�GHO�*UXS�UHOOHYDQWV�i categorització 
d'aquestes per establir el grau de control requerit a cadascuna. 

,GHQWLÀFDFLy�GHOV�SURFHVVRV�PDWHULDOV del Grup que intervenen 
directament i indirectament en l'elaboració de la informació 
ÀQDQFHUD�

,GHQWLÀFDFLy�GHOV�ULVFRV existents en cada procés.

Documentació de les activitats de control existents per 
PLWLJDU�HOV�ULVFRV�LGHQWLÀFDWV�

$YDOXDFLy�FRQWtQXD�GH�O
HÀFjFLD�GHO�VLVWHPD�GH�FRQWURO�LQWHUQ�
VREUH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD.

Elaboració d'informes i report a Òrgans de Govern.
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Procediments i activitats de control GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�(F.3)

En línia amb les directrius dels reguladors i les millors pràctiques del sector, el Marc de Control Intern aplicable 
D�O
6&,,)�GHO�*UXS�&DL[D%DQN�HV�FRQÀJXUD�D�SDUWLU�GHO�PRGHO�GH�WUHV�Línies de Defensa.

1a LoD

Responsables de desenvolupar i mantenir 
controls efectius sobre els seus negocis, 
DL[t�FRP�G
LGHQWLÀFDU��JHVWLRQDU�L�PHVXUDU��
controlar, mitigar i comunicar els 
riscos principals sobre la Fiabilitat de la 
Informació Financera.

&ROÃODERUDQW�DPE�HO�&,,)�HQ�OD�LGHQWLÀFDFLy�
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 
ÀQDQFHUD�

Què  
fan?

Qui  
són?

Unitats de negoci i les seves funcions de 
suport.

2a LoD 3a LoD

5HVSRQVDEOHV�GH�IHU�OD�LGHQWLÀFDFLy��
mesurament, seguiment i report dels 
riscos, establint les polítiques de gestió i els 
procediments de control, i revisant la seva 
aplicació per part de la 1a LoD, de la qual 
és independent.

La revisió periòdica del compliment es fa a 
SDUWLU�GH�FHUWLÀFDFLRQV��LQFRUSRUDGHV�HQ�HO�
procés SCIIF).

5HVSRQVDEOH�GH�O
DYDOXDFLy�L�HÀFLqQFLD�
de la gestió de riscos i dels sistemes de 
control intern (SCIIF), aplicant els principis 
d'independència i objectivitat.

Control Intern de la Informació Financera 
(CIIF).

Auditoria interna.

Coordinació del procés 
d'elaboració i presentació de la 
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD

Reporting de conclusions 
GH�OD�FHUWLÀFDFLy�GH�FRQWUROV

Reporting de 
conclusions

Direcció Executiva d'Intervenció, 
Control de Gestió i Capital Comitè de Direcció Comissió d'Auditoria  

i Control

Consell d'Administració
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(O�SHUÀO�SURIHVVLRQDO�GH�OHV�SHUVRQHV�TXH�LQWHUYHQHQ�HQ�HO�SURFHGLPHQW�GH�UHYLVLy�L�DXWRULW]DFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�À-
nancera és adequat, amb coneixement i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos.

/
HODERUDFLy�L�UHYLVLy�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�HV�GXX�D�WHUPH�GHV�GH�OHV�GLIHUHQWV�jUHHV�GH�OD�Direcció Executiva d'In-
tervenció, Control de Gestió i Capital, que sol·licita a les unitats de negoci i als seus centres de suport, així com 
als components del Grup, la col·laboració necessària per obtenir el grau de detall adequat d'aquesta informació. La 
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�pV�REMHFWH�GH�VXSHUYLVLy�SHU�SDUW�GHOV�GLIHUHQWV�QLYHOOV�MHUjUTXLFV�GH�OD�'LUHFFLy�([HFXWLYD�HVPHQ-
WDGD�L�G
DOWUHV�jUHHV�GH�OD�6RFLHWDW��)LQDOPHQW��OD�'LUHFFLy�([HFXWLYD�SUHVHQWD�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�UHOOHYDQW�TXH�HV�
SXEOLFDUj�HQ�HO�PHUFDW��MXQWDPHQW�DPE�OHV�FRQFOXVLRQV�GH�OD�FHUWLÀFDFLy�6&,,)��DOV�ÒUJDQV�GH�*RYHUQ�UHVSRQVDEOHV�L�
al Comitè de Direcció, els quals l'examinen i, si escau, l'aproven.

CaixaBank té establert un procés continu de revisió de la documentació i formalització de les activitats, dels 
ULVFRV�HQ�TXq�HV�SRW�LQFyUUHU�HQ�O
HODERUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�L�GHOV�FRQWUROV�QHFHVVDULV�TXH�PLWLJXLQ�HOV�
riscos crítics:

ESQUEMA DE LA DOCUMENTACIÓ

 > Existència i Ocurrència
 > Integritat
 > Valoració
 > Drets i  

Obligacions
 > Presentació, Desglossa-

ment i compatibilitat

 > Possibilitat de frau?

 > Vinculació al catàleg de 
riscos corporatiu

Revisió prèvia del  
disseny i la implementació 

dels controls

5HYLVLy�GH�O
HÀFjFLD�GHOV�
controls i del procés de 
FHUWLÀFDFLy

PROCESSOS/
SUBPROCESSOS

01.
ACTIVITATS 
DE CONTROL

03.
RISCOS/ASSERCIONS
FINANCERES 
VINCULADES

02.

Funció CIIF Funció d'Auditoria Interna

REPORTING 
A ALTA 
DIRECCIÓ  
I ÒRGANS DE 
GOVERN

04.

 > Importància (clau/
estàndard)

 > Automatització
 > Evidència
 > Sistema (aplicacions 

informàtiques 
vinculades)

 > Finalitat (preventiu, 
detectiu, correctiu)

 > Freqüència
 > &HUWLÀFDFLy
 > Component COSO
 > Executor
 > Validador

&HUWLÀFDFLy� 
GH�O
HÀFjFLD� 
dels controls  
clau

Procediments de revisió i autorització GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�
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En relació amb els Sistemes utilitzats per a la gestió de 
l'SCIIF, la Societat té implantada l'eina SAP Governan-
ce, Risk and Compliance (SAP GRC), que permet la 
gestió integral dels riscos i controls del procés d'elabo-
UDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��DL[t�FRP�GH�OD�VHYD�GR-
cumentació i evidències. A l'eina hi poden accedir els 
empleats amb diferents graus de responsabilitat en el 
SURFpV�G
DYDOXDFLy� L� FHUWLÀFDFLy�GHO� VLVWHPD�GH� FRQWURO�
intern del Grup.

Durant l'exercici 2020, s'ha dut a terme el procés de cer-
WLÀFDFLy� DPE� FDUjFWHU� WULPHVWUDO�� HQWUH� DOWUHV� SURFHVVRV�
HVSHFtÀFV�GH�SHULRGLFLWDW�GLIHUHQW��VHQVH�TXH�V
KDJL�SRVDW�
GH�PDQLIHVW�FDS�GHELOLWDW�VLJQLÀFDWLYD�HQ�OHV�FHUWLÀFDFLRQV�
IHWHV��$�PpV��V
KDQ�IHW�FHUWLÀFDFLRQV�HQ�SHUtRGHV�GLIHUHQWV�

al tancament trimestral habitual, per a determinada infor-
PDFLy�ÀQDQFHUD�TXH�HV�SXEOLFDUj�HQ�HOV�PHUFDWV��VHQVH�TXH�
V
KDJLQ�SRVDW�GH�PDQLIHVW�GHELOLWDWV�VLJQLÀFDWLYHV�HQ�FDS�GH�
OHV�FHUWLÀFDFLRQV�IHWHV�

3HU�D�O
HODERUDFLy�GHOV�HVWDWV�ÀQDQFHUV�V
XWLOLW]HQ�judicis, 
estimacions i assumpcions fetes per l'Alta Direcció per 
TXDQWLÀFDU�DFWLXV��SDVVLXV��LQJUHVVRV��GHVSHVHV�L�FRPSUR-
misos. Aquestes estimacions es fan en funció de la millor 
informació disponible en la data d'elaboració dels estats 
ÀQDQFHUV��WRW�HPSUDQW�PqWRGHV�L�WqFQLTXHV�JHQHUDOPHQW�
acceptats i dades i hipòtesis observables i contrastades. 
Segons el que estableix la normativa interna, el Con-
sell i el Comitè de Direcció són responsables d'aprovar 
aquests judicis i estimacions, descrits a la Nota 1.3 dels 
comptes anuals consolidats i principalment vinculats a:

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

 > El termini dels contractes d'arrendament 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 pa-
gat en les combinacions de negoci.

 > /HV�SqUGXHV�SHU�GHWHULRUDPHQW�G
DFWLXV�ÀQDQFHUV��
i del valor raonable de les garanties associades a 
DTXHVWV��HQ�IXQFLy�GH� OD�VHYD�FODVVLÀFDFLy�FRPS-
table, fet que suposa fer judicis rellevants amb re-
ODFLy�D��L��OD�FRQVLGHUDFLy�G
ªLQFUHPHQW�VLJQLÀFDWLX�
en el risc de crèdit» (SICR, per les seves sigles en 
DQJOqV���LL��OD�GHÀQLFLy�GH�GHIDXOW�L�LLL��OD�LQFRUSRUD-
ció d'informació forward-looking.

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

 > La determinació dels resultats de les participa-
cions en societats associades. 

 > Les hipòtesis actuarials utilitzades en el càlcul dels 
passius per contractes d'assegurança.

 > /D� FODVVLÀFDFLy�� OD� YLGD�~WLO� L� OHV�SqUGXHV�SHU�GH-
teriorament d'actius tangibles i actius intangibles.

 > Les pèrdues per deteriorament dels actius no 
corrents i grups alienables d'elements que s'han 
FODVVLÀFDW�FRP�D�PDQWLQJXWV�SHU�D�OD�YHQGD�

 > 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 
ÀVFDOV�

 > La despesa de l'impost de societats determinada 
VREUH�HO�WLSXV�LPSRVLWLX�HVSHUDW�D�ÀQDO�G
DQ\�L�O
DF-
WLYDFLy�GHOV�FUqGLWV�ÀVFDOV�L�OD�VHYD�UHFXSHUDELOLWDW�

 > El valor raonable de determinats actius i passius 
ÀQDQFHUV�
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Procediments sobre els sistemes de la informació 

Els sistemes d'informació que fan de suport dels processos en què es basa la infor-
PDFLy�ÀQDQFHUD�HVWDQ�VXEMHFWHV�D�polítiques i procediments de control intern per 
JDUDQWLU�OD�LQWHJULWDW�GH�O
HODERUDFLy�L�OD�SXEOLFDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��

En concret, els sistemes d'informació de CaixaBank garanteixen la seva seguretat uti-
OLW]DQW�FRP�D�PDUF�GH�UHIHUqQFLD�HOV�UHTXLVLWV�GHÀQLWV�SHU�estàndards internacionals 
de bones pràctiques de seguretat de la informació, com la família de normes ISO/
IEC 27000, NIST, CSA, etc. Aquestes normes, juntament amb les obligacions establertes 
per diferents lleis i regulacions i els requisits dels supervisors locals i sectorials, formen 
part del Cos Normatiu de Seguretat de la Informació del Grup CaixaBank, el compli-
ment del qual es monitora de forma contínua i es reporta a actors clau dins i fora de 
l'organització.

/HV�DFWLYLWDWV�SULQFLSDOV�HVWDQ�FHUWLÀFDGHV�FRP�D�

 > Les activitats corporatives de Ciberseguretat del Grup CaixaBank, des de les seus 
GH�%DUFHORQD��0DGULG�L�3RUWR��HVWDQ�FHUWLÀFDGHV�SHU�ISO 27001:2013 (BSI).

 > /
DFUHGLWDFLy�RÀFLDO�CERT (Computer Emergency Response Team) reconeix la ca-
pacitat de l'entitat per gestionar la seguretat de la informació.

A més, en el que fa referència a la Continuïtat operativa i de negoci, l'Entitat disposa 
d'un complet Pla de Contingència Tecnològica, capaç d'afrontar les situacions més 
difícils per garantir la continuïtat dels serveis informàtics. S'han desenvolupat estratè-
gies 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.�(UQVW	<RXQJ�KD�FHUWLÀFDW�TXH�HO�FRV�QRUPDWLX�GHO�*RYHUQ�GH�OD�&RQ-
tingència Tecnològica de CaixaBank s'ha dissenyat i desenvolupat i s'opera d'acord amb 
aquesta Norma.

$�PpV��OD�%6,�KD�FHUWLÀFDW�HO�FRPSOLPHQW�GHO�6LVWHPD�GH�*HVWLy�GH�OD�&RQWLQXwWDW�GH�
Negoci de CaixaBank de conformitat amb la Norma ISO 22301:2012, que acredita:

 > El compromís de l'alta direcció de CaixaBank amb la Continuïtat de Negoci i 
la Contingència Tecnològica.

 > La realització de les millors pràctiques respecte a la gestió de la Continuïtat 
de Negoci i la Contingència Tecnològica.

 > L'existència d'un procés cíclic basat en la millora contínua.

 > Que CaixaBank té implantats, i operatius, Sistemes de Gestió a Continuïtat de 
Negoci i Contingència Tecnològica, d'acord amb normes internacionals de 
prestigi reconegut.

I aporten:

&RQÀDQoD als nostres clients, inversors, empleats i la societat en 
general sobre la capacitat de resposta de l'Entitat davant d'incidents 
greus que afectin les operacions de negoci.

Compliment de les recomanacions dels reguladors, el Banc 
d'Espanya, MiFID i Basilea III en aquestes matèries.

%HQHÀFLV en la imatge i la reputació de l'Entitat.

Auditories anuals, internes i externes, que comproven que els 
nostres sistemes de gestió continuïn actualitzats.
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Pel que fa al Govern de Tecnologies de la Informació (TI), el model de Govern 
de TI de CaixaBank garanteix que els seus Serveis Informàtics estan alineats amb 
l'estratègia de negoci de l'Organització i donen resposta als requisits regulatoris, 
operatius o del negoci. El Govern de TI constitueix una part essencial del govern en 
el seu conjunt i aglutina l'estructura organitzativa i directiva necessària per assegu-
UDU�TXH�7,�VXSRUWD�L�IDFLOLWD�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GHOV�REMHFWLXV�HVWUDWqJLFV�GHÀQLWV��

El Cos Normatiu de Govern de les TI de CaixaBank està desenvolupat a partir dels 
UHTXLVLWV�TXH�HVSHFLÀFD�OD�QRUPD ISO 38500:2008. 

Aquest disseny dels serveis informàtics de CaixaBank dona resposta a les necessitats 
del negoci, i garanteix, entre altres temes: 

 > Segregació de funcions.

 > Gestió de canvis.

 > Gestió d'incidents. 

 > Gestió de la Qualitat TI.

 > *HVWLy�GHOV�ULVFRV��RSHUDFLRQDOV��ÀDELOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HWF��

 > ,GHQWLÀFDFLy��GHÀQLFLy�L�VHJXLPHQW�G
LQGLFDGRUV��4XDGUH�GH�&RPDQGDPHQW��

 > Existència de Comitès de Govern, Gestió i Seguiment.

 > Report periòdic a la Direcció.

 > Controls interns severs que inclouen auditories internes i externes amb caràcter 
anual.
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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 pre-
sentar un mínim de tres ofertes comparatives de 
proveïdors diferents. Les compres que superin un 
cert llindar les ha de gestionar l'equip especialitzat 
de compradors, que estan organitzats 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, se segueix garantint el compliment 
de la normativa interna de Compres alhora que se'n fa-
ciliten la gestió i el control.

CaixaBank disposa d'una Política d'Externalització de 
Serveis, actualitzada el maig del 2019, que es fonamenta 
principalment en la Guia GL/2019/02, de Directrius de 
l'Externalització de l'Autoritat Bancària Europea. La Polí-
tica d'Externalització estableix el marc metodològic i els 
criteris que s'han de tenir en compte en l'externalització 
d'activitats per part de l'Entitat a terceres parts, i disposa 
dels principis corporatius que estableixen l'abast, el go-
vern i el marc de gestió i de control de riscos del Grup 
CaixaBank, en els quals s'hauran de basar les actuacions 
que es duran a terme en el cicle de vida complet de les 
externalitzacions de serveis. 

La redacció de la nova Política del govern de l'externalit-
zació, elaborada conjuntament amb la Segona Línia de 
'HIHQVD�GH�ULVFRV�QR�ÀQDQFHUV��DFUHGLWD�

 > El compromís de l'Alta Direcció de CaixaBank amb 
el govern de l'externalització.

 > La realització de les millors pràctiques respecte a 
la gestió de les iniciatives d'externalització.

 > L'existència d'un procés cíclic de millora contínua.

La formalització d'aquesta política suposa:

 > &RQÀDQoD 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 el Banc d'Espanya, ABE, MiFID i Basi-
lea III, en aquesta matèria.

 > %HQHÀFLV�en la imatge i la reputació de l'Entitat.

CaixaBank continua incrementant els seus esforços en el 
control, vetllant perquè les externalitzacions no suposin 
una pèrdua de capacitat de supervisió, anàlisi i exigència 
del servei o l'activitat objecte de contracte. 

Quan es produeix una nova iniciativa d'externalització, 
se segueix el procediment següent: 

Procediments per a la gestió de les activitats externalitzades i d'experts independents 

El Grup CaixaBank disposa d'una Política de Costos, 
Gestió Pressupostària i Compres, aprovada al Comitè 
GH�'LUHFFLy�GHO����GH�MXQ\�GHO�������HQ�TXq�HV�GHÀQHL[�
un marc global de referència per a les entitats del Grup i 
en què es recullen de forma homogènia els principis ge-
QHUDOV�L�HOV�SURFHGLPHQWV�HQ�PDWqULD�GH�GHÀQLFLy��JHVWLy��
execució i control del pressupost de despeses d'explo-
tació 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: 

 > Elaboració i aprovació del pressupost.

 > Execució del pressupost i gestió de la demanda.

 > Compres i contractació de serveis.

 > Pagament de factures a proveïdors.

La majoria dels processos que s'estableixen entre les 
entitats del Grup i els seus proveïdors estan gestionats i 
informatitzats mitjançant aplicacions que recullen totes 
OHV�VHYHV�DFWXDFLRQV��L�pV�HO�&RPLWq�G
(ÀFLqQFLD�O
ÒUJDQ�
encarregat d'assegurar que l'execució material del pres-
supost es faci seguint la normativa.

Per garantir la gestió adequada dels costos, el Comitè 
G
(ÀFLqQFLD�GH�&DL[D%DQN�GHOHJD�HQ�GXHV�FRPLVVLRQV�

 > Comissió de Despeses i inversió (CDI): revisa i 
UDWLÀFD�OHV�SURSRVWHV�GH�GHVSHVD�L�LQYHUVLy�SUHVHQ-
WDGHV� SHU� OHV� jUHHV� L� ÀOLDOV� D� WUDYpV� GH� SURMHFWHV��
qüestionant-ne la necessitat i la raonabilitat a tra-
YpV�G
XQD�DQjOLVL�GH� UHQGLELOLWDW�R�G
HÀFLqQFLD�SHU�
a l'Entitat.

 > Mesa de Compres: vetlla per l'aplicació adequada 
de les polítiques i els procediments de compres/
FRQWUDFWDFLRQV�GHÀQLGHV�D�OD�QRUPDWLYD��L�IRPHQWD�
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Anàlisis d'aplicabilitat  
del model d'externalització  
al proveïdor

Valoració de la decisió 
d'externalització mesurant 
criticitat, riscos i model  
d'externalització associat

Aprovació del risc associat amb 
la iniciativa per part d'un òrgan 
intern col·legiat

Traspàs del servei al proveïdor 
extern

Seguiment i monitoratge de 
l'activitat o el servei prestat

Contractació del proveïdor

Totes les activitats externalitzades disposen de mesures 
de control basades, fonamentalment, en indicadors de 
rendiment del servei i mesures de mitigació incloses 
contractualment, que redueixen els riscos detectats en la 
valoració de la decisió d'externalització. Cada responsa-
ble d'una externalització a l'Entitat sol·licita al proveïdor 
l'actualització i el report dels seus indicadors, que són 
internament revisats de manera periòdica.

Durant l'exercici 2020, les activitats encomanades a 
tercers relacionades amb valoracions i càlculs d'experts 
independents han estat relacionades, principalment, 
amb: 

 > Determinats serveis d'auditories internes i tecnolò-
giques.

 > 'HWHUPLQDWV�VHUYHLV�GH�FRQVXOWRULHV�ÀQDQFHUHV�L�GH�
business intelligence.

 > Determinats serveis de màrqueting i compres diverses.

 > Determinats serveis informàtics i tecnològics.

 > 'HWHUPLQDWV�VHUYHLV�ÀQDQFHUV�

 > 'HWHUPLQDWV�VHUYHLV�G
DVVHVVRUDPHQW�ÀQDQFHU��ÀVFDO�
i legal.

 > Determinats processos relacionats amb recursos 
humans i compres diverses.

 > Determinats processos relacionats amb els siste-
mes d'informació.
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Informació i comunicació (F.4)

/D�UHVSRQVDELOLWDW�H[FOXVLYD�GH�OD�GHÀQLFLy�L�OD�FRPXQLFDFLy�GHOV�FULWHULV�
comptables del Grup recau en la Direcció d'Intervenció i Comptabilitat, 
concretament en el Departament de Polítiques i Regulació compta-
bles, integrada en la Direcció Executiva d'Intervenció, Control de Gestió 
i Capital. 

Entre les seves responsabilitats hi ha el seguiment i l'anàlisi de la nor-
mativa� G
LQIRUPDFLy� ÀQDQFHUD� �ÀQDQFLDO� UHSRUWLQJ�� DSOLFDEOH� DO�*UXS��
per a la seva interpretació, i la consegüent aplicació a la informació 
ÀQDQFHUD�G
XQD�PDQHUD�KRPRJqQLD�D�WRWHV�OHV�HQWLWDWV�TXH�IRUPHQ�SDUW�
del Grup; així com l'actualització permanent dels criteris comptables 
aplicats davant de qualsevol nova tipologia de contracte o operació, o 
qualsevol canvi normatiu.

El seguiment de novetats regulatòries relacionades amb la publicació 
d'LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD��QRQ�ÀQDQFLDO�UHSRUWLQJ��WDPEp�pV�XQD�GH�
les funcions del Departament de Polítiques i Regulació comptables. En 
concret, es fa una anàlisi continuada de nous requeriments d'infor-
mació i de tendències regulatòries, nacionals, europees i globals rela-
FLRQDGHV�WDQW�DPE�OD�VRVWHQLELOLWDW�FRP�DPE�OD�LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD��
En col·laboració amb la resta d'àrees implicades del Grup CaixaBank, 
s'interpreten les implicacions derivades i es treballa per assegurar que 
aquestes implicacions es gestionin i incorporin en les pràctiques del 
Grup.

Així mateix, fan l'anàlisi i l'estudi de les implicacions comptables d'ope-
racions singulars, per a l'anticipació d'impactes i el seu tractament 
FRPSWDEOH� FRUUHFWH� DOV� HVWDWV� ÀQDQFHUV� FRQVROLGDWV� L� V
HQFDUUHJXHQ�GH�
OD� UHVROXFLy�GH�GXEWHV�R�FRQÁLFWHV�VREUH�T�HVWLRQV�FRPSWDEOHV�QR�UH-
collides en els circuits comptables o que presenten dubtes sobre la seva 
interpretació. Amb una periodicitat mínima mensual, es comparteixen 
les consultes comptables concloses pel Departament amb la resta de 
la Direcció d'Intervenció i Comptabilitat, amb explicació del raonament 
tècnic que les empara o les interpretacions fetes, així com els temes que 
estan en curs d'anàlisi.

En el procés de GHÀQLFLy�GH�SURGXFWHV�QRXV, a través de la seva parti-
cipació en el Comitè de Producte del Grup, n'analitzen les implicacions 
comptables partint de les seves característiques, i aquesta anàlisi es 

concreta en la creació o l'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 
SULQFLSDOV�GH�O
RSHUDWLYD�DGPLQLVWUDWLYD��OD�QRUPDWLYD�ÀVFDO�L�HOV�FULWHULV�L�
OHV�QRUPHV�FRPSWDEOHV�DSOLFDWV��/HV�DOWHV�L�PRGLÀFDFLRQV�HQ�HOV�FLUFXLWV�
comptables es comuniquen immediatament a l'organització i la majoria 
es poden consultar a la intranet de l'Entitat. 

Aquest departament també hi participa i dona suport al Comitè de re-
gulació del Grup CaixaBank en matèria de regulació sobre informació 
ÀQDQFHUD�L�QR�ÀQDQFHUD��'DYDQW�GH�TXDOVHYRO�FDQYL�QRUPDWLX�TXH�VLJXL�
d'aplicació i s'hagi d'implementar al Grup, el Departament el comunica 
DOV�'HSDUWDPHQWV�R�ÀOLDOV�GHO�*UXS�DIHFWDWV�L�SDUWLFLSD�HQ�HOV�SURMHFWHV�
d'implementació d'aquests canvis o els lidera, segons escaigui.

Igualment, el Departament de Polítiques i Regulació comptables partici-
pa en projectes singulars relacionats amb la sostenibilitat i el reporting 
G
LQIRUPDFLy�QR�ÀQDQFHUD, ja sigui en projectes transversals del Grup, 
formacions internes i externes, o bé a través de la participació en grups 
de treball amb peers i grups d'interès externs.

/HV�DFWLYLWDWV�DQWHULRUV�HQ�PDWqULD�G
LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�HV�PDWHULDOLW-
zen en l'existència i el manteniment d'un manual de polítiques comp-
tables, en el qual s'estableixen les normes, els principis i els criteris 
comptables adoptats pel Grup. Aquest manual garanteix la compara-
ELOLWDW�L�OD�TXDOLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�GH�WRWHV�OHV�VRFLHWDWV�GHO�
Grup i es complementa amb les consultes rebudes pel Departament.

La comunicació amb els responsables de les operacions és permanent 
L�ÁXLGD�

De manera complementària, el Departament de Polítiques i Regulació 
comptable s'encarrega de desenvolupar activitats formatives a les 
jUHHV�GH�QHJRFL�UHOOHYDQWV�GH�O
RUJDQLW]DFLy�VREUH�QRYHWDWV�L�PRGLÀFD-
cions comptables.

Polítiques comptables 
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CaixaBank disposa d'eines informàtiques internes que 
asseguren la integritat i l'homogeneïtat en els proces-
VRV�G
HODERUDFLy�GH� OD� LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD. Totes 
les aplicacions disposen de mecanismes de contingèn-
cia tecnològica, de manera que s'assegura la conser-
vació i l'accessibilitat de les dades davant de qualsevol 
circumstància.

La Societat està immersa en un projecte de millora 
de l'arquitectura de la informació comptable, que 
té per objecte l'increment en la qualitat, integritat, 
immediatesa i accés a les dades que proporcionen 
les aplicacions de negoci. De forma gradual, les di-
verses aplicacions informàtiques s'estan incloent dins 
de l'abast del projecte, que actualment ja integra una 
PDWHULDOLWDW�GH�VDOGRV�PROW�VLJQLÀFDWLYD�

A l'efecte d'elaborar la informació consolidada, tant 

Correspon a la Comissió d'Auditoria i Control su-
pervisar el procés d'elaboració i presentació de la in-
IRUPDFLy� ÀQDQFHUD� UHJXODGD� L� O
HÀFjFLD� GHOV� VLVWHPHV�
de control intern i de gestió de riscos de l'Entitat. 
Aquestes funcions s'expliquen en detall a l'apartat 
«L'Administració – Les comissions del Consell – Co-
missió d'Auditoria i Control».

La funció d'Auditoria Interna, representada per la 
Direcció Executiva d'Auditoria al Comitè de Direcció, 
es regeix pels principis establerts a l'Estatut d'Audi-
toria Interna del Grup CaixaBank, aprovat pel Consell 
G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN��eV�XQD�activitat inde-
pendent i objectiva, que aporta un enfocament sis-
temàtic a l'avaluació dels processos de gestió de riscos 
i controls, i del govern corporatiu, i s'encarrega de 
donar suport a la Comissió d'Auditoria i Control en la 

Mecanismes per a l'HODERUDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�

Supervisió del funcionament del sistema de control intern VREUH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�(F.5)

CaixaBank com les societats que conformen el perí-
metre del Grup fan servir, a través d'eines especialit-
zades, mecanismes de captura, anàlisi i preparació de 
les dades amb formats homogenis. Així mateix, el pla 
de comptes comptables, integrat en l'aplicació de con-
VROLGDFLy��V
KD�GHÀQLW�SHU�FRPSOLU�HOV�UHTXHULPHQWV�GHOV�
diferents reguladors.

Amb relació als sistemes utilitzats per a la gestió de 
l'SCIIF, l'Entitat té implantada l'eina SAP Governance, 
Risk and Compliance (SAP GRC) per tal de garan-
WLU�QH�OD�LQWHJULWDW�L�UHÁHFWLU�HOV�ULVFRV�L�HOV�FRQWUROV�H[LV-
tents. L'eina també admet, entre altres, el Catàleg de 
Riscos Corporatiu i els Indicadors de Risc Operacional 
(KRI), responsabilitat de la Direcció Executiva de Corpo-
rate Risk Management Function & Planning.

seva funció de supervisió. Per tal d'establir i preservar 
aquesta independència, Auditoria Interna depèn fun-
cionalment del President de la Comissió d'Auditoria i 
Control, sens perjudici que hagi de reportar al Presi-
dent del Consell d'Administració per al compliment 
adequat de les seves funcions per part d'aquest.

Auditoria Interna disposa de 213 auditors distri-
buïts en diferents equips de treball, especialitzats 
per àmbits, entre els quals hi ha un grup responsable 
de coordinar la supervisió dels processos relacionats 
DPE�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�GHO�*UXS�&DL[D%DQN��DGV-
crit a la Direcció del Departament d'Auditoria Finan-
cera, Participades i Compliment Normatiu.

Les activitats de la funció d'auditoria interna es repor-
ten periòdicament a la Comissió d'Auditoria i Control, 

OD�TXDO��DO�VHX�WRUQ��UHYLVD��GLQV�O
DEDVW�GHO�ULVF�GH�ÀDEL-
OLWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD��HO�VHJ�HQW��(i) OD�SODQLÀ-
FDFLy�G
DXGLWRULD�LQWHUQD�L�OD�VXÀFLqQFLD�GHO�VHX�DEDVW��(ii) 
les conclusions de les auditories fetes i el seu impacte 
HQ� OD� LQIRUPDFLy� ÀQDQFHUD�� L� (iii) el seguiment de les 
accions correctores.

Auditoria Interna desenvolupa un programa de tre-
EDOO�HVSHFtÀF�SHU�D�OD�UHYLVLy�GH�O
6&,,) centrat en 
els processos rellevants (transversals i de negoci) de-
ÀQLWV� SHU� O
HTXLS� GH� &RQWURO� ,QWHUQ� GH� OD� ,QIRUPDFLy�
Financera, complementat amb la revisió dels controls 
existents en auditories d'altres processos. 
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Actualment, aquest programa de treball es completa 
amb la UHYLVLy�GH�OD�FHUWLÀFDFLy�FRUUHFWD�L�OHV�SURYHV�
d'execució efectiva d'una mostra de controls, seleccio-
nats a partir d'indicadors d'auditoria contínua. Amb tot 
això, Auditoria Interna emet anualment un informe glo-
bal, en què s'inclou una avaluació del funcionament de 
l'SCIIF durant l'exercici. La revisió de l'exercici 2020 s'ha 
centrat en:

 > Revisió de l'aplicació del Marc de Referència 
GHÀQLW�DO�GRFXPHQW�ª&RQWURO�,QWHUQ�VREUH�OD�LQIRU-
PDFLy�ÀQDQFHUD�D�OHV�HQWLWDWV�FRWLW]DGHV«��SURPR-
gut per la CNMV.

 > 9HULÀFDFLy�GH� O
DSOLFDFLy�GH� OD�Política Corpora-
tiva de gestió del risc de Fiabilitat de la Infor-
mació Financera i de la Norma SCIIF per ga-
rantir que l'SCIIF a escala corporativa és adequat

 > Valoració del funcionament del procés de cer-
WLÀFDFLy�LQWHUQD�DVFHQGHQW�dels controls clau.

Informe de l'auditor extern

En aplicació de la recomanació inclosa a la Guia d'Actua-
ció sobre l'Informe de l'Auditor referida a la Informació 
relativa al Sistema de Control Intern sobre la Informa-
ció Financera de les entitats cotitzades, publicada per 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors al seu 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 sobre la Informació Finance-
ra. En l'informe resultant es conclou que, com a resultat 
dels procediments aplicats sobre la informació relativa 
al SCIIF, no s'han posat de manifest inconsistències o 
incidències que la puguin afectar. 

L'informe s'inclou com a Annex a aquest Informe Anual 
de Govern Corporatiu.

 > Avaluació de la documentació descriptiva de 
processos, riscos i controls rellevants.

A més, durant l'exercici 2020, Auditoria Interna ha fet 
diferents revisions de processos que afecten la gene-
UDFLy��HODERUDFLy�L�SUHVHQWDFLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQ-
FHUD�FHQWUDWV�HQ�HOV�jPELWV�ÀQDQFHURFRPSWDEOH��JHVWLy�
GH�ULVFRV�FRUSRUDWLXV�� LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV��VLVWHPHV�
d'informació i el negoci assegurador, entre altres.

Així mateix, la Societat disposa de procediments pe-
riòdics de discussió amb l'auditor extern, el qual 
assisteix la Comissió d'Auditoria i Control i informa de 
OD�VHYD�SODQLÀFDFLy�G
DXGLWRULD�L�GH�OHV�FRQFOXVLRQV�DV-
solides abans de la publicació de resultats, així com, si 
escau, de les debilitats de control intern. 
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Grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu (G)

Recomanació 1 Recomanació 2 Recomanació 3 Recomanació 4

Que els Estatuts de les Societats 
cotitzades no limitin el nom-
bre màxim de vots que pugui 
emetre un mateix accionista, 
ni continguin altres restriccions 
TXH�GLÀFXOWLQ�OD�SUHVD�GH�FRQWURO�
de la Societat mitjançant l'ad-
quisició de les seves accions en 
el mercat.

Que quan cotitzin la Societat matriu i 
XQD�6RFLHWDW�GHSHQGHQW�� OHV�GXHV�GHÀ-
neixin públicament amb precisió:

a) Les àrees d'activitat respectives i les 
eventuals relacions de negoci entre 
aquestes, així com les de la societat de-
pendent cotitzada amb les altres empre-
ses del grup.

b) Els mecanismes previstos per resoldre 
HOV�HYHQWXDOV�FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV�TXH�
es puguin presentar.

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 verbal-
ment els Accionistes, amb prou 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.

4XH�OD�VRFLHWDW�GHÀQHL[L�L�SURPRJXL�XQD�SROtWLFD�UHODWLYD�
a la comunicació i als contactes amb accionistes i inver-
sors institucionals en el marc de la seva implicació en la 
societat, així com amb els assessors de vot, que respecti 
plenament les normes contra l'abús de mercat i doni 
un tracte semblant als accionistes que es trobin en la 
mateixa posició. I que la Societat faci pública aquesta 
política a través de la seva pàgina web, incloent-hi in-
formació relativa a la manera com aquesta s'ha posat 
HQ�SUjFWLFD�L�LGHQWLÀFDQW�HOV�LQWHUORFXWRUV�R�HOV�UHVSRQ-
sables de portar-la a terme. 

I que, sens perjudici de les obligacions legals de difusió 
d'informació privilegiada i d'altra informació regulada, 
la societat disposi també d'una política general relativa 
D�OD�FRPXQLFDFLy�G
LQIRUPDFLy�HFRQRPLFRÀQDQFHUD��QR�
ÀQDQFHUD�L�FRUSRUDWLYD�D�WUDYpV�GHOV�FDQDOV�TXH�FRQVL-
deri adequats (mitjans de comunicació, xarxes socials o 
altres vies) que contribueixi a maximitzar la difusió i la 
qualitat de la informació a disposició del mercat, dels 
inversors i d'altres grups d'interès.

Sí No aplicable Sí Sí

CaixaBank és l'única societat cotitzada 
del Grup. 

QUADRE DE REFERÈNCIES CREUADES DEL COMPLIMENT O EXPLICACIÓ DE LES 
RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE GOVERN CORPORATIU
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Recomanació 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 a la pàgina web els 
informes sobre aquesta exclusió als quals fa referència la legislació mercantil.

Compliment parcial

El Consell d'Administració, en la reunió de data 10 de març de 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'Ad-
PLQLVWUDFLy�SHU�HPHWUH�REOLJDFLRQV��ERQV��SDUWLFLSDFLRQV�SUHIHUHQWV�L�TXDOVVHYRO�DOWUHV�YDORUV�GH�UHQGD�À[D�R�LQVWUXPHQWV�GH�QDWXUDOHVD�DQjORJD�FRQYHUWLEOHV�HQ�DFFLRQV�GH�&DL[D%DQN�R�TXH�GRQLQ�GUHW��GLUHFWDPHQW�
o indirectament, a la subscripció o 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 de 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 de 22 de maig de 2020 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 de 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'inver-
sió, 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 regulatori perquè es puguin considerar adequadament capitalitzades. 
$L[t��HV�WHQHQ�HQ�FRPSWH�GLIHUHQWV�FDWHJRULHV�GH�FDSLWDO�TXH�V
KDXUDQ�GH�FREULU�DPE�LQVWUXPHQWV�HVSHFtÀFV��0DOJUDW�TXH�OD�VLWXDFLy�GH�FDSLWDO�GH�OD�VRFLHWDW�pV�DGHTXDGD��HV�YD�FRQVLGHUDU�QHFHVVDUL�DGRSWDU�XQ�
acord que permeti emetre instruments que es podran convertir eventualment en el cas que es produeixin determinats supòsits. En la mesura que l'emissió d'aquests instruments comporta la necessitat de tenir 
XQ�FDSLWDO�DXWRULW]DW�TXH��MD�HQ�HO�PRPHQW�G
HPHWUH
V��FREUHL[L�XQD�HYHQWXDO�FRQYHUWLELOLWDW��L�DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�GRWDU�OD�FRPSDQ\LD�GH�PpV�ÁH[LELOLWDW��HV�YD�FRQVLGHUDU�FRQYHQLHQW�TXH�HOV�DXJPHQWV�GH�FDSLWDO�VRFLDO�
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 social i quedin únicament subjectes al límit del 50 %.

D
ES

CR
IP

CI
Ó

CO
M

EN
TA

RI
S

CO
M

PL
EI

X



 88

2020
Informe de  
Gestió Consolidat

Línies 
estratègiques

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Informe de 
verificació 
independent

Informe anual 
de govern 
corporatiu 

Glossari i 
estructura del 
Grup 

 

Recomanació 6 Recomanació 7 Recomanació 8

Que les Societats cotitzades que elaborin els informes que 
s'esmenten a continuació, ja sigui de forma preceptiva o vo-
OXQWjULD��HOV�SXEOLTXLQ�D�OD�VHYD�SjJLQD�ZHE�DPE�DQWHODFLy�VXÀ-
cient 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 vin-
culades.

d) Informe sobre la política de responsabilitat social corpo-
rativa.

Que la Societat transmeti en directe, a través de la pàgina 
web, la celebració de les Juntes Generals d'Accionistes. I que 
la societat disposi de mecanismes que permetin la delegació 
L� O
H[HUFLFL�GHO�YRW�SHU�PLWMDQV�WHOHPjWLFV�L�ÀQV�L�WRW��SHO�IHW�GH�
tractar-se de societats d'elevada capitalització i en la mesura 
que resulti proporcionat, l'assistència i participació activa a la 
Junta General.

Que la comissió d'auditoria vetlli perquè els comptes anuals 
que el consell d'administració presenti a la junta general d'ac-
cionistes s'elaborin de conformitat amb la normativa compta-
ble. I que en aquells supòsits en què l'auditor de comptes hagi 
inclòs al seu informe d'auditoria alguna excepció, el president 
de la comissió d'auditoria expliqui amb claredat a la junta ge-
neral el parer de la comissió d'auditoria sobre el seu contingut 
i abast i es posi a disposició dels accionistes en el moment de 
la publicació de la convocatòria de la junta, juntament amb la 
resta de propostes i informes del consell, un resum d'aquest 
parer.

Sí Sí Sí
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Recomanació 9 Recomanació 10 Recomanació 11

Que la Societat faci públics a la pàgina web, de 
manera permanent, els requisits i els procedi-
ments que acceptarà per acreditar la titularitat 
d'accions, el dret d'assistència a la Junta General 
d'Accionistes i l'exercici o delegació del dret de 
vot.

I que aquests requisits i procediments afavoreixin 
l'assistència i l'exercici dels seus drets als Accio-
nistes 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:

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 
OHV�PRGLÀFDFLRQV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�HV�SXJXLQ�YRWDU�HOV�QRXV�SXQWV�GH�O
RUGUH�GHO�GLD�L�OHV�SURSRVWHV�
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) Després de la junta general d'accionistes, comuniqui el desglossament

e) del vot sobre aquests punts complementaris o propostes alternatives.

Que, en el 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.

Sí Compliment parcial Sí

En relació amb l'apartat c), el Consell està conforme que existeixin 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 propo-
sats per accionistes ( ja que hi ha la probabilitat que les noves propostes vagin 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 recull el tenor de part de la Recomanació 10, sí que assoleix de millor 
IRUPD�O
REMHFWLX�ÀQDO�GHO�3ULQFLSL���GHO�&RGL�GH�%RQ�*RYHUQ��TXH�ID�UHIHUqQFLD�H[SUHVVD�DOV�3ULQFLSLV�GH�
Govern Corporatiu de l'OCDE, que assenyalen que els procediments emprats a 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.
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Recomanació 12 Recomanació 13 Recomanació 14 Recomanació 15 Recomanació 16

Que el Consell d'Administració exerceixi 
les seves funcions amb unitat de propò-
sit 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 conse-
cució d'un negoci rendible i sostenible a 
llarg termini, que promogui la continuï-
tat 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 regla-
ments i d'un comportament basat en la 
bona fe, l'ètica i el respecte als usos i les 
bones pràctiques comunament accep-
tades, procuri conciliar l'interès social 
amb, segons correspongui, els interes-
sos legítims dels seus empleats, proveï-
dors, els clients i els dels altres grups 
d'interès que puguin quedar afectats, 
així com l'impacte de les activitats de 
la companyia en la comunitat en el seu 
conjunt i en el medi ambient.

Que el Consell d'Administració tingui 
la dimensió necessària per aconseguir 
XQ� IXQFLRQDPHQW� HÀFDo� L� SDUWLFLSDWLX��
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: 

a) 6LJXL�FRQFUHWD�L�YHULÀFDEOH��

b) Asseguri que les propostes de no-
menament o reelecció es fonamentin 
en una anàlisi prèvia de les necessitats 
del consell d’administració. 

c) Afavoreixi la diversitat de coneixe-
ments, experiències i gènere. 

Que el resultat de l’anàlisi prèvia de les 
necessitats del Consell d’Administració 
HV�UHFXOOL�HQ�O·LQIRUPH�MXVWLÀFDWLX�GH�OD�
Comissió de Nomenaments que es 
publiqui en convocar la Junta General 
d’Accionistes a la qual se sotmeti la ra-
WLÀFDFLy��HO�QRPHQDPHQW�R�OD�UHHOHFFLy�
de cada Conseller. 

I que la política de selecció de con-
sellers promogui l’objectiu que l’any 
2020 el nombre de conselleres repre-
senti, almenys, el 30 % del total de 
membres del consell d’administració.

/D� &RPLVVLy� GH� 1RPHQDPHQW� YHULÀ-
carà anualment el compliment de la 
política de selecció de Consellers i se 
n’informarà en l’informe anual de go-
vern corporatiu.

Que els Consellers dominicals i in-
dependents constitueixin una àmplia 
majoria del Consell d'Administració i 
que el nombre de Consellers execu-
tius sigui el mínim necessari, tenint en 
compte la complexitat del grup socie-
tari i el percentatge de participació 
dels Consellers executius en el capital 
de la Societat. I que el nombre de con-
selleres suposi, almenys, el 40 % dels 
membres del consell d'administració 
abans no acabi el 2022 i posterior-
ment, i que abans no sigui inferior al 
30 %.

Que el percentatge de Consellers do-
minicals sobre el total de Consellers no 
executius no sigui superior a la pro-
porció entre el capital de la Societat 
representat per aquests Consellers i la 
resta del capital. Aquest criteri es po-
drà atenuar:

a) En societats d'elevada capitalització 
en què siguin escasses les participa-
cions accionarials que tinguin legal-
PHQW�OD�FRQVLGHUDFLy�GH�VLJQLÀFDWLYHV�

b) Quan es tracti de societats en què 
hi hagi una pluralitat d'accionistes re-
presentats al consell d'administració i 
no tinguin vincles entre si.
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Recomanació 17 Recomanació 18 Recomanació 19 Recomanació 20 Recomanació 21

Que el nombre de Consellers indepen-
dents representi, almenys, la meitat del 
total de Consellers.

Que, tanmateix, quan la societat no si-
gui d'elevada capitalització o quan, en-
cara que ho sigui, tingui un accionista 
o diversos actuant concertadament que 
controlin 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 
de la seva pàgina web, i mantinguin 
actualitzada, la informació següent 
sobre els seus Consellers:

a) 3HUÀO�SURIHVVLRQDO�L�ELRJUjÀF�

b) Altres consells d'administració als 
quals pertanyin, tant si es tracta com 
si no de societats cotitzades, així com 
sobre les altres activitats retribuïdes 
que faci, sigui quina sigui la seva na-
turalesa.

c) Indicació de la categoria de conse-
ller a què pertanyin, assenyalant, en 
el cas de consellers dominicals, l'ac-
cionista al qual representin o amb qui 
tinguin vincles.

d) Data del seu primer nomenament 
com a conseller a la societat, així com 
de les posteriors reeleccions.

e) Accions de la companyia, i opcions 
sobre aquestes, de les quals siguin ti-
tulars.

Que en l'informe anual de govern 
FRUSRUDWLX��SUqYLD� YHULÀFDFLy�SHU�SDUW�
de la comissió de nomenaments, s'ex-
pliquin les raons per les quals s'hagin 
nomenat consellers dominicals a ins-
tàncies 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 do-
minicals.

Que els Consellers dominicals presen-
tin la dimissió quan l'accionista al qual 
representen transmeti íntegrament la 
participació accionarial. I que també 
ho facin, en el nombre que correspon-
gui, quan aquest Accionista rebaixi la 
VHYD�SDUWLFLSDFLy�DFFLRQDULDO�ÀQV�D�XQ�
nivell que exigeixi la reducció del nom-
bre dels seus 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 con-
corri una causa justa, apreciada pel 
Consell d'Administració amb l'informe 
previ de la Comissió de Nomena-
ments. En particular, s'entén que hi ha 
una causa justa quan el Conseller passi 
a ocupar nous càrrecs o contregui no-
ves obligacions que li impedeixin dedi-
car el temps necessari a l'acompliment 
de les funcions pròpies del càrrec de 
Conseller, incompleixi els deures inhe-
rents 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 separa-
ció de Consellers independents com 
a conseqüència d'ofertes públiques 
d'adquisició, fusions o altres opera-
cions corporatives similars que supo-
sin un canvi en l'estructura de capital 
de la Societat, quan aquests canvis en 
l'estructura del Consell d'Administra-
ció estiguin propiciats pel criteri de 
proporcionalitat assenyalat a la reco-
manació 16.
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Recomanació 22 Recomanació 23 Recomanació 24 Recomanació 25 Recomanació 26

Que les societats estableixin regles 
que obliguin els consellers a informar 
i, si escau, a dimitir quan es donin si-
tuacions que els afectin, relacionades 
o no amb la seva actuació a la socie-
tat mateixa, i que puguin perjudicar 
el crèdit i la reputació d’aquesta i, en 
particular, que els obliguin a informar 
el consell d’administració sobre qual-
sevol causa penal en què apareguin 
com a investigats, així com sobre les 
seves vicissituds processals.

I que, si el consell ha estat informat o 
ha tingut coneixement d’alguna altra 
manera d’alguna de les situacions es-
mentades al paràgraf anterior, examini 
el cas tan aviat com sigui possible i, 
tenint en compte les circumstàncies 
concretes, decideixi, previ informe de 
la comissió de nomenaments i retribu-
cions, si ha d’adoptar alguna mesura o 
no, com ara l’obertura d’una investi-
gació interna, sol·licitar la dimissió del 
conseller o proposar el seu cessament. 
I que s’informi sobre això a l’informe 
anual de govern corporatiu, llevat 
que concorrin circumstàncies espe-
FLDOV�TXH�KR�MXVWLÀTXLQ��GH�OD�TXDO�FRVD�
s’haurà de deixar constància en acta. 
Això, sens perjudici de la informació 
que la societat hagi de difondre, si es-
cau, en el moment de l’adopció de les 
mesures corresponents.

Que tots els Consellers expressin cla-
rament la seva oposició quan consi-
derin 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 
TXDOV� QR� DIHFWL� HO� SRWHQFLDO� FRQÁLFWH�
d'interessos, quan es tracti de deci-
sions que puguin perjudicar els Ac-
cionistes no representats en el Consell 
d'Administració.

I que quan el Consell d'Administració 
DGRSWL�GHFLVLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�R�UHLWH-
rades sobre les quals el Conseller hagi 
formulat serioses reserves, aquest 
tregui les conclusions que siguin pro-
cedents i, si opta per dimitir, expliqui 
les raons a la carta a què es refereix la 
recomanació següent. Aquesta reco-
manació també afecta el secretari del 
Consell d'Administració, encara que 
no tingui la condició de Conseller.

Que quan, tant si és per dimissió 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 co-
muniqui com a fet rellevant, del motiu 
del cessament s'informi en l'informe 
anual de govern corporatiu.

Que la Comissió de Nomenaments 
s'asseguri que els Consellers no exe-
FXWLXV�WHQHQ�VXÀFLHQW�GLVSRQLELOLWDW�GH�
temps per exercir correctament les se-
ves funcions. 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 reu-
neixi amb la freqüència necessària per 
H[HUFLU�DPE�HÀFjFLD�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�
i, almenys, vuit vegades a l'any, seguint 
el programa de dates i assumptes que 
estableixi a l'inici de l'exercici, i cada 
Conseller pot proposar individualment 
altres punts de l'ordre del dia inicial-
ment no previstos.
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Recomanació 27 Recomanació 28 Recomanació 29 Recomanació 30

4XH�OHV�LQDVVLVWqQFLHV�GHOV�&RQVHOOHUV�HV�UHGXHL[LQ�DOV�FDVRV�LQGLVSHQVDEOHV�L�HV�TXDQWLÀTXLQ�
en l'informe anual de govern corporatiu. I que, quan s'hagin de produir, s'atorgui represen-
tació amb instruccions.

Que quan els Consellers o el Secre-
tari manifestin preocupació sobre al-
guna proposta o, en el cas dels Con-
sellers, sobre la marxa de la Societat 
i aquestes preocupacions no quedin 
resoltes en el Consell d'Administra-
ció, a petició de qui les hagi mani-
festat, se'n deixi constància a l'acta.

Que la Societat estableixi els 
cursos adequats perquè els 
Consellers puguin obtenir l'as-
sessorament 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 co-
neixements que s'exigeixin als Con-
sellers per a l'exercici de les seves 
funcions, les Societats també oferei-
xin als Consellers programes d'ac-
tualització de coneixements quan 
les circumstàncies ho aconsellin.

Compliment parcial Sí Sí Sí

(Q�HO�FDV�G
DEVqQFLHV�LQHYLWDEOHV��OD�OHJLVODFLy��DPE�O
REMHFWLX�G
HYLWDU�TXH�HV�PRGLÀTXL�GH�IDFWR�O
HTXL-
libri del consell d'administració, permet que es delegui en un altre conseller (els no executius només 
en altres no executius) –és el que estableix el Principi 14 del Codi de Bon Govern i també ho pre-
veuen els Estatuts Socials (al seu article 37), així com el Reglament del Consell (al seu 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, han de procurar 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. 

eV�LPSRUWDQW�HVPHQWDU�TXH�OD�3ROtWLFD�GH�*RYHUQ�&RUSRUDWLX�GH�&DL[D%DQN�HVWDEOHL[��HQ�UHODFLy�DPE�HO�
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'as-
sistència 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'im-
possibilitat d'assistència, les representacions, quan tinguin lloc, en general no es produeixin amb ins-
WUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV��$L[z�QR�PRGLÀFD�GH�IDFWR�O
HTXLOLEUL�GHO�&RQVHOO��DWqV�TXH�OHV�GHOHJDFLRQV�GHOV�
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 oportunes 
instruccions, 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 re-
SUHVHQWDFLy�L�ÀQDOPHQW�GHFLGLU�VH�SHO�IHW�TXH�HO�VHX�UHSUHVHQWDQW�V
DWLQJXL�DO�UHVXOWDW�GHO�GHEDW�HQ�VHX�
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 lliure presa de posició.

3HU�WDQW��OD�OOLEHUWDW�GH�IHU�GHOHJDFLRQV�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV�R�VHQVH�D�O
HOHFFLy�GH�FDGD�FRQ-
seller 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.

CO
M

PL
EI

X



 94

2020
Informe de  
Gestió Consolidat

Línies 
estratègiques

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Informe de 
verificació 
independent

Informe anual 
de govern 
corporatiu 

Glossari i 
estructura del 
Grup 

 

D
ES

CR
IP

CI
Ó

CO
M

EN
TA

RI
S

Recomanació 31 Recomanació 32 Recomanació 33 Recomanació 34 Recomanació 35

Que les Societats estableixin regles que 
obliguin els Consellers a informar i, si 
escau, dimitir en els supòsits que pu-
guin 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 
posteriors vicissituds processals.

I que si un Conseller resulta proces-
sat o es dicta en contra seva una acta 
d'obertura de judici oral per algun dels 
delictes assenyalats en la legislació so-
cietària, el Consell d'Administració exa-
mini el cas tan aviat com sigui possible 
i, a la vista de les circumstàncies con-
cretes, 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 els Consellers siguin periòdica-
ment informats dels moviments en 
l'accionariat i de l'opinió que els Ac-
FLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV��HOV�LQYHUVRUV�L�OHV�
DJqQFLHV�GH�TXDOLÀFDFLy�WLQJXLQ�VREUH�
la Societat i el Grup.

Que el president, com a responsable 
GHO� IXQFLRQDPHQW� HÀFDo� GHO� &RQVHOO�
d'Administració, a més d'exercir les 
funcions que té legalment i estatu-
tàriament atribuïdes, prepari i sotmeti 
al Consell d'Administració un progra-
ma de dates i assumptes a tractar; or-
ganitzi 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; 
V
DVVHJXUL� TXH� HV� GHGLFD� VXÀFLHQW�
temps de discussió a les qüestions es-
tratègiques, i acordi i revisi els progra-
mes d'actualització de coneixements 
per a cada Conseller, quan les circum-
stàncies ho aconsellin.

Que quan hi hagi un Conseller coor-
dinador, els estatuts o el reglament 
del Consell d'Administració, a més de 
les facultats que li corresponen legal-
ment, li atribueixi les següents: presidir 
el Consell d'Administració en absència 
del president i dels vicepresidents, en 
el 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 re-
lació amb el govern corporatiu de la 
Societat; i coordinar el Pla de successió 
del President.

Que el secretari del Consell d'Adminis-
tració vetlli especialment perquè en les 
seves actuacions i decisions, el Consell 
d'Administració tingui presents les re-
comanacions sobre bon govern con-
tingudes en aquest Codi de bon go-
vern que siguin aplicables a la Societat.

Sí Sí Sí  Sí Sí
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Recomanació 36 Recomanació 37 Recomanació 38 Recomanació 39 Recomanació 40

Que el Ple del Consell d'Administració avaluï un cop a l'any i adop-
WL��VL�HVFDX��XQ�SOD�G
DFFLy�TXH�FRUUHJHL[L�OHV�GHÀFLqQFLHV�GHWHFWDGHV�
respecte a:

a) /D�TXDOLWDW� L� O
HÀFLqQFLD�GHO� IXQFLRQDPHQW�GHO� FRQVHOO� G
DGPLQLV-
tració.

b) El funcionament i la composició de les seves comissions.

c) La diversitat en la composició i les competències del consell d'ad-
ministració.

d) L'acompliment del president del consell d'administració i del pri-
mer executiu de la societat.

e) L'acompliment i l'aportació de cada conseller, posant una atenció 
especial als responsables de les diferents comissions del consell.

Per a la realització de l'avaluació de les diferents comissions, es par-
tirà 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 rea-
lització de l'avaluació per un consultor extern, la independència del 
TXDO�VHUj�YHULÀFDGD�SHU�OD�&RPLVVLy�GH�1RPHQDPHQWV�

Les relacions de negoci que el consultor o qualsevol Societat del grup 
mantinguin amb la Societat o qualsevol Societat del seu grup, han de 
ser desglossades en l'informe anual de govern corporatiu.

El procés i les àrees avaluades seran objecte de descripció en l'infor-
me anual de govern corporatiu.

Que quan hi hagi una comis-
sió executiva, hi hagi presèn-
cia d'almenys dos consellers 
no executius, almenys un dels 
quals ha de ser independent; i 
que el seu secretari sigui el del 
consell d'administració.

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 co-
missió d'auditoria en el seu 
conjunt, i especialment el seu 
president, es designin tenint en 
compte els seus coneixements 
i experiència en matèria de 
comptabilitat, auditoria i gestió 
GH�ULVFRV��WDQW�ÀQDQFHUV�FRP�QR�
ÀQDQFHUV�

Que amb la supervisió de la 
Comissió d'Auditoria, es dispo-
si d'una unitat que assumeixi la 
funció d'auditoria interna que 
vetlli pel bon funcionament 
dels sistemes d'informació i 
control intern i que funcional-
ment depengui del president 
no executiu del Consell o del 
de la Comissió d'Auditoria.

Compliment parcial Sí Sí  Sí Sí

En relació amb l'exercici 2020, el Consell d'Administració ha fet l'autoa-
valuació del seu funcionament de manera interna després de descartar 
la conveniència de demanar l'assistència d'un assessor extern, ja que 
considera que, atès el procés de renovació parcial del Consell un cop 
es faci efectiva la fusió de CaixaBank amb Bankia, era més aconse-
llable i raonable posposar la col·laboració externa al pròxim exercici 
d'autoavaluació.

En conseqüència, l'exercici d'autoavaluació ha seguit el mateix proce-
diment que l'any anterior, amb l'assistència de la Secretaria General i 
del Consell per al seu desenvolupament.
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Que el responsable de 
la unitat que assumeixi 
la funció d'auditoria 
interna presenti a la co-
missió d'auditoria, per 
a la seva aprovació per 
part d'aquesta o del 
consell, el seu pla anual 
de treball, l'informi di-
rectament de la seva 
execució, incloses les 
possibles incidències 
i limitacions a l'abast 
que es presentin en el 
seu desenvolupament, 
els resultats i el segui-
ment de les seves reco-
manacions i li sotmeti al 
ÀQDO�GH�FDGD�H[HUFLFL�XQ�
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: 

a) 6XSHUYLVDU�L�DYDOXDU�HO�SURFpV�G
HODERUDFLy�L�OD�LQWHJULWDW�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD�L�QR�ÀQDQFHUD��DL[t�FRP�HOV�
VLVWHPHV�GH�FRQWURO�L�JHVWLy�GH�ULVFRV�ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV�UHODWLXV�D�OD�VRFLHWDW�L��VL�HVFDX��DO�JUXS�³LQFORVRV�
els operatius, tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals o relacionats amb la corrup-
FLy³�UHYLVDQW�HO�FRPSOLPHQW�GHOV�UHTXLVLWV�QRUPDWLXV��OD�GHOLPLWDFLy�DGHTXDGD�GHO�SHUtPHWUH�GH�FRQVROLGDFLy�
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 i el cessament del responsable del servei d'auditoria interna; proposar el pressupost d'aquest 
servei; aprovar o proposar l'aprovació al consell de l'orientació i el pla de treball anual de l'auditoria interna, 
assegurant-se que la seva activitat estigui enfocada principalment als riscos rellevants (inclosos els reputacio-
QDOV���UHEUH�LQIRUPDFLy�SHULzGLFD�VREUH�OHV�VHYHV�DFWLYLWDWV��L�YHULÀFDU�TXH�O
$OWD�'LUHFFLy�WLQJXL�HQ�FRPSWH�OHV�
conclusions i les recomanacions dels informes. 

c) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats i a altres persones relacionades amb la societat, 
com ara consellers, accionistes, proveïdors, contractistes o subcontractistes, comunicar les irregularitats de 
SRWHQFLDO�WUDQVFHQGqQFLD��LQFORVHV�OHV�ÀQDQFHUHV�L�FRPSWDEOHV��R�GH�TXDOVHYRO�DOWUD�tQGROH��UHODFLRQDGHV�DPE�OD�
FRPSDQ\LD�TXH�FRQVWDWLQ�DO�VL�GH�O
HPSUHVD�R�GHO�VHX�JUXS��$TXHVW�PHFDQLVPH�KDXUj�GH�JDUDQWLU�OD�FRQÀGHQ-
cialitat i, en tot cas, preveure supòsits en què les comunicacions es puguin fer de forma anònima, respectant 
els drets del denunciant i el denunciat. 

d) Vetllar en general perquè les polítiques i els sistemes establerts en matèria de control intern s'apliquin de 
manera efectiva en la pràctica. 

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 per la seva feina no comprometi la seva qualitat ni la seva 
independència. 

c) Supervisar que la societat comuniqui a través de la CNMV el canvi d'auditor i l'acompanyi d'una declaració 
sobre l'eventual existència 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 de la concentració del negoci de l'auditor i, en general, les altres normes sobre 
independència dels auditors.

Que la Comissió d'Auditoria 
pugui convocar qualsevol em-
pleat o directiu de la Societat, i 
ÀQV�L�WRW�GLVSRVDU�TXH�FRPSD-
reguin sense presència de cap 
altre directiu.

Que s'informi la comissió 
d'auditoria sobre les opera-
FLRQV� GH� PRGLÀFDFLRQV� HV-
tructurals i corporatives que 
la societat tingui pensat fer 
perquè el consell d'adminis-
tració les pugui analitzar i fer 
un informe previ sobre les se-
ves condicions econòmiques 
i el seu impacte comptable 
i, en especial, si escau, sobre 
l'equació de canvi proposada.

Sí Sí Sí  Sí
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Que la política de control i ges-
WLy�GH�ULVFRV�LGHQWLÀTXL�R�GHWHU-
mini, almenys: 

a)�(OV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�ULVF��À-
QDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV��HQWUH�DO-
tres, els operatius, tecnològics, 
legals, socials, mediambientals, 
polítics i reputacionals, inclosos 
els relacionats amb la corrup-
ció) a què s'enfronta la socie-
WDW��LQFORVRV��HQWUH�HOV�ÀQDQFHUV�
o econòmics, els passius con-
tingents i altres riscos fora de 
balanç. 

b) Un model de control i ges-
tió de riscos basat en diferents 
nivells, del qual formarà part 
una comissió especialitzada en 
riscos quan les normes secto-
rials ho prevegin o la societat 
ho cregui apropiat.

c) El grau de risc que la societat 
consideri acceptable. 

d) Les mesures previstes per 
mitigar l'impacte dels riscos 
LGHQWLÀFDWV��HQ�FDV�TXH�V
DUULELQ�
a materialitzar. 

e) Els sistemes d'informació i 
control intern que s'utilitzaran 
per controlar i gestionar els 
riscos esmentats, inclosos els 
passius contingents o els riscos 
fora de balanç.

Que amb la supervisió directa 
de la Comissió d'Auditoria o, 
si escau, d'una comissió espe-
cialitzada del Consell d'Admi-
nistració, 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 se-
güents:

a) Assegurar el bon funcio-
nament dels sistemes de 
control i gestió de riscos i, 
HQ� SDUWLFXODU�� TXH� V
LGHQWLÀ-
TXLQ�� JHVWLRQLQ� L� TXDQWLÀTXLQ�
adequadament tots els riscos 
importants que afectin la so-
cietat.

b) Participar activament en 
l'elaboració de l'estratègia de 
riscos i en les decisions im-
portants sobre la seva gestió.

c) Vetllar perquè els sistemes 
de control i gestió de riscos 
mitiguin adequadament els 
riscos en el marc de la política 
GHÀQLGD� SHO� FRQVHOO� G
DGPL-
nistració.

Que els membres de la Co-
missió de Nomenaments i 
de Retribucions –o de la Co-
missió de Nomenaments i la 
Comissió de Retribucions, si 
estan separades– es desig-
nin 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 les Societats d'eleva-
da capitalització tinguin una 
Comissió de Nomenaments i 
una Comissió de Remunera-
cions separades.

Que la Comissió de Nome-
naments consulti al President 
del Consell d'Administració i 
al primer executiu de la So-
cietat, especialment quan es 
tracti de matèries relatives als 
Consellers executius.

I que qualsevol Conseller pu-
gui sol·licitar a la Comissió de 
Nomenaments que prengui 
en consideració, per si els 
troba idonis al seu judici, po-
tencials candidats per cobrir 
vacants de Conseller.

Que la Comissió de Retribucions 
exerceixi les funcions amb indepen-
dència i que, a més de les funcions 
que li atribueixi la llei, li correspon-
guin les següents:

a) Proposar al consell d'administra-
ció les condicions bàsiques dels con-
tractes dels alts directius.

b) Comprovar l'observança de la 
política retributiva establerta per la 
societat.

c) Revisar periòdicament la políti-
ca de remuneracions aplicada als 
consellers i alts directius, inclosos 
els sistemes retributius amb accions 
i la seva aplicació, i 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 con-
ÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV�QR�SHUMXGLTXLQ� OD�
independència de l'assessorament 
extern ofert a la comissió.

e) 9HULÀFDU� OD� LQIRUPDFLy� VREUH� UH-
muneracions dels consellers i alts 
directius que continguin els diferents 
documents corporatius, inclòs l'in-
forme anual sobre remuneracions 
dels consellers.

Sí Sí Sí  Sí Sí Sí
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Que la Comissió de Retribucions con-
sulti el President i el primer executiu 
de la Societat, especialment quan es 
tracti de matèries relatives als Conse-
llers executius i Alts Directius.

Que les regles de composició i funcio-
nament de les comissions de supervi-
sió i control constin al reglament del 
consell d'administració i que siguin 
coherents amb les aplicables a les 
comissions legalment obligatòries de 
conformitat amb les recomanacions 
anteriors, incloent-hi:

a) Que estiguin compostes exclusiva-
ment per consellers no executius, amb 
majoria de consellers independents.

b) Que els seus presidents siguin con-
sellers independents.

c) Que el consell d'administració de-
signi els membres d'aquestes comis-
sions tenint presents els coneixements, 
les aptituds i l'experiència dels conse-
llers i les comeses 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 recla-
mar assessorament extern quan ho 
considerin necessari per a l'exercici de 
les seves funcions.

e) Que de les seves reunions se n'es-
tengui acta, que es posarà a disposició 
de tots els consellers.

Que la supervisió del compliment de les polítiques i regles de la socie-
tat en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu, així com dels 
codis interns de conducta, s'atribueixi a una o es reparteixi entre diverses 
comissions del consell d'administració, que podran ser la comissió d'audi-
toria, la de nomenaments, una comissió especialitzada en sostenibilitat o 
responsabilitat social corporativa o una altra comissió especialitzada que 
el consell d'administració, en exercici de les seves facultats d'autoorga-
nització, hagi decidit crear. I que aquesta comissió estigui integrada úni-
cament per consellers no executius, la majoria dels quals independents, i 
VH�OL�DWULEXHL[LQ�HVSHFtÀFDPHQW�OHV�IXQFLRQV�PtQLPHV�TXH�V
LQGLTXHQ�HQ�OD�
recomanació següent.

Les funcions mínimes a què es refereix la 
recomanació anterior són les següents:

a) La supervisió del compliment de les 
regles de govern corporatiu i dels codis 
interns de conducta de l'empresa, vetllant 
també perquè la cultura corporativa esti-
gui alineada amb el seu propòsit i els seus 
valors. 

b) La supervisió de l'aplicació de la política 
general relativa a la comunicació d'infor-
PDFLy� HFRQRPLFRÀQDQFHUD�� QR� ÀQDQFHUD�
i corporativa, així com a la comunicació 
amb accionistes i inversors, assessors de 
vot i altres grups d'interès. Així mateix, es 
farà un seguiment de la manera en què 
l'entitat es comunica i es relaciona amb els 
petits i mitjans accionistes. 

c) L'avaluació i la revisió periòdiques del 
sistema de govern corporatiu i de la políti-
ca en matèria mediambiental i social de la 
VRFLHWDW��D�À�TXH�FRPSOHL[LQ�OD�VHYD�PLVVLy�
de promoure l'interès social i tinguin en 
compte, segons correspongui, els interes-
sos legítims dels altres grups d'interès.

d) La supervisió que les pràctiques de la 
societat en matèria mediambiental i social 
V
DMXVWLQ�D�O
HVWUDWqJLD�L�OD�SROtWLFD�À[DGHV��

e) La supervisió i l'avaluació dels proces-
sos de relació amb els diferents grups 
d'interès. 

Sí Sí  Sí Sí
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Recomanació 55 Recomanació 56 Recomanació 57 Recomanació 58 Recomanació 59

Que les polítiques de sostenibili-
tat en matèries mediambientals i 
VRFLDOV� LGHQWLÀTXLQ� L� LQFORJXLQ� DO-
menys: 

a) Els principis, els compromisos, 
els objectius i l'estratègia pel que 
fa a accionistes, empleats, clients, 
proveïdors, qüestions socials, medi 
ambient, diversitat, responsabilitat 
ÀVFDO�� UHVSHFWH� GHOV� GUHWV� KXPDQV�
i prevenció de la corrupció i altres 
conductes il·legals.

b) Els mètodes o sistemes per al 
seguiment del compliment de les 
polítiques, dels riscos associats i la 
seva gestió. 

c) Els mecanismes de supervisió 
GHO� ULVF�QR� ÀQDQFHU�� LQFOzV�HO� UHOD-
cionat amb aspectes ètics i de con-
ducta empresarial. 

d) Els canals de comunicació, par-
ticipació i diàleg amb els grups 
d'interès. 

e) Les pràctiques de comunicació 
responsable que evitin la manipu-
lació informativa i protegeixin la 
integritat i l'honor.

 

Que la remuneració dels Conse-
llers sigui la necessària per atreu-
UH�L�UHWHQLU�HOV�&RQVHOOHUV�GHO�SHUÀO�
desitjat i per retribuir la dedicació, 
TXDOLÀFDFLy�L�UHVSRQVDELOLWDW�TXH�HO�
càrrec exigeixi, però no tan elevada 
com per comprometre la indepen-
dència de criteri dels Consellers no 
executius.

Que se circumscriguin als Conse-
llers executius les remuneracions 
variables lligades al rendiment de 
la Societat i a l'acompliment per-
sonal, així com la remuneració mit-
jançant entrega 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, siste-
mes de jubilació o altres sistemes 
de previsió social.

Es podrà tenir en compte el lliura-
ment d'accions com a remuneració 
als Consellers no executius quan 
es condicioni al fet que les man-
WLQJXLQ�ÀQV�DO� VHX�FHVVDPHQW�FRP�
a Consellers. Això no és aplicable 
a les accions que el Conseller ne-
cessiti alienar, si escau, per satisfer 
els costos relacionats amb la seva 
adquisició.

Que en el cas de remuneracions variables, les 
polítiques retributives incorporin els límits i les 
cauteles tècniques necessàries per assegurar 
que les remuneracions guarden relació amb 
HO�UHQGLPHQW�SURIHVVLRQDO�GHOV�EHQHÀFLDULV�L�QR�
deriven només de l'evolució general dels mer-
cats 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 
LQFORJXLQ�FULWHULV�QR�ÀQDQFHUV�TXH�VLJXLQ�DGH-
quats per a la creació de valor a llarg termini, 
com el compliment de les regles i els proce-
diments interns de la societat i de les seves 
polítiques per al control i la gestió de riscos.

c)� (V� FRQÀJXULQ� VREUH� OD� EDVH� G
XQ� HTXLOLEUL�
entre el compliment d'objectius a curt, mitjà i 
llarg termini, que permetin remunerar el ren-
diment per un acompliment continuat durant 
XQ�SHUtRGH�GH�WHPSV�VXÀFLHQW�SHU�DSUHFLDU�OD�
seva contribució a la creació sostenible de 
valor, de manera que els elements de mesu-
ra d'aquest rendiment no girin únicament al 
voltant de fets puntuals, ocasionals o extraor-
dinaris.

Que el pagament dels components va-
riables de la remuneració estigui sub-
MHFWH�D�XQD�FRPSURYDFLy�VXÀFLHQW�TXH�
s'hagin complert de manera efectiva 
les condicions de rendiment o d'una 
altra mena prèviament establertes. 
Les entitats inclouran a l'informe anual 
de remuneracions dels consellers els 
criteris pel que fa al temps requerit i 
mètodes per a aquesta comprovació, 
en funció de la naturalesa i les caracte-
rístiques de cada component variable. 

Que, a més, les entitats valorin l'es-
tabliment d'una clàusula de reducció 
(malus) basada en l'ajornament per un 
SHUtRGH� VXÀFLHQW� GHO� SDJDPHQW� G
XQD�
part dels components variables que 
impliqui la seva pèrdua total o parcial 
en cas que abans del moment del pa-
gament es produeixi algun esdeveni-
ment que ho faci aconsellable.

Sí Sí  Sí Sí Sí
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Recomanació 60 Recomanació 61 Recomanació 62

Que les remuneracions rela-
cionades amb els resultats de 
la Societat tinguin en compte 
les eventuals excepcions que 
constin en l'informe de l'au-
ditor extern i minorin aquests 
resultats.

Que un percentatge re-
llevant de la remuneració 
variable dels Consellers 
executius estigui vinculat al 
lliurament d'accions o d'ins-
WUXPHQWV� ÀQDQFHUV� UHIHUHQ-
ciats al seu valor.

4XH�XQD�YHJDGD�DWULEXwGHV�OHV�DFFLRQV��OHV�RSFLRQV�R�HOV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV�FRUUHVSRQHQWV�DOV�VLVWHPHV�UHWULEXWLXV��HOV�FRQVHOOHUV�H[HFXWLXV�
QR�SXJXLQ�WUDQVIHULU�QH�OD�WLWXODULWDW�QL�H[HUFLWDU�ORV�ÀQV�TXH�QR�KDJL�WUDQVFRUUHJXW�XQ�WHUPLQL�G
DOPHQ\V�WUHV�DQ\V��

S'exceptua el cas en què el conseller mantingui, en el moment de la transmissió o l'exercici, una exposició econòmica neta a la variació del preu 
GH�OHV�DFFLRQV�SHU�XQ�YDORU�GH�PHUFDW�HTXLYDOHQW�D�XQ�LPSRUW�G
DOPHQ\V�GXHV�YHJDGHV�OD�VHYD�UHPXQHUDFLy�À[D�DQXDO�PLWMDQoDQW�OD�WLWXODULWDW�
G
DFFLRQV��RSFLRQV�R�DOWUHV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV��

Això no serà aplicable a les accions que el conseller necessiti alienar per satisfer els costos relacionats amb la seva adquisició o, prèvia apreciació 
favorable de la comissió de nomenaments i retribucions, per fer front a situacions extraordinàries sobrevingudes que ho requereixin.

Sí Sí No

Pel que fa a la prohibició per als Consellers executius de transmetre la propietat de (o exercitar-los, si escau) les accions, les opcions o els instru-
PHQWV�ÀQDQFHUV�FRUUHVSRQHQWV�DOV�VLVWHPHV�UHWULEXWLXV�ÀQV�TXH�QR�KDJL�WUDQVFRUUHJXW�XQ�WHUPLQL�G
DOPHQ\V�WUHV�DQ\V��HQ�HO�FDV�GH�&DL[D%DQN�QR�
s'aplica d'aquesta manera. No hi ha una previsió en aquests termes, però sí que 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, sigui quina 
sigui la quantitat, durant el període d'un any des del seu lliurament. 

(V�FRQVLGHUD�TXH� OD� ÀQDOLWDW�HVWDEOHUWD�DO�3ULQFLSL�����HQ�HO� VHQWLW�TXH� OD� UHPXQHUDFLy�GHOV� FRQVHOOHUV�DIDYRUHL[L� OD� FRQVHFXFLy�GHOV�REMHFWLXV�
empresarials i de l'interès social, s'aconsegueix igualment per l'existència de clàusules malus i clawback, així com per l'estructura mateixa de la 
remuneració dels consellers executius, la retribució dels quals en accions (que correspon a la meitat de la remuneració variable, així com tot el 
que fa referència als plans d'incentius a llarg termini), a més d'estar subjecta al període de restricció, també ho està a un règim d'ajornament, 
i, a més, aquesta remuneració variable és representativa d'una part limitada de la remuneració total, en absoluta coherència amb els principis 
prudencials de no incentiu a l'assumpció de riscos i amb l'alineament d'objectius i evolució sostenible de l'entitat.

A la Junta General d'Accionistes celebrada el 22 de maig del 2020 es va aprovar la nova Política de Remuneració dels membres del Consell 
G
$GPLQLVWUDFLy�SHU�DOV�H[HUFLFLV������D�������WRWV�GRV�LQFORVRV��TXH�LQWURGXHL[�XQD�VqULH�G
DMXVWRV�D�OD�3ROtWLFD�GH�5HPXQHUDFLy�YLJHQW�ÀQV�OODYRUV��
tot i que en manté els principis i les característiques i la dota de més estabilitat, atès que el període de vigència de la Política anterior estava 
D�SXQW�GH�ÀQDOLW]DU��/D�QRYD�3ROtWLFD�GH�5HPXQHUDFLy�UHFXOO�~QLFDPHQW��UHVSHFWH�D�O
DQWHULRU��D�PpV�G
DOJXQD�PLOORUD�HQ�OD�UHGDFFLy��HOV�FDQYLV�
següents: La inclusió expressa a la Política de Remuneració de les retribucions dels consellers membres de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i 
7UDQVIRUPDFLy�'LJLWDO��FUHDGD�SHU�DFRUG�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GHO����GH�PDLJ�GHO�������L�OD�À[DFLy�GH�OD�QRYD�SRQGHUDFLy�GHOV�SDUjPHWUHV�
UHODWLXV�D�OD�5jWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH�L�D�OD�9DULDFLy�G
$FWLXV�3UREOHPjWLFV�GHOV�UHSWHV�FRUSRUDWLXV�SHU�FDOFXODU�OD�UHPXQHUDFLy�YDULDEOH�HQ�IRUPD�GH�
bonus del Conseller Executiu per al 2020 i els exercicis següents.
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Recomanació 63 Recomanació 64

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 o extinció del contracte no superin un import equivalent a dos anys de la retribució 
WRWDO�DQXDO�L�TXH�QR�V
DERQLQ�ÀQV�TXH�OD�VRFLHWDW�QR�KDJL�SRJXW�FRPSURYDU�TXH�HO�FRQVHOOHU�KDJL�FRPSOHUW�HOV�FULWHULV�
o les condicions establerts per a la seva percepció. 

A l'efecte d'aquesta recomanació, entre els pagaments per resolució o extinció contractual es considerarà qualsevol 
abonament la meritació o obligació de pagament del qual sorgeixi com a conseqüència o amb motiu de l'extinció 
de la relació contractual que vinculava el conseller amb la societat, inclosos els imports no prèviament consolidats de 
sistemes d'estalvi a llarg termini i les quantitats que s'abonin en virtut de pactes de no competència postcontractual.

Sí Compliment parcial

Els pagaments per resolució o extinció del contracte del Conseller Delegat, inclosos la indemnització en cas de cessa-
ment o extinció de la relació en determinats supòsits i el pacte de no competència postcontractual, no superen l’import 
HTXLYDOHQW�D�GRV�DQ\V�GH�OD�UHWULEXFLy�WRWDO�DQXDO�GHO�FRQVHOOHU��GH�FRQIRUPLWDW�DPE�HOV�LPSRUWV�TXH�HV�UHÁHFWHL[HQ�D�
l’informe anual sobre remuneracions dels consellers. 

D’altra banda, el Banc té reconegut a favor del Conseller Delegat un complement de previsió social per a la cobertura 
de les contingències de jubilació, defunció i incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, unes condicions 
que es detallen a la Política de Remuneracions dels Consellers de CaixaBank. En el cas del compromís per cobrir la 
FRQWLQJqQFLD�GH� MXELODFLy�� HV� WUDFWD�G·XQ� VLVWHPD�HVWDEOHUW� HQ� UqJLP�G·DSRUWDFLy�GHÀQLGD��SHU�DO�TXDO� HV� À[HQ�DPE�
caràcter previ les aportacions anuals que es faran. En virtut d’aquest compromís, el Conseller Delegat té reconegut el 
dret a percebre una prestació de jubilació, quan arribi a l’edat legalment establerta, que serà el resultat de la suma de 
OHV�DSRUWDFLRQV�IHWHV�SHO�%DQF�L�HOV�VHXV�UHQGLPHQWV�FRUUHVSRQHQWV�ÀQV�D�DTXHVWD�GDWD��VHPSUH�TXH�QR�HV�SURGXHL[L�HO�
VHX�FHVVDPHQW�SHU�XQD�FDXVD�MXVWD��L�VHQVH�SHUMXGLFL�GHO�WUDFWDPHQW�DSOLFDEOH�DOV�EHQHÀFLV�GLVFUHFLRQDOV�GH�SHQVLRQV�GH�
conformitat amb la normativa reguladora en matèria de remuneracions aplicable a les entitats de crèdit. En cap cas no 
es preveu la possibilitat que el Conseller Delegat percebi la prestació de jubilació de forma anticipada.
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Aquest informe anual de govern corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració de la societat el 18 de 
febrer del 2021 amb el vot en contra del conseller Alejandro García-Bragado i per unanimitat de la resta de 
membres.

Motiu: considera que a l’apartat C.1.37 de l’Informe s’hauria d’haver informat sobre les vicissituds processals que 
l’afecten com a conseller, atès que, segons el seu parer, tenen rellevància pel que fa a la seva situació i actuació 
en relació amb l’afectació que aquesta pugui ocasionar al crèdit i la reputació de la societat.
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TAULA DE CONCILIACIÓ DE CONTINGUT AMB EL MODEL D'INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE CNMV

A. ESTRUCTURA DE PROPIETAT 

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

A.1 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Evolució de l'acció – Capital Social» 
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Autorització per augmentar capital»

A.2 Sí $SDUWDW�,*&�ª/D�QRVWUD�,GHQWLWDW�²�*RYHUQ�&RUSRUDWLX�²�/D�3URSLHWDW�²�$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV«

A.3 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

A.4 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades»

A.5 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades»

A.6 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

A.7 Sí $SDUWDW�,*&�ª/D�QRVWUD�,GHQWLWDW�²�*RYHUQ�&RUSRUDWLX�²�/D�3URSLHWDW�²�$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV�²�3DFWHV�SDUDVRFLDOV«

A.8 Sí No aplicable - No hi ha cap persona física ni jurídica que exerceixi o pugui exercir el control sobre la societat d'acord amb l'article 5 
de la Llei de Mercat de Valors.

A.9 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Autocartera»

A.10 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Autocartera»

A.11 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Informació de l'acció – Capital Social» 

A.12 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Drets dels accionistes» 

A.13 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Drets dels accionistes» 

A.14 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Capital Social» 

B. JUNTA GENERAL

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

B.1 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 

B.2 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 

B.3 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Drets dels accionistes» 

B.4 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 

B.5 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 

B.6 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – La Propietat – Drets dels accionistes» 

B.7 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 

B.8 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – La Junta General d'Accionistes» 
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Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

C.1.1 Sí
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Canvis en la composició del Consell i de les seves comissions durant l'exercici 
2020»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració» 

C.1.2 Sí
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Canvis en la composició del Consell i de les seves comissions durant l'exercici 
2020»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració» 

 C.1.3 Sí
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Canvis en la composició del Consell i de les seves comissions durant l'exercici 
2020»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració» 

C.1.4 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Diversitat del Consell d'Administra-
ció»

C.1.5 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Diversitat del Consell d'Administra-
ció»

C.1.6 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Diversitat del Consell d'Administra-
ció»

C.1.7 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Diversitat del Consell d'Administra-
ció»

C.1.8 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

C.1.9 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració» 
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió Executiva» 

C.1.10 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

C.1.11 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

C.1.12 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració»

C.1.13 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Remuneració» 

C.1.14 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Alta Direcció»

C.1.15 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Reglament del Consell»

C.1.16 No

Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Principis de proporció entre les categories de membres del Consell»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Selecció i Nomenament»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Reelecció i durada del càrrec» 

C.1.17 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Avaluació de les activitats del 
Consell»

C.1.18 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Avaluació de les activitats del 
Consell»

C. ESTRUCTURA D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

C.1 Consell d'Administració
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C.1.19 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Cessament del càrrec»

C.1.20 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Presa de decisió»

C.1.21 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Altres limitacions al càrrec de consellers»

C.1.22 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Altres limitacions al càrrec de consellers»

C.1.23 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Altres limitacions al càrrec de consellers»

C.1.24 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Delegació del vot»

C.1.25 Sí

Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Presa de decisió»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió Executiva»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió de Nomenaments»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió de Riscos»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió de Retribucions»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Innovació, Tecnologia i 
Transformació Digital»  
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control» 

C.1.26 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració»

C.1.27 Sí

Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�²�6XSHUYLVLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«� 
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF) – Procediments i 
DFWLYLWDWV�GH�FRQWURO�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«�

C.1.28 No

Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
$FWXDFLRQV�GXUDQW�O
H[HUFLFL�²�6XSHUYLVLy�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«� 
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF) – Procediments i 
DFWLYLWDWV�GH�FRQWURO�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«� 
Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – Sistema de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF) – Supervisió del 
funcionament del sistema de control intern» 

C.1.29 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració» 

C.1.30 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
Actuacions durant l'exercici – Seguiment de la independència de l'auditor extern» i «Relació amb el mercat»

C.1.31 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
Actuacions durant l'exercici – Seguiment de la independència de l'auditor extern»

C.1.32 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
Actuacions durant l'exercici – Seguiment de la independència de l'auditor extern»

C.1.33 Sí No aplicable

C.1.34 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control – 
Actuacions durant l'exercici – Seguiment de la independència de l'auditor extern»
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C.1.35 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Informació»

C.1.36 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Cessament del càrrec»

C.1.37 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Selecció, Nomenament, Reelecció, 
Avaluació i Cessament de membres del Consell – Cessament del càrrec»

C.1.38 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – El Consell d'Administració – Funcionament del Consell d'Admi-
nistració - Presa de decisió»

C.1.39 Sí

/D�6RFLHWDW�PDQWp�FOjXVXOHV�GH�ÀQDOLW]DFLy�GH�OD�YLQFXODFLy�FRQWUDFWXDO�HQ�HOV�WHUPHV�VHJ�HQWV��

��&RQVHOOHU�'HOHJDW��8QD�DQXDOLWDW�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�
• Quatre Membres del Comitè d'Adreça: clàusula d'indemnització de la més alta de les quantitats entre una anualitat dels components 
À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�R�HO�SUHYLVW�SHU�LPSHUDWLX�OHJDO��$FWXDOPHQW�KL�KD�TXDWUH�PHPEUHV�GHO�FRPLWq�SHU�DOV�TXDOV�OD�LQGHPQLW]DFLy�
prevista per imperatiu legal encara és inferior a una anualitat.

��4XDWUH�'LUHFWLXV�L�YLQW�FRPDQGDPHQWV�LQWHUPHGLV��HQWUH�����L�����DQXDOLWDWV�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�SHU�VREUH�GHO�TXH�HV�
preveu per imperatiu legal. S'inclouen en el còmput els directius i els comandaments intermedis de les empreses del grup.

(Q�WRWDO������$L[t�PDWHL[��HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW�L�HOV�PHPEUHV�GHO�&RPLWq�GH�'LUHFFLy�WHQHQ�HVWDEOHUWD�XQD�DQXDOLWDW�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�
de la remuneració, que es paga en mensualitats, per remunerar el pacte de no competència. Aquest pagament s'interrompria si s'incom-
plís aquest pacte.

Aquestes clàusules les aprova el Consell d'Administració i no se n'informa la Junta General.

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

C.2.1 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell» 

C.2.2 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell» 

C.2.3 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell» 

D. OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

D.1 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades» 

D.2 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades» 

D.3 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades» 

D.4 Sí No aplicable

D.5 Sí Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades» 

D.6 No Apartat IGC «La nostra Identitat – Govern Corporatiu – L'Administració – Les comissions del Consell – Comissió d'Auditoria i Control 
– Actuacions durant l'exercici – Seguiment de les operacions vinculades» 

D.7 No No aplicable. A Espanya, de les societats que integren el Grup CaixaBank, només cotitza el Banc mateix.

C.2 Comissions del Consell d'Administració
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E. SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

E.1 No Vegeu apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos a la Nota 3 de les CAC.

E.2 No Vegeu apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos - 3.2.1. Govern i Organització a la Nota 3 de les CAC; l'apartat C.2. Comissions 
del Consell d'Administració�G
DTXHVW�GRFXPHQW��L�O
DSDUWDW�&RPSRUWDPHQW�qWLF�L�UHVSRQVDEOH�²�7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO�D�O
IGC.

E.3 No Vegeu apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos - 3.2.2. Processos estratègics de gestió del risc - Catàleg Corporatiu de Riscos a 
la Nota 3 de les CAC�L�HOV�DSDUWDWV�ËWLFD�L�LQWHJULWDW��7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO�L�*HVWLy�GHO�5LVF�D�O
IGC.

E.4 No Vegeu apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos - 3.2.2. Processos estratègics de gestió del risc - Marc d'Apetit al risc a la Nota 3 
de les CAC.

E.5 No Vegeu apartat Gestió del Risc - Fites principals 2020 a l'IGC; els apartats 3.3, 3.4 i 3.5 (detall de cada risc del Catàleg Corporatiu 
Riscos) a la Nota 3; i l'apartat 23.3. Provisions per a qüestions processals i litigis per impostos pendents a la Nota 23 de les CAC.

E.6 No Vegeu apartat 3.2. Govern, gestió i control de riscos - 3.2.4. Marc de Control Intern i apartats 3.3, 3.4 i 3.5 (detall de cada risc del 
Catàleg Corporatiu de Riscos) a la Nota 3 de les CAC i els apartats Govern corporatiu i Comportament ètic i responsable a l' IGC.

F. SISTEMA DE CONTROL INTERN DE LA INFORMACIÓ FINANCERA

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

F.1 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
(SCIIF) – Entorn de control»

F.2 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
�6&,,)��²�$YDOXDFLy�GH�ULVFRV�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«

F.3 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
�6&,,)��²�3URFHGLPHQWV�L�DFWLYLWDWV�GH�FRQWURO�GH�OD�LQIRUPDFLy�ÀQDQFHUD«

F.4 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
(SCIIF) – Informació i comunicació»

F.5 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
(SCIIF) – Supervisió del funcionament del sistema de control intern»

F.6 No No aplicable

F.7 No Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Sistema de Control Intern de la Informació Financera 
(SCIIF) – Informe de l'auditor extern»

G. GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE GOVERN CORPORATIU

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

G. Sí Apartat IGC «Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent al 2020 – Grau de seguiment de les recomanacions de govern 
corporatiu»
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H. ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

Secció model CNMV Inclòs en informe estadístic Comentaris

H. No Apartat IGC «Línies estratègiques – Ser referents en gestió responsable i compromís amb la societat – Governança de la Responsabili-
WDW�&RUSRUDWLYD���3ULQFLSDOV�DGKHVLRQV�L�DOLDQFHV«�L�ª/D�QRVWUD�LGHQWLWDW���7UDQVSDUqQFLD�ÀVFDO«

CAC - Comptes Anuals Consolidats del Grup de l'exercici 2020

IGC - Informe de Gestió Consolidat del Grup de l'exercici 2020
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INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMISSOR

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

'DWD�ÀQDO�GH�O
H[HUFLFL�GH�UHIHUqQFLD�
31/12/2020

CIF
A-08663619

Denominació social:
CAIXABANK, S.A.

Domicili social:
Cl. Pintor Sorolla, 2-4 (València)

A.1. COMPLETI EL QUADRE SEGÜENT SOBRE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETAT:

'DWD�GH�O
~OWLPD�PRGLÀFDFLy 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

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 ��GUHWV�GH�YRW�D�WUDYpV�G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

% total de drets de votDirecte Indirecte Directe Indirecte

INVESCO LIMITED 0,00 1,96 0,00 0,00 1,96

BLACKROCK, INC. 0,00 2,98 0,00 0,24 3,23

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” 0,00 40,02 0,00 0,00 40,02

NORGES BANK 3,01 0,00 0,00 0,00 3,02

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  
G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV % total de drets de vot

INVESCO LIMITED INVESCO ASSET  
MANAGEMENT LIMITED 1,91 0,00 1,91

INVESCO LIMITED INVESCO ADVISERS, INC 0,01 0,00 0,01

INVESCO LIMITED INVESCO MANAGEMENT, S.A. 0,03 0,00 0,03

BLACKROCK, INC. ALTRES ENTITATS CONTROLADES QUE INTEGREN  
EL GRUP BLACKROCK, INC. 2,98 0,25 3,23

FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA” CRITERIACAIXA, S.A.U. 40,02 0,00 40,02

Indiqui si hi ha diferents classes d'accions amb diferents drets associats:

SÍ NO

Annex estadístic de l'IAGC
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INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

A.3. EMPLENI ELS QUADRES SEGÜENTS SOBRE ELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT  
QUE TINGUIN DRETS DE VOT SOBRE ACCIONS DE LA SOCIETAT:

Nom o denominació  
social de l'accionista

% drets de vot  
atribuïts a les accions

% drets de vot  
D�WUDYpV�G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

% total de drets de vot

% drets de vot que es poden transmetre a través 
G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

Directe Indirecte Directe Indirecte Directe Indirecte

Jordi Gual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomás Muniesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gonzalo Gortázar 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

John S. Reed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundación CajaCanarias 0,64 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00

Maria Teresa Bassons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verónica Fisas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alejandro García-Bragado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cristina Garmendia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ignacio Garralda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amparo Moraleda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eduardo Javier Sanchiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

José Serna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koro Usarraga 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 de l'accionista Nom o denominació social del titular directe

% drets de vot  
atribuïts a les accions

% drets de vot  
D�WUDYpV�G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV % total de drets de vot

% drets de vot que es 
poden transmetre a través 
G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV

José Serna María Soledad García Conde 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 PEL PACTE:

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 VA-
LORS. SI ESCAU, IDENTIFIQUI-LA:

A.9. COMPLETI ELS QUADRES SEGÜENTS SOBRE L'AUTOCARTERA DE LA SOCIETAT: A.11. CAPITAL FLOTANT ESTIMAT:

&DSLWDO�ÁRWDQW�HVWLPDW���� 51,02

A.14. INDIQUI SI LA SOCIETAT HA EMÈS VALORS QUE NO ES 
NEGOCIEN EN UN MERCAT REGULAT DE LA UNIÓ EUROPEA.

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”

40,64 )LQV�D�OD�GDWD�GH�OD�VHYD�ÀQDOLW]DFLy��HO�3DFWH�G
$FFLRQLVWHV�VLJQDW�O
��
G
DJRVW�GHO�������L�PRGLÀFDW�SHU�~OWLPD�YHJDGD�O
RFWXEUH�GHO�������HQWUH�OD�
Fundación Bancària Caja de Burgos, la Fundación Bancaria Caja Navarra, 
la Fundación Bancaria Caja Canarias i FBLC afectava, almenys, el 40,64 % 
del capital de la Societat, d'acord amb les dades públiques disponibles al 
web de la CNMV. El pacte va tenir el seu origen en la fusió per absorció 
de Banca Cívica per part de la Societat, amb l'objectiu de regular les 
relacions recíproques i amb CaixaBank de les fundacions esmentades en 
la seva qualitat d'accionistes de la Societat.

Entre altres compromisos, el pacte incloïa el compromís de FBLC de votar 
a favor del nomenament d'un membre del Consell de CaixaBank i un 
membre del Consell d'Administració de VidaCaixa a proposta de la resta 
de fundacions.

La data de venciment del pacte va ser el 3 d'agost del 2020. El 3 
d'agost del 2020, CaixaBank va informar el mercat per mitjà d'Altra 
Informació Rellevant que el Pacte d'Accionistes subscrit el 3 d'agost 
del 2012 amb motiu de la fusió per absorció de Banca Cívica perquè 
Q
KDYLD�H[SLUDW�HO�WHUPLQL�GH�YLJqQFLD��$PE�PRWLX�GH�OD�ÀQDOLW]DFLy�GHO�
Pacte d'Accionistes, la Fundación CajaCanarias ha posat a disposició 
del Consell d'Administració de CaixaBank el seu càrrec de consellera.

EN LA DATA DE TANCAMENT DE L'EXERCICI:

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

3.528.919 532.590 0,07

(*) A TRAVÉS DE:

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

BANCO BPI, S.A. 506.446

CAIXABANK PAYMENT & CONSUMER 3.466

VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 14.743

MICROBANK 7.935

Total 532.590

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

SÍ NO

Indiqui si la Societat sap si hi ha accions concertades entre els seus Accionistes. Si escau, descrigui-les breument:

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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B. JUNTA GENERAL

B.4. INDIQUI LES DADES D'ASSISTÈNCIA A LES JUNTES GENERALS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI A QUÈ ES REFEREIX AQUEST INFORME I LES DELS DOS EXERCICIS ANTERIORS:

Data Junta General % de presència física % en representació

% vot a distància

TotalVot electrònic Altres

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

'H�TXq�&DSLWDO�ÁRWDQW 3,78 19,57 0,03 0,23 23,61

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

'H�TXq�&DSLWDO�ÁRWDQW 3,02 15,96 0,09 1,86 20,93

22/05/2020 40,94 24,92 0,11 0,30 66,27

'H�TXq�&DSLWDO�ÁRWDQW 0,28 16,90 0,11 0,30 17,59

03/12/2020 43,05 25,85 1,17 0,27 70,34

'H�TXq�&DSLWDO�ÁRWDQW 2,36 15,90 1,17 0,27 19,70

B.5. INDIQUI SI A LES JUNTES GENERALS CELEBRADES DURANT L'EXERCICI HI HA HAGUT ALGUN PUNT DE L'ORDRE DEL DIA QUE, PER QUALSEVOL MOTIU,  
NO HAGI ESTAT APROVAT PELS ACCIONISTES:

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

SÍ NO

EN LA DATA DE TANCAMENT DE L'EXERCICI:

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 ALS ESTATUTS SOCIALS I EL NOMBRE FIXAT PER LA JUNTA GENERAL:

Nombre màxim de Consellers 22

Nombre mínim de Consellers 12

1RPEUH�GH�FRQVHOOHUV�À[DW�SHU�OD�-XQWD 15

C.1.2 EMPLENI EL QUADRE SEGÜENT AMB ELS MEMBRES DEL CONSELL:

INDIQUI ELS CESSAMENTS QUE, BÉ PER DIMISSIÓ O PER ACORD DE LA JUNTA GENERAL,  
S'HAGIN PRODUÏT AL 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 què era membre
Indiqui si el cessament s'ha produït abans del 
ÀQDO�GHO�PDQGDW

Marcelino Armenter Dominical 05/04/2019 02/04/2020 Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació 
Digital Sí

Xavier Vives Independent 23/04/2015 22/05/2020 Comissió Executiva. Comissió de Nomenaments No

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 Dominical President 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Tomás Muniesa Dominical Vicepresident 01/01/2018 06/04/2018 Acord Junta General d'Accionistes

Gonzalo Gortázar Executiu Conseller delegat 30/06/2014 05/04/2019 Acord Junta General d'Accionistes

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

Fundación CajaCanarias Natalia Aznárez Dominical Conseller 23/02/2017 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Maria Teresa Bassons Dominical Conseller 26/06/2012 05/04/2019 Acord Junta General d'Accionistes

Verónica Fisas Independent Conseller 25/02/2016 28/04/2016 Acord Junta General d'Accionistes

Alejandro García- Bragado Dominical Conseller 01/01/2017 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Cristina Garmendia Independent Conseller 05/04/2019 05/04/2019 Acord Junta General d'Accionistes

Ignacio Garralda Dominical Conseller 06/04/2017 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Amparo Moraleda Independent Conseller 24/04/2014 05/04/2019 Acord Junta General d'Accionistes

Eduardo Javier Sanchiz Independent Conseller 21/09/2017 06/04/2018 Acord Junta General d'Accionistes

José Serna Dominical Conseller 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Koro Usarraga Independent Conseller 30/06/2016 06/04/2017 Acord Junta General d'Accionistes

Nombre total de Consellers 14
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C.1.3. COMPLETI ELS QUADRES SEGÜENTS SOBRE ELS MEMBRES DEL CONSELL I LA SEVA DIFERENT CATEGORIA:

CONSELLERS EXECUTIUS

Nom o denominació  
social del conseller

Càrrec en l'organigrama 
de la Societat 3HUÀO

Gonzalo Gortázar Conseller delegat Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 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 
GH�%DQFR�%3,��9D�VHU�'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�)LQDQFHV�GH�&DL[D%DQN�ÀQV�DO�VHX�QRPHQDPHQW�FRP�D�&RQVHOOHU�'HOHJDW�HO�MXQ\�GH�������3UqYLDPHQW�YD�VHU�
Conseller Director General de Criteria CaixaCorp entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on 
YD�RFXSDU�GLYHUVRV�FjUUHFV�HQ�OD�GLYLVLy�GH�%DQFD�G
,QYHUVLy�OLGHUDQW�HO�*UXS�G
,QVWLWXFLRQV�)LQDQFHUHV�D�(XURSD�ÀQV�D�PLWMDQ�DQ\�������PRPHQW�HQ�TXq�
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.

Nombre total de Consellers executius 1

% sobre el total del Consell 7,14

CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS

Nom o denominació  
social del conseller

Nom o denominació de 
O
$FFLRQLVWD�VLJQLÀFDWLX�
que representa o que 
ha proposat el seu 
nomenament 3HUÀO

Jordi Gual Fundació Bancària  
”la Caixa”

-RUGL�*XDO��QDVFXW�D�/OHLGD�HO�������eV�3UHVLGHQW�GH�&DL[D%DQN�GHV�GH�O
DQ\�������eV�'RFWRU�HQ�(FRQRPLD��������SHU�OD�8QLYHUVLWDW�GH�&DOLIzUQLD��%HUNHOH\���
Catedràtic d'Economia de 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. També 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 
G
DVVXPLU�OD�3UHVLGqQFLD�GH�&DL[D%DQN��HUD�(FRQRPLVWD�HQ�&DS�L�'LUHFWRU�([HFXWLX�GH�3ODQLÀFDFLy�(VWUDWqJLFD�L�(VWXGLV�GH�&DL[D%DQN�L�'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�3ODQLÀFDFLy�
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 a la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers a 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 se li va atorgar la Insígnia d'Or de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers, el 1999 va ser guardonat amb el premi d'investigació del 
European Investment Bank i el 1979 va rebre el Premi Extraordinari de Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També va rebre una beca Fulbright.

Tomás Muniesa 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 fou nomenat director general adjunt i el 2011, director general del Grup Assegurador i Gestió 
G
$FWLXV�GH�&DL[D%DQN��ÀQV�DO�QRYHPEUH�GHO�������+D�HVWDW�YLFHSUHVLGHQW�H[HFXWLX�L�&(2�GH�9LGD&DL[D�GHV�GHO������ÀQV�DO�QRYHPEUH�GHO�������$YXL�GLD�RVWHQWD�
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 
del Grup Financer Inbursa a Mèxic.
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Fundación CajaCanarias Fundacions Signants del 
Pacte d'Accionistes

Natalia Aznárez, nascuda a Santa Cruz de Tenerife el 1964, és la representant de la Fundación CajaCanarias al Consell d'Administració de CaixaBank des del 
febrer del 2017. Llicenciada en Ciències empresarials en Direcció Comercial per la Universitat de Màlaga i diplomada al mateix campus en les especialitats de 
FRPSWDELOLWDW�L�ÀQDQFHV�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�GH�/D�/DJXQD��+D�HVWDW�SURIHVVRUD�GH�FRPSWDELOLWDW�L�ÀQDQFHV�D�OD�8QLYHUVLWDW�GH�/D�/DJXQD��&RPHQoD�OD�VHYD�DFWLYLWDW�
professional col·laborant amb la Direcció General de REA METAL WINDOWS per iniciar la distribució dels seus productes a Espanya. El 1990 inicia la seva activitat 
al departament de màrqueting de CajaCanarias. El 1993 dirigeix el Segment de Particulars de Caja Canarias i participa en el desenvolupament de productes 
ÀQDQFHUV�L�OODQoDPHQW�GH�FDPSDQ\HV��GHVHQYROXSDPHQW�L�LPSODQWDFLy�GHO�&50��VHUYHL�GH�%DQFD�3HUVRQDO�L�3ULYDGD��3RVWHULRUPHQW�DVVXPHL[�OD�GLUHFFLy�GH�O
jUHD�
de màrqueting. L'any 2008 és designada Subdirectora de CajaCanarias i lidera la gestió dels recursos humans de l'entitat, i l'any 2010 assumeix la Direcció General 
$GMXQWD�GH�&DMD&DQDULDV��'HVSUpV�GHO�WUDVSjV�G
DFWLXV�L�SDVVLXV�D�%DQFD�&tYLFD��DVVXPHL[�OD�'LUHFFLy�*HQHUDO�GH�&DMD&DQDULDV�FRP�D�HQWLWDW�ÀQDQFHUD�DPE�H[HUFLFL�
LQGLUHFWH��7UDQVIRUPDGD�O
HQWLWDW�ÀQDQFHUD�HQ�IXQGDFLy��H[HUFHL[�FRP�D�'LUHFWRUD�*HQHUDO�G
DTXHVWD�ÀQV�DO����GH�MXQ\�GHO�������+D�SDUWLFLSDW�DFWLYDPHQW�HQ�GLYHUVHV�
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 llocs en Fundacions. Actualment és presidenta de la Comissió de Control del Pla de pensions 
d'empleats de CajaCanarias, vicepresidenta de la Fundació Cristino de Vera, secretària de la Fundación para el Desarrollo y Formación Empresarial CajaCanarias i 
Directora de la Fundación CajaCanarias.

Maria Teresa Bassons Fundació Bancària  
”la Caixa”

0DULD�7HUHVD�%DVVRQV�YD�QpL[HU�D�&HUYHOOy�HO�������eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�GHV�GHO�MXQ\�GHO�������eV�OOLFHQFLDGD�HQ�)DUPjFLD�SHU�
OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��������L�HVSHFLDOLVWD�HQ�)DUPjFLD�+RVSLWDOjULD��([HUFHL[�OD�VHYD�DFWLYLWDW�SURIHVVLRQDO�FRP�D�WLWXODU�G
2ÀFLQD�GH�)DUPjFLD��$L[t�PDWHL[��
KD�HVWDW�YRFDO�GHO�&RPLWq�([HFXWLX�GH�OD�&DPEUD�GH�&RPHUo�GH�%DUFHORQD�GHV�GH�O
DQ\������ÀQV�DO�PDLJ�GHO������L�3UHVLGHQWD�GH�OD�&RPLVVLy�G
(PSUHVHV�GHO�
VHFWRU�GH�OD�VDOXW�GH�OD�PDWHL[D�LQVWLWXFLy��7DPEp�KD�HVWDW�9LFHSUHVLGHQWD�GHO�&ROÃOHJL�2ÀFLDO�GH�)DUPDFqXWLFV�GH�%DUFHORQD�������������L�6HFUHWjULD�*HQHUDO�
GHO�&RQVHOO�GH�&ROÃOHJLV�GH�)DUPDFqXWLFV�GH�&DWDOXQ\D��������������eV�YRFDO�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�%DVVOLQH��6�/���$GPLQLVWUDGRUD�GH�7(5%$6�;;,��
6�/���FRQVHOOHUD�GH�/DERUDWRULRV�2UGHVD�GHV�GHO�JHQHU�GHO������L�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�FLHQWtÀFD�G
2QFROOLJD��+D�HVWDW�YRFDO�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�
GH�&ULWHULD�&DL[D+ROGLQJ�GHV�GHO�MXOLRO�GHO������ÀQV�DO�PDLJ�GHO�������FRQVHOOHUD�GH�&DL[D�G·(VWDOYLV�L�3HQVLRQV�GH�%DUFHORQD�´OD�&DL[Dµ�GHV�G
DEULO�GHO������ÀQV�
DO�MXQ\�GHO�������3DWURQD�GH�OD�)XQGDFLy�%DQFjULD�&DL[D�G·(VWDOYLV�L�3HQVLRQV�GH�%DUFHORQD�µOD�&DL[Dµ�GHV�GHO�MXQ\�GHO������ÀQV�DO�MXQ\�GHO������L�PHPEUH�GHO�
&RPLWq�&RQVXOWLX�GH�&DL[D�&DSLWDO�5LVF�ÀQV�DO�MXQ\�GHO�������7DPEp�KD�HVWDW�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�$VVHVVRU�VREUH�7DEDTXLVPH�GHO�'HSDUWDPHQW�GH�6DOXW�GH�OD�
Generalitat de Catalunya (1997-2006) i del Comitè Assessor de Bioètica de la Generalitat de Catalunya (2005-2008) i directora del Congrés - Mostra INFARMA 
de la Fira de Barcelona en les edicions de 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 de 2018 ha estat nomenada Acadèmica 
de la Real Academia de Farmàcia de Catalunya.

Alejandro  
García-Bragado

Fundació Bancària  
”la Caixa”

Nascut a Girona el 1949, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del gener de 2017. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 
YD�JXDQ\DU�OHV�RSRVLFLRQV�G
$GYRFDW�GH�O
(VWDW�HO������L�YD�HVWDU�GHVWLQDW�SULPHU�D�&DVWHOOy�GH�OD�3ODQD�L�GHVSUpV��D�ÀQDOV�GHO�������D�%DUFHORQD��(O������
sol·licita l’excedència i passa a prestar serveis a la Borsa de Barcelona, on exerceix el càrrec d’Assessor Jurídic i a partir del 1989, quan la Borsa es transforma 
en Societat, n’és nomenat Secretari del Consell d’Administració, mantenint també activitat professional com a advocat en exercici. El 1994 deixa la Borsa 
de Barcelona i es concentra en l'exercici de l'advocacia, assessorant de manera permanent ”la Caixa”, de la qual és nomenat Vicesecretari del Consell 
d'Administració el 1995 i Secretari del Consell d'Administració el 2003, i el 2004 és nomenat Director Adjunt i el 2005 Director Executiu. Des del juny de 2014 
al desembre de 2016 va ser Vicepresident i Vicesecretari del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. A CaixaBank, 
va exercir com a Secretari (no membre) del Consell d'Administració del maig de 2009 al desembre de 2016 i com a Secretari General del juliol de 2011 al 
maig de 2014. Va ser Secretari del Consell d'Administració, a més d'altres, de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA; Intelhorce, Hilaturas Gossipyum, Abertis 
Infraestructuras, SA; Inmobiliaria Colonial, SA; i Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. Ha estat Conseller de Gas Natural SDG, SA des del setembre 
GHO������ÀQV�DO�PDLJ�GHO������L�9LFHSUHVLGHQW�3ULPHU�GH�&ULWHULD&DL[D�GHV�GHO�MXQ\�GHO������ÀQV�DO�GLD���GH�MXOLRO�GHO�������$FWXDOPHQW�pV�FRQVHOOHU�GH�6DED�
Infraestructuras des del juny 2018.

Ignacio Garralda Mutua Madrileña 
Automovilista Sociedad 
De Seguros A Prima Fija

,JQDFLR�*DUUDOGD��QDVFXW�D�0DGULG�HO�������pV�&RQVHOOHU�GH�&DL[D%DQN�GHV�GH�O
DQ\�������/OLFHQFLDW�HQ�'UHW�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��eV�
Notari en excedència des del 1989. Va iniciar la seva carrera professional com a Corredor Col·legiat de Comerç, de 1976 a 1982, any en què va passar a 
$JHQW�GH�&DQYL�L�%RUVD�GH�O
,OÃOXVWUH�&ROÃOHJL�G
$JHQWV�GH�&DQYL�L�%RUVD�GH�0DGULG�ÀQV�DO�������9D�VHU�VRFL�)XQGDGRU�G
$%�$VHVRUHV�%XUViWLOHV��6�$���6RFLHWDW�
HQ�TXq�YD�RFXSDU�HO�FjUUHF�GH�9LFHSUHVLGHQW�ÀQV�DO�������9LFHSUHVLGHQW�GH�0RUJDQ�6WDQOH\�'HDQ�:LWWHU��69��6�$��GH������D������L�3UHVLGHQW�GH�%DQFRYDO��6�$��
entre 1994 i 1996. Entre 1991 i 2009 va ser Conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Madrid. Actualment és President i Conseller Delegat de Mutua 
0DGULOHxD�$XWRPRYLOLVWD��eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GHV�GH�O
DQ\������L�PHPEUH�GH�OD�&RPLVVLy�([HFXWLYD�GHV�GH�������$FWXDOPHQW�H[HUFHL[�FRP�
D�3UHVLGHQW�G
DTXHVWD�&RPLVVLy��DL[t�FRP�GH�OD�&RPLVVLy�G
,QYHUVLRQV��eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�G
(QGHVD�6�$��L�H[HUFHL[�FRP�D�3UHVLGHQW�GH�OD�
seva Comissió de Nomenaments i Retribucions des de l'1 de setembre del 2020. A més, és president de la Fundació Mutua Madrileña, membre del Patronat 
GH�OD�)XQGDFLy�3ULQFHVD�G
$VW~ULHV��GHO�0XVHX�5HLQD�6RÀD��GH�3UR�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD�L�GH�OD�)XQGDFLy�G
$MXGD�FRQWUD�OD�'URJRDGGLFFLy�
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José Serna Fundació Bancària  
”la Caixa”

José Serna, nascut a Albacete l'any 1942, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 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, S.A. (1969/70). El 1971 va ingressar al Cos d'Advocats 
de l'Estat, prestant els seus serveis a l'Advocacia de l'Estat de Salamanca i als Ministeris d'Educació i Ciència i Hisenda. Posteriorment, es va incorporar als serveis 
FRQWHQFLRVRV�GH�O
(VWDW�D�O
$XGLqQFLD�7HUULWRULDO�GH�0DGULG��DFWXDOPHQW�HO�7ULEXQDO�6XSHULRU�GH�-XVWtFLD��ÀQV�TXH�YD�SDVVDU�D�OD�VLWXDFLy�G
H[FHGqQFLD�HO�������'H�
1983 a 1987 va ser Assessor Jurídic de la Borsa de Madrid. El 1987 va obtenir plaça com a Agent de Canvi i Borsa a la Borsa de Barcelona, on va ser escollit 
Secretari de la seva Junta Sindical. Va participar en la reforma borsària de 1988 com a President de la Societat Promotora de la nova Borsa de Barcelona i també 
com a vocal de la Comissió Consultiva de l'acabada de crear Comissió Nacional del Mercat de Valors. El 1989 va ser escollit President de la Borsa de Barcelona, 
FjUUHF�TXH�YD�H[HUFLU�GXUDQW�GRV�PDQGDWV�FRQVHFXWLXV�ÀQV�DO�������'HO������DO������YD�VHU�SUHVLGHQW�GH�OD�6RFLHWDW�GH�%RUVHV�G
(VSDQ\D��TXH�DJUXSD�OHV�TXDWUH�
borses espanyoles, i vicepresident del Mercat Espanyol de Futurs Financers, radicat a Barcelona. Va ser també Vicepresident de la Fundació Barcelona Centre 
)LQDQFHU�L�GH�OD�6RFLHGDG�GH�9DORUHV�\�%ROVD�,QWHUGHDOHUV��6�$��(O������HV�YD�LQFRUSRUDU�FRP�D�$JHQW�GH�&DQYL�L�%RUVD�DO�&ROÃOHJL�2ÀFLDO�GH�&RUUHGRUV�GH�&RPHUo�
de Barcelona. Va formar part del Consell d'Administració d'ENDESA durant els anys 2000 a 2007. Va ser, així mateix, vocal de la seva Comissió de Control i 
$XGLWRULD��TXH�YD�SUHVLGLU�GH������D�������7DPEp�YD�VHU�FRQVHOOHU�GH�OHV�VRFLHWDWV�(1'(6$�'LYHUVLÀFDFLyQ�L�(1'(6$�(XURSD��+D�HVWDW�1RWDUL�GH�%DUFHORQD�GHO�
2000 al 2013.

Nombre total de Consellers 
dominicals

7

% sobre el total del Consell 50,00

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS

Nom o denominació  
social del conseller 3HUÀO

John S. Reed John Reed, nascut a Chicago l'any 1939, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 2011 i Conseller Coordinador des de l'any 2020. Es va criar a l'Argentina 
L�DO�%UDVLO��9D�WRUQDU�DOV�(VWDWV�8QLWV�SHU�FXUVDU�HOV�VHXV�HVWXGLV�XQLYHUVLWDULV��RQ�O
DQ\������HV�YD�OOLFHQFLDU�HQ�)LORVRÀD�L�/OHWUHV�L�&LqQFLHV�DO�:DVKLQJWRQ�DQG�-HHUVRQ�&ROOHJH�L�HO�
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 de 2003 a l'abril de 2005 va tornar a treballar com a President de la Borsa de Nova York i va ocupar el càrrec de President de la Corporació 
GHO�0,7�HQWUH�HOV�DQ\V������L�������9D�VHU�QRPHQDW�3UHVLGHQW�GHO�&RQVHOO�G
$PHULFDQ�&DVK�([FKDQJH�HO�IHEUHU�GHO�������eV�SUHVLGHQW�GHO�%RVWRQ�$WKHQDHXP�L�ÀGHwFRPLVVDUL�GH�O
1%(5��
eV�PHPEUH�GH�OD�-XQWD�GH�O
$FDGqPLD�$PHULFDQD�G
$UWV�L�&LqQFLHV�L�GH�OD�6RFLHWDW�)LORVzÀFD�$PHULFDQD�

Verónica Fisas Verónica Fisas, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer de 2016. Llicenciada en Dret i amb un Màster en Administració 
G
(PSUHVHV��V
LQFRUSRUD�GH�EHQ�MRYH�D�1DWXUD�%LVVp��RQ�DGTXLUHL[�XQ�YDVW�FRQHL[HPHQW�GHO�QHJRFL�L�GH�WRWV�HOV�VHXV�GHSDUWDPHQWV��eV�&RQVHOOHUD�'HOHJDGD�GHO�&RQVHOO�
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 
������MD�FRP�D�&(2�GH�OD�ÀOLDO�GH�1DWXUD�%LVVp�DOV�(VWDWV�8QLWV��GXX�D�WHUPH�O
H[SDQVLy�L�OD�FRQVROLGDFLy�GHO�QHJRFL�L�REWp�XQV�UHVXOWDWV�LPPLOORUDEOHV�HQ�OD�GLVWULEXFLy�GH�SURGXFWH�L�
el posicionament de marca. L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en presidenta 
de Stanpa i, al seu torn, també en presidenta de la Fundació Stanpa. Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el 
Premi IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional el 2014. El novembre del 2017, la revista Emprenedores guardona Verónica Fisas 
com a «executiva de l'any».

Cristina Garmendia &ULVWLQD�*DUPHQGLD��QDVFXGD�D�6DQW�6HEDVWLj�HO�������eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�GHV�GHO�MXQ\�GHO�������/OLFHQFLDGD�HQ�&LqQFLHV�%LROzJLTXHV�HQ�
l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la 
Universitat Autònoma de Madrid. Actualment és consellera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., de Mediaset i d'Ysios Capital. En el passat ha estat 
Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grup Amasua, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta directiva de la 
&RQIHGHUDFLy�(VSDQ\ROD�G
2UJDQLW]DFLRQV�(PSUHVDULDOV��&(2(���DL[t�FRP�PHPEUH�GHOV�zUJDQV�GH�JRYHUQ�GH�6FLHQFH�	�,QQRYDWLRQ�/LQN�2FH��6�/��L�1DWXUJ\�(QHUJ\�*URXS��6�$��
(anteriorment Gas Natural, S.A.), entre altres societats. Corporación Financiera Alba, Pelayo Mutua de seguros, Presidenta de l'empresa Hispano-Americana Satlantis Microsats 
L�3UHVLGHQWD�GH�*HQHWUL[�6�/��+D�HVWDW�0LQLVWUD�GH�&LqQFLD�L�,QQRYDFLy�GHO�*RYHUQ�G
(VSDQ\D�GXUDQW�WRWD�OD�,;�/HJLVODWXUD��GHV�GH�O
DEULO�GHO������ÀQV�DO�GHVHPEUH�GHO�������eV�
Presidenta de la Fundació COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, i també membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.
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Amparo Moraleda 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, S.A. (des del 2013), Airbus Group, S.E. (des del 2015) i Vodafone Group (des del 2017). També és membre del Consell Rector 
GHO�&RQVHOO�6XSHULRU�G
,QYHVWLJDFLRQV�&LHQWtÀTXHV�²�&6,&��GHV�GHO�������L�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�$VVHVVRU�GH�6$3�,EpULFD��GHV�GHO�������L�GHO�GH�6SHQFHU�6WXDUW��GHV�GHO��������(QWUH�
el 2012 i el 2017, va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, S.A. i membre del Consell Assessor de KPMG España (des del 2012) Va ser Directora d'Operacions per 
a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y 
Construcción de gener del 2009 a gener del 2011. Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona 
sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. 
'HO������DO������YD�VHU�'LUHFWRUD�*HQHUDO�G
,16$��ÀOLDO�G
,%0�*OREDO�6HUYLFHV���'H������D�������'LUHFWRUD�GH�5+�SHU�D�(0($��G
,%0�*OREDO�6HUYLFHV��L�GH������D������YD�H[HUFLU�
GLYHUVRV�FjUUHFV�SURIHVVLRQDOV�L�GH�GLUHFFLy�D�,%0�(VSDxD��eV�PHPEUH�GH�GLYHUVRV�SDWURQDWV�L�FRQVHOOV�GH�GLIHUHQWV�LQVWLWXFLRQV�L�RUJDQLVPHV��HQWUH�HOV�TXDOV�V
LQFORXHQ�O
$FDGqPLD�
de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia i el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid. La Fundació Vodafone i la Fundació Airbus. El desembre de 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 en tot el món a la incorporació i 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).

Eduardo Javier (GXDUGR�-DYLHU��QDVFXW�D�9LWzULD�HO�������pV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GH�&DL[D%DQN�GHV�GHO�VHWHPEUH�GHO�������eV�OOLFHQFLDW�HQ�&LqQFLHV�(FRQzPLTXHV�L�(PSUHVDULDOV�SHU�
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 de 
�����ÀQV�DO����GH�VHWHPEUH�GH�������'XUDQW�DTXHVW�SHUtRGH�OD�FRPSDQ\LD�KD�GXW�D�WHUPH�XQD�LPSRUWDQW�WUDQVIRUPDFLy�HVWUDWqJLFD�DPE�O
DPELFLy�GH�VHU�XQD�FRPSDQ\LD�JOREDO�OtGHU�
en tractament de la pell. Anteriorment, des del maig del 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances 
L�&KLHI�)LQDQFLDO�2FHU��(Q�DPEGXHV�IXQFLRQV�(GXDUGR�YD�SURPRXUH�HO�SURFpV�G
H[SDQVLy�LQWHUQDFLRQDO�GH�OD�FRPSDQ\LD�D�WUDYpV�GH�GLYHUVHV�RSHUDFLRQV�G
DOLDQFHV�DPE�WHUFHUHV�
companyies així com 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 de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015. Abans de la seva arribada a 
$OPLUDOO��YD�WUHEDOODU�GXUDQW����DQ\V��GHOV�TXDOV����IRUD�G
(VSDQ\D��D�(OL�/LOO\�	�&R��XQD�HPSUHVD�IDUPDFqXWLFD�DPHULFDQD��HQ�OORFV�GH�ÀQDQFHV��PjUTXHWLQJ��YHQGHV�L�GLUHFFLy�JHQHUDO��
Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia 
va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa. Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç 
D�0q[LF�L�GHO�&RQVHOO�GH�O
$VVRFLDFLy�G
,QG~VWULHV�)DUPDFqXWLTXHV�D�GLYHUVRV�SDwVRV�D�(XURSD�L�/ODWLQRDPqULFD��eV�PHPEUH�GHO�&RPLWq�(VWUDWqJLF�GH�/DERUDWRULR�3LHUUH�)DEUH�L��GHV�GHO�
maig del 2019, membre del Consell d'aquesta societat.

Koro Usarraga Koro Usarraga, 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 
0jVWHU�HQ�'LUHFFLy�G
(PSUHVHV�SHU�(6$'(��3$'(�SHU�,(6(�L�&HQVRU�-XUDW�GH�&RPSWHV��&RQVHOOHUD�LQGHSHQGHQW�G
1+�+RWHO�*URXS�GHV�GHO������ÀQV�D�O
RFWXEUH�GHO�������9D�WUHEDOODU�
durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 és nomenada sòcia de la divisió d'auditoria. L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental 
+RWHOV�	�5HVRUWV��JUXS�DPE�JUDQ�SUHVqQFLD�LQWHUQDFLRQDO�L�HVSHFLDOLW]DW�HQ�HO�VHFWRU�GH�OHV�YDFDQFHV��7p�VRWD�OD�VHYD�UHVSRQVDELOLWDW�OHV�jUHHV�GH�ÀQDQFHV��DGPLQLVWUDFLy�L�FRQWURO�
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. 
eV�FRQVHOOHUD�GH�9RFHQWR��6�$��GHV�GH�O
DQ\������ÀQV�D�O
DFWXDOLWDW�L�pV�DFFLRQLVWD�L�DGPLQLVWUDGRUD�GH�OD�VRFLHWDW������.3�,QYHUVLRQHV��6�/���GHGLFDGD�D�OD�LQYHUVLy�HQ�HPSUHVHV�L�
consultoria de direcció. També és Administradora de Vehicle Testing Equipment, S.L.

Nombre total de Consellers 
independents

6

% sobre el total del Consell 42,86

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

INDIQUI SI ALGUN CONSELLER QUALIFICAT D'INDEPENDENT PERCEP DE LA SOCIETAT, O DEL SEU MATEIX GRUP, QUALSEVOL QUANTITAT O BENEFICI PER UN CONCEPTE DIFERENT DE LA 
REMUNERACIÓ DE CONSELLER, O 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.

Nom o denominació  
social del conseller Descripció de la relació Declaració motivada

Cristina Garmendia eV�PHPEUH�GHO�&RQVHOO�$VVHVVRU�GH�%DQFD�3ULYDGD�GH�&DL[D%DQN�
Cristina Garmendia és membre del Consell Assessor de Banca Privada de CaixaBank. La remuneració 
percebuda per la seva pertinença al Consell Assessor, durant l'exercici 2020, puja a quinze mil euros i no es 
FRQVLGHUD�VLJQLÀFDWLYD�
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INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

ALTRES CONSELLERS EXTERNS

Nom o denominació social del conseller Motius
Societat, directiu o  
accionista amb el qual manté el vincle 3HUÀO

Sense dades
Nombre total de Consellers independents 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 CON-
SELLERES:

Nombre de conselleres % sobre el total de Consellers de cada categoria
Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2018 Exercici 2017

Executives 0 0 0 0
Dominicals 2 2 2 2 28,57 25 25 28,57
Independents 4 4 3 3 66,67 57,14 33,33 33,33
Altres d'externes 0 0 0 0
Total 6 6 5 5 42,86 37,5 27,78 27,78

C.1.11. DETALLI, SI ESCAU, ELS CONSELLERS O REPRESENTANTS DE CONSELLERS PERSONES JURÍDIQUES DE LA SEVA SOCIETAT QUE SIGUIN MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ O REPRESEN-
TANTS DE CONSELLERS PERSONES JURÍDIQUES D'ALTRES ENTITATS COTITZADES EN MERCATS REGULATS DIFERENTS DEL SEU GRUP QUE S'HAGIN COMUNICAT A LA SOCIETAT:
Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat cotitzada Càrrec
Jordi Gual Erste Group Bank, AG. Conseller
Jordi Gual Telefónica, S.A. Conseller
Cristina Garmendia Mediaset España Comunicación, S.A. Conseller
Cristina Garmendia Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. Conseller
Ignacio Garralda Endesa, S.A. Conseller
Amparo Moraleda Vodafone Group PLC Conseller
Amparo Moraleda Solvay, S.A. Conseller
Amparo Moraleda Airbus Group, S.E. Conseller
Koro Usarraga Vocento, S.A. Conseller

C.1.12. INDIQUI I, SI ESCAU, EXPLIQUI SI LA SOCIETAT HA ESTABLERT REGLES SOBRE EL NOM-
BRE MÀXIM DE CONSELLS DE SOCIETATS DE QUÈ PODEN FORMAR PART ELS SEUS CONSE-
LLERS I IDENTIFIQUI, SI ESCAU, ON ES REGULA:

SÍ NO

C.1.13. INDIQUI ELS IMPORTS DELS CONCEPTES RELATIUS A LA REMUNERACIÓ GLOBAL DEL 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SEGÜENTS:

Remuneració meritada en l'exercici a favor del Consell d'Administració 
(milers d'euros) 5.959

Import dels drets acumulats pels Consellers actuals en matèria de 
pensions (milers d'euros) 6.121

Import dels drets acumulats pels Consellers antics en matèria de pensions 
(milers d'euros)
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C.1.25. INDIQUI EL NOMBRE DE REUNIONS QUE HA FET EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI. AIXÍ MATEIX, AS-
SENYALI, 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 16

Nombre de reunions del Consell sense l'assistència del President 0

INDIQUI EL NOMBRE DE REUNIONS FETES PEL CONSELLER COORDINADOR AMB LA RESTA DE CONSELLERS SENSE ASSISTÈNCIA NI 
REPRESENTACIÓ DE CAP CONSELLER EXECUTIU:

Nombre de reunions 1

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 20

Nombre de reunions de la comissió d'Innovació, tecnologia i 
transformació digital 4

Nombre de reunions de la comissió de nomenaments 13

Nombre de reunions de la comissió de retribucions 5

Nombre de reunions de la comissió de riscos 14

Nombre de reunions de la comissió executiva 20

C.1.15. INDIQUI SI S'HA PRODUÏT DURANT L'EXERCICI ALGU-
NA 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 PRESI-
DENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

C.1.23. INDIQUI SI ELS ESTATUTS O EL REGLAMENT DEL 
CONSELL ESTABLEIXEN UN MANDAT LIMITAT O ALTRES RE-
QUISITS MÉS ESTRICTES, DIFERENTS DELS PREVISTOS EN LA 
NORMATIVA, A MÉS DELS PREVISTOS LEGALMENT PER ALS 
CONSELLERS INDEPENDENTS:

SÍ NO

SÍ NO

C.1.14. IDENTIFIQUI ELS MEMBRES DE L'ALTA DIRECCIÓ QUE NO SIGUIN TAMBÉ CONSELLERS EXECUTIUS, I INDIQUI LA REMUNERA-
CIÓ TOTAL MERITADA A FAVOR SEU DURANT L'EXERCICI:

Nom o denominació social Càrrec/s

Juan Antonio Alcaraz Director General de Negoci

Francesc Xavier Coll Director General de Recursos Humans i Organització

Jorge Mondéjar Director General de Riscos

Ignacio Badiola Director Executiu de CIB and International Banking

Luis Javier Blas Director Executiu de Mitjans

Matthias Bullach Director Executiu d'Intervenció, Control de Gestió i Capital.

María Luisa Martínez Directora Executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC

Javier Pano Director Executiu de Finances

María Luisa Retamosa Directora Executiva d'Auditoria Interna

Francisco Javier Valle Director Executiu d'Assegurances

Óscar Calderón Secretari General i del Consell

Nombre de dones a l'alta direcció 2

Percentatge sobre el total de membres de l'alta direcció 18,18

Remuneració total Alta Direcció (en milers d'euros) 9.338
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C.1.26. INDIQUI EL NOMBRE DE REUNIONS QUE HA FET 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 16

% d'assistència presencial sobre el total de vots durant l'exercici 100,00

1RPEUH�GH�UHXQLRQV�DPE�O
DVVLVWqQFLD�SUHVHQFLDO��R�DPE�UHSUHVHQWDFLRQV�UHDOLW]DGHV�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV��GH�WRWV�HOV�FRQVHOOHUV 16

��GH�YRWV�HPHVRV�DPE�DVVLVWqQFLD�SUHVHQFLDO�L�UHSUHVHQWDFLRQV�UHDOLW]DGHV�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV�VREUH�HO�WRWDO�GH�YRWV�GXUDQW�O
H[HUFLFL 100,00

C.1.27. INDIQUI SI ESTAN PRÈVIAMENT CERTIFICATS ELS COMPTES ANUALS INDIVIDUALS I 
CONSOLIDATS QUE ES PRESENTEN AL CONSELL PER A LA SEVA FORMULACIÓ:

SÍ NO

C.1.29. INDIQUI SI ESTAN PRÈVIAMENT CERTIFICATS ELS COMPTES ANUALS INDIVIDUALS I 
CONSOLIDATS QUE ES PRESENTEN AL CONSELL PER A LA SEVA FORMULACIÓ:

SÍ NO

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

,GHQWLÀTXL��VL�HVFDX�� OD�SHUVRQD�R�OHV�SHUVRQHV�TXH�KDQ�FHUWLÀFDW�HOV�FRPSWHV�DQXDOV�
individuals i consolidats de la societat, perquè el consell en faci la formulació:

Si el Secretari no té la condició de Conseller, completi el quadre següent:

En cas que hi hagi hagut desacords amb l'auditor sortint, expliqui'n el contingut:

Nom o denominació social del Secretari Representant

Óscar Calderón

SÍ NO

C.1.32. INDIQUI SI LA FIRMA D'AUDITORIA FA ALTRES FEINES PER A LA SOCIETAT O EL SEU 
GRUP DIFERENTS DE LES D'AUDITORIA I, EN AQUEST CAS, DECLARI L'IMPORT DELS HONO-
RARIS REBUTS PER AQUESTES FEINES I EL PERCENTATGE QUE L'IMPORT ANTERIOR SUPOSA 
SOBRE ELS HONORARIS FACTURATS PER FEINES D'AUDITORIA A LA SOCIETAT O EL SEU 
GRUP:

SÍ NO

C.1.33. INDIQUI SI L'INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI ANTE-
RIOR PRESENTA EXCEPCIONS. SI ESCAU, INDIQUI LES RAONS DONADES ALS ACCIONISTES A 
LA JUNTA GENERAL PEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D'AUDITORIA PER EXPLICAR EL CON-
TINGUT I L'ABAST D'AQUESTES EXCEPCIONS:

C.1.34. INDIQUI EL NOMBRE D'EXERCICIS QUE FA QUE LA FIRMA D'AUDITORIA ACTUAL 
S'ENCARREGA DE FORMA ININTERROMPUDA DE FER L'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 
INDIVIDUALS O CONSOLIDATS DE LA SOCIETAT. AIXÍ MATEIX, INDIQUI EL PERCENTATGE 
QUE REPRESENTA EL NOMBRE D'EXERCICIS AUDITATS PER LA FIRMA D'AUDITORIA ACTUAL 
SOBRE EL NOMBRE TOTAL D'EXERCICIS EN QUÈ ELS COMPTES ANUALS S'HAN AUDITAT:

Individuals Consolidats

Nombre d'anys ininterromputs 3 3

Individuals Consolidats

1UH��G
H[HUFLFLV�DXGLWDWV�SHU�OD�ÀUPD�
d'auditoria actual / Nre. d'exercicis que la 
societat o el seu grup han estat auditats 
(en %)

14,00 14,00

Societat Societats del grup Total

Import d'altres feines diferents de les 
d'auditoria (milers d'euros) 547 573 1.120

Import feines diferents de les d'auditoria / 
Import feines d'auditoria (en %) 24,00 23,00 24,00

SÍ NO
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C.1.35. INDIQUI I, SI ESCAU, DETALLI SI HI HA UN PROCEDIMENT PERQUÈ ELS CONSELLERS 
PUGUIN TENIR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER PREPARAR LES REUNIONS DELS ÒRGANS 
D'ADMINISTRACIÓ AMB PROU TEMPS:

C.2. COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SÍ NO

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES

Hi ha un procediment perquè els consellers puguin disposar de la informació necessària per preparar les reunions 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 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 altra documentació. El dret d'informació 
s'estén a les societats participades sempre que això sigui possible.

La sol·licitud s'ha d'adreçar al President del Consell si té caràcter executiu, o si no al Conseller Delegat, el qual l'ha de fer arribar a l'interlocutor 
DSURSLDW�L��VL�DTXHVW�FRQVLGHUD�TXH�HV�WUDFWD�G
LQIRUPDFLy�FRQÀGHQFLDO��KDXUj�G
DGYHUWLU�HO�FRQVHOOHU�G
DTXHVWD�FLUFXPVWjQFLD��DL[t�FRP�GHO�VHX�GHXUH�
GH�FRQÀGHQFLDOLWDW

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 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 ALGUN ALTRE TIPUS D'OPERACIONS:

1RPEUH�GH�EHQHÀFLDULV 29
7LSXV�GH�EHQHÀFLDUL Descripció de l’acord
29 Consellers Delegats i 4 
membres del Comitè de 
Direcció, 4 Directius //  
20 comandaments inter-
medis

&RQVHOOHU�'HOHJDW��8QD�DQXDOLWDW�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy��
Membres del Comitè de Direcció: clàusula d'indemnització de la més alta de 
OHV�TXDQWLWDWV�HQWUH�XQD�DQXDOLWDW�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�
o el previst per imperatiu legal. Actualment hi ha quatre membres del 
comitè per als quals la indemnització prevista per imperatiu legal encara és 
inferior a una anualitat. Així mateix, el Conseller Delegat i els membres del 
&RPLWq�GH�'LUHFFLy�WHQHQ�HVWDEOHUWD�XQD�DQXDOLWDW�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�
de la remuneració, que es paga en mensualitats, per remunerar el pacte 
de no competència. Aquest pagament s'interrompria si s'incomplís aquest 
pacte. Directius i comandaments intermedis: 24 directius i comandaments 
LQWHUPHGLV�HQWUH�����L�����DQXDOLWDWV�GHOV�FRPSRQHQWV�À[RV�GH�OD�UHPXQHUDFLy�
per sobre del que es preveu per imperatiu legal. S'inclouen en el còmput els 
directius i els comandaments intermedis de les empreses del grup.

Indiqui si, a més d'en els supòsits previstos per la normativa, aquests contractes s'han 
de comunicar a òrgans de la societat o del seu grup, o si han de ser aprovats per 
DTXHVWV��(Q�FDV�DÀUPDWLX��HVSHFLÀTXL�HOV�SURFHGLPHQWV��HOV�VXSzVLWV�SUHYLVWRV�L� OD�QD-
turalesa 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.2.1. Detalli totes les comissions del Consell d'Administració, els seus membres i la 
proporció de Consellers executius, dominicals, independents i altres d'externs 
que les integren:

COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

Nom Càrrec Categoria

Cristina Garmendia Vocal Independent

Eduardo Javier Sanchiz Vocal Independent

José Serna Vocal Dominical

Koro Usarraga President Independent

% de Consellers executius 0,00

% de consellers dominicals 25,00

% de consellers independents 75,00

% de consellers altres externs 0,00

Noms dels consellers amb experiència Koro Usarraga

Data de nomenament del president en el càrrec 05/04/2019

Expliqui les funcions, incloent-hi, si escau, les addicionals a les previstes legalment, 
que té atribuïdes aquesta comissió i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts o en altres 
acords socials.

,GHQWLÀTXL�HOV�FRQVHOOHUV�PHPEUHV�GH�OD�FRPLVVLy�G
DXGLWRULD�TXH�KDJLQ�HVWDW�GH-
signats tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria 
de comptabilitat, auditoria o en les dues i informi sobre la data de nomenament 
del President d'aquesta comissió en el càrrec.
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COMISSIÓ D'INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Nom Càrrec Categoria

Jordi Gual President Dominical

Gonzalo Gortázar Vocal Executiu

Cristina Garmendia Vocal Independent

Gonzalo Gortázar Vocal Executiu

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS

Nom Càrrec Categoria

John S. Reed President Independent

Maria Teresa Bassons Vocal Dominical

Eduardo Javier Sanchiz Vocal Independent

% de Consellers executius 25,00

% de consellers dominicals 25,00

% de consellers independents 50,00

% de consellers altres externs 0,00

Expliqui les funcions que té delegades o atribuïdes aquesta comissió diferents 
de les ja s'hagin descrit a l'apartat C.1.9 i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts socials o en 
altres acords societaris.

Expliqui les funcions, incloent-hi, si escau, les addicionals a les previstes legalment, 
que té atribuïdes aquesta comissió i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts o en altres 
acords socials.

Expliqui les funcions, incloent-hi, si escau, les addicionals a les previstes legalment, 
que té atribuïdes aquesta comissió i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts o en altres 
acords socials.

% 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 Vocal Dominical

Cristina Garmendia Vocal Independent

Amparo Moraleda President Independent

COMISSIÓ DE RISCOS

Nom Càrrec Categoria

Tomás Muniesa Vocal Dominical

Fundación CajaCanarias Vocal Dominical

Verónica Fisas Vocal Independent

Eduardo Javier Sanchiz President Independent

Koro Usarraga Vocal Independent

% de Consellers executius 0,00

% de consellers dominicals 33,33

% de consellers independents 66,67

% de consellers altres externs 0,00

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES
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% de Consellers executius 0,00

% de consellers dominicals 40,00

% de consellers independents 60,00

% de consellers altres externs 0,00

Expliqui les funcions que té delegades o atribuïdes aquesta comissió diferents 
de les ja s'hagin descrit a l'apartat C.1.9 i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts socials o en 
altres acords societaris.

Expliqui les funcions que té delegades o atribuïdes aquesta comissió diferents 
de les ja s'hagin descrit a l'apartat C.1.9 i descrigui'n els procediments i les regles 
d'organització i funcionament. Per a cadascuna d'aquestes funcions, assenyali les 
seves actuacions més importants durant l'exercici i com ha exercit en la pràctica 
cadascuna de les funcions que té atribuïdes, bé en la llei, als estatuts socials o en 
altres acords societaris.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Nom Càrrec Categoria

Jordi Gual President Dominical

Tomás Muniesa Vocal Dominical

Gonzalo Gortázar Vocal Executiu

Verónica Fisas Vocal Independent

Amparo Moraleda Vocal Independent

Koro Usarraga Vocal Independent

% 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 CONSE-
LLERES QUE INTEGREN LES COMISSIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ AL TANCAMENT DELS 
ÚLTIMS QUATRE EXERCICIS:

Nombre de conselleres

Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2018 Exercici 2017

Número % Número % Número % Número %

Comissió 
d'Auditoria i 
Control

2 50,00 1 33,33 1 25,00 1 33,33

Comissió 
d'innovació, 
tecnologia i 
transformació 
digital

2 50,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00

Comissió de 
Nomenaments 1 33,33 1 33,33 1 33,33 2 66,67

Comissió de 
Retribucions 2 66,67 2 66,67 1 33,33 2 66,67

Comissió de Riscos 3 60,00 2 66,67 2 40,00 1 25,00

Comissió Executiva 3 50,00 2 33,33 2 25,00 2 25,00

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES
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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 DUTES A TERME ENTRE LA SOCIETAT O ENTITATS DEL SEU GRUP 
I ELS ACCIONISTES SIGNIFICATIUS DE LA SOCIETAT:

Nom o denominació social de l'accionista 
VLJQLÀFDWLX

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

CRITERIACAIXA, S.A.U. CAIXABANK, S.A. Societària 'LYLGHQGV�L�DOWUHV�EHQHÀFLV�GLVWULEXwWV 167.477

CRITERIACAIXA, S.A.U. CAIXABANK, S.A. Comercial
Altres instruments que puguin implicar una transmissió 
de recursos o d'obligacions entre la Societat i la part 
vinculada

202.306

D.3. DETALLI LES 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:

Nom o denominació social dels administra-
dors o directius

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

Sense dades N.A.

D.4. INFORMI DE LES OPERACIONS SIGNIFICATIVES DUTES A TERME 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 DUTA A TERME 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 DUTES A TERME ENTRE LA SOCIETAT O ENTITATS DEL SEU GRUP I ALTRES PARTS VINCULADES QUE NO S'HAGIN INFORMAT EN ELS EPÍGRAFS 
ANTERIORS.

Denominació social de la part vinculada Breu descripció de l’operació Import (milers d'euros)

Sense dades N.A.
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INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADESG. 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'in-
cloure una explicació detallada dels motius de manera que els accionistes, els inversors 
L�HO�PHUFDW�HQ�JHQHUDO�WLQJXLQ�LQIRUPDFLy�VXÀFLHQW�SHU�YDORUDU�OD�PDQHUD�GH�SURFHGLU�GH�
la Societat. No són acceptables explicacions de caràcter general.

1. Que els Estatuts de les Societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots 
TXH�SXJXL�HPHWUH�XQ�PDWHL[�DFFLRQLVWD��QL�FRQWLQJXLQ�DOWUHV�UHVWULFFLRQV�TXH�GLÀ-
cultin la presa de control de la Societat mitjançant l'adquisició de les seves accions 
en el mercat.

CaixaBank és l'única societat cotitzada del Grup.

2. Que, quan la societat cotitzada estigui controlada, en el sentit de l'article 42 del 
Codi de Comerç, per una altra entitat, cotitzada o no, i tingui, directament o a 
WUDYpV�GH� OHV�VHYHV�ÀOLDOV�� UHODFLRQV�GH�QHJRFL�DPE�DTXHVWD�HQWLWDW�R�DOJXQD�GH�
OHV�VHYHV�ÀOLDOV��GLIHUHQWV�GH�OHV�GH�OD�VRFLHWDW�FRWLW]DGD��R�GHVHQYROXSL�DFWLYLWDWV�
relacionades amb les de qualsevol d'aquestes, informi públicament amb precisió 
sobre:

a. Les àrees d'activitat respectives i les eventuals relacions de negoci entre, 
G
XQD�EDQGD�� OD� VRFLHWDW�FRWLW]DGD�R� OHV� VHYHV�ÀOLDOV� L��GH� O
DOWUD�� OD� VRFLHWDW�
PDWULX�R�OHV�VHYHV�ÀOLDOV�

b. (OV�PHFDQLVPHV�SUHYLVWRV�SHU� UHVROGUH� HOV� HYHQWXDOV� FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV�

que es puguin presentar.

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 prou 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 reco-
manacions del Codi de Govern Corporatiu i, si n'hi ha, de les regles alterna-

Compleix Expliqui

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

tives que apliqui en aquesta matèria.

4. 4XH�OD�VRFLHWDW�GHÀQHL[L�L�SURPRJXL�XQD�SROtWLFD�UHODWLYD�D�OD�FRPXQLFDFLy�L�DOV�FRQ-
tactes amb accionistes i inversors institucionals en el marc de la seva implicació en 
la societat, així com amb els assessors de vot, que respecti plenament les normes 
contra l'abús de mercat i doni un tracte semblant als accionistes que es trobin en 
la mateixa posició. I que la Societat faci pública aquesta política a través de la seva 
pàgina web, incloent-hi informació relativa a la manera com aquesta s'ha posat 
HQ�SUjFWLFD�L�LGHQWLÀFDQW�HOV�LQWHUORFXWRUV�R�HOV�UHVSRQVDEOHV�GH�SRUWDU�OD�D�WHUPH�

I que, sens perjudici de les obligacions legals de difusió d'informació privilegia-
da i d'altra informació regulada, la societat disposi també d'una política general 
UHODWLYD�D� OD� FRPXQLFDFLy�G
LQIRUPDFLy�HFRQRPLFRÀQDQFHUD��QR�ÀQDQFHUD� L� FRU-
porativa a través dels canals que consideri adequats (mitjans de comunicació, 
xarxes socials o altres vies) que contribueixi a maximitzar la difusió i la qualitat 
de la informació a disposició del mercat, dels inversors i d'altres grups d'interès.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment
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5. Que el Consell d'Administració no elevi a la Junta General una proposta de de-
legació 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 a la pàgina web els informes sobre aquesta exclusió als 
quals fa referència la legislació mercantil.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

El Consell d'Administració, en la seva reunió del 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
SUHIHUHQWV�L�TXDOVHYRO�DOWUH�YDORU�GH�UHQGD�À[D�R�LQVWUXPHQWV�GH�QDWXUDOHVD�DQjORJD�FRQYHUWLEOHV�HQ�DFFLRQV�GH�&DL[D%DQN�R�TXH�GRQLQ
dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions de la societat, inclosos warrants. La proposta de delegació
incloïa expressament la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes. Aquesta proposta va ser aprovada per la Junta
General d'Accionistes celebrada 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 22 de maig del 2020 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 de 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 de seu capital regulatori perquè puguin considerar-se adequadament capitalitzades. Així, es tenen en compte diferents categories de
FDSLWDO��TXH�V
KDXUDQ�GH�FREULU�DPE�LQVWUXPHQWV�HVSHFtÀFV��0DOJUDW�TXH�OD�VLWXDFLy�GH�FDSLWDO�GH�OD�VRFLHWDW�pV�DGHTXDGD��HV�YD�FRQVLGHUDU�QHFHVVDUL
adoptar un acord que permeti emetre instruments que eventualment es podran convertir en el cas que es donin certs supòsits.
En la mesura que l'emissió d'aquests instruments comporta la necessitat de disposar d'un capital autoritzat que, ja en el moment
G
HPHWUH
V��FREUHL[L�XQD�HYHQWXDO�FRQYHUWLELOLWDW��L�DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�GRWDU�OD�FRPSDQ\LD�GH�PpV�ÁH[LELOLWDW��HV�YD�FRQVLGHUDU�FRQYHQLHQW�TXH�HOV
augments de capital social que el Consell aprovi fer a l'empara de l'acord de delegació objecte de l'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
social, i quedaran únicament subjectes al límit del 50 %.

6. Que les Societats cotitzades que elaborin els informes que s'esmenten a conti-
nuació, ja sigui de forma preceptiva o voluntària, els publiquin a la seva pàgina 
ZHE�DPE�DQWHODFLy�VXÀFLHQW�D�OD�FHOHEUDFLy�GH�OD�-XQWD�*HQHUDO�RUGLQjULD��HQFDUD�
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.

7. Que la Societat transmeti en directe, a través de la pàgina web, la celebració de 
les Juntes Generals d'Accionistes.

I que la societat disposi de mecanismes que permetin la delegació i l'exercici del 
YRW�SHU�PLWMDQV�WHOHPjWLFV�L�ÀQV�L�WRW��SHO�IHW�GH�WUDFWDU�VH�GH�VRFLHWDWV�G
HOHYDGD�
capitalització i en la mesura que resulti proporcionat, l'assistència i participació 
activa a la Junta General.

8. Que la comissió d'auditoria vetlli perquè els comptes anuals que el consell d'ad-
ministració presenti a la junta general d'accionistes s'elaborin de conformitat amb 
la normativa comptable. I que en aquells supòsits en què l'auditor de comptes 
hagi inclòs al seu informe d'auditoria alguna excepció, el president de la comissió 
d'auditoria expliqui amb claredat a la junta general el parer de la comissió d'au-
ditoria sobre el seu contingut i abast i es posi a disposició dels accionistes en el 
moment de la publicació de la convocatòria de la junta, juntament amb la resta 
de propostes i informes del consell, un resum d'aquest parer.

9. Que la Societat faci públics a la pàgina web, de manera permanent, els requisits i 
els procediments que acceptarà per acreditar la titularitat d'accions, el dret d'as-
sistència a la Junta General d'Accionistes i l'exercici o 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.

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 
YRW�D�GLVWjQFLD�DPE�OHV�PRGLÀFDFLRQV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�HV�SXJXLQ�YRWDU�HOV�
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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 desglossa-
ment del vot sobre aquests punts complementaris o propostes alternatives.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

En relació amb l'apartat c), el Consell està conforme que hi hagi presumpcions diferents sobre el sentit del vot per a les propostes d'acord
 formulades per accionistes en relació amb les formulades pel Consell (tal com estableix el Reglament de la Junta General
d'Accionistes de la Societat) i s'opti 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 perquè 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 vagin 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 han tingut l'oportunitat de valorar i votar anticipadament la
proposta).
$TXHVWD�SUjFWLFD��WRW�L�TXH�QR�UHFXOO�HO�WHQRU�GH�SDUW�GH�OD�5HFRPDQDFLy�����Vt�TXH�DVVROHL[�GH�PLOORU�IRUPD�O
REMHFWLX�ÀQDO�GHO�3ULQFLSL���GHO�&RGL�GH
Bon Govern, que fa referència expressa als Principis de Govern Corporatiu de l'OCDE, que assenyalen que els procediments emprats
a 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 propostes alternatives d'acords, perquè és una mesura de transparència i garantia de
coherència en l'exercici del dret de vot.

11. Que, en el cas que la Societat tingui previst pagar primes d'assistència a la Jun-
ta General d'Accionistes, estableixi, amb anterioritat, una política general sobre 
aquestes primes i que aquesta política sigui estable.

12. Que el Consell d'Administració exerceixi les seves funcions amb unitat de propò-
sit 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, els clients i els 
dels altres grups d'interès que puguin quedar afectats, així com l'impacte de les 
activitats de la companyia en la comunitat en el seu conjunt i en el medi ambient.

14. Que el consell d'administració aprovi una política adreçada a afavorir una com-
posició apropiada del consell d'administració i que:

a. 6LJXL�FRQFUHWD�L�YHULÀFDEOH�

b. asseguri que les propostes de nomenament o reelecció es fonamentin en una 
anàlisi prèvia de les competències requerides pel consell d'administració; i

c. afavoreixi la diversitat de coneixements, experiències, edat i gènere. A aquest 
efecte, es considera que afavoreixen la diversitat de gènere les mesures que 
IRPHQWLQ�TXH�OD�FRPSDQ\LD�WLQJXL�XQ�QRPEUH�VLJQLÀFDWLX�G
DOWHV�GLUHFWLYHV�

Que el resultat de l'anàlisi prèvia de les competències requerides pel consell d'ad-
PLQLVWUDFLy�HV�UHFXOOL�D�O
LQIRUPH�MXVWLÀFDWLX�GH�OD�FRPLVVLy�GH�QRPHQDPHQWV�TXH�
es publiqui en convocar la junta general d'accionistes a la qual se sotmeti la rati-
ÀFDFLy��HO�QRPHQDPHQW�R�OD�UHHOHFFLy�GH�FDGD�FRQVHOOHU�

/D�FRPLVVLy�GH�QRPHQDPHQWV�YHULÀFDUj�DQXDOPHQW�HO�FRPSOLPHQW�G
DTXHVWD�SR-
lítica i se n'informarà a l'informe anual de govern corporatiu.

15. Que els Consellers dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria del 

13. Que el Consell d'Administració tingui la dimensió necessària per aconseguir un 
IXQFLRQDPHQW�HÀFDo� L�SDUWLFLSDWLX�� OD�TXDO�FRVD�ID�DFRQVHOODEOH�TXH�WLQJXL�HQWUH�
cinc i quinze membres.

Compleix Expliqui

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES



 128

2020
Informe de  
Gestió Consolidat

Línies 
estratègiques

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Informe de 
verificació 
independent

Informe anual 
de govern 
corporatiu 

Glossari i 
estructura del 
Grup 

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.

I que el nombre de conselleres suposi, almenys, el 40 % dels membres del con-
sell d'administració abans no acabi el 2022 i posteriorment, i que abans no sigui 
inferior al 30 %.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

16. Que el percentatge de Consellers dominicals sobre el total de Consellers no exe-
cutius 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 partici-
SDFLRQV�DFFLRQDULDOV�TXH�WLQJXLQ�OHJDOPHQW�OD�FRQVLGHUDFLy�GH�VLJQLÀFDWLYHV�

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 si.

17. Que el nombre de Consellers independents representi, almenys, la meitat del total 
de Consellers.

4XH��WDQPDWHL[��TXDQ�OD�6RFLHWDW�QR�VLJXL�G
HOHYDGD�FDSLWDOLW]DFLy�R�TXDQ��ÀQV�L�WRW�
sent-ho, tingui un accionista o diversos actuant concertadament, que controlin 
més del 30 % del capital social, el nombre de Consellers independents representi, 
almenys, un terç del total de Consellers.

19. 4XH�HQ�O
LQIRUPH�DQXDO�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX��SUqYLD�YHULÀFDFLy�SHU�OD�&RPLVVLy�
de Nomenaments, s'expliquin les raons per les quals s'hagin nomenat Consellers 
dominicals a instàncies d'Accionistes la participació accionarial dels quals sigui in-
ferior 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.

20. Que els Consellers dominicals presentin la dimissió quan l'accionista al qual repre-
senten transmeti íntegrament la participació accionarial. I que també ho facin, en 
el nombre que correspongui, quan aquest Accionista rebaixi la seva participació 
DFFLRQDULDO�ÀQV�D�XQ�QLYHOO�TXH�H[LJHL[L�OD�UHGXFFLy�GHO�QRPEUH�GHOV�VHXV�&RQVHOOHUV�
dominicals.

18. Que les Societats facin pública a través de la seva pàgina web, i mantinguin ac-
tualitzada, la informació següent sobre els seus Consellers:

a. 3HUÀO�SURIHVVLRQDO�L�ELRJUjÀF�

b. Altres consells d'administració als quals pertanyin, tant si es tracta com si no 
de societats cotitzades, així com sobre les altres activitats retribuïdes que faci 
sigui quina sigui 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 ExpliquiCompleix parcialment

Compleix Expliqui

Compleix Expliqui

Compleix ExpliquiCompleix parcialment
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21. Que el Consell d'Administració no proposi la separació de cap Conseller indepen-
dent 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'entén 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 con-
seqüència 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.

22. Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si es-
cau, a dimitir quan es donin situacions que els afectin, relacionades o no amb la 
seva actuació a la societat mateixa, i que puguin perjudicar el crèdit i la reputació 
d'aquesta i, en particular, que els obliguin a informar el consell d'administració 
sobre qualsevol causa penal en què apareguin com a investigats, així com sobre 
les seves vicissituds processals.

I que, si el consell ha estat informat o ha tingut coneixement d’alguna altra manera 
d'alguna de les situacions esmentades al paràgraf anterior, examini el cas tan aviat 
com sigui possible i, tenint en compte les circumstàncies concretes, decideixi, pre-
vi informe de la comissió de nomenaments i retribucions, si ha d'adoptar alguna 
mesura o no, com ara l'obertura d'una investigació interna, sol·licitar la dimissió 
del conseller o proposar el seu cessament. I que s'informi sobre això a l'informe 
anual de govern corporatiu, llevat que concorrin circumstàncies especials que ho 
MXVWLÀTXLQ��GH�OD�TXDO�FRVD�V
KDXUj�GH�GHL[DU�FRQVWjQFLD�HQ�DFWD��$L[z��VHQV�SHUMX-
dici de la informació que la societat hagi de difondre, si escau, en el moment de 
l'adopció de les mesures corresponents.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

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 
&RQVHOOHUV� DOV� TXDOV� QR� DIHFWL� HO� SRWHQFLDO� FRQÁLFWH� G
LQWHUHVVRV�� TXDQ� HV� WUDFWL�
de decisions que puguin perjudicar els Accionistes no representats en el Consell 
d'Administració.

,�TXH�TXDQ�HO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�DGRSWL�GHFLVLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�R�UHLWHUDGHV�
sobre les quals el Conseller hagi formulat serioses reserves, aquest tregui les con-
clusions que siguin procedents i, si opta per dimitir, expliqui les raons a la carta a 
què es refereix la recomanació següent.

Aquesta recomanació també afecta el secretari del Consell d'Administració, enca-
ra que no tingui la condició de Conseller.

24. Que quan, bé per dimissió o bé per acord de la junta general, un conseller cessi 
HQ�HO�VHX�FjUUHF�DEDQV�GHO�ÀQDO�GHO�VHX�PDQGDW��H[SOLTXL�GH�PDQHUD�VXÀFLHQW�OHV�
raons de la seva dimissió o, en el cas de consellers no executius, el seu parer sobre 
els motius del cessament per part de la junta en una carta que remetrà a tots els 
membres del consell d'administració.

I que, sens perjudici que tot això s'expliqui a l'informe anual de govern corporatiu, 
en la mesura que sigui rellevant per als inversors, la societat publiqui tan aviat 
FRP�VLJXL�SRVVLEOH�HO�FHVVDPHQW�LQFORHQW�KL�XQD�UHIHUqQFLD�VXÀFLHQW�DOV�PRWLXV�R�
les circumstàncies aportades pel conseller.

25. Que la Comissió de Nomenaments s'asseguri que els Consellers no executius 
WHQHQ�VXÀFLHQW�GLVSRQLELOLWDW�GH�WHPSV�SHU�H[HUFLU�FRUUHFWDPHQW�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�

I que el Reglament del Consell estableixi el nombre màxim de consells de Socie-
tats dels quals poden formar part els Consellers.

26. Que el Consell d'Administració es reuneixi amb la freqüència necessària per exercir 

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix Expliqui
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Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix Expliqui No aplicable

DPE�HÀFjFLD�OHV�VHYHV�IXQFLRQV�L��DOPHQ\V��YXLW�YHJDGHV�D�O
DQ\��VHJXLQW�HO�SURJUD-
ma de dates i assumptes que estableixi a l'inici de l'exercici, i cada Conseller pot 
proposar individualment altres punts de l'ordre del dia inicialment no previstos.

27. Que les inassistències dels Consellers es redueixin als casos indispensables i es 

TXDQWLÀTXLQ�HQ�O
LQIRUPH�DQXDO�GH�JRYHUQ�FRUSRUDWLX��,�TXH��TXDQ�V
KDJLQ�GH�SUR-
duir, s'atorgui representació amb instruccions.

28. Que quan els Consellers o el Secretari manifestin preocupació sobre alguna pro-

posta o, en el cas dels Consellers, sobre la marxa de la Societat i aquestes preo-
cupacions no quedin resoltes en el Consell d'Administració, a petició de qui les 
hagi manifestat, se'n deixi constància a l'acta.

29. Que la Societat estableixi els cursos adequats perquè els Consellers puguin ob-
tenir 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.

30. Que, independentment dels coneixements que s'exigeixin als Consellers per a 
l'exercici de les seves funcions, les Societats també ofereixin als Consellers pro-
grames d'actualització de coneixements quan les circumstàncies ho aconsellin.

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 Con-
sellers 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'or-
dre del dia, cal el consentiment previ i exprés de la majoria dels Consellers pre-
sents, de la qual cosa es deixarà la deguda constància a l'acta.

(Q�HO�FDV�G
DEVqQFLHV�LQHYLWDEOHV��OD�OHJLVODFLy��DPE�O
REMHFWLX�G
HYLWDU�TXH�HV�PRGLÀTXL�GH�IDFWR�O
HTXLOLEUL�GHO�FRQVHOO�G
DGPLQLVWUDFLy�
SHUPHW�TXH�HV�SXJXL�GHOHJDU�HQ�XQ�DOWUH�FRQVHOOHU��HOV�QR�H[HFXWLXV�QRPpV�HQ�DOWUHV�GH�QR�H[HFXWLXV���eV�HO�TXH�HVWDEOHL[�HO�3ULQFLSL����GHO�&RGL�GH
Bon Govern i també es té en compte als Estatuts Socials (al seu article 37) i al Reglament del Consell (al seu 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 només podran fer-ho 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.
eV�LPSRUWDQW�HVPHQWDU�TXH�OD�3ROtWLFD�GH�*RYHUQ�&RUSRUDWLX�GH�&DL[D%DQN�HVWDEOHL[��HQ�UHODFLy�DPE�HO�GHXUH�G
DVVLVWqQFLD�D�OHV�UHXQLRQV
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
UHSUHVHQWDFLRQV��TXDQ�WLQJXLQ�OORF��HQ�JHQHUDO�QR�HV�SURGXHL[LQ�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV��$L[z�QR�PRGLÀFD�GH�IDFWR�O
HTXLOLEUL�GHO�&RQVHOO�
atès que les delegacions dels consellers no executius només poden fer-se en no executius, i en el cas dels independents únicament
a favor d'un altre independent, i cal recordar que, al marge de quina sigui la seva tipologia, el conseller sempre ha de defensar 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
TXH�GRQD�PpV�YDORU�D�OD�VHYD�UHSUHVHQWDFLy�L�ÀQDOPHQW�GHFLGLU�VH�SHO�IHW�TXH�HO�VHX�UHSUHVHQWDQW�V
DWLQJXL�DO�UHVXOWDW�GHO�GHEDW�HQ�VHX�GHO
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 altres la
d'estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.
3HU�WDQW��OD�OOLEHUWDW�GH�IHU�GHOHJDFLRQV�DPE�LQVWUXFFLRQV�HVSHFtÀTXHV�R�VHQVH��D�HOHFFLy�GH�FDGD�FRQVHOOHU��HV�FRQVLGHUD�XQD�ERQD�SUjFWLFD
i, en concret, l'absència d'instruccions per facilitar la posició del mandatari per atenir-se al tenor del debat.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment
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32. Que els Consellers siguin periòdicament informats dels moviments en l'acciona-
ULDW� L�GH� O
RSLQLy�TXH�HOV�$FFLRQLVWHV�VLJQLÀFDWLXV��HOV� LQYHUVRUV� L� OHV�DJqQFLHV�GH�
TXDOLÀFDFLy�WLQJXLQ�VREUH�OD�6RFLHWDW�L�HO�*UXS�

34. Que quan hi hagi un Conseller coordinador, els estatuts o el reglament del Con-
sell d'Administració, a més de les facultats que li corresponen legalment, li atri-
bueixi les següents: presidir el Consell d'Administració en absència del president 
i dels vicepresidents, en el 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.

35. Que el secretari del Consell d'Administració vetlli especialment perquè en les se-
ves actuacions i decisions, el Consell d'Administració tingui presents les recoma-
nacions sobre bon govern contingudes en aquest Codi de bon govern que siguin 
aplicables a la Societat.

Compleix ExpliquiCompleix parcialmentCompleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

36. Que el Ple del Consell d'Administració avaluï un cop a l'any i adopti, si escau, un 
SOD�G
DFFLy�TXH�FRUUHJHL[L�OHV�GHÀFLqQFLHV�GHWHFWDGHV�UHVSHFWH�D�

a. /D�TXDOLWDW�L�O
HÀFLqQFLD�GHO�IXQFLRQDPHQW�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�

b. El funcionament i la composició de les seves comissions.

c. La diversitat en la composició i 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'infor-
me 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 
O
DYDOXDFLy�SHU�XQ�FRQVXOWRU�H[WHUQ��OD�LQGHSHQGqQFLD�GHO�TXDO�VHUj�YHULÀFDGD�SHU�
la Comissió de Nomenaments.

Les relacions de negoci que el consultor o qualsevol Societat del grup mantinguin 
amb la Societat o qualsevol Societat del seu grup, han de ser desglossades en 
l'informe anual de govern corporatiu.

El procés i les àrees avaluades seran objecte de descripció en l'informe anual de 
govern corporatiu.

33. 4XH�HO�SUHVLGHQW��FRP�D�UHVSRQVDEOH�GHO�IXQFLRQDPHQW�HÀFDo�GHO�&RQVHOO�G
$G-
ministració, a més d'exercir les funcions que té legalment i estatutàriament atri-
buïdes, prepari i sotmeti al Consell d'Administració un programa de dates i as-
sumptes 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 
&RQVHOO�L�GH�O
HIHFWLYLWDW�GHO�VHX�IXQFLRQDPHQW��V
DVVHJXUL�TXH�HV�GHGLFD�VXÀFLHQW�
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.

En relació amb l'exercici 2020, el Consell d'Administració ha fet l'autoavaluació del seu funcionament de manera interna després de descartar
la conveniència de demanar l'assistència d'un assessor extern, ja que considera que, atès el procés de renovació parcial del Consell un cop es
faci efectiva la fusió de CaixaBank amb Bankia, era més aconsellable i raonable posposar la col·laboració externa al pròxim exercici 
d'autoavaluació.
En conseqüència, l'exercici d'autoavaluació ha seguit el mateix procediment que l'any anterior, amb l'assistència de la
Secretaria General i del Consell per al seu desenvolupament.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix Expliqui

INFORME ANUAL DE 
GOVERN CORPORATIU DE 
LES SOCIETATS ANÒNIMES 
COTITZADES



 132

2020
Informe de  
Gestió Consolidat

Línies 
estratègiques

Estat 
d'informació  
No Financera

La Nostra 
Identitat

Informe de 
verificació 
independent

Informe anual 
de govern 
corporatiu 

Glossari i 
estructura del 
Grup 

37. Que quan hi hagi una comissió executiva, hi hagi presència d'almenys dos con-
sellers no executius, almenys un dels quals ha de ser independent; i que el seu 
secretari sigui el del consell d'administració.

41. Que el responsable de la unitat que assumeixi la funció d'auditoria interna pre-
senti a la comissió d'auditoria, per a la seva aprovació per part d'aquesta o del 
consell, el seu pla anual de treball, l'informi directament de la seva execució, 
incloses les possibles incidències i limitacions a l'abast que es presentin en el seu 
desenvolupament, els resultats i el seguiment de les seves recomanacions i li sot-
PHWL�DO�ÀQDO�GH�FDGD�H[HUFLFL�XQ�LQIRUPH�G
DFWLYLWDWV�

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

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 i avaluar el procés d'elaboració i la integritat de la informació 
ÀQDQFHUD� L�QR�ÀQDQFHUD��DL[t�FRP�HOV�VLVWHPHV�GH�FRQWURO� L�JHVWLy�GH�ULVFRV�
ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV�UHODWLXV�D�OD�VRFLHWDW�L��VL�HVFDX��DO�JUXS�³LQFORVRV�HOV�
operatius, tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals 
R�UHODFLRQDWV�DPE�OD�FRUUXSFLy³�UHYLVDQW�HO�FRPSOLPHQW�GHOV�UHTXLVLWV�QRU-
matius, 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 i el cessament del responsable 
del servei d'auditoria interna; proposar el pressupost d'aquest servei; aprovar 
o proposar l'aprovació al consell de l'orientació i el pla de treball anual de 
l'auditoria interna, assegurant-se que la seva activitat estigui enfocada prin-
cipalment als riscos rellevants (inclosos els reputacionals); rebre informació 
SHULzGLFD� VREUH� OHV� VHYHV� DFWLYLWDWV�� L� YHULÀFDU� TXH� O
$OWD�'LUHFFLy� WLQJXL� HQ�
compte les conclusions i les recomanacions dels informes.

c. Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats i a altres perso-
nes relacionades amb la societat, com ara consellers, accionistes, proveïdors, 
contractistes o subcontractistes, comunicar les irregularitats de potencial trans-
FHQGqQFLD�� LQFORVHV� OHV� ÀQDQFHUHV� L� FRPSWDEOHV��R�GH�TXDOVHYRO� DOWUD� tQGROH��
relacionades amb la companyia que constatin al si de l'empresa o del seu grup. 
$TXHVW�PHFDQLVPH�KDXUj�GH�JDUDQWLU�OD�FRQÀGHQFLDOLWDW�L��HQ�WRW�FDV��SUHYHXUH�
supòsits en què les comunicacions es puguin fer de forma anònima, respectant 
els drets del denunciant i el denunciat.

d. Vetllar en general perquè les polítiques i els sistemes establerts en matèria de 
control intern s'apliquin de manera efectiva en la pràctica.

2. En relació amb l'auditor extern:

a. En cas de renúncia de l'auditor extern, examinar les circumstàncies que l'ha-
gin 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 a través de la CNMV el canvi d'auditor 
i l'acompanyi d'una declaració sobre l'eventual existència de desacords amb 
l'auditor sortint i, si n'hi ha hagut, del seu contingut.

38. Que el Consell d'Administració tingui sempre coneixement dels assumptes trac-
tats 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.

39. Que els membres de la comissió d'auditoria en el seu conjunt, i especialment el 
seu president, es designin tenint en compte els seus coneixements i experiència 
HQ�PDWqULD�GH�FRPSWDELOLWDW��DXGLWRULD� L�JHVWLy�GH�ULVFRV�� WDQW�ÀQDQFHUV�FRP�QR�
ÀQDQFHUV�

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 siste-
mes d'informació i control intern i que funcionalment depengui del president no 
executiu del Consell o del de la Comissió d'Auditoria.
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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'evolu-
ció de la situació comptable i de riscos de la Societat.

e. Assegurar que la Societat i l'auditor extern respecten les normes vigents so-
bre prestació de serveis diferents dels d'auditoria, els límits a la concentració 
del negoci de l'auditor i, en general, les altres normes sobre independència 
dels auditors.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

44. 4XH�OD�&RPLVVLy�G
$XGLWRULD�VLJXL� LQIRUPDGD�VREUH�OHV�RSHUDFLRQV�GH�PRGLÀFD-
cions estructurals i corporatives que projecti fer la Societat per a la seva anàlisi 
i informe previ al Consell d'Administració sobre les condicions econòmiques i 
l'impacte comptable i, en especial, si escau, sobre l'equació de canvi proposta.

d. /HV�PHVXUHV�SUHYLVWHV�SHU�PLWLJDU�O
LPSDFWH�GHOV�ULVFRV�LGHQWLÀFDWV��HQ�FDV�TXH�
arribin a materialitzar-se.

e. Els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i ges-
tionar aquests riscos, incloent-hi els passius contingents o riscos fora de ba-
lanç.

46. Que amb la supervisió directa de la Comissió d'Auditoria o, si escau, d'una comis-
sió especialitzada del Consell d'Administració, hi hagi una funció interna de con-
trol i gestió de riscos exercida per una unitat o departament intern de la Societat 
que tingui atribuïdes expressament les funcions següents:

au. Assegurar el bon funcionament dels sistemes de control i gestió de riscos i, en 
SDUWLFXODU��TXH�V
LGHQWLÀTXHQ��HV�JHVWLRQHQ�L�HV�TXDQWLÀTXHQ�DGHTXDGDPHQW�
tots els riscos importants que afectin la Societat.

av. Participar activament en l'elaboració de l'estratègia de riscos i en les decisions 
importants sobre la seva gestió.

aw. Vetllar perquè els sistemes de control i gestió de riscos mitiguin els riscos 
DGHTXDGDPHQW�HQ�HO�PDUF�GH�OD�SROtWLFD�GHÀQLGD�SHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

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.

43. Que la Comissió d'Auditoria pugui convocar qualsevol empleat o directiu de la 
6RFLHWDW�� L�ÀQV� L� WRW�GLVSRVDU�TXH�FRPSDUHJXLQ�VHQVH�SUHVqQFLD�GH�FDS�DOWUH�GL-
rectiu.

45. 4XH�OD�SROtWLFD�GH�FRQWURO�L�JHVWLy�GH�ULVFRV�LGHQWLÀTXL�R�GHWHUPLQL��DOPHQ\V�

a. (OV�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�ULVFV��ÀQDQFHUV�L�QR�ÀQDQFHUV��HQWUH�DOWUHV��HOV�RSHUDWLXV��
tecnològics, legals, socials, mediambientals, polítics i reputacionals, inclosos 
els relacionats amb la corrupció) a què s'enfronta la societat, inclosos, entre 
HOV�ÀQDQFHUV�R�HFRQzPLFV��HOV�SDVVLXV�FRQWLQJHQWV�L�DOWUHV�ULVFRV�IRUD�GH�ED-
lanç.

b. Un model de control i gestió de riscos basat en diferents nivells, del qual 
formarà part una comissió especialitzada en riscos quan les normes sectorials 
ho prevegin o la societat ho cregui apropiat.

c. El grau de risc que la societat consideri acceptable.

48. Que les Societats d'elevada capitalització tinguin una Comissió de Nomenaments 
i una Comissió de Remuneracions separades.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix Expliqui No aplicable
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49. Que la Comissió de Nomenaments consulti al President del Consell d'Adminis-
tració 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, potencials candidats 
per cobrir vacants de Conseller.

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. 9HWOODU�SHUTXq�HOV�HYHQWXDOV�FRQÁLFWHV�G
LQWHUHVVRV�QR�SHUMXGLTXLQ�OD�LQGHSHQ-
dència de l'assessorament extern prestat a la Comissió.

e. 9HULÀFDU� OD� LQIRUPDFLy� VREUH� UHPXQHUDFLRQV� GHOV� &RQVHOOHUV� L� DOWV� GLUHFWLXV�
continguda en els diferents documents corporatius, inclòs l'informe anual 
sobre remuneracions dels Consellers.

52. Que les regles de composició i funcionament de les comissions de supervisió i 
FRQWURO�ÀJXULQ�HQ�HO�5HJODPHQW�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�L�TXH�VLJXLQ�FRQVLVWHQWV�
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 ma-
joria 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 retin 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 conside-
rin necessari per a l'exercici de les seves funcions.

e. Que de les seves reunions se n'estengui acta, que es posarà a disposició de 
tots els Consellers.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

53. Que la supervisió del compliment de les polítiques i regles de la societat en ma-
tèria mediambiental, social i de govern corporatiu, així com dels codis interns de 
conducta, s'atribueixi a una o es reparteixi entre diverses comissions del consell 
d'administració, que podran ser la comissió d'auditoria, la de nomenaments, una 
comissió especialitzada en sostenibilitat o responsabilitat social corporativa o una 
altra comissió especialitzada que el consell d'administració, en exercici de les se-
ves facultats d'autoorganització, hagi decidit crear. I que aquesta comissió estigui 
integrada únicament per consellers no executius, la majoria dels quals indepen-
GHQWV��L�VH�OL�DWULEXHL[LQ�HVSHFtÀFDPHQW�OHV�IXQFLRQV�PtQLPHV�TXH�V
LQGLTXHQ�HQ�OD�
recomanació següent.

51. Que la Comissió de Retribucions consulti el President i el primer executiu de la 
Societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als Consellers executius 
i Alts Directius.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment
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54. Les funcions mínimes a què es refereix la recomanació anterior són les següents:

a. La supervisió del compliment de les regles de govern corporatiu i dels codis 
interns de conducta de l'empresa, vetllant també perquè la cultura corpora-
tiva estigui alineada amb el seu propòsit i els seus valors.

b. La supervisió de l'aplicació de la política general relativa a la comunicació 
G
LQIRUPDFLy�HFRQRPLFRÀQDQFHUD��QR�ÀQDQFHUD� L� FRUSRUDWLYD��DL[t� FRP�D� OD�
comunicació amb accionistes i inversors, assessors de vot i altres grups d'in-
terès. Així mateix, es farà un seguiment de la manera en què l'entitat es 
comunica i es relaciona amb els petits i mitjans accionistes.

c. L'avaluació i la revisió periòdiques del sistema de govern corporatiu i de la 
SROtWLFD�HQ�PDWqULD�PHGLDPELHQWDO�L�VRFLDO�GH�OD�VRFLHWDW��D�À�TXH�FRPSOHL[LQ�
la seva missió de promoure l'interès social i tinguin en compte, segons co-
rrespongui, els interessos legítims dels altres grups d'interès.

d. La supervisió que les pràctiques de la societat en matèria mediambiental i 
VRFLDO�V
DMXVWLQ�D�O
HVWUDWqJLD�L�OD�SROtWLFD�À[DGHV�

e. La supervisió i avaluació dels processos de relació amb els diferents grups 
d'interès.

55. 4XH�OHV�SROtWLTXHV�GH�VRVWHQLELOLWDW�HQ�PDWqULHV�PHGLDPELHQWDOV�L�VRFLDOV�LGHQWLÀ-
quin i incloguin almenys:

bd. Els principis, els compromisos, els objectius i l'estratègia pel que fa a accionis-
tes, empleats, clients, proveïdors, qüestions socials, medi ambient, diversitat, 
UHVSRQVDELOLWDW�ÀVFDO��UHVSHFWH�GHOV�GUHWV�KXPDQV�L�SUHYHQFLy�GH�OD�FRUUXSFLy�
i altres conductes il·legals. 

be. Els mètodes o sistemes per al seguiment del compliment de les polítiques i 
dels riscos associats i la seva gestió.

bf. (OV�PHFDQLVPHV�GH�VXSHUYLVLy�GHO� ULVF�QR�ÀQDQFHU�� LQFOzV�HO� UHODFLRQDW�DPE�
aspectes ètics i de conducta empresarial.

bg. Els canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d'interès.

bh. Les pràctiques de comunicació responsable que evitin la manipulació infor-
mativa i protegeixin la integritat i l'honor.

56. Que la remuneració dels Consellers sigui la necessària per atreure i retenir els 
&RQVHOOHUV�GHO�SHUÀO�GHVLWMDW�L�SHU�UHWULEXLU�OD�GHGLFDFLy��TXDOLÀFDFLy�L�UHVSRQVDELOLWDW�
que el càrrec exigeixi, però no tan elevada com per comprometre la independèn-
cia de criteri dels Consellers no executius.

57. Que se circumscriguin als Consellers executius les remuneracions variables lliga-
des al rendiment de la Societat i a l'acompliment personal, així com la remune-
ració mitjançant entrega 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 
QR�H[HFXWLXV�TXDQ�HV�FRQGLFLRQL�DO�IHW�TXH�OHV�PDQWLQJXLQ�ÀQV�DO�VHX�FHVVDPHQW�FRP�
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.

58. Que en el cas de remuneracions variables, les polítiques retributives incorporin 
els límits i les cauteles tècniques necessàries per assegurar que les remunera-
FLRQV�JXDUGHQ�UHODFLy�DPE�HO�UHQGLPHQW�SURIHVVLRQDO�GHOV�EHQHÀFLDULV�L�QR�GHULYHQ�
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 mesu-
rables i que aquests criteris considerin el risc assumit per a l'obtenció d'un 
resultat.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix ExpliquiCompleix parcialment

Compleix Expliqui
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Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable
Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable

b. 3URPRJXLQ�OD�VRVWHQLELOLWDW�GH�O
HPSUHVD�L�LQFORJXLQ�FULWHULV�QR�ÀQDQFHUV�TXH�
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. (V�FRQÀJXULQ�VREUH�OD�EDVH�G
XQ�HTXLOLEUL�HQWUH�HO�FRPSOLPHQW�G
REMHFWLXV�D�
curt, mitjà i llarg termini, que permetin remunerar el rendiment per un acom-
SOLPHQW�FRQWLQXDW�GXUDQW�XQ�SHUtRGH�GH�WHPSV�VXÀFLHQW�SHU�DSUHFLDU�OD�VHYD�
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.

59. Que el pagament dels components variables de la remuneració estigui subjecte 
D�XQD�FRPSURYDFLy�VXÀFLHQW�TXH�V
KDJLQ�FRPSOHUW�GH�PDQHUD�HIHFWLYD� OHV�FRQ-
dicions de rendiment o d'una altra mena prèviament establertes. Les entitats in-
clouran a l'informe anual de remuneracions dels consellers els criteris pel que fa al 
temps requerit i mètodes per a aquesta comprovació, en funció de la naturalesa 
i les característiques de cada component variable.

Que, a més, les entitats valorin l'establiment d'una clàusula de reducció (malus) 
EDVDGD�HQ� O
DMRUQDPHQW�SHU�XQ�SHUtRGH�VXÀFLHQW�GHO�SDJDPHQW�G
XQD�SDUW�GHOV�
components variables que impliqui la seva pèrdua total o parcial en cas que 
abans del moment del pagament es produeixi algun esdeveniment que ho faci 
aconsellable.

60. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la Societat tinguin en 
compte les eventuals excepcions que constin en l'informe de l'auditor extern i 
minorin aquests resultats.

62. 4XH�XQD�YHJDGD�DWULEXwGHV�OHV�DFFLRQV��OHV�RSFLRQV�R�HOV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV�FR-
rresponents als sistemes retributius, els consellers executius no puguin transferir-ne 
OD�WLWXODULWDW�QL�H[HUFLWDU�ORV�ÀQV�TXH�QR�KDJL�WUDQVFRUUHJXW�XQ�WHUPLQL�G
DOPHQ\V�WUHV�
anys.

S'exceptua el cas en què el conseller mantingui, en el moment de la transmissió 
o l'exercici, una exposició econòmica neta a la variació del preu de les accions 
per un valor de mercat equivalent a un import d'almenys dues vegades la seva 
UHPXQHUDFLy�À[D�DQXDO�PLWMDQoDQW�OD�WLWXODULWDW�G
DFFLRQV��RSFLRQV�R�DOWUHV�LQVWUX-
PHQWV�ÀQDQFHUV�

Això no serà aplicable a les accions que el conseller necessiti alienar per satisfer 
els costos relacionats amb la seva adquisició o, prèvia apreciació favorable de la 
comissió de nomenaments i retribucions, per fer front a situacions extraordinàries 
sobrevingudes que ho requereixin.

63. Que els acords contractuals incloguin una clàusula que permeti a la Societat re-
clamar 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.

61. Que un percentatge rellevant de la remuneració variable dels Consellers executius 
HVWLJXL�YLQFXODW�DO�OOLXUDPHQW�G
DFFLRQV�R�G
LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV�UHIHUHQFLDWV�DO�VHX�
valor.

Pel que fa a la prohibició per als Consellers executius de transmetre la propietat (o exercitar-los, si escau) de les accions, les opcions o
HOV�LQVWUXPHQWV�ÀQDQFHUV�FRUUHVSRQHQWV�DOV�VLVWHPHV�UHWULEXWLXV�ÀQV�TXH�QR�WUDQVFRUUHJXW�XQ�WHUPLQL�G
DOPHQ\V�WUHV�DQ\V��HQ�HO�FDV�GH�&DL[D%DQN
no s'aplica d'aquesta manera. No hi ha una previsió en aquests termes, però sí que 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, sigui
quina sigui la quantitat, durant el període d'un any des del seu lliurament.
(V�FRQVLGHUD�TXH�OD�ÀQDOLWDW�HVWDEOHUWD�DO�3ULQFLSL�����HQ�HO�VHQWLW�TXH�OD�UHPXQHUDFLy�GHOV�FRQVHOOHUV�DIDYRUHL[L�OD�FRQVHFXFLy�GHOV�REMHFWLXV
empresarials i de l'interès social, s'aconsegueix igualment per l'existència de clàusules malus i clawback, així com per l'estructura mateixa de la
remuneració dels consellers executius, la retribució dels quals en accions (que correspon a la meitat de la remuneració variable, així com el
que fa referència als plans d'incentius a llarg termini) a més d'estar subjecta al període de restricció, també ho està a un règim d'ajornament, 
i, a més, aquesta remuneració variable representativa d'una part limitada de la remuneració total, en absoluta coherència amb els principis 
prudencials de no incentiu a l'assumpció de riscos i amb l'alineament d'objectius i evolució sostenible de l'entitat.
A la Junta General d'Accionistes celebrada el 22 de maig del 2020 es va aprovar la nova Política de Remuneració dels membres del Consell
d'Administració per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos, que introdueix una sèrie d'ajustos a la Política de Remuneració vigent
ÀQV�OODYRUV��WRW�L�TXH�HQ�PDQWp�HOV�SULQFLSLV�L�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�OD�GRWD�GH�PpV�HVWDELOLWDW��DWqV�TXH�HO�SHUtRGH�GH�YLJqQFLD�GH�OD�
3ROtWLFD�DQWHULRU�HVWDYD�D�SXQW�GH�ÀQDOLW]DU��/D�QRYD�3ROtWLFD�GH�5HPXQHUDFLy�UHFXOO�~QLFDPHQW��UHVSHFWH�D�O
DQWHULRU��D�PpV�G
DOJXQD�PLOORUD�HQ�
la redacció, els canvis següents: La inclusió expressa a la Política de Remuneració de les retribucions dels consellers membres de la Comissió 
G
,QQRYDFLy��7HFQRORJLD�L�7UDQVIRUPDFLy�'LJLWDO��FUHDGD�SHU�DFRUG�GHO�&RQVHOO�G
$GPLQLVWUDFLy�GHO����GH�PDLJ�GHO�������L�OD�À[DFLy�GH�OD�QRYD�
SRQGHUDFLy�GHOV�SDUjPHWUHV�UHODWLXV�D� OD�5jWLR�G
HÀFLqQFLD�FRUH� L�D� OD�9DULDFLy�G
$FWLXV�3UREOHPjWLFV�GHOV�UHSWHV�FRUSRUDWLXV�SHU�FDOFXODU� OD�
remuneració variable en forma de bonus del Conseller Executiu per al 2020 i els exercicis següents.
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64. Que els pagaments per resolució o extinció del contracte no superin un import 
HTXLYDOHQW�D�GRV�DQ\V�GH� OD�UHWULEXFLy�WRWDO�DQXDO� L�TXH�QR�V
DERQLQ�ÀQV�TXH� OD�
societat no hagi pogut comprovar que el conseller hagi complert els criteris o les 
condicions establerts per a la seva percepció.

A l'efecte d'aquesta recomanació, entre els pagaments per resolució o extinció 
contractual es considerarà qualsevol abonament la meritació o obligació de pa-
gament del qual sorgeixi com a conseqüència o amb motiu de l'extinció de la 
relació contractual que vinculava el conseller amb la societat, inclosos els imports 
no prèviament consolidats de sistemes d'estalvi a llarg termini i les quantitats que 
s'abonin en virtut de pactes de no competència postcontractual.

Compleix ExpliquiCompleix parcialment No aplicable
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Nom o denominació social dels membres del consell 
d’administració que no han votat a favor de l’aprovació 
d’aquest informe Motius (en contra, abstenció, no assistència) Expliqueu els motius

Indiqui si hi ha hagut consellers que hi hagin votat en contra o s’hagin abstingut.

Alejandro García-Bragado En contra Considera que a l’apartat C.1.37 de l’Informe s’hauria 
d’haver informat sobre les vicissituds processals que 
l’afecten com a conseller, atès que, segons el seu parer, 
tenen rellevància pel que fa a la seva situació i actuació 
en relació amb l’afectació que aquesta pugui ocasionar 
al crèdit i la reputació de la societat.

SI NO

Manifesto que les dades incloses en aquest annex estadístic coincideixen i són cohe-
rents amb les descripঃions i les dades incloses a l’informe anual de govern corporatiu 
publicat per la societat.

Els pagaments per resolució o extinció del contracte del Conseller Delegat, inclosos la indemnització en cas de cessament o extinció de la relació 
en determinats supòsits i el pacte de no competència postcontractual, no superen l’import equivalent a dos anys de la retribució total anual del 
FRQVHOOHU��GH�FRQIRUPLWDW�DPE�HOV�LPSRUWV�TXH�HV�UHÁHFWHL[HQ�D�O·LQIRUPH�DQXDO�VREUH�UHPXQHUDFLRQV�GHOV�FRQVHOOHUV��

D’altra banda, el Banc té reconegut a favor del Conseller Delegat un complement de previsió social per a la cobertura de les contingències de 
jubilació, defunció i incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, unes condicions que es detallen a la Política de Remuneracions dels 
Consellers de CaixaBank. En el cas del compromís per cobrir la contingència de jubilació, es tracta d’un sistema establert en règim d’aportació de-
ÀQLGD��SHU�DO�TXDO�HV�À[HQ�DPE�FDUjFWHU�SUHYL�OHV�DSRUWDFLRQV�DQXDOV�TXH�HV�IDUDQ��(Q�YLUWXW�G·DTXHVW�FRPSURPtV��HO�&RQVHOOHU�'HOHJDW�Wp�UHFRQHJXW�
el dret a percebre una prestació de jubilació, quan arribi a l’edat legalment establerta, que serà el resultat de la suma de les aportacions fetes pel 
%DQF�L�HOV�VHXV�UHQGLPHQWV�FRUUHVSRQHQWV�ÀQV�D�DTXHVWD�GDWD��VHPSUH�TXH�QR�HV�SURGXHL[L�HO�VHX�FHVVDPHQW�SHU�XQD�FDXVD�MXVWD��L�VHQVH�SHUMXGLFL�
GHO�WUDFWDPHQW�DSOLFDEOH�DOV�EHQHÀFLV�GLVFUHFLRQDOV�GH�SHQVLRQV�GH�FRQIRUPLWDW�DPE�OD�QRUPDWLYD�UHJXODGRUD�HQ�PDWqULD�GH�UHPXQHUDFLRQV�DSOLFD-
ble a les entitats de crèdit. En cap cas no es preveu la possibilitat que el Conseller Delegat percebi la prestació de jubilació de forma anticipada.







 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO ANUAL DEL 
GRUPO CAIXABANK CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020  

 
 

Los miembros del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de CaixaBank, S.A. y de las 
empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un 
análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de CaixaBank, S.A. y de las empresas 
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos 
e incertidumbres a que se enfrenta. 
 
Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de CAIXABANK, S.A. Y SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO 
CAIXABANK, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020 han sido formulados en 
formato electrónico por el Consejo de Administración de CaixaBank, S.A, en su reunión de 18 de febrero de 
2021, siguiendo los requerimientos establecidos en el Reglamento Delegado UE 2019/815.  

Barcelona, a 18 de febrero de 2021 

______________________________________ 
Don Jordi Gual Solé 
Presidente 

______________________________________ 
Don Tomás Muniesa Arantegui 
Vicepresidente 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Vicepresidente al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable.            
El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Don Gonzalo Gortázar Rotaeche 
Consejero Delegado 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Consejero Delegado al haber asistido por medios telemáticos a la 
sesión del Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la 
declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional de 
España por el Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y 
normativa aplicable. El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Don John Shepard Reed 
Consejero Coordinador 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Consejero Coordinador al haber asistido por medios telemáticos a la 
sesión del Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la 
declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional de 
España por el Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa 
aplicable. El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Doña María Teresa Bassons Boncompte 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el 
Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Doña María Verónica Fisas Vergés 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 



 

 

 
 
 
______________________________________ 
Fundación Bancaria Canaria Caja General 
de Ahorros de Canarias ʹ Fundación CajaCanarias 
Representada por: 
Doña Natalia Aznárez Gómez 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el 
Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
______________________________________ 
Don Alejandro García-Bragado Dalmau 
Consejero 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Consejero al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Doña Cristina Garmendia Mendizábal 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el 
Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
______________________________________ 
Don Ignacio Garralda Ruíz de Velasco 
Consejero 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Consejero al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
Doña María Amparo Moraleda Martínez 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el 
Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu 
Consejero 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr. 
Consejero al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
Don José Serna Masiá 
Consejero 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma del Sr.  
Consejero al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el 
Real Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 

 
 
 
 
 
______________________________________ 
Doña Koro Usarraga Unsain 
Consejera 
Diligencia del Secretario para hacer constar la no firma de la Sra. 
Consejera al haber asistido por medios telemáticos a la sesión del 
Consejo con motivo de las restricciones derivadas de la declaración del 
estado de alarma en todo el territorio nacional de España por el Real 
Decreto 965/2020, de 3 de noviembre, y normativa aplicable. 
El Secretario, 
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