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CARTA DEL PRESIDENT

Estimats socis,
Com sabeu, el lema amb el qual ens definim és “Som diferents”. Així ho demostren els indicadors de l’exercici 2013, que han
estat molt positius per al Grup Caixa d’Enginyers. Aquest també ha estat el meu segon any com a president de l’Entitat i de la
seva Fundació i, durant aquest temps, he posat tot el meu compromís i implicació. A més, he tingut l’honor de ser partícip de
l’evolució positiva de l’Entitat.
Tot i el context advers dels darrers cinc anys, des del Grup ens sentim orgullosos de seguir creixent amb uns indicadors molt
favorables. Estem especialment satisfets perquè el nombre de persones que creuen en la nostra Entitat augmenta dia a dia i,
durant el 2013, hem arribat a 121.911 socis, una xifra que reafirma que la nostra Entitat “És diferent”.
Caixa d’Enginyers té la vocació de donar el millor servei a tots els socis i per aquest motiu, entre d’altres, creixem de forma
sostenible, sòlida i constant. Durant els últims anys, estem vivint una expansió contínua, tant des de l’òptica territorial com des
de l’òptica de l’activitat, ja que la cartera de serveis s’ha anat ampliant de forma permanent.
En aquest sentit, Caixa d’Enginyers segueix invertint en la millora de la proximitat i dels serveis als socis. Durant el darrer
exercici, Caixa d’Enginyers ha inaugurat dues Oficines d’Atenció Personalitzada a Màlaga i una a Bilbao, amb la qual cosa
passa a tenir 15 oficines, 33 caixers automàtics, 6 Oficines d’Atenció Personalitzada i la línia d’atenció telefònica Oficina
Directa.
Des de l’Entitat seguirem treballant en el Pla Estratègic 2015, del qual, pel que fa al creixement, estem assolint els objectius
de recursos gestionats, socis actius i productes per al soci, de la mateixa manera que anem en molt bona línia per complir el
proper any tots els objectius en el camp de l’excel·lència, l’eficiència, les persones, la solvència i la transparència.
Tal com vam fer l’exercici 2012, durant l’any 2013 hem potenciat la nostra acció en l’àmbit de la Responsabilitat Social
Corporativa multiplicant l’activitat de la Fundació Caixa d’Enginyers. Un dels projectes ha estat el concurs “Idees innovadores
per al progrés”, una iniciativa per promoure la investigació i que contribueix al progrés humà, la cooperació, el medi ambient i
la societat. Durant el 2014, s’editarà el llibre que recopilarà els 25 millors projectes d’aquesta primera convocatòria.
Com a president de l’Entitat, centraré els meus esforços a desenvolupar i potenciar el model de cooperativa de crèdit que
tan bons resultats ens ha donat. El futur de l’Entitat obre les portes a noves vies per a la diversificació de l’activitat del Grup
Caixa d’Enginyers, un projecte que ja s’ha començat a desenvolupar amb la constitució de diferents societats que operen de
manera més eficient en cadascun dels camps en què l’Entitat és present.
Els principis d’RSC, que es basen en l’ètica i la transparència financera i en el compromís amb els socis, proveïdors i
professionals de l’Entitat i amb el conjunt de la societat, són els elements fonamentals per afrontar les incerteses econòmiques
globals i la regularització del sector financer i els referents per a Caixa d’Enginyers, que disposa d’unes bases sòlides per
continuar amb el creixement orgànic i sostingut que ha assolit durant els darrers exercicis.
El nostre compromís amb les persones i amb l’entorn és la raó de ser del Grup Caixa d’Enginyers. Per això, durant aquest
exercici seguirem treballant per fomentar les relacions a llarg termini i la solidesa de l’estructura financera de l’Entitat.
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Benvolguts socis,
L’exercici 2013 ha estat marcat per un entorn de canvis normatius i de reformes estructurals en el sector financer. Tot i això,
el Grup Caixa d’Enginyers ha continuat augmentant les seves xifres d’activitat, volum de negoci i base de socis, que segueixen
dipositant la seva confiança en nosaltres. En aquest marc, l’Entitat manté el compromís amb les persones potenciant els
valors d’integritat, transparència i proximitat. Així hem aconseguit no només mantenir sinó consolidar el model del Grup
Caixa d’Enginyers, que es caracteritza per les relacions a llarg termini i la solidesa de l’estructura financera.
Estem molt satisfets de la confiança que els socis dipositen en l’Entitat dia a dia. Durant el 2013, la nostra cooperativa de crèdit
i serveis financers i asseguradors ha augmentat la base social en 8.220 socis, i ha arribat a un total de 121.911 socis. El nostre
principal objectiu és aportar-los un valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. En aquest sentit, hem gestionat
un volum de recursos de tercers per valor de 3.231 milions d’euros, un 6,65% més que l’any anterior. Pel que fa al benefici net,
el Grup Caixa d’Enginyers ha assolit 9,3 milions d’euros durant l’exercici 2013, que representa un increment d’un 10% respecte
a l’exercici 2012.
L’Entitat ha reforçat, un vegada més, la seva estructura financera i així ho mostren els principals indicadors, entre els quals
destaca la ràtio de liquiditat estructural, que ha crescut fins a situar-se en el 114,82%, més de 40 punts per sobre de la mitjana
del sector financer. Aquest aspecte consolida la nostra posició excel·lent de liquiditat i permet fer front als canvis en l’entorn
financer i a episodis d’estrès dels mercats financers, així com també disposar d’una àmplia oferta de finançament per als nostres
socis i per a l’economia.
La ràtio de morositat de la cartera d’inversió creditícia s’ha situat en el 2,33% i, si ens centrem en l’àmbit hipotecari, la ràtio de
morositat ha estat del 2,21%. Aquestes xifres són molt inferiors a la mitjana del sector financer, que s’ha situat en el 13,62%
el 2013. Aquesta evolució és el resultat de l’aplicació rigorosa d’una estricta política de concessió creditícia, de la qualitat dels
actius i de les seves garanties.
Durant aquest exercici hem posat un èmfasi especial en l’àmbit de les assegurances i plans de pensions, un any en què, a més,
hem celebrat el cinquè aniversari de Caixa d’Enginyers Vida i Pensions. Aquesta divisió ha tancat l’exercici 2013 amb més de
27.000 contractes en vigor i 301,7 milions d’euros en actius.
El darrer exercici ha estat marcat precisament pel compliment del Pla Estratègic 2015, que es va formalitzar durant l’any 2012 i
que pren com a base l’estabilitat financera i el creixement sostingut. Gràcies als bons resultats podrem seguir desenvolupant un
nou model de banca cooperativa amb una gestió prudent en un entorn financer global i molt complex.
Així mateix, els bons resultats ens permeten seguir invertint per millorar la disponibilitat dels serveis, la seva diversificació i la
proximitat als socis del Grup Caixa d’Enginyers. Durant l’últim exercici, l’Entitat ha inaugurat una Oficina d’Atenció Personalitzada
(OAP) a Bilbao i dues a Màlaga. També ha continuat impulsant la línia d’assistència telefònica Oficina Directa, els nous canals
per consolidar els serveis de Banca Electrònica i Banca Mòbil, així com el comerç on-line a través d’Ingenium.
Un exercici més, el Grup Caixa d’Enginyers continua creixent de forma sostenible i prudent, emparat en els pilars de la solidesa,
la liquiditat i l’estabilitat. Per seguir en aquesta direcció, comptem amb un equip de professionals molt qualificat i, sobretot, amb
la confiança dels nostres socis. I és que, a Caixa d’Enginyers, creiem en els vincles amb les persones i per aquest motiu oferim
un tracte proper i sincer. El nostre objectiu és seguir treballant en una Banca per a Persones i amb els nostres socis, vosaltres,
com a protagonistes.
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Llegit a l’Assemblea General celebrada el dia 21 de maig de 2014

9

IA

DaDEs generals
Caixa de Crèdit dels Enginyers Societat Cooperativa de Crèdit, Caixa d’Enginyers, es va fundar l’any 1967.
Figura inscrita en el Registre Especial del Banc d’Espanya amb el número 3.025.
Inscrita en el Registre de Cooperatives Central amb el número 14.651 clau 1698-SMT del Ministeri de Treball.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 1, tom 21.606, full B-25.121, inscripció 1a.
Caixa d’Enginyers és membre del Fons de Garantia de Dipòsits.
Caixa d’Enginyers té atorgada la condició d’Entitat Gestora d’Anotacions en Compte de Deute de l’Estat.
Caixa d’Enginyers té atorgada la condició d’Entitat Dipositària de Fons d’Inversió Mobiliària.
Caixa d’Enginyers té atorgada la condició d’Entitat Dipositària de Fons de Pensions.
Caixa d’Enginyers és membre de la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC).
Caixa d’Enginyers és membre d’AIAF Mercat de Renda Fixa SA.
Caixa d’Enginyers és participant directe en TARGET2-Banc d’Espanya.
Caixa d’Enginyers és membre de la Central d’Anotacions del Mercat de Deute Públic.
Caixa d’Enginyers és participant del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.
Caixa d’Enginyers és col·laboradora en el programa d’Emissions de Deute de la Generalitat de Catalunya.
Caixa d’Enginyers és membre liquidador de MEFFRepo.
Caixa d’Enginyers és membre d’Spainsif - Fòrum Espanyol d’Inversió Socialment Responsable.
Caixa d’Enginyers és membre del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF).
Caixa d’Enginyers és membre d’European DataWarehouse GmbH, la base de dades europea d’informació d’emissions de
titulització.

El Consell Rector convoca l’Assemblea General Ordinària dins del primer semestre natural de l’any mitjançant anunci publicat
en premsa d’àmplia difusió en l’àmbit d’actuació de l’Entitat. En aquesta Assemblea es tracten els temes següents: examen i
aprovació de l’Informe Anual, Balanç, Compte de Resultats, distribució de Beneficis i aplicació del seu repartiment. També es
tracta l’aplicació concreta del Fons d’Educació i Promoció.

Domicili social: Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Número d’Identificació Fiscal: F-08216863
Telèfon: 93 268 29 29
Fax: 93 310 00 60
Internet: www.caixa-enginyers.com
Correu electrònic: Contacti.CdE@caixa-enginyers.com
SWIFT: CDENESBB
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EL GRUP Caixa d’Enginyers
EN XIFRES

Esa

Grup Caixa d’Enginyers (1967- )
“Un creixement constant i sostingut”
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EL GRUP Caixa d’Enginyers EN XIFRES

MÉs de

120.000 12,51% +9,92%
Resultat de l’exercici del Grup

socis han dipositat ja la seva confiança

Coeficient de solvència

en Caixa d’Enginyers. El 2013 hem
assolit la xifra de 121.911 socis,
un 7,23% més que l’any anterior.

Molt per sobre del 8% mínim
requerit a les entitats financeres.
A més, el 2013 s’ha enfortit
l’estructura de riscos, amb una ràtio
de liquiditat estructural
del 114,82%.

129,10%

El resultat de l’exercici del Grup, en
data 31 de desembre de 2013, és
de 9.295 milers d’euros, la qual
cosa representa un increment d’un
9,92% respecte al tancament de
l’exercici 2012.

358

Ràtio de cobertura

Professionals

Significativament superior a la mitjana
del sector, que ha tancat l’exercici
2013 en el 58,03%.

Comptem amb un equip humà
format per 358 professionals
altament qualificats i amb
experiència, amb una mitjana d’edat
de 38 anys, que ha augmentat en
un 5,60% respecte al 2012.
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“Un negoci que creix i es diversifica”

+18,04% +4,12% +6,59%
Resultats de l’activitat d’explotació

Volum de negoci

El resultat de l’activitat d’explotació
ha augmentat 1.843 milers d’euros
(18,04%, en termes relatius) i ha
ascendit a 12.060 milers d’euros
el 31 de desembre de 2013.

El volum de negoci del Grup
Caixa d’Enginyers el 2013 és de
4.649 milions d’euros, un 4,12%
més que el 2012.

+65

Recursos gestionats i fons propis
El 2013 han augmentat un 6,59%
els recursos gestionats i fons propis
(recursos de passiu, recursos
intermediaris i fons propis) del Grup i
han assolit la xifra de 3.354 milions
d’euros.

54,35% 2,33%

milions d’euros d’actiu total
L’actiu total del Grup, en data 31 de
desembre de 2013, és de 2.368
milions, la qual cosa representa un
increment del 2,84% respecte al
tancament de l’exercici 2012. La
inversió creditícia ascendeix a 1.454
milions d’euros, 9 milions d’euros més
que els registrats el 2012.

Millora de la ràtio d’eficiència

Ràtio de morositat

que passa del 55,81% al 54,35%,
en data 31 de desembre de 2012
i 2013, respectivament.

La ràtio de morositat del 2,33%
contrasta amb els nivells elevats de
morositat que ha mantingut el sector
(13,62%), la qual cosa confirma la
gestió adequada del risc de crèdit duta
a terme per l’Entitat.

0,39%

+7,59%

ROA

ROE

La rendibilitat sobre actius (ROA) ha
incrementat del 0,37% al 0,39%,
en data 31 de desembre de 2012 i
2013, respectivament.

En termes de rendibilitat, la rendibilitat
sobre recursos propis (ROE) ha
incrementat respecte a l’exercici
anterior i se situa al tancament de
l’exercici 2013 en el 7,59%
davant del 7,26% aconseguit
el 31 de desembre de 2012.
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LÍDER
en qualitat de servei
Caixa d’Enginyers ha estat
qualificada com a Entitat bancària
líder en qualitat de servei al client.
Segons l’Informe Nacional Equos,
el 2013 Caixa d’Enginyers ha estat
l’Entitat bancària líder en qualitat
del servei d’atenció client, amb una
puntuació de 7,53, davant del 6,03
de mitjana en el sector.

Diversificació
de negocis
El Grup Caixa d’Enginyers ha
desenvolupat, dins del segment de
mercat que ocupa, un procés de
potenciació de la diversificació del
negoci, que s’estructura en tres grans
àrees d’activitat, les quals es configuren
com a elements de diversificació de
l’oferta de serveis als socis així com
dels seus ingressos relacionats.
l Inversió creditícia 31%
l Gestió d’actius i patrimonis 56%
l Assegurances, fons de pensions
i altres operacions amb la clientela 13%

“Reafirmem el nostre compromís social i mediambiental”

3 aNYs

-30%

amb la Fundació Caixa d’Enginyers

de consum total de paper

Com a expressió del nostre compromís
amb l’acció social, la Fundació
Caixa d’Enginyers ha desenvolupat més
de 115 projectes i ha destinat prop
d’1,5 milions d’euros per a col·laboracions
vinculades a la Responsabilitat Social
Corporativa (RSC).

Caixa d’Enginyers està fermament
compromesa amb la sostenibilitat
mediambiental i ha desenvolupat
estratègies per reduir recursos com el
paper. L’últim any ha reduït un 30%
el consum de paper i ha passat de
23,6 tones consumides el 2012 a
16,6 el 2013.

85.650
socis amb el servei e-docs
El servei e-docs, de correspondència
electrònica, permet als socis rebre la
correspondència pel mitjà electrònic en
lloc d’en paper, la qual cosa comporta
menys consum de paper.

se

PRESENTACIÓ DEL GRUP
Caixa d’Enginyers

rvei
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4. PRESENTACIÓ DEL GRUP
Caixa d’Enginyers
Caixa d’Enginyers va néixer el 1967,
quan un grup d’enginyers industrials
va decidir constituir una societat
cooperativa de crèdit. En els 47 anys
transcorreguts des d’aleshores, el
creixement del Grup ha estat continu.
Caixa d’Enginyers és avui un
grup financer i assegurador que
desenvolupa un model de banca
personal, comercial i institucional al
territori espanyol i que té la vocació de
prestar servei als professionals, tant
si són enginyers com si tenen altres
professions.
L’Entitat té una vocació ben definida
des del seu origen: prestar serveis
financers personalitzats amb les
millors condicions de sostenibilitat.
Com que és una societat cooperativa
de crèdit, els beneficis obtinguts
reverteixen directament en tots els
socis, la qual cosa permet oferir-los
nombrosos avantatges addicionals
i serveis professionals i personals.

El model cooperatiu, base del Grup
Caixa d’Enginyers, impulsa principis
d’ètica, compromís i confiança i
responsabilitat social i, per tant, un
retorn per als socis i col·laboradors,
per a les comunitats professionals i
també per al conjunt de la societat.
El Grup Caixa d’Enginyers està format
per diferents societats que potencien
la capacitat de servei i atenció al
soci: Caixa d’Enginyers Gestió,
societat gestora de fons d’inversió;
Caixa d’Enginyers Vida, companyia
d’assegurances i reassegurances
i societat gestora de plans i fons
de pensions; Caixa d’Enginyers
Bancassegurances, operador de
bancassegurances; Fundació
Caixa d’Enginyers, vehicle de la
responsabilitat social; Ingenium,
Cooperativa de Consumidors i
Usuaris dels Enginyers; i Norbolsa,
societat de valors, com a entitat
associada. Caixa d’Enginyers, Societat
Cooperativa de Crèdit, actua com a
societat matriu.

“Amb la confiança de més de 120.000 socis”
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Societats que componen el Grup Caixa d’Enginyers
Denominació social

Domicili
social

Objecte social

Caixa de Crèdit dels Enginyers,
S. Coop. de Crèdit

Via Laietana, 39
08030 Barcelona

Societat cooperativa de crèdit que realitza tot tipus d’operacions
actives, passives i de serveis que constitueixen l’activitat
bancària, amb atenció preferent a les necessitats financeres
dels seus socis

Caixa Enginyers Gestió, Societat
Gestora d’Institucions d’Inversió
Col·lectiva, SAU

Aragó, 141-143
entl.
08015 Barcelona

Societat gestora de fons d’inversió del Grup
Caixa d’Enginyers

Caixa Enginyers Vida, Companyia
d’Assegurances i Reassegurances, SAU

Potosí, 22
08030 Barcelona

Companyia d’assegurances del ram de vida, que comercialitza
productes relacionats amb la previsió social complementària,
i gestora de fons de pensions

Cooperativa de Consumidors
i Usuaris dels Enginyers
(Ingenium)

Via Laietana, 39
08003 Barcelona

Prestació de serveis i venda d’articles i subministraments
per al consum dirigida als socis

Caixa Enginyers, Operador de
Bancassegurances Vinculat, SLU

Potosí, 22
08030 Barcelona

Realització de l’activitat de mediació d’assegurances com a
operador de bancassegurances

Norbolsa, SV, SA*

Plaça Euskadi, 5
48009 Bilbao

Empresa de serveis d’inversió

Fundació Caixa d’Enginyers

Potosí, 22
08030 Barcelona

Vehicle de la Responsabilitat Social Corporativa

*Entitat associada. Caixa d’Enginyers manté una participació del 10% en Norbolsa, SV, SA. Tot i que la participació és inferior al 20% del capital social, la
influència significativa en aquesta participada s’evidencia en tenir representació en el seu Consell d’Administració.
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Organigrama corporatiu de les societats del Grup Caixa d’Enginyers
PRESIDENTA D’HONOR
Isabel de P. Trabal Tallada*

PRESIDENT
Josep Oriol Sala Arlandis

DIRECTOR GENERAL
Joan Cavallé Miranda

CONSELL RECTOR
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President
Josep Oriol Sala Arlandis
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Secretari
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4.1 Missió, visió, valors i eixos estratègics
MISSIÓ

VISIÓ

Aportar valor sostenible

Ser l’Entitat de referència

El Grup Caixa d’Enginyers és un grup cooperatiu de serveis
orientat a les comunitats professionals amb la missió
d’aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer,
professional i personal.

Volem ser l’Entitat de referència de les comunitats
professionals amb què ens relacionem i, més concretament,
la principal dels nostres socis, amb una vinculació que vagi
més enllà del vessant purament financer.

Per fer-ho estableix relacions a llarg termini que es basen en
l’ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa
del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis,
els col·laboradors, les comunitats professionals i la societat.

Per a això, proporcionem assessorament i solucions
adaptades a la realitat i les necessitats individuals de
cada soci amb un servei diferencial. Comptem amb un
equip humà qualificat i compromès amb la missió de
l’Entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem
constantment en la millora de l’eficiència com a camí per
dotar de sostenibilitat la nostra proposta de valor.

Per la seva focalització i excel·lència de servei és el líder i la
referència del sector per a les comunitats professionals, a les
quals destina, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, la
seva acció social.

VALORS

EIXOS ESTRATÈGICS

Compromís amb els nostres socis i amb la societat

1. Creixement. Créixer dins del segment dels millors
professionals d’Espanya, amb un fort èmfasi en la vinculació
dels socis i les solucions globals per ser l’entitat financera
principal dels nostres socis.
2. Excel.lència en el servei. Desenvolupar un model de
qualitat de servei simplificant tràmits i millorant encara més
l’experiència dels socis en el tracte amb Caixa d’Enginyers.
3. Eficiència. Maximitzar l’eficiència de Caixa d’Enginyers
mitjançant increments de productivitat, buscant oportunitats
de sinergia a través de socis i aliances i suportant el
creixement, en un entorn de costos continguts.
4. Persones. Potenciar les persones que treballen
en el Grup com a element clau de futur i impulsar la
transformació cultural cap a un model amb més delegació,
iniciativa, assumpció de responsabilitats i totalment orientat
al soci i al mercat.
5. Solvència i transparència. Mantenir la prudència en
la gestió i el control del risc i convertir la transparència cap
al soci i el mercat en un valor diferencial.

Integritat. Fidelitat als nostres principis i a nosaltres
mateixos. Obrar amb honestedat, fiabilitat, responsabilitat
i transparència en la gestió dels negocis, el treball, les
relacions i el compliment dels compromisos establerts.
Compromís. Capacitat d’entrega i de persistència per
aconseguir els objectius establerts; és la manifestació de la
constància i de la iniciativa.
Excel.lència. Fer la nostra feina de forma excel·lent per
ser la referència de banca per a professionals, per buscar
enèrgicament solucions imaginatives per als nostres socis,
per millorar de forma contínua.
Professionalitat. Treballar amb eficàcia, rigor i empatia
gràcies a l’esforç, al treball en equip i a la formació contínua.
Proximitat. Proximitat física i emocional al soci. Construir
relacions sòlides, estables i duradores amb els nostres
socis, basades principalment en la confiança mútua i el
coneixement de les seves necessitats.
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“Caixa d’Enginyers,
entitat bancària
líder en qualitat de servei”

Caixa d’Enginyers és l’entitat líder en
qualitat del seu servei en oficines.
Segons l’Informe Nacional Equos
(2013), l’estudi de referència del
sector bancari publicat anualment,
l’entitat cooperativa obté una
puntuació de 7,53 sobre 10, molt
superior a la mitjana del sector, que és
del 6,03.
L’estudi destaca el lideratge de
Caixa d’Enginyers en l’atenció al client

en gairebé totes les seves oficines, en
l’explicació de productes de passiu i
en l’àmbit de l’actuació comercial.
L’Informe Nacional Equos 2013 va
ser elaborat per l’empresa consultora
independent Stiga sobre 62 entitats
bancàries i va comptar amb prop de
4.000 visites a oficines bancàries.
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4.2 La nostra activitat
El 2013, Caixa d’Enginyers ha
seguit creixent augmentant les seves
xifres d’activitat i volum de negoci,
alhora que ha vist incrementat el
nombre de socis que han dipositat
la seva confiança en l’Entitat. Per
a Caixa d’Enginyers abans que res
són els seus socis i, per aquesta
raó, disposa dels seus recursos per
millorar any rere any els seus serveis
en diferents segments comercials
buscant noves maneres d’interactuar
amb els socis i les sòcies que
responguin més i millor a les seves
necessitats i emparant-se en els
recursos que brinden les noves
tecnologies per millorar la qualitat de
servei i l’eficiència de la seva gestió.
4.2.1. Segmentació comercial
Amb la finalitat d’oferir un servei
excel·lent al soci, Caixa d’Enginyers té
organitzada la seva gestió en diferents
segments comercials. D’aquesta
forma s’aconsegueix una millor
adaptació a les necessitats financeres
i asseguradores específiques dels
nostres socis i sòcies.

Banca Universal

Banca personal

Els serveis de Banca Universal de
Caixa d’Enginyers estan integrats a
la xarxa d’oficines i punts d’atenció
(OAP) que es estan a la disposició
dels socis. També formen part
d’aquests serveis els d’accés remot
(telenginyersfono, telenginyersweb
i BANCAMòbil).

La Banca Personal permet als
socis gaudir de serveis financers i
asseguradors personalitzats, oferts
pels Gerents de Comptes, que els
permet adequar les inversions i els
plans d’estalvi a les seves necessitats
particulars segons el seu perfil de risc,
l’objectiu de l’estalvi o la inversió,
l’horitzó temporal triat i els escenaris
econòmics.

Les Oficines d’Atenció
Personalitzada (OAP)
consisteixen en la instal·lació d’un
caixer automàtic i d’un SMART
Center, amb la presència d’un
professional de Caixa d’Enginyers
que té la funció d’assessorar i de
resoldre qualsevol dubte sobre
el seu funcionament. La xarxa
s’està expandint progressivament
i el 2013 s’han inaugurat tres
noves OAP, una a Bilbao i dues a
Màlaga.

“Atenció personalitzada
i gestió de les inversions per a
cada perfil de risc”
El servei de Banca Personal es regeix
per la directiva europea MiFID,
que garanteix a l’inversor aquesta
adequació personalitzada. En acabar
l’exercici 2013, Caixa d’Enginyers
té 57 Gerents de Comptes de Banca
Personal. En total, el nombre de socis
que utilitza aquest servei personalitzat
d’assessorament financer supera els
15.000.
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Banca Institucional

Banca a EmpresEs

Caixa d’Enginyers duu a terme
col·laboracions amb diverses
institucions dels àmbits acadèmic i
professional que permeten a l’Entitat
oferir els seus serveis tant a aquestes
institucions com als seus membres.

Amb la finalitat de donar servei
a les empreses d’una forma més
professional i personalitzada,
Caixa d’Enginyers ha creat el servei
de Banca a Empreses, adreçat
especialment a les pimes afins al
nostre col·lectiu.

Els acords es formalitzen mitjançant
convenis de col·laboració en què es
desenvolupen i dissenyen productes
i serveis a la mida dels sectors
representats pels col·legis o les
associacions professionals, així com
de les escoles universitàries i altres
institucions acadèmiques.

“Més a prop dels estudiants
i dels professionals”
El 2013 s’han formalitzat 16 nous
convenis amb col·legis professionals i
escoles politècniques de tot Espanya i
s’ha superat la xifra de 160 convenis
signats. Això comporta posar a l’abast
de més de 40.000 nous professionals
i estudiants els serveis financers de
Caixa d’Enginyers.
També s’han dut a terme activitats
relacionades amb la promoció de
Caixa d’Enginyers dins del món
acadèmic i universitari a diverses
escoles i associacions. En molts casos
s’ha premiat l’excel·lència acadèmica.

L’any 2013 hem iniciat aquest servei
a Barcelona i a Madrid, però en un
futur arribarem a la resta de places on
estem establerts.
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4.2.2 Innovació i tecnologia
En la línia dels últims anys, el 2013
Caixa d’Enginyers ha mantingut una
forta inversió en tecnologia com a
factor clau en la personalització dels
serveis als seus socis, en la millora
de la qualitat i l’eficiència de la seva
gestió i en el compliment del nou
marc regulador i normatiu.
L’àrea de Sistemes d’Informació
i Tecnologia continua de forma
progressiva la implantació del
programa de transformació de les
tecnologies de la informació de
Caixa d’Enginyers, en línia amb
el pla estratègic 2015, aprovat
pel Grup a l’exercici 2012, que té
com a objectiu aconseguir millores
significatives en els sistemes
d’informació i innovació en els seus
processos de negoci.

control i d’auditoria. En aquest
sentit, s’han buscat sinergies entre
les diferents necessitats i s’ha
aprofitat per renovar completament
els programes informàtics que, fins
al moment, cobrien aquests serveis
d’informació, com és el cas de la CIR
del Banc d’Espanya, el Sistema de
Prevenció de Blanqueig de Capitals
o la substitució del Sistema Nacional
de Compensació Electrònica pel

sistema SEPA per a l’intercanvi
de rebuts i transferències. Altres
projectes importants de caràcter
regulador han estat la Llei 19/2013
de Transparència i la nova Balança
de Pagaments.

Projectes desenvolupats durant el 2013
Aquests projectes, juntament amb un gran nombre de millores efectuades
en els sistemes d’informació, tenen com a objectiu la millora en l’oferta
de serveis als nostres socis, la reducció del risc operatiu o la millora de
l’eficiència operativa:
Desenvolupament tecnològic de nous productes.

n 

Entre les actuacions més rellevants
en infraestructures i sistemes
de l’exercici 2013, cal destacar
la finalització de la migració a
Windows7 i Office 2010, així com
el nou sistema de lloc de treball i
escriptori virtual, que incorpora un
nou model d’accés remot que permet
l’accés al lloc de treball des de
qualsevol lloc i dispositiu.
Una gran part de la inversió dedicada
a la renovació i millora dels sistemes
d’informació durant l’exercici 2013
s’ha utilitzat per donar resposta als
continus i nous requisits normatius
dels organismes reguladors del sector
bancari, que requereixen un nivell
important d’esforç i recursos per
adaptar i evolucionar els sistemes
per tal de poder satisfer els nous
requisits del marc normatiu, de

Millores en l’operativa de la renda variable a través de telenginyersweb.

n 

Implantació de la tercera fase del projecte de correspondència a socis,
e-docs, que té com a objectiu potenciar la comunicació digital i reduir l’ús
del paper.

n 

Continuació dels projectes d’implantació d’una aplicació de Gestió
Discrecional de Cartera de Valors i d’implantació d’una aplicació de gestió
d’ALM bancari (Asset Liability Management).

n 

Ampliació de continguts en datawarehouse, que ja s’ha convertit en el
repositori corporatiu i en la nova font d’informació dels nous sistemes
d’informes. A més, s’han iniciat els primers projectes pilot de Business
Intelligence, que permetran, pròximament, a l’organització facilitar l’anàlisi
de dades.

n 

Definició de l’estratègia i de la plataforma TI de mobilitat que permeti
més proximitat als socis a través del canal mòbil (tablets i smartphones),
aprofitant de forma més òptima el potencial d’aquest canal.

n 
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4.2.3 Canals i xarxes
Caixa d’Enginyers continua
aprofundint en la seva estratègia
multicanal, que aporta oportunitats
noves de creixement i que dota
l’Entitat de més flexibilitat en la seva
relació amb el soci.
En aquesta línia, durant l’exercici
2013 s’ha treballat en la renovació
tant funcional com d’imatge
corporativa de les Oficines d’Atenció
Personalitzada (OAP) ubicades
a Girona, Palma de Mallorca i
Lleida. També s’han instal·lat tres
noves OAP: una a Bilbao i dues
a Màlaga. Amb aquests centres
es pretén apropar els serveis de
Caixa d’Enginyers als socis que
resideixen en zones geogràfiques
on l’Entitat no disposa d’una xarxa
d’oficines, així com captar nous socis
Aquest any també s’ha llançat a
través d’Apple Store l’aplicació de
Banca Mòbil per a tots els usuaris del
sistema operatiu iOS, que, juntament
amb l’aplicació per a Android
i l’accés web per a la resta de
dispositius, permet als socis accedir
de manera fàcil, ràpida i còmoda
als diferents serveis que ofereix
BANCAMòbil.
El 2011 vam estrenar la venda
directa de productes exclusius
i que només es poden contractar
a través del canal on-line. Durant
el 2013, la contractació d’aquests
productes continua creixent i es
manté la gran acceptació que els
dipòsits on-line han tingut entre els
nostres socis.

En aquesta línia, el 2013 s’ha
posat a la disposició dels socis a
telenginyersweb el primer compte
que es contracte en rigorós on-line, el
Compte de Valors, i la consulta dels
contractes on-line que els socis obrin
per aquest canal. D’aquesta manera,
l’Entitat obre un nou mitjà per
contractar comptes nous i per operarhi de forma immediata.
L’any passat es va posar a la disposició
dels socis la consulta d’e-docs, la
correspondència web de l’Entitat,
a telenginyersweb, la qual cosa
va permetre al soci que ho volgués
seguir rebent la seva correspondència
en paper i poder-la consultar
electrònicament. Durant el 2013 s’ha
fet un pas més i s’ha assignat e-docs

a tots els socis com el seu tipus de
correspondència habitual; tot i així, el
soci pot triar si desitja continuar rebent
la documentació en paper.
Pel que fa als serveis de Banca
Electrònica, el nombre d’usuaris de
telenginyersweb ha estat de 93.307,
la qual cosa suposa un creixement
del 8,6% respecte a la xifra de l’any
2012, i que representa un 76% sobre
el total, una ràtio que se situa entre
les més altes del sector. Així mateix,
s’han assolit més de 55.000 usuaris
actius, un 8% més que el 2012. A
més a més, destaca l’increment d’un
16% en el nombre d’operacions dutes
a terme pel canal on-line, que fan un
total de 38,2 milions d’operacions el
2013.
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Respecte al canal mòbil, hem tingut
un total de 244.050 accessos al
tancament de 2013. Durant el mes
de maig es va publicar a Apple Store
l’aplicació per a iOS de BANCAMòbil i
des d’aleshores hi ha hagut un total de
1.974 descàrregues. Les descàrregues
realitzades des de Play Store d’Android
són 11.781. El nombre d’usuaris
actius de telenginyersweb mòbil ha
experimentat un creixement del 48%
el 2013. D’altra banda, les operacions
durant aquest exercici van ascendir a
1.223.404, una xifra que representa
un increment del 46% respecte al
2012.
No obstant això, Caixa d’Enginyers
continua treballant en aquest canal
per dotar-lo de més funcionalitats.

L’objectiu és proporcionar un canal de
qualitat d’acord amb les demandes
dels nostres socis: ser soci d’una
entitat multiplataforma en la qual ell
tria a cada moment el canal que més
li interessi.
Pel que fa al servei de
correspondència electrònica, 85.620
persones ja tenen aquest servei. Al
tancament de 2013, el 80% de la
correspondència generada es consulta
electrònicament, la qual cosa implica
un estalvi important de paper. Es
posa de manifest la consciència
dels socis en la necessitat de reduir
l’emissió de paper en la mesura que
puguin i la valoració de la comoditat
i facilitat de consulta i arxiu de tota la
documentació amb un sol clic.
La consulta de correspondència
electrònica es troba entre les cinc
primeres operatives més utilitzades
dins del rànquing d’Operacions/
Consultes de telenginyersweb i de la
BANCAMòbil.
El 2013, els usuaris que disposen
d’un compte de correu electrònic del
servei telenginyerse-mail sumen un
total de 17.555, xifra que representa
el 18,81% del total dels usuaris de
telenginyersweb.
Pel que fa als serveis de Banca
Telefònica, el 64,23% del total dels
socis de l’Entitat disposa del servei de
de telenginyersfono, i 4.237 socis
en són usuaris actius. Durant el 2013
aquests socis han efectuat 428.882
operacions mitjançant aquest canal.

244.050
Accessos al canal mòbil al tancament del 2013

+8,6%
nombre d’usuaris de banca electrònica

428.882
operacions a través de banca telefònica

inte
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5. GOVERN CORPORATIU
5.1 Estructura
organitzativa

Assemblea General

Rector i, com a òrgan delegat d’aquest
Consell, la Comissió Executiva.

Un dels objectius prioritaris de
Caixa d’Enginyers és garantir la
transparència, la independència i el
bon govern de l’Entitat, amb la finalitat
de salvaguardar els interessos de tots
els grups d’interès.
A Caixa d’Enginyers, el control i la
gestió de l’Entitat es distribueixen
entre l’Assemblea General, el Consell

Constituïda pels socis o representants
dels socis, és l’òrgan màxim
d’expressió de la voluntat social. La
seva funció és fixar la política general
de la Cooperativa, però també té la
facultat de debatre sobre qualsevol
altre assumpte que sigui del seu
interès i prendre decisions obligatòries
amb limitació de les matèries que no
siguin competència de cap altre òrgan
social de l’Entitat. El seu funcionament
i les seves facultats estan recollits en
els Estatuts de l’Entitat.

També hi ha una Direcció General
en dependència directa del Consell
Rector, de la qual depèn el Comitè
de Direcció, com a màxim òrgan
intern de gestió i control, i de la qual
s’estableixen les seves funcions i
atribucions en els Estatuts de l’Entitat.
Tot seguit es mostra l’organigrama de
l’Entitat en què es visualitza la seva
estructura organitzativa.

Consell Rector

Secretaria General
Comissió Executiva
Negoci Majorista
i Internacional
Direcció General

Comitè de Direcció

Assessoria Jurídica

RSC/Comunicació
Subdirecció General
Comercial

Negoci Bancari

Gestió d’Actius
Financers

Back Office
Centralitzat

Subdirecció General
de Control Intern

SIT

Persones

Gestió Global
del Risc
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Consell Rector
El Consell Rector, el principal òrgan
d’administració de l’Entitat, és el
responsable del govern, l’alta gestió i
la representació de Caixa d’Enginyers.
Es compon de tretze membres titulars:
president, vicepresident, secretari
i deu vocals. Dotze dels membres
són elegits, d’entre els socis, per
l’Assemblea General, mentre que el
membre que resta és un treballador
de l’Entitat, elegit també pels empleats
en una votació, amb el mateix període
de mandat i règim que la resta de
consellers.
Les facultats representatives del
Consell Rector s’estenen a tots els
actes relacionats amb les activitats
que integren l’objecte social. Té
competència per establir les directrius
generals d’actuació i per exercir
totes les facultats que no estiguin
reservades per llei o pels Estatuts a
altres òrgans socials.
En el cas del president, també
li corresponen com a funcions
addicionals més rellevants la
representació legal de l’Entitat, la
convocatòria de sessions dels òrgans
socials dels quals formi part, la
vigilància i el compliment dels acords
societaris, la firma social, l’execució
dels acords adoptats pels òrgans
socials.
Comissió Executiva
La Comissió Executiva, com a
òrgan delegat del Consell Rector,
està constituïda pel president,
vicepresident, un secretari
i un màxim de dos vocals
del Consell Rector. La Comissió
Executiva pot exercir les facultats

delegades pel Consell Rector
respecte a la gestió i administració
(llevat d’aquelles que per imperatiu
legal resulten indelegables).
El Consell Rector manté sempre la
seva competència respecte de les
facultats delegades i responsable
davant l’Entitat, els socis,
els creditors i tercers de la gestió
que dur a terme la Comissió
Executiva.

Direcció General
El Director General, designat
pel Consell Rector i sota la seva
dependència directa, exerceix les
atribucions respecte a l’administració
empresarial ordinària de l’Entitat
en base a les directrius de gestió
establertes pel Consell Rector. Les
atribucions són atorgades mitjançant
una escriptura pública d’apoderament.

Comitè de Direcció
Òrgan intern en dependència de la Direcció General, que té les facultats generals
en matèria d’organització i gestió, i és l’encarregat de coordinar les diferents àrees
de negoci i altres àrees clau de l’Entitat. El Comitè de Direcció es reuneix amb
una periodicitat quinzenal i està format pels components següents:
n Direcció General
n 
Subdirecció General de Control Intern
n 
Subdirecció General Comercial
n 
Direcció de Gestió Global del Risc
n 
Direcció de Back Office Centralitzat
n 
Direcció de Persones
n 
Direcció de Gestió d’Actius Financers
n 
Direcció de Sistemes d’Informació i Tecnologia
n 
Direcció de Negoci Bancari
n 
Direcció de Responsabilitat Social Corporativa i de Comunicació
n 
Direcció de Caixa d’Enginyers Vida
Comitès de gestió i supervisió de l’activitat de l’Entitat
Finalment, l’Entitat té un conjunt de comitès responsables de la presa de
decisions sobre diferents impactes econòmics, reguladors i de negoci de l’Entitat,
que són els que s’enumeren tot seguit:
n Comitè Executiu
n 
Comitè de Negoci
n 
Comitè de Supervisió i Seguiment d’Immobles Adjudicats
n Comissió Tècnica-Operativa
n Comitè MiFID-RIC/AM
n 
Comitè de Prevenció de Blanqueig de Capitals
n 
Comitè de Crèdits
n 
Comitè de Política Creditícia
n 
Comitè de Mercats Financers
n Comitè ALM
n 
Comitè de Seguretat i Salut
n 
Comitè de Control Intern
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5.2 Bon Govern
Des de la seva creació,
Caixa d’Enginyers ha consolidat
el seu model de negoci en uns
valors corporatius que considera
innegociables: l’ètica, el compromís
i la confiança. Aquests valors han
permès que l’Entitat prosperi i així
poder seguir generant un retorn
als nostres socis i col·laboradors, a
les comunitats professionals i a la
societat.

“Ètica, Compromís i Confiança
consoliden el nostre model de
negoci”
Per tal de fomentar el Bon Govern en
els diferents òrgans i àrees de negoci
i de control que componen l’Entitat,
i de fomentar una gestió transparent,
Caixa d’Enginyers s’ha proveït
d’una sèrie de polítiques i normes
internes per protegir els interessos
de la companyia i dels socis, per
monitoritzar la creació de valor i l’ús
eficient de recursos i per brindar
transparència en la informació sobre
la seva gestió.

Política de remuneracions

Gestió de conflictes d’interès

L’Entitat disposa d’una política de
remuneracions aprovada pel Consell
Rector. Pel que fa als Òrgans de
Govern, totes les remuneracions
que perceben el Consell Rector i
la Comissió Executiva de l’Entitat
corresponen exclusivament a
dietes per assistència a reunions i
desplaçaments. Els Òrgans de Govern
no perceben cap altra retribució
pel desenvolupament de les seves
funcions com a membres dels òrgans
esmentats. Així mateix, l’Entitat no
té obligacions contretes en matèria
de pensions o pagaments de primes
d’assegurances de vida respecte als
membres dels Òrgans de Govern
esmentats.

Els Estatuts de Caixa d’Enginyers
(article 49) estableixen els límits
al règim de contractació amb
l’objectiu de prevenir possibles
conflictes d’interès. D’aquesta
manera, s’estableix la invalidesa
dels contractes concertats i de les
obligacions assumides per part de
l’Entitat que no estiguin inclosos en la
prestació dels serveis financers propis
de l’objecte social de l’Entitat, fets a
favor dels membres del Consell o dels
seus familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, si no hi ha
una autorització prèvia de l’Assemblea
General, en la qual les persones en
què concorri la situació de conflicte
d’interessos no podran prendre
part en la votació. L’autorització
de l’Assemblea, no obstant això,
no és necessària quan es tracta de
relacions pròpies de la condició de
soci. D’altra banda, si el beneficiari
de les operacions o dels serveis és
un conseller o un familiar seu dels
indicats anteriorment, es considera
en conflicte d’interessos i no pot
participar en la votació.

“Som transparents respecte al
pagament de remuneracions”
Amb l’objecte d’enfortir la
transparència en la política de
remuneracions, Caixa d’Enginyers
publica anualment l’Informe de
Rellevància Prudencial, que recull les
remuneracions meritades a favor dels
membres del Consell i del Comitè de
Direcció i dóna compte de la política
retributiva de l’Entitat.

“Prevenim els conflictes
d’interès”
També es determina que els acords
del Consell o de la Comissió
Executiva sobre operacions o
serveis cooperativitzats a favor de
membres del Consell, de la Comissió
Executiva, de la Direcció General
o de les persones vinculades a
aquests membres dins dels límits
indicats legalment, s’han d’adoptar
necessàriament per votació secreta,
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sempre que prèviament s’hagi inclòs
aquest assumpte en l’ordre del dia
amb la claredat adequada, i per una
majoria no inferior als dos terços del
total dels consellers. Una vegada
s’hagi celebrat la votació secreta i
se n’hagi proclamat el resultat, cal
fer constar a l’acta les reserves o les
discrepàncies corresponents respecte
a l’acord adoptat.

Codi ètic

Idoneïtat dels Òrgans de Govern

“Un codi ètic guia el nostre
acompliment professional”

En compliment del Reial Decret
256/2013, de 12 d’abril, pel qual
s’incorporen a la normativa de les
entitats de crèdit els criteris de
l’Autoritat Bancària Europea de 22 de
novembre de 2012, sobre l’avaluació
de l’adequació dels membres de
l’òrgan d’administració i dels titulars
de funcions clau, l’Entitat compta amb
procediments interns adequats per
dur a terme la selecció i l’avaluació
contínua dels membres del seu
Consell Rector i de directors generals
o assimilats, i de les persones que
assumeixen funcions de control
intern o ocupen llocs claus per al
desenvolupament diari de l’activitat
bancària.

“Avaluem els nostres Òrgans
de Govern i la idoneïtat dels
càrrecs”

L’Entitat disposa d’un codi ètic en
el qual s’identifiquen els valors, els
principis i les normes d’actuació
necessaris per dur a terme les
funcions que els professionals de
l’Entitat han de desenvolupar en la
seva activitat diària.

Dins de les normes orientades
a garantir que la conducta dels
professionals estigui en consonància
amb els valors de l’Entitat, en
aquest Codi se’ls prohibeix admetre
beneficis personals o compensacions
econòmiques de clients, proveïdors
o de qualsevol altra persona física o
jurídica que intenta fer negocis amb el
Grup.
No obstant això, amb caràcter
general, només es poden acceptar
detalls de caràcter promocional o
de cortesia. També estan prohibits
els comportaments que puguin
comprometre la independència com
ara l’acceptació de favors personals o
d’obsequis o l’endeutament personal
amb socis/clients.
Així mateix, l’Entitat posa a la
disposició dels seus empleats un
canal de denúncies en el qual poden
comunicar qualsevol irregularitat
contrària a les disposicions incloses en
el codi ètic.
D’altra banda, es designa el Comitè
de Control Intern com a òrgan de
seguiment i resolució d’incompliments
detectats i reportats pel canal.

Aquest Comitè ha de reportar amb
una periodicitat mínima anual (i
tantes vegades com la importància
de la qüestió que s’ha de tractar ho
requereixi) sobre el desenvolupament
de les funcions de monitoratge i
supervisió de compliment del codi ètic
als Òrgans de Govern de les diferents
empreses del Grup, en particular
sobre els aspectes següents:
n 

n 

n 

Identificació de deficiències en els
procediments i/o controls interns
que poden posar en risc la integritat
corporativa del Grup i promoure la
seva resolució.
 asques de control efectiu sobre
T
el compliment dels criteris i de les
pautes d’actuació inclosos en el codi.
 esolució dels conflictes ètics que
R
poden aflorar en el decurs de les
operacions del Grup i adoptar les
mesures que siguin necessàries.

proxi

CREACIÓ DE VALOR
COMPARTIT PER ALS
GRUPS D’INTERÈS

mitat
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6. CREACIÓ DE VALOR COMPARTIT
PER ALS GRUPS D’INTERÈS
Caixa d’Enginyers reconeix els
següents grups d’interès, als quals
representa a través del Consell Rector,
en el seu conjunt, i dels seus Comitès
corresponents:

“Caixa d’Enginyers representa
els interessos dels socis i
clients, dels empleats, dels
proveïdors i de la societat en
general”

Socis/Clients: els socis/clients són
el centre de l’activitat de l’Entitat.
El compromís de l’Entitat amb els
seus socis/clients es fonamenta en
la creació de valor a llarg termini,
garantint la igualtat de drets, oferint
la màxima transparència informativa
i fomentant el diàleg continu a través
dels canals existents.
Empleats: la gestió de persones
promou i acompanya els professionals
perquè es formin i desenvolupin
respectant els principis d’igualtat
d’oportunitats i de conciliació de
la vida personal i professional. A
l’Entitat, les persones es preparen
constantment per potenciar el seu
talent, les seves competències i les
seves habilitats, de manera que
el desenvolupament d’un model
d’interrelació i d’organització entre
els professionals és un dels aspectes
més rellevants de la generació de
valor a l’Entitat. El compromís de
l’Entitat amb les persones que la
conformen és el d’oferir oportunitats
de desenvolupament impulsant el
talent a través de programes formatius
de referència, promovent la diversitat i
facilitant mesures de conciliació de la
vida professional i personal.
Proveïdors: les entitats del Grup han
d’aplicar els criteris corporativament
establerts que regulen l’adquisició

de béns i serveis, de manera que
promoguin, sempre que sigui possible,
la concurrència d’una pluralitat de
proveïdors de béns i serveis, assegurin
que les adquisicions de béns i serveis
es produeixen conciliant la recerca
de les condicions més avantatjoses
per al Grup Caixa d’Enginyers en
cada transacció, amb el manteniment
del valor, i garanteixin l’objectivitat
i transparència dels processos de
decisió.
Societat: l’Entitat, com a model de
banca cooperativa, s’ha caracteritzat
des de la seva creació no només per la
innovació, la constant de creixement
i el desenvolupament de les millors
pràctiques institucionals, sinó també
per l’exercici d’un altre dels seus eixos
de govern: l’activitat de responsabilitat
social, que està estretament
relacionada amb l’ètica, els principis
i la cultura dels valors de l’Entitat. En
aquest sentit, a través de la Fundació
Caixa d’Enginyers, l’expressió de la
vocació de Responsabilitat Social
Corporativa, es canalitzen les accions
de promoció de l’enginyeria en l’entorn
social, de promoció de l’educació i
la cultura, així com la contribució al
foment del talent i l’excel·lència.
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6.1 Equip humà

Evolució de la plantilla

6.1.1 Perfil de la plantilla

2013

2012

320,25

302,33

% dones

43,56

44,12

% homes

56,44

55,88

Mitjana d’edat

38,33

38,21

% de contractes indefinits

96,32

97,71

A l’actualitat, 358 professionals
integren el Grup Caixa d’Enginyers (un
5,60% més que l’any passat). És un
equip jove, amb una mitjana d’edat de
38 anys, amb experiència i amb una
qualificació notable (set de cada deu
disposen de titulació superior).

Mitjana de la plantilla

% amb titulació superior

69,94

55,89

La mitjana de la plantilla de
Caixa d’Enginyers durant el 2013 és
de 320,25 persones. Cal assenyalar
que pràcticament tots els professionals
tenen una vinculació laboral de
caràcter indefinit (96,32%) i treballen
a jornada completa (97,8%). L’índex
de rotació en la plantilla ha augmentat
fins al 22% (17,5% el 2012), en
gran part a causa de l’increment de
les incorporacions. Aquestes dades
mostren l’esforç de Caixa d’Enginyers
per consolidar el seu equip humà,
oferint als i a les professionals la
possibilitat de desenvolupar una
carrera professional dins de l’Entitat.

Índex de rotació (altes+baixes)/
mitjana de la plantilla

21,86

17,53

“Un equip que augmenta any
rere d’any, format per joves
amb experiència i cada vegada
més qualificats”

Projecte Talentum
El 2013 hem iniciat la implantació del projecte Talentum, que té com a
objectiu, entre d’altres, el de potenciar els valors de l’emprenedoria de
l’equip humà de Caixa d’Enginyers. Aquest any s’han actualitzat totes
les descripcions de llocs de treball i s’ha fixat el nou model de gestió per
competències.

40

IA

2013

CAIXA D’ENGINYERS

6.1.2 Igualtat d’oportunitats
Actualment, el 43,5% dels nostres
professionals són dones i el 56,5%
homes, una proporció que s’ha
mantingut estable durant els
últims anys en la nostra plantilla.
Caixa d’Enginyers és conscient de la
necessitat de vetllar perquè tots els
professionals tinguin les mateixes
oportunitats teòriques d’accedir a llocs
de treball i de promocionar-se dins
de l’Entitat. Per això, s’ha dotat d’un
Pla d’Igualtat, l’objectiu del qual és
promoure la igualtat d’oportunitats i la
no-discriminació en tots els nivells de
l’organització.

Any 2013

Homes

Dones

Nombre de persones que s’han
acollit a permisos parentals
durant l’any

12

13

Nombre de persones que han tornat
a ocupar el mateix lloc de treball
després del permís

12

13

Homes

Dones

19.753,76

19.753,76

Remuneració (salari brut anual)

Salari brut anual inicial més baix
en l’organització / salari mínim
segons conveni
Imports expressats en euros

“Vetllem per la igualtat
d’oportunitats i la nodiscriminació dels nostres
treballadors”

100%
80%
60%

l Dones

40%

Una política corporativa amb
incidència en la igualtat d’oportunitats
és la disposició de mesures de
conciliació de la vida familiar i
professional que s’ofereix a la plantilla.
Algunes d’aquestes mesures inclouen
la jornada flexible, els permisos
parentals, la possibilitat de disposar
de dues llicències no retribuïdes
anualment o les jornades intensives
en vigílies de dies festius i durant
el mes d’agost. Totes les mesures
que afavoreixen la conciliació de la
vida professional amb la personal i
familiar han estat recollides al manual
corporatiu que està a la disposició dels
treballadors.
D’altra banda, Caixa d’Enginyers ha
elaborat un manual de comunicació
per promoure la igualtat de gènere,
una eina pràctica que pretén servir

l Homes

20%
0%
Caps, titulats i tècnics

Resta de la plantilla

de document de suport per introduir
l’enfocament de gènere en les accions
de comunicació de l’Entitat.
Pel que fa a l’aspiració de traslladar la
igualtat d’oportunitats a les condicions
contractuals i salarials de la plantilla,
cal assenyalar que, malgrat la
presència més alta d’homes que de
dones en determinades categories
laborals que componen l’equip humà,
les condicions laborals i remuneratives
han avançat gradualment cap a una
equiparació de salaris entre els dos
gèneres.

Sobre la remuneració actual dels
professionals de l’organització, cal
assenyalar que el nivell salarial bàsic
actual és el mateix per a dones i
homes i, a més, coincideix amb el
salari mínim segons conveni.
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6.1.3 Formació
Les competències que comparteixen
els nostres professionals són el
dinamisme, la professionalitat i el
compromís amb la consecució dels
objectius. La gestió de persones
promou i acompanya els professionals
perquè es formin i desenvolupin
respectant els principis d’igualtat
d’oportunitats i de conciliació de
la vida personal i professional. A
Caixa d’Enginyers les persones es
preparen constantment per potenciar
el seu talent, les seves competències
i les seves habilitats, de manera
que el desenvolupament d’un model
d’interrelació i d’organització entre els
professionals és un dels aspectes més
rellevants de la generació de valor a
l’Entitat.
Durant l’any 2013, a
Caixa d’Enginyers s’han fet diferents
accions formatives, algunes de les
quals tindran continuïtat durant
el 2014. Hi han assistit 1.998
participants i equival a 21.574
hores de formació (61,50 hores per
professional).

“Més hores de formació
a més professionals”
Hi ha un pla de formació anual que
es basa en la detecció de necessitats
per àrees i departaments. Aquest any
2013 s’ha continuat amb el projecte
de certificació de tots els professionals
de la xarxa comercial en la certificació
EFA (European Finantial Advisor).
Altres projectes formatius que cal
destacar són un curs de Direcció
i Lideratge per als professionals
que han assumit recentment

responsabilitats com a cap, l’ampliació
de la formació en anglès a tota la
plantilla, una formació interna a càrrec
dels nostres especialistes en renda
variable i fons d’inversió, entre moltes
altres accions formatives.

61,50
horEs de formació per profesSional

Per tercer any consecutiu, cal destacar
la implantació de la plataforma d’elearning. Aquesta millora tecnològica
ha permès desenvolupar els continguts
formatius i cursos e-learning
propis. Amb això, a l’aprenentatge
flexible, sense limitacions d’horari o
geogràfiques, s’afegeix la creació d’una
comunitat en xarxa de professionals
perquè aprenguin i comparteixin
els seus coneixements i les seves
experiències amb els altres.
Caixa d’Enginyers disposa d’un
procés anual d’avaluació de
l’acompliment que és una eina sòlida
de desenvolupament professional, de
detecció de necessitats formatives i de
gestió de carreres professionals.

Indicadors de formació
2013

2012

1.998

1.706

Inversió total en formació
(en euros)

257.126

331.355

Hores totals de formació

21.574

18.593

59%

78%

Nombre de participants (nombre
d’assistències a formacions)

Percentatge de formació dins de
l’horari laboral
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6.1.4 Seguretat i salut laboral
Caixa d’Enginyers és conscient de la
necessitat de promoure la salut i el
benestar dels i de les professionals.
Per aquesta raó va iniciar fa
dos anys el projecte “Conducta
preventiva responsable”, el qual,
amb la posada en marxa de diverses
accions de comunicació, formació i
sensibilització, pretén difondre hàbits
de vida saludable entre les persones.
El Servei de Prevenció Mancomunat
de Caixa d’Enginyers vetlla per la
protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors mitjançant l’avaluació
de riscos d’accidents laborals, la
sensibilització als treballadors i
la promoció dels hàbits de vida
saludables. També hi ha un Comitè
de Seguretat i Salut format per
representants de l’empresa i dels
treballadors.

“Ens preocupem per la salut
i el benestar dels nostres
treballadors”
Així mateix, els nostres treballadors
compten amb una sèrie de beneficis
socials que cobreixen diferents
aspectes del seu benestar: una
assegurança de vida i accident, un
pla de pensions i una assegurança
de salut, entre d’altres. També
disposen de condicions preferents en
diferents productes i serveis bancaris,
avantatges que s’ofereixen de la
mateixa manera a empleats amb
jornada completa i a empleats amb
jornada parcial.

L’any 2013, per tal d’impulsar la
pràctica d’exercici físic, un equip de
professionals de Caixa d’Enginyers
ha participat, igual que els dos
anys anteriors, en un campionat de
futbol interempresarial. També s’ha
organitzat un grup de “Runners”
i “Bikers”, que han participat en
diferents carreres oficials. Igualment,
cal esmentar el seminari “Stop
a l’estrès”, que ha ajudat els
professionals que hi van participar

a reduir la sensació d’estrès en el
treball a través de les tècniques
de coaching i de les eines que s’hi
van oferir. Finalment, cal indicar
que es manté el conveni amb una
cadena de gimnasos gràcies al qual
els professionals gaudeixen, a més
d’una subvenció mensual per part de
Caixa d’Enginyers, d’una tarifa amb un
descompte especial.

Indicadors de salut i seguretat laboral

Nombre d’accidents laborals
amb baixa
Mitjana de la durada de les baixes
per accident laboral (dies laborals)

2013

2012

3

4

26

21,25
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6.1.5 Relació amb Direcció General
L’any 2013, igual que en anys
anteriors, s’ha vingut implementant
la iniciativa “Esmorzars amb
Direcció General”. Amb aquesta
iniciativa es pretén apropar els
diferents professionals del Grup
Caixa d’Enginyers que en grups reduïts
seleccionats a l’atzar, es reuneixen
quinzenalment en un entorn informal
amb el Director General a l’efecte de
compartir idees, propostes, dubtes i
projectes amb l’alta direcció.
D’altra banda, un altre mecanisme
efectiu de participació dels
treballadors en l’organització han estat
els Comitès d’Empresa (actualment hi
ha dos a Barcelona), els quals actuen
en representació dels treballadors
davant dels òrgans directius per a la
gestió i vehiculen les propostes dels
treballadors.

“Fomentem la participació dels
nostres treballadors”
El règim salarial dels treballadors
de Caixa d’Enginyers es regeix
actualment pel Conveni Col·lectiu de
les Cooperatives de Crèdit. El 100%
dels empleats estan coberts per aquest
Conveni Col·lectiu.

6.2 Socis

de la informació, hem adaptat la
cartera de productes pensant en la
millor oferta per als nostres socis.

Productes i serveis als socis
En línia amb els anys anteriors,
durant el 2013 s’ha treballat
intensament per desenvolupar
nous productes, tant financers
com asseguradors, adaptats a les
condicions de l’entorn econòmic i
les seves conseqüències financeres
per als socis. D’altra banda, s’han
implementat nombrosos projectes
relacionats amb la tecnologia i els
serveis a distància per ampliar el
perímetre de prestació de serveis.
Aquest desenvolupament de nous
productes i serveis ha reportat
un increment considerable en la
facturació de compres.

“Dipòsits a curt i llarg termini
amb un perfil conservador”
El 2013 hem actualitzat la nostra
cartera de dipòsits a termini.
Realització de campanyes per a
col·lectius i oficines concrets:
n 

Dipòsit TIC

n 

Dipòsit Alacant 1r Aniversari

Revisió de la cartera productes per
millorar la seva eficiència i rendibilitat.
Dipòsit Renda Mensual
Dipòsit 2 anys amb liquidació anual
n Dipòsit 25 On-line
n 

6.2.1 Comptes i dipòsits
En continuïtat amb l’exercici anterior,
aquest 2013 hem seguit llançant una
cartera de productes amb un perfil
conservador, amb una aposta forta per
la contractació en línia.
D’acord amb la legislació vigent
en matèria de transparència (Llei
19/2013), que comporta una millora

n 

Emissió de productes estructurats.
n 
n 

Dipòsit Borsa 18 (3 emissions)
Estructurat Borsa 18 (1 emissió)
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6.2.2 Serveis de finançament
Durant l’any 2013 s’ha seguit
treballant amb l’objectiu de millorar
el finançament dels projectes dels
nostres socis i per això s’ha ampliat
l’oferta de productes de finançament
com préstecs hipotecaris, préstecs
personals, pòlisses de crèdit i avals.
Caixa d’Enginyers, ara més que mai,
dóna suport als projectes dels socis
i té una àmplia oferta d’actius que
posa a la seva disposició per cobrir
les seves necessitats de finançament,
baixant fins i tot els tipus d’interès i
ampliant els límits de concessió.

“Ràting Fitch de Titulització”
A finals de 2013, l’agència de
ràting Fitch Ratings va confirmar
la qualificació creditícia dels trams
superiors de la titulització hipotecària
Caixa Enginyers TDA 1 i va ascendir
de categoria el tram inferior fins
a BBB-, investment grade. La
confirmació del ràting AA- en el
tram superior, definit per Fitch com
a “Qualitat Creditícia Molt Elevada”,
és prova, segons l’agència, que “la
reafirmació de qualitat alta s’ha traduït
en un bon acompliment continu
del conjunt subjacent, malgrat les
dificultats en el mercat immobiliari
espanyol”. Fitch va assenyalar
l’increment dels nivells de millora
creditícia de l’emissió, gràcies a
la bona evolució de la cartera de
préstecs hipotecaris, i preveu que
aquesta tendència continuï en el futur
pròxim.

“Nous productes de
finançament adreçats als
socis i a les empreses”
Pel que fa a l’oferta de préstecs
personals adreçats a empreses i a
professionals, l’any 2013, seguint
amb les línies de finançament ICO
i amb la finalitat de millorar el
servei al sector professional, s’ha
ampliat l’oferta amb l’adhesió a una
nova línia denominada Línia ICO
Internacional, destinada a inversions
fora del territori nacional, i amb
un nou producte destinat a obtenir
liquiditat com l’avançament a crèdit
de les factures a càrrec d’empreses
o organismes privats, públics o
semipúblics.
Així mateix, pel que fa a la Línia
de Microcrèdits de l’IFEM, societat
del grup ICF que contribueix al
finançament de microempreses i
pimes amb fons aportats pel Fons

Europeu de Desenvolupament
Regional, durant el mes de
desembre de 2013 es va esgotar
amb èxit el total del límit de la línia
establerta.

“Préstec sindicat per al Fons
per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors”
Caixa d’Enginyers va participar en
el segon préstec sindicat per al Fons
per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors (FFPP) d’un import total
de 1.142 milions d’euros. El Fons
es va constituir el març de 2012
pel Tresor Públic com a instrument
per canalitzar el finançament que
permet el pagament dels deutes
de les administracions públiques,
concretament de comunitats
autònomes i d’ajuntaments, als
proveïdors.
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6.2.3 Mitjans de pagament
S’ha llançat i comercialitzat una
gamma nova de targetes VISA amb
tecnologia Contactless, la qual permet
realitzar pagaments amb més rapidesa
i sense haver de donar la targeta a
una altra persona, sempre que el
terminal disposi d’aquesta tecnologia.
En aquest sentit, cal assenyalar que
ha augmentat molt notablement el
nombre de comerços associats amb
Caixa d’Enginyers, un 97% més en
un any, pràcticament el doble que el
2012.

“Llançament de targetes
amb tecnologia Contactless i
més seguretat en mitjans de
pagament”
Caixa d’Enginyers és molt conscient
de la importància de la seguretat de
les seves targetes. Per aquesta raó,
informa de forma activa els seus
socis de les qüestions més rellevants
que cal tenir en compte. En aquest
sentit, una altra novetat que oferim
als nostres socis titulars de targetes
de dèbit i de crèdit és que poden
gaudir de forma gratuïta del servei
SegurTargeta, el qual dóna una sèrie
d’avantatges. En primer lloc, ofereix
màxima cobertura davant d’operacions
fraudulentes com a conseqüència
de pèrdua, robatori o falsificació
de targetes o davant d’operacions
fraudulentes via Internet o telefònica.
Caixa d’Enginyers abona l’import
de les operacions fraudulentes que
s’hagin carregat en la targeta o en el
compte associat a la targeta en un
termini no superior a 10 dies des
de la comunicació i el lliurament
de la documentació sol·licitada al

soci. En segon lloc, incorpora el
servei telenginyersinfo d’avisos
via SMS per informar en temps
real a través del mòbil de totes les
operacions de targeta efectuades
en entorn internacional i de les
operacions de compra en entorn
nacional per import superior
a 150 euros. En tercer lloc,
totes les operacions de targeta
s’analitzen informàticament; en cas
de detectar possibles operacions
irregulars o fraudulentes,
Caixa d’Enginyers es posa en
contacte amb el titular per verificar
les operacions realitzades. En quart
i últim lloc, incorpora l’autenticació
del titular en compres via Internet
per comprovar l’autenticitat de la
persona titular en els pagaments a
través d’aquest canal.

El nombre total d’operacions
dutes a terme l’any 2013 és
de 7.836.919, la qual cosa
representa un augment del
8,69% respecte al 2012.
La facturació en compres
ha augmentat un 6,48% i
les operacions de compra
realitzades via Internet un
25,56%. D’altra banda,
el parc total de targetes de
Caixa d’Enginyers és de
119.205, un 3,49% més que
l’anterior any.

“Ampliació de la xarxa de
caixers i dels seus serveis”
El 2013 també hem ampliat i introduït
millores en la nostra xarxa de caixers
automàtics. S’han instal·lat caixers
nous a Barcelona i a Alacant i,
d’ara endavant, tots disposaran de
la possibilitat d’ingressar diners en
efectiu.
Caixa d’Enginyers contínua
col·laborant amb col·legis
professionals als quals ofereix la
possibilitat de disposar d’una targeta
col·legial que els permeti tenir, en un
únic suport físic, dues funcionalitats
diferents: un carnet col·legial per
identificar el titular com a membre del
col·lectiu i una targeta financera amb
totes les prestacions d’una targeta de
crèdit VISA de Caixa d’Enginyers amb
tecnologia EMV.
El 2013, s’ha col·laborat amb els
col·legis professionals següents:
 olegio de Ingenieros Técnicos
C
Industriales de Valencia
n 
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante
n 
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Navarra
n 

Durant el 2013, s’ha elaborat un
extracte específic per a les targetes
de dèbit amb la voluntat d’ajudar els
socis en la millor administració de les
despeses.
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6.2.4 Productes d’inversió
El 2013, Caixa d’Enginyers ha
continuat ampliant l’horitzó de
possibilitats d’inversió guiant-se per
la doble anàlisi de les condicions dels
mercats financers i de les necessitats i
requeriments d’inversió dels socis.
Aquest procés d’identificació busca
una millor selecció de propostes de
valor per als socis, de manera que
puguem oferir solucions d’inversió
amb protecció del capital i potencial
de rendibilitat, tant d’acord amb
paràmetres estàndards per a solucions
d’inversió de banca comercial com
amb paràmetres a mida per a la banca
personal i institucional.
El 2013 s’han desenvolupat quatre
productes estructurats en format
dipòsit amb capital protegit, indexats a
l’índex borsari espanyol. L’import total
gestionat en aquest apartat és de 20
milions d’euros, enfront dels 9 milions
destinats a productes d’inversió el
2012.
El Servei de Gestió Discrecional de
Carteres de Fons, iniciat el juliol de
2009, ha registrat a finals de 2013
un total de 474 carteres gestionades,
la qual cosa representa un patrimoni
gestionat total de més de 57 milions
d’euros.
Durant l’exercici s’han registrat
rendibilitats clarament positives en
els tres perfils de cartera, alhora
que es va complir folgadament amb
els pressupostos de risc que actuen
com a límits per a cada tipologia de
cartera.

“Inversions per als diferents
perfils dels nostres socis”
Pel que fa als fons d’inversió, durant el
primer trimestre de 2013 es va crear
un nou fons garantit de renda fixa, CE
2016 2E Garantit, i durant el segon
trimestre, coincidint amb el venciment
de la garantia de CE 2013 Garantit, es
va renovar el producte sota la mateixa
tipologia de fons garantit de renda
fixa amb la denominació CE 2017 2E
Garantit.
A més, en la línia d’ampliar
les solucions d’inversió que
Caixa d’Enginyers ofereix als seus
socis, durant el quart trimestre es
va llançar un nou fons de rendiment
variable, la rendibilitat del qual està
lligada a l’evolució de la inflació
espanyola en el període 2013-2018.

A nivell institucional, cal destacar
que CE Fondtesoro Curt Termini, FI,
va renovar el conveni de col·laboració
amb el Tresor Públic, mitjançant
el qual el fons s’adhereix a les
característiques noves dels fons amb
una inversió majoritària en deute de
l’Estat.
Com a resultat de l’activitat
d’inversió, Caixa d’Enginyers Gestió
va tancar l’exercici 2013 amb un
patrimoni gestionat de 429 milions
d’euros, la qual cosa representa un
augment del 48% respecte a l’any
anterior.
Caixa d’Enginyers Gestió es va
situar en la posició número 20
del rànquing de les gestores
espanyoles de captacions netes
del 2013.

47

IA

CREACIÓ DE VALOR COMPARTIT PER ALS GRUPS D’INTERÈS

“Caixa d’Enginyers aposta per
impulsar productes d’inversió
socialment responsable”
El 2013, Caixa d’Enginyers
es va adherir a Spainsif, Fòrum
Espanyol d’Inversió Socialment
Responsable, i es va convertir,
d’aquesta manera, en la primera i
única cooperativa de crèdit membre
d’ Spainsif.
Spainsif, Fòrum Espanyol d’Inversió
Socialment Responsable, és una
associació sense ànim de lucre que
integra diferents entitats interessades
en promoure la Inversió Socialment
Responsable a Espanya. La missió
primordial d’Spainsif és fomentar
la integració de criteris ambientals,
socials i de bon govern corporatiu
en les polítiques d’inversió per tal
de contribuir en el desenvolupament
sostenible.
A Caixa d’Enginyers som plenament
partidaris d’aquesta política
d’inversió, ja que, dins de la nostra
gamma de productes i serveis, oferim
alternatives d’Inversió Socialment
Responsable com el nostre fons
d’inversió Fonengin ISR, un fons
mixt de renda fixa internacional que
promou les inversions socialment
responsables amb una atractiva
rendibilitat per als inversors. Això
implica que incorpora criteris
mediambientals, socials i de
governabilitat en la seva política
d’inversió i que exclou les inversions
en companyies d’armament, tabac
i energia nuclear. Cal ressaltar que
Fonengin ISR, FI, ha tingut una gran
acollida pels socis durant l’any 2013.

6.2.5 Gestió de les inversions
pròpies
La cartera d’inversions del Grup
Caixa d’Enginyers es gestiona amb
la finalitat d’optimitzar la rendibilitat
dels recursos financers de l’Entitat. La
cartera ha de complir contínuament
uns límits de risc de crèdit, de risc de
concentració, de risc de mercat i de
risc de liquiditat. La gestió s’adequa
a les directrius definides en el Comitè
d’Actius i Passius i en el Comitè de
Mercats.

“Optimització en la gestió de
recursos financers”
La política conservadora de riscos ha
permès que Caixa d’Enginyers disposi
d’una cartera d’actius financers sòlida
amb una qualitat creditícia i una
liquiditat elevades.
Caixa d’Enginyers participa en els
mercats primaris i secundaris de
deute públic i renda fixa corporativa,
tant nacionals com internacionals;
és membre del mercat AIAF de renda
fixa espanyola i té accés als sistemes
i a les plataformes de liquidació amb
més reconeixement com ara Iberclear,
CADE, Euroclear o Cedel.
A més, és entitat participant del
Servei de Compensació i Liquidació
de la Borsa de Valors de Barcelona
(SCLBARNA) i entitat col·laboradora
del programa d’emissions de deute de
la Generalitat de Catalunya. També
participa en els mercats internacionals
de derivats, tant europeus (MEFF,

Eurex i LIFFE-Euronext) com nordamericans (Chicago Mercantile
Exchange).
Des del 2012, Caixa d’Enginyers
potencia la liquidació de les
operacions de finançament per
la Cambra de Contrapartida
Central MEFFRepo, la cambra de
compensació per a operacions de
finançament de valors de renda fixa
(operacions simultànies). La liquidació
d’aquestes operacions de finançament
per aquesta cambra significa una
reducció del risc de contrapart, ja que
la contrapartida és MEFFRepo en lloc
de l’entitat financera amb què s’ha
negociat l’operació.
6.2.6 Negoci assegurador
Durant el 2013, el Grup
Caixa d’Enginyers ha consolidat
l’estructura de l’Àrea d’Assegurances
i Plans de Pensions des de la qual
s’atenen les necessitats de previsió
dels seus socis. Un estructura que
actualment integren dues companyies
en àmbits diferenciats. D’una banda,
Caixa Enginyers Vida, Companyia
d’Assegurances i Reassegurances,
SAU, que ofereix als socis productes
propis en assegurances de vida i
també duu a terme l’activitat com a
gestora de plans i fons de pensions
del Grup Caixa d’Enginyers. D’altra
banda, Caixa Enginyers, Operador de
Bancassegurances Vinculat, SLU, que
duu a terme l’activitat de mediació en
assegurances generals com a operador
de bancassegurances vinculat a
diferents companyies.
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Les dues entitats disposen dels
mitjans personals, de coneixement de
negoci i tecnològics especialitzats per
poder oferir el servei i les solucions
adequades a les necessitats dels
socis del Grup Caixa d’Enginyers en
l’àmbit assegurador i de la previsió
social complementària. L’activitat de
les dues entitats es coordina a través
d’una única direcció funcional per
garantir la seva integració
correcta en l’oferta de productes i
serveis que el Grup ofereix als seus
socis.
L’aposta del Grup Caixa d’Enginyers
pel negoci assegurador i de la
previsió social complementària
es va iniciar fa ja uns anys. Des
d’aleshores, el Grup ha entès
que aquest tipus activitat té una
relació estreta i es complementa
perfectament amb el negoci que
duen a terme les entitats financeres
per la facilitat d’identificació i
d’aprofitament de capacitats i
coneixements en àrees com la gestió
de les inversions i el control i la
gestió de riscos. En l’àmbit de les
assegurances de vida, la possibilitat
de desenvolupar productes propis ens
permet oferir solucions adaptades a
les característiques específiques dels
nostres socis/clients.
El total de recursos gestionats per
Caixa d’Enginyers Vida el 2013 és de
314.939 milers d’euros, dels quals
146.148 milers d’euros corresponen
al patrimoni dels fons de pensions
gestionats, 156.133 milers d’euros
a provisions matemàtiques i 12.659
milers d’euros a recursos propis.
D’altra banda, durant l’exercici s’ha
assolit un resultat del marge de
solvència de 7.322 milers d’euros,
un 161% per sobre de la quantia
mínima exigida.

Pla de Pensions Global Sustainability ISR, Socialment
Responsable
El 2013 es va posar en marxa el Pla de Pensions Global Sustainability
ISR, que accentua l’aposta de Caixa d’Enginyers per la Inversió Social
Responsable.
Caixa Enginyers Global Sustainability ISR, PP, inverteix un mínim del
70% en renda fixa i 30% que resta en renda variable. Aquest pla es
caracteritza per realitzar una selecció internacional de companyies
incloses en índexs que utilitzen criteris extrafinancers (ètics, socials,
mediambientals i de responsabilitat social corporativa) i exclou les
empreses que estan relacionades amb la producció de tabac, armes i
energia nuclear.

Entre les principals novetats del
negoci assegurador durant l’exercici
2013, cal destacar el llançament
del primer pla de pensions ISR de
Caixa d’Enginyers, que posa a la
disposició dels socis un producte
de previsió social complementària
que ofereix, a més d’una rendibilitat
adequada a la seva finalitat, una gestió
financera socialment responsable
acreditada a través de la certificació
ISR.
Les primes intermediades per
Caixa d’Enginyers Bancassegurances
el 2013 van ascendir a 65.607
milers d’euros, dels quals 58.118

milers d’euros corresponen al negoci
d’assegurances de vida i 7.489 milers
d’euros a assegurances generals.
El total de pòlisses intermediades
és de 39.325 i corresponen a
assegurances dels rams de vida, llar,
autos, salut, protecció de pagaments,
responsabilitat civil, assistència i riscos
d’empreses.

En 2013, Caixa d’Enginyers Vida
va ser la 4a gestora de fons de
pensions en creixement absolut
i la 12a gestora amb més volum
d’aportacions netes acumulades.
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6.2.7 Servei d’Atenció al Soci

6.2.8 Comunicació

Durant el 2013, en el Grup
Caixa d’Enginyers es van gestionar
un total de trenta-dues queixes
i reclamacions. Totes han estat
contestades pel Servei d’Atenció al
Soci/Client o pel Defensor del Soci/
Client, segons les competències
establertes en el Reglament del
Servei d’Atenció al Client del Grup
Caixa d’Enginyers, aprovat pel
Consell Rector, o bé han estat
resoltes pels organismes oficials
corresponents. D’aquestes, onze
s’han resolt favorablement per al
Grup, nou estan de moment pendents
de resposta per part de l’organisme
al qual s’han presentat i dotze s’han
resolt de manera favorable per al
soci.

A nivell institucional, s’ha
augmentat considerablement la
comunicació en els mitjans de
premsa fent difusió de les novetats
i notícies més rellevants del Grup
Caixa d’Enginyers.

Durant aquest exercici, a més, s’han
resolt cinc queixes o reclamacions
pendents de l’exercici anterior: dues
s’han resolt favorablement per al
Grup i tres per al soci.

Durant el 2013, s’han
publicat informacions
del Grup Caixa d’Enginyers
a més de 350 articles
dels principals diaris i revistes,
100 més que l’any 2012.
Caixa d’Enginyers ha consolidat la
seva presència a les xarxes socials
(Facebook, Twitter,
YouTube i LinkedIn) i s’ha
convertit en una de les primeres
entitats financeres en nombre
de seguidors en relació amb el
total de socis. L’Entitat tracta les
xarxes socials com un nou canal
de comunicació bidireccional amb
els socis, un pas més cap a la
proximitat, la transparència i la
qualitat de servei.

Durant el 2013 s’ha dut a terme
el llançament de la nova web
corporativa www.somosdiferentes.es,
on s’expliquen les deu característiques
principals que ens defineixen a través
de deu vídeos: cooperativa de crèdit,
transparència, per a professionals,
solidesa, visió social, independència
financera, innovació, per a persones,
Imagina i Ingenium. La web pretén
presentar qui som, què fem i, sobretot,
COM SOM.

Certificat de Responsabilitat Social Corporativa
Caixa d’Enginyers ha obtingut el 2013 el “Certificat de Responsabilitat Social Corporativa” que atorga
l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial, més coneguda com a Autocontrol.
Aquesta distinció deixa constància del compliment d’un codi deontològic respectuós amb l’ètica publicitària
i els drets dels consumidors en totes les comunicacions comercials de Caixa d’Enginyers, el Codi de Conducta
Publicitària d’Autocontrol.
Caixa d’Enginyers també ha estat reconeguda per Autocontrol amb el distintiu “Igualtat a l’Empresa”, que acredita que els
continguts publicitaris de l’organització no tenen continguts que siguin sexualment discriminatoris.
Durant l’any 2013, Caixa d’Enginyers ha enviat a Autocontrol 59 consultes relatives a continguts publicitaris dels quals
és responsable i ha rebut per part d’Autocontrol 58 respostes positives (no es van apreciar inconvenients al contingut de
l’anunci) i 1 resposta que recomanava modificacions que es van introduir.
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Durant el 2013, Caixa d’Enginyers
ha seguit celebrant les
conferències temàtiques “Trobades
Caixa d’Enginyers”, un format de
reunions informatives basades en
la interacció i el debat, dirigides als
socis que aborden diferents temes
seleccionats que es consideren
d’interès. Aquestes trobades ofereixen
la possibilitat de conèixer, mitjançant
el contacte directe amb els gestors
d’inversions, les perspectives i l’entorn
dels mercats i alhora potenciar la
cultura financera dels socis i adaptar
el disseny dels productes a les seves
necessitats.
Amb l’objectiu d’incentivar la relació
entre l’àrea comercial i els socis, així
com potenciar la vocació del servei
cap al soci, es va col·laborar amb el
Mercat de Capitals en l’organització
de diferents trobades en diferents
ciutats espanyoles amb el títol
“Escenaris financers en temps de
recessió i “Perspectives financeres:
implementació del canvi de paradigma
en la política monetària de la FED”.

TrobadES
Escenaris d’inversió en un entorn d’expectatives de
recuperació

Alacant
Barcelona

Solucions per a la seva jubilació: construeixi avui el seu futur

Sevilla
València

Escenaris financers en temps de recessió

Barcelona
Madrid

Perspectives financeres: implementació del canvi de
paradigma en la política monetària de la FED

Madrid

Línies ICO de suport i finançament per a empreses i
emprenedors

Barcelona

Barcelona
Madrid
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6.2.9 Ingenium
Ingenium constitueix la principal
activitat de la Cooperativa de
Consumidors i està destinat
a beneficiar els socis amb
descomptes i una sèrie
d’avantatges exclusius quan facin
el pagament amb les targetes
de Caixa d’Enginyers en certs
establiments.
Tots els socis que realitzin
transaccions en els comerços
adherits a aquest servei
amb les targetes emeses per
Caixa d’Enginyers poden beneficiarse d’aquests preus preferents.

Més de 100 establiments
adherits a aquest servei
ofereixen descomptes de fins
a un 50%.
El 2013 ha augmentat un 55% el
volum d’operacions d’Ingenium i ha
assolit un import de 2.476 milers
d’euros. Això representa un estalvi
en compres per als nostres socis de
308.690 euros.
D’altra banda, en finalitzar l’exercici
2013, Ingenium compta ja amb
101 firmes comercials de marques
i sectors, dels quals 30 ho van fer
durant l’últim any. Cada mes s’hi
incorporen establiments nous i
destacats de sectors d’activitat que
l’Entitat considera interessants per
als socis i amb les marques de més
prestigi.
Per al 2014 s’ha definit un nou pla
estratègic de rellançament.

Establiments adherits a Ingenium
5 a Sèc

Fincas Mas
Rodó

La Sirena

Per Uomo

Abacus

Flores Navarro

La Tavella

Promentrada

Agustí Torelló

Fundació Claror/
Can Caralleu

La Tienda del
Buceo

Promoscena

Aire Baños Árabes

Galp

La Tramoia

Querida Carmen

Apartamentos
Alhambra

Game

La Vida es Bella

Raima

Attic

General Óptica

Las Thermas de
Ruham

Hoko

Benitosport

Golf Player

Lavinia

Neyras

Bluespace

Groupalia

Maximiliano
Jabugo

Sanitas
Residencial

Casa del Libro

H10 Hotels

Medina Mayrit
Baños Árabes

Securitas Direct

Casa de la
Estilográfica

Holmes Place

Miranda
Interiorisme

Sephora

Caviar Río Frío

Hotels Barceló

Mktel Assistance

Smartbox

Citrus

Iberia

Montblanc

Sony

Ciutat de les Arts
i les Ciències

Ibérica Quesos

MyEntrada

Stoks Didactic

Clínica Baviera

Imax

Nanimarquina

Viajes Tarannà

Daps

Institut
d’Estudis
Nord-Americans

Nello's

Tenorio

Décimas

Interflora

NH Hoteles

Tienda Animal

Desigual

Jardinería
Bordas

Nice Things

Tomás Colomer

Divinus

Joyería Bagués

OKB Pop Up
Store

Tomás Domingo

Douglas

Joyería Suárez

Ohffice

Torrons Vicens

Easy Go

K-tuin

Oi2

Trobador

El Gran Café

L'auditori

Oleoestepa

Túnel Lavado

Embutishop

L’Aquàrium

Palacio del Bebé

Viajes TP

Eurekakids

La Botiga

Paradores de
Turismo

Vincci Hoteles

Europcar

La CarpetaKonema

Parque Zoológico

Vista Óptica

FFCC-Ferrocarrils
de la Generalitat

La Roca i Rozas
Village

Pepa Paper

Zoos Ibéricos
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6.2.10 Generant valor per als socis

Nova banca electrònica

Targeta en format macrocaràcters

Projecte de mobilitat

Amb la col·laboració de Technosite,
empresa de tecnologies de la
informació del Grupo Fundosa
pertanyent a la Fundación ONCE,
Caixa d’Enginyers ha posat en marxa
una nova banca electrònica amb
l’objectiu d’optimitzar els serveis al
conjunt dels socis i de potenciar els
serveis telemàtics. El projecte de
renovació que es va dur a terme el
2012 ha donat com a resultat una
nova banca electrònica que disposa
de la certificació Euracert AA, que
ratifica que telenginyersweb de
Caixa d’Enginyers compleix amb el
nivell Doble A (AA) d’accessibilitat web
segons les pautes WCAG 1.0 W3C/
WAI, la qual cosa redunda en la seva
facilitat i agilitat d’ús i permet que els
socis amb alguna minusvalidesa visual
puguin accedir-hi sense barreres.

Actualment estem desenvolupant
una nova targeta de coordenades de
firma en format macrocaràcters per
tal de posar-la a la disposició de tot
el col·lectiu de persones amb alguna
discapacitat visual. D’aquesta forma,
s’amplia el col·lectiu de persones amb
alguna disminució visual (persones
daltòniques, persones grans…) que
poden operar a través dels nostres
canals.

Amb l’objectiu de donar a conèixer
l’Entitat, de millorar l’experiència de
l’usuari respecte als canals de l’Entitat
i de poder oferir els nostres productes i
serveis també a través del canal mòbil,
l’Entitat ha iniciat el 2013 un ambiciós
projecte en mobilitat.
Per dotar de mobilitat els diferents
serveis de l’Entitat, s’està treballant en
la definició d’aplicacions mòbils que
aportin valor als nostres socis com
són el broker de Caixa d’Enginyers,
una nova banca electrònica totalment
renovada amb funcionalitats noves
d’utilitat per al soci en l’entorn mòbil,
disposar en qualsevol moment del
centre comercial Ingenium, així com
diferents serveis rellevants com la
localització d’oficines i caixers de
totes les xarxes disponibles (ServiRed,
Euro6000 i 4B) que es trobin pròxims
a la nostra ubicació o a una direcció
concreta, incorporant en el primer cas
la realitat augmentada.

Accessibilitat
El 2012, Caixa d’Enginyers va iniciar
un projecte d’accessibilitat dels canals
remots de l’Entitat que es va estrenar
amb la certificació en accessibilitat de
la banca electrònica. Des d’aleshores
s’està treballant en l’accessibilitat de la
resta dels nostres canals.

Noves targetes de coordenades de
signatura electrònica:
Targeta en format braille
Caixa d’Enginyers, amb la col·laboració
de Via Lliure, companyia del grup
empresarial de la Fundación ONCE
(Grupo Fundosa), ha desenvolupat una
nova targeta de coordenades de firma
en format braille per tal de facilitar a
les persones amb alguna discapacitat
visual la possibilitat de realitzar
qualsevol operació a través de la banca
electrònica.
La targeta es presenta en el sistema
de lectoescriptura en braille, en format
llibreta en espiral. Consta de sis fulls
en PVC protegits amb una làmina
plastificada, que contenen les 100
coordenades en braille. El sistema ha
estat testat i verificat per la Comisión
Braille Española, que destaca sobretot
la seva usabilitat.

En aquest cas, la targeta es presenta
també en format llibreta en espiral
i consta de sis fulls en paper cuixé
amb una làmina plastificada, que
contenen les 100 coordenades en
macrocaràcters.

Accessibilitat a la web corporativa
Caixa d’Enginyers està treballant en
dotar d’accessibilitat el portal corporatiu
de l’Entitat seguint els criteris
d’usabilitat i accessibilitat (certificació
AA d’accessibilitat web segons les
pautes WCAG 1.0 W3C/WAI).

Accessibilitat al canal mòbil
Aquest any 2014, Caixa d’Enginyers
està duent a terme un projecte
important en mobilitat. Es publicaran
diverses aplicacions en els principals
markets en col·laboració amb
Technosite, que validarà i certificarà la
seva accessibilitat mòbil (certificació
AA d’accessibilitat web segons les
pautes WCAG 1.0 W3C/WAI).
Amb aquesta nova certificació mòbil
es complirà l’objectiu de l’Entitat
de disposar de tots els canals no
presencials accessibles.
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6.3. Comunitat
Caixa d’Enginyers compta
amb una marcada orientació
de responsabilitat social i de
compromís amb les persones des
del seu naixement el 1967. És una
cooperativa de crèdit, amb tot el
que això representa quant a valors
assumits, prioritats estratègiques
i, en definitiva, voluntat de retorn
social.
El model cooperatiu defineix
Caixa d’Enginyers i determina la
seva missió primordial: resoldre els
problemes reals de les persones
per davant de la maximització dels
beneficis.

“Caixa d’Enginyers és la
primera i única cooperativa de
crèdit membre d’
”
Spainsif, Fòrum Espanyol d’Inversió
Socialment Responsable, és una
associació sense ànim de lucre
que integra diferents entitats
interessades en promoure la Inversió
Socialment Responsable a Espanya.
La missió primordial d’Spainsif és
fomentar la integració de criteris
ambientals, socials i de bon
govern corporatiu en les polítiques
d’inversió per tal de contribuir en el
desenvolupament sostenible.
A Caixa d’Enginyers som
plenament partidaris d’aquesta
política d’inversió, ja que des del
2006, dins de la nostra gamma
de productes i serveis, oferim
alternatives d’Inversió Socialment
Responsable com el nostre fons

d’inversió Fonengin ISR. A més,
durant el 2013, s’ha posat a la
disposició dels socis el primer pla
de pensions ISR, Caixa Enginyers
Global Sustainability ISR, PP, amb
una gran acollida també per part
dels socis.
6.3.1 Fundació Caixa d’Enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers es va
crear amb l’objectiu de dur a terme
les accions de Responsabilitat Social,
refermant el compromís amb el
desenvolupament social, econòmic i
cultural dels seus socis i col·lectius
afins, així com de la societat en
general.
Caixa d’Enginyers, conscient de
la creixent importància de les
actituds solidàries i de l’assumpció
de responsabilitats socials al si
de la nostra societat, vehicula
des de l’any 2011 les seves
accions de Responsabilitat Social
Corporativa a través de la Fundació
Caixa d’Enginyers.

En coherència amb aquesta realitat,
la Fundació Caixa d’Enginyers
optimitza l’eficiència dels recursos
destinats a accions que contribueixen
a la millora de la qualitat de vida i
del desenvolupament comunitari, a
la protecció ambiental, a la difusió
i la promoció del cooperativisme i
al compromís amb la millora dels
diferents grups d’interès amb els quals
la cooperativa de crèdit duu a terme
les seves activitats.
La tasca desenvolupada per la
Fundació també recalca la reinserció
laboral, l’educació, el foment del
talent i l’excel·lència. Tot això amb la
voluntat de construir una societat més
justa, lliure i cohesionada.
La Fundació Caixa d’Enginyers
promou i utilitza el diàleg i els
principis cooperatius per reforçar la
cohesió social i aporta iniciatives per
solucionar els problemes que la nostra
societat té plantejats en diferents
àmbits.
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A la Memòria social 2013 de la
Fundació Caixa d’Enginyers es detalla
el funcionament i les activitats de
Responsabilitat Social Corporativa
dutes a terme durant el 2013.
En el decurs d’aquest exercici
hem potenciat la nostra acció en
l’àmbit de la Responsabilitat Social
Corporativa en diferents àmbits
d’actuació.
Des de la seva creació l’any 2011,
la Fundació ha impulsat més de 115
projectes de suport a la innovació,
la inserció laboral, l’esport i la
sostenibilitat mediambiental, ha
destinat més d’1,5 milions d’euros
a col·laboracions, ha atorgat més
de 60 beques i desenes de premis
i ha organitzat diferents jornades
i conferències, a més de projectes
de cooperació en països en
desenvolupament.

Missió neutral
Des del 2011, la Fundació
Caixa d’Enginyers ha decidit dur
a terme l’estratègia de gestió
de carboni de la seva activitat
en coherència amb el ferm
compromís amb la sostenibilitat
i l’entorn per poder fer front al
canvi climàtic.
El 2012 s’han compensat les
emissions que no s’han pogut
evitar a través de la marca
Clean CO2 i s’han adquirint 7
crèdits de carboni de qualitat
alta procedents del projecte
“Cenol and Telha Forte Ceramics
Project” de la cartera de projectes
de Clean CO2. Són projectes
de qualitat alta que, a més de
reduir les emissions, tenen altres
beneficis addicionals per a la
població i el territori local.

6.3.2 Fons d’Educació i Promoció

n 

El Fons d’Educació i Promoció de
Caixa d’Enginyers té com a objectiu
el finançament d’activitats que
compleixin alguna de les finalitats
següents:
 a formació i l’educació dels socis
L
i treballadors de la Cooperativa
de Crèdit en els principis i els
valors cooperatius, o en matèries
específiques de la seva activitat
societària o laboral i altres activitats
cooperatives.
n 
La difusió del cooperativisme, així
com la promoció de les relacions
intercooperatives.
n 

 a promoció cultural, professional
L
i assistencial de l’entorn local o de
la comunitat en general, així com la
millora de la qualitat de vida i del
desenvolupament comunitari i les
accions de protecció mediambiental.

Caixa d’Enginyers destina com a
mínim el 10% del seu excedent
disponible al Fons d’Educació i
Promoció per dotar-lo dels recursos
necessaris per poder complir els
objectius establerts. L’any 2013 s’hi
han destinat 587 milers d’euros.
El pressupost per a l’any 2014
és de 638 milers d’euros amb el
desglossament següent:

PRESsUPost Fons d’Educació i Promoció
Formació
Amortitzacions
UNACC
Acció social
Aportació a la Fundació Caixa d’Enginyers
TOTAL
Imports expressats en euros

275.000
0
33.000
330.000
330.000
638.000
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6.4 Medi ambient
Polítiques ambientals de
Caixa d’Enginyers
La preservació del medi ambient,
incloent-hi la lluita contra el canvi climàtic, constitueix amb tota seguretat
el principal desafiament de present i
de futur per a la nostra societat i és
una missió de la qual tots hem de ser
partícips.
Al llarg dels últims anys,
Caixa d’Enginyers ha implementat
de forma progressiva una política
contínua de millora en la gestió
ambiental. Aquesta implementació
s’ha fet a diferents nivells que
comprenen l’activitat ordinària de
l’Entitat amb iniciatives com la
introducció de sistemes d’inmòtica/
automatització d’edificis en els centres
de treball, la compra de paper amb
etiqueta ecològica i el reciclatge
d’envasos i embolcalls en punts verds.
Sistemes d’inmòtica per estalviar
en consum energètic
La implantació de sistemes d’inmòtica
permet ser més eficients en el consum
d’energia. En aquest sentit, es projecta
per a l’exercici 2014 una inversió de
100.000 euros per a la instal·lació de
sistemes nous i millors a les nostres
oficines. També s’estan substituint
progressivament les bombetes de baix
consum i s’ha implementat l’encesa
i aturada automàtica de la llum.
Aquestes mesures han possibilitat
una reducció progressiva del consum
elèctric als diferents locals i oficines
de Caixa d’Enginyers, la qual cosa
ha generat un estalvi de consum
elèctric a la Seu Central (carrer Potosí,
Barcelona) de 45.000 euros el 2013
respecte al 2012.

Una altra iniciativa que s’ha dut
a terme en compromís amb la
preservació del medi ambient és
el foment del consum responsable
de paper. En primer lloc, gran
part del paper que consumeix
Caixa d’Enginyers porta el segell
de control ecològic FSC. En
segon lloc, es promou un consum
responsable mitjançant el nostre
servei e-docs, que representa la
tramesa de documentació als socis
per correspondència electrònica en
lloc d’ordinària, la qual cosa produeix
un estalvi significatiu en el consum
de paper. D’altra banda, tots els
documents operatius que dissenyem
tracten d’optimitzar el consum de
paper i les tintes de color.

“En un any hem reduït un 30%
el consum total de paper”

Consum d’energia
dins de l’organització
2013

2012*

Electricitat (euros)

333.255

347.978

Variació anual (%)

-4,23

14,72

*L’increment del consum d’electricitat el 2012 respecte
a l’any anterior va ser a causa de l’obertura de nous locals i
oficines.

Consum energètic (milers de kWh)
2.500

2.221

2.275

2013

2012

2.000
1.500

Tot comptat, aquestes mesures
ens han permès reduir de forma
considerable el consum de paper
durant els últims anys.
Compromesos amb els nostres
ecosistemes
Caixa d’Enginyers vehicula a través
de la Fundació Caixa d’Enginyers
la seva Responsabilitat Social
Corporativa i, entre d’altres iniciatives,
desenvolupa projectes de protecció
dels ecosistemes per contribuir a
l’esforç liderat des d’organitzacions
ambientalistes per impulsar la
preservació, millora i restauració dels
ecosistemes naturals.

1.000
500
0

Consum de materials
2013

2012

Consum total de
paper (tones)

16,60

23,60

Variació anual (%)

-30%

-16%

adaptab
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7.	Entorn macroeconòmic

El 2013, l’economia global va registrar
xifres de creixement més altes gràcies
a la fortalesa econòmica dels EUA i a
la sortida de la recessió experimentada
a la zona euro. Tot això en un context
de liquiditat afavorit per polítiques
monetàries laxes i nivells d’inflació
reduïts.
A la zona euro, després d’un any
2012 convuls, es va viure un període
de normalització i les economies que
l’integren van ser capaces de tornar
a créixer a partir de la segona meitat
de l’any fonamentades en les millores
competitives i en la política monetària
expansiva del BCE, que va reduir els
tipus d’interès oficials fins al 0,25%.
La percepció del risc dels inversors

cap a la viabilitat del projecte comú es
va reduir de forma dramàtica i això va
suposar un gran alleugeriment per als
costos de finançament de països com
Espanya i Itàlia.
Als EUA, l’economia americana
va continuar consolidant el seu
creixement econòmic a través de la
millora en els mercats de treball i
immobiliari. La taxa de desocupació es
va reduir per sota del 7% i els nivells
d’inflació es van situar en nivells de
l’1,5%. Davant d’aquest escenari,
la FED va anunciar la intenció de
començar a reduir els estímuls
monetaris, que es materialitzar a finals
d’any, la qual cosa va generar un fort
repunt en les corbes de tipus d’interès.

Les economies en procés de
desenvolupament van patir un
entorn desfavorable durant el
2013. L’augment de les tensions
geopolítiques i els desequilibris
econòmics destapats arran de la
preocupació dels inversors pels nivells
més baixos de liquiditat global van
provocar turbulències econòmiques
importants en les economies
emergents, un fet que va impactar
de forma negativa en tots els actius,
especialment les seves divises.
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UEM
La situació macroeconòmica a Europa
va continuar feble a causa dels nivells
baixos de creixement i els nivells
elevats de desocupació registrats pels
seus integrants. No obstant això, la
millora de la competitivitat de països
com, per exemple, Espanya o Irlanda
va permetre corregir alguns dels seus
desequilibris i accedir a tipus de
finançament molt més reduïts que
els de l’any anterior. A més, el soroll
polític va tenir un impacte molt més
diluït que en el període anterior, tal
com es demostra, per exemple, en
el canvi de govern italià a finals de
febrer després d’una crisi de govern.
Davant d’aquest escenari i amb la
finalitat de mantenir l’estabilitat
en el sistema, el BCE va reduir
els tipus d’interès de referència
progressivament fins a un nou
mínim històric del 0,25% durant la
compareixença del mes de novembre.
El suport ofert pel màxim organisme
monetari durant els anys 2012 i
2013 va servir per reduir les primes
de risc i l’aversió dels inversors cap
als actius de la zona es va convertir
en interès, la qual cosa va suposar un
any plàcid per als actius financers de
la zona, especialment els índexs de
renda variable.
En l’àmbit estadístic, el PIB europeu
va aconseguir avançar un escàs
0,1% en termes interanuals malgrat
els avenços en matèria d’ajust fiscal
i la consolidació de les mesures
implementades en resposta a la
crisi, que van empènyer l’economia
a la recessió. Per països, malgrat
ser incapaç d’apropar-se a taxes
semblants a les del 2010 i 2011,
Alemanya va ser novament el país
referent amb un creixement més
alt en registrar una taxa del 0,4%,

mentre que França, per la seva
part, va finalitzar l’any amb un
creixement del 0,2%. Clarament la
nota negativa la van posar de nou
Grècia, l’economia de la qual va
tornar a retrocedir fins a un 3,9%, i
Xipre amb un descens del 3,4%, que
va ser incapaç de sobreposar-se al
deteriorament de la seva economia
i va haver de ser rescatada després
d’anunciar el tancament de les seves
entitats bancàries per no poder fer
front als reembossaments de dipòsits.
Els avenços continus en matèria
fiscal, el despalanquejament financer
de les entitats de crèdit i la l’efecte
continu en la confiança de famílies i
corporacions van impactar de forma
directa en els preus al consum, la
mitjana harmonitzada dels quals va
finalitzar en l’1,5%, la qual cosa
representa un descens notable si
es compara amb la xifra de l’any
anterior, que va ser del 2,6%. Si
s’exclouen els preus energètics i de
productes alimentaris, l’increment
de l’índex encara va ser inferior. Els
components amb més impacte en
l’índex van ser els productes amb
demanda més inelàstica i que estan
subjectes als augments d’impostos
dels governs com són el tabac i
l’alcohol.

Espanya
Durant el 2013, la pressió dels
mercats financers sobre Espanya es
va reduir de forma dràstica atès que
les preocupacions sobre l’escissió
de la zona euro es van diluir gràcies
al suport de facto del BCE. A més,
la reducció de les necessitats de
recapitalització de les entitats
financeres va disminuir gràcies a les
subhastes de liquiditat il·limitades
proporcionades pel BCE conegudes
com LTRO, Long Term Refinancing
Operations, i el nivell de provisions
va tocar sostre l’any 2013. La prima
de risc es va relaxar i la despesa
financera pública i privada va
continuar millorant.
El mercat de treball va continuar amb
els ajustos i va romandre molt feble,
amb una taxa d’atur que va assolir el
27% i que va llastrar tant la confiança
com el consum privat. No obstant
això, alguns brots verds van començar
a apreciar-se. La caiguda en termes
reals dels salaris de més d’un 20%
des del 2008 ha provocat un augment
espectacular de la productivitat. El
que resulta encara més important és
que aquest augment de productivitat
també s’ha produït de forma relativa
davant dels països del nucli de la zona
euro com Alemanya o França.
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Els preus de l’habitatge van continuar
amb el descens i es van arribar a
observar caigudes mitjanes reals
(ajustades per inflació) del 35% des
de la punta del 2007. A més, i a
conseqüència de la restricció a l’accés
al crèdit de les entitats financeres,
la taxa d’endeutament hipotecari
va descendir del 100% del PIB
fins a menys del 80%. Fruit d’això,
les entitats financeres van millorar
les seves ràtios de capitalització i
solvència, gràcies també a la injecció
de fons provinents de l’ESM (European
Stability Mechanism).

En termes estadístics, el PIB espanyol
va tancar l’any amb un descens de
l’1,2%en termes reals. Aquesta dada
denota una clara millora a partir del
tercer trimestre de l’any, en el qual va
tornar al creixement després de nou
trimestres consecutius de descensos.
Aquesta caiguda per al conjunt de
l’any va ser en gran manera producte
del descens de la demanda nacional,
si bé el ritme de contracció es va
reduir durant la segona meitat de
l’any. De nou, el motor de l’activitat
va ser la demanda externa i la millora
moderada en la inversió.

Els ajustos en matèria fiscal van
continuar avançant encara que a
un ritme més baix, un fet que va
alleugerir la pressió sobre el creixement
econòmic. No obstant això, la contenció
en la despesa pública i la recuperació
dels ingressos no van ser suficient per
pal·liar les dades deficients d’execució
pressupostària de les administracions
públiques. Com a conseqüència, a falta
de conèixer la dada final, és probable
que l’objectiu de dèficit per al conjunt
de l’any fixat per Brussel·les en el
-6,5% del PIB no sigui assolit.

En aquest entorn econòmic feble, la
reduïda activitat va causar una forta
reducció en l’increment dels preus
dels béns i serveis a Espanya i va
portar els nivells d’inflació fins al
0,3%, un nivell que no es produïa des
del col·lapse l’any 2009. La inflació
subjacent, sense tenir en compte els
preus dels aliments ni dels productes
energètics, es va situar al tancament
de 2013 en el 0,2%.

EUA
L’economia nord-americana va seguir
avançant durant el 2013 de forma
vigorosa, emparada per l’acompliment
excel·lent del mercat de treball i
per la millora contínua del mercat
immobiliari. A més, l’actual procés
de revolució energètica que viu el
país amb l’extracció del denominat
gas pissarra va dinamitzar encara
més l’economia en generar més
llocs de treball i costos productius
més baixos per a les companyies.
No obstant això, la bona evolució de
l’activitat econòmica no va ser capaç
de convertir-se en un augment de la
riquesa neta de les famílies, la qual
cosa es va traduir en una menor
confiança i un menor consum privat,
per la qual cosa els nivells dels
preus es van mantenir per sota de
l’objectiu.
Fruit de la bona evolució econòmica
i després de diversos anys de
polítiques expansives per part de
la Reserva Federal, en la reunió de
maig del FOMC es va fer referència
a la possibilitat d’iniciar la reducció
dels paquets d’estímuls monetaris
consistents en la compra mensual
d’actius per valor de 85.000 milions
de dòlars. No obstant això, no va
ser fins a l’última reunió de l’any en
què el president de la FED anunciés
el primer pas en la retirada dels
estímuls, amb la reducció de les
injeccions de liquiditat en 10.000
milions de dòlars mensuals. La major
visibilitat oferta pel Comitè en la seva
política monetària futura va calmar
part de la tensió generada en els
actius financers durant el període.
Així, la Reserva Federal va avançar
un període de tipus d’interès propers
al zero fins a finals de 2015.
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La formació de les cambres de govern
sorgida després de les eleccions
de 2012, en la qual cada partit
controlava una de les cambres, va
provocar diversos desacords durant
el 2013. En primer lloc, després
de no assolir un acord sobre les
partides en què reduir despeses,
el març es va posar en marxa un
paquet de mesures conegut com
a sequestration, que es tractava
d’aplicar retallades automàtiques a
les partides més importants de la
despesa. En segon lloc, a l’octubre es
va viure un tancament administratiu a
causa de la incapacitat d’aprovar els
pressupostos anuals per un desacord
en relació amb les mesures sanitàries
denominades “Obamacare”. Després
de dues setmanes de tancament,
finalment es va arribar a un acord a
inicis de desembre després d’aprovar
uns pressupostos en els quals es van
revocar les mesures que van entrar en
vigor amb el sequestration.
En termes estadístics, el PIB dels
Estats Units va registrar un creixement
anualitzat de l’1,9%. L’IPC va tancar
l’exercici en un 1,5%, mentre que la
taxa de desocupació va tancar l’any
en el 6,7% i el dèficit federal es va
reduir de manera molt significativa
fins al 2,5%. No obstant això, les
preocupacions continuen centrades en
els nivells alts de deute públic, que al
tancament de l’any superava el 100%
del PIB.

Economies emergents
Les economies en procés de
desenvolupament van patir les
conseqüències del fre en la
implantació de reformes estructurals
capaces de seguir millorant la
sostenibilitat dels creixements. Com
a conseqüència, algunes regions van
veure com augmentaven les tensions
geopolítiques, moltes embrancades en
lluites internes pel control polític en
vista de l’inici de processos electorals
durant el pròxim any 2014. Turquia,
Veneçuela, Tailàndia o Ucraïna van ser
alguns dels exemples.
A més, l’anunci de l’inici de la
retirada dels estímuls monetaris
per part de la FED va suposar un
xoc per als inversors, els quals van
començar el procés de repatriació
d’actius per tal de cercar els actius
amb tipus d’interès real més alt. En
conseqüència, les economies amb
dèficits més alts per compte corrent
i, per tant, amb més dependència del
finançament exterior van veure com
els seus actius es devaluaven i les
seves divises es depreciaven davant
de les divises desenvolupades. En
concret, els països denominats com
els cinc febles (Índia, Indonèsia, Sudàfrica, Turquia i Brasil) van ser els
més castigats. Tot i que la depreciació
de les seves divises té efectes positius
en el mitjà termini per la millora
competitiva enfront l’exterior, els bancs
centrals d’aquests països van restringir
les seves polítiques monetàries per
evitar possibles efectes negatius
derivats de taxes més altes d’inflació.
Cal recordar que molts dels països
tenen dèficits estructurals importants
com el subsidi dels preus energètics,
per la qual cosa l’adopció futura de

reformes estructurals continuarà sent
clau perquè aquestes economies
siguin menys vulnerables als xocs
financers.
El conjunt dels països emergents va
créixer durant el 2013 un 4,7%,
lleugerament inferior al 4,9%
aconseguit l’any anterior. Per zones
geogràfiques, Àsia va ser de nou
la zona amb més creixement en la
seva activitat, que es demostra pel
creixement del 5% aconseguit pels
països del Sud-est Asiàtic o del 4,4%
publicat per l’Índia. Amb l’excepció
dels països de l’Àfrica subsahariana
amb un creixement del 5,1%, la
resta d’economies emergents va
créixer a taxes entre el 2% i el 2,5%.
Mèxic va ser un dels països amb
menys creixement en avançar un
escàs 1,2%, tot i que les importants
reformes introduïdes pel govern
elevessin previsiblement el creixement
del país cap a cotes més elevades.
Menció a part mereix Xina. El
creixement econòmic va continuar
sent sòlid i va finalitzar amb un
avenç del 7,7%, un fet que deixa
en evidència els analistes que
s’aventuraven a apuntar un fort
retrocés en la seva activitat. A més,
després de celebrar el Congrés
Nacional del Partit Comunista, les
autoritats van donar a conèixer que
les polítiques econòmiques estaran
encaminades a reformar els pilars
de creixement i canviaran, d’aquesta
manera, el seu model econòmic cap
a una economia més basada en el
consum. Això tindrà un impacte en
l’esdevenir de la seva economia durant
els pròxims anys i probablement el
seu creixement a futur sigui més
moderat.
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7.1 Mercats financers
El 2013, els principals bancs centrals
van continuar amb la seva política
monetària expansiva, encara que amb
una certa divergència pel que fa a la
seva intensitat.
A principis d’any, el Banc de Japó va
sorprendre els analistes i els mercats
financers amb un pla ambiciós
d’expansió monetària, sent ell mateix
un dels components del nou programa
econòmic, conegut com a Abenomics,
del primer ministre Shinzo Abe. El
programa es basa en tres vessants:
el primer, un programa d’expansió
fiscal de curt termini, combinat amb
el compromís de pujar l’IVA en els
pròxims anys per reduir el dèficit
públic; el segon, el nomenament
d’un nou governador del Banc de
Japó, amb l’ordre d’adoptar una
política monetària molt expansiva, un
programa de compra d’actius financers
(Quantitative Easing) i l’objectiu d’un
increment de les taxes d’inflació fins
a nivells d’aproximadament un 2%;
i el tercer, un conjunt de reformes
estructurals per fomentar el creixement
a llarg termini.
Els efectes del programa es van notar
immediatament. Durant les primeres
setmanes després de l’anunci de les
mesures monetàries, el ien es va
depreciar amb força, els tipus d’interès
van caure i els mercats borsaris al
Japó i a la resta del món van pujar.

Als EUA, la Reserva Federal, després
de tres programes de política
monetària quantitativa, Quantitative
Easing, duts a terme des d’inicis
del 2009 amb l’objectiu de donar
suport a la recuperació econòmica
incrementant la massa monetària i
baixant implícitament la corba de tipus
d’interès a llarg termini, va anunciar
el desembre 2013 l’inici de la retirada
dels estímuls monetaris.
El nivell més alt d’activitat econòmica
i la millora de les expectatives per
al creixement a mitjà termini van
permetre a la FED iniciar l’inici de
la retirada dels estímuls monetaris.
Després de diversos avisos en forma
de declaracions en les reunions del
Federal Open Market Committee, la
FED va reduir l’import mensual de les
compres d’actius financers en 10.000
MM USD fins a 75.000 MM USD el
desembre de 2013.
Aquest procés de reducció de les
compres del tercer programa de
Quantitative Easing, conegut com el
procés de tapering, continua ampliant
la massa monetària i la mida de
balanç de la FED, i per tant s’ha de
considerar encara com a política
monetària expansiva, però és un avís
clar que s’apropa el final de diversos
anys de tipus d’interès molt baixos.
Encara que els membres del FOMC
van deixar clar en totes les reunions
que els tipus FED es mantindran a
nivells baixos fins que la situació
del mercat laboral hagi millorat
considerablement, els mercats de bons
van començar a descomptar el final de
l’escenari de la injecció agressiva de
liquiditat dels bancs centrals i l’inici de

corbes de tipus d’interès més elevats.
La rendibilitat del bo del Tresor Públic
nord-americà, el Treasury Bond, va
pujar de l’1,76% el gener de 2013
al 3,00% el desembre de 2013, amb
efectes similars per a altres tipus
d’interès com, per exemple, el del
deute públic alemany, el bund, que va
incrementar de l’1,32% a l1,92% el
2013.
A Europa, el Banc Central Europeu
va continuar amb el seu suport
incondicional a l’euro i al deute públic
dels països perifèrics i confirma la
possibilitat de compres de deute en
els mercats financers dins del marc
del programa OMT, Outright Monetary
Transactions, en el cas que un país
sol·licités ajuda financera formal al
conjunt de la zona euro. A més, la
falta de dinamisme econòmic en la
majoria dels països membres de la
zona euro i, sobretot, la reducció del
nivell d’inflació a nivells propers a
l’1% van permetre al BCE retallar els
tipus d’interès de referència en dues
ocasions: del 0,75% al 0,50% el
maig 2013 i del 0,50% al 0,25% el
novembre del mateix any. Després
d’aquesta última retallada, el president
Draghi va explicar en roda de premsa
que el BCE mantindria els tipus
d’interès a nivells baixos durant un
període prolongat. Mitjançant aquest
compromís, conegut com a forward
guidance de la política monetària,
el BCE va pretendre traslladar les
retallades dels tipus de referència a la
corba de tipus d’interès a mitjà i llarg
termini.
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La recuperació dels mercats europeus
de deute públic va tenir un efecte
contagi positiu per als mercats de
renda fixa corporativa dels països
perifèrics. De forma gradual, la
recuperació de la confiança es va
traslladar també a les emissions de
renda fixa d’empreses espanyoles,
italianes, portugueses, etc. i va
causar una reobertura del mercat
primari d’aquestes empreses. Encara
que a tipus d’interès encara elevats,
la reactivació del mercat primari
corporatiu va ampliar les possibilitats
de finançament per a moltes
empreses.
En els mercats de renda variable,
durant l’any 2013 els principals
índexs borsaris van prosseguir amb la
tendència positiva observada durant
el segon semestre de l’exercici anterior
i van finalitzar amb importants alces,
en alguns casos superiors al 20%.

M R / Shutterstock.com

En el mercat de renda fixa, la
rendibilitat del deute públic espanyol
va continuar amb la tendència iniciada
el juliol de 2012 després de les
conegudes declaracions del president
Draghi del Banc Central Europeu
sobre el seu suport incondicional a
l’euro i als mercats de deute públic
europeus. La prima de risc, el
diferencial de la rendibilitat del deute
espanyol a 10 anys respecte a la del
deute alemany en el mateix termini,
es va reduir de forma gradual des de
nivells de 360 punts bàsics fins a
200 punts bàsics a finals d’any. El
final de les especulacions sobre una
possible ruptura de l’euro i la tornada
d’inversors internacionals en els
mercats de deute públic europeu van
causar correccions de les rendibilitats
dels bons de països perifèrics. En
el cas del deute públic espanyol,
la rendibilitat del bo a 10 anys va
corregir del 5,25% al 4,15%.

Tanmateix, aquest comportament
no va estar exempt de repunts de
la volatilitat. En el primer d’aquests
repunts, van ser els mercats del
Vell Continent els que van focalitzar
l’atenció dels inversors i on les
caigudes van ser més acusades a
causa de la crisi política a Itàlia,
la qual finalment es va solucionar
a finals de febrer amb la formació
d’un nou govern amb més suport
institucional i més compromès
amb la implementació de reformes
estructurals. Si bé aquest episodi va
tenir un impacte més centralitzat a
Europa, va ser el juny quan es va
produir el moment de més tensió per a
la renda variable.
Les expectatives d’una reducció
del programa d’estímuls monetaris,
el Quantitative Easing, van causar
correccions en els mercats de renda

fixa i de renda variable, amb caigudes
entorn del 10% en els mercats
desenvolupats i superiors en els
emergents. Aquesta correcció es va
produir durant el mes de juny, si bé a
finals del mateix mes i coincidint amb
un comitè de la Reserva Federal en
el qual es va donar més visibilitat als
moviments de política monetària de
la institució a mitjà i llarg termini, el
mercat va tornar a la tendència alcista
observada en bona part del primer
semestre de l’any.
Aquesta tendència es va confirmar a
partir de setembre enmig d’un entorn
macro més favorable i d’un increment
de les perspectives de creixement
per a algunes economies sota el
guiatge dels segments més cíclics del
mercat, els quals havien tingut un
pitjor comportament relatiu enfront del
mercat els anys anteriors.
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A Europa, el selectiu espanyol
IBEX 35 i el DAX germànic van
ser els protagonistes positius amb
revaloracions del 21% i 25%,
respectivament. Si bé en el cas
alemany s’encadenava el segon any
consecutiu de guanys superiors al
25%, la borsa espanyola tornava al
terreny positiu després d’acumular una
caiguda superior al 30% durant els
tres exercicis anteriors. En aquest cas,
la millora dels costos de finançament
de les companyies sota el guiatge
d’una rebaixa en els costos del Tresor
va suposar un canvi de tendència
significatiu. Així mateix, el compromís
amb el sanejament dels balanços va
ser un dels punts clau en la gestió de
les cotitzades, un fet especialment
notori en el cas del sector financer. El
fort exercici de provisió de les carteres
creditícies va ser premiat pel mercat
i, en aquest sentit, la banca amb més

exposició domèstica va registrar les
pujades més altes també afavorida
per la millora en els indicadors
macroeconòmics.
Respecte als Estats Units, el
comportament dels principals índexs
borsaris va tornar a superar el dels
seus homòlegs europeus. L’S&P 500
es va anotar una alça del 29% i el
Dow Jones de Industriales una pujada
del 26%. Les companyies nordamericanes van batre les expectatives
del mercat tant a nivell operatiu com
a nivell de resultat net. També van
millorar la seva retribució a l’accionista
especialment a través de programes
importants de recompra d’accions com
a conseqüència de la seva posició
financera sòlida. A nivell sectorial,
a l’S&P 500 els guanys més alts es
van produir en els sectors de serveis
educatius i en productes d’electrònica,

mentre que els descensos més acusats
es van registrar en companyies que
inverteixen en el mercat immobiliari,
els denominats REITS (Real Estate
Investment Trust) per la seva
correlació amb els rendiments dels
bons.
Malgrat tot, el gran protagonista entre
les borses desenvolupades va ser el
mercat japonès, en el qual el Nikkei
va encadenar el seu segon any en
positiu en anotar-se una revaloració
del 56%. Amb pràcticament cap
companyia tancant l’any en vermell,
les empreses japoneses es van
beneficiar d’un entorn macro més
benigne després de començar a
percebre els efectes positius de les
mesures introduïdes pel premier
Shinzo Abe després de la seva
reelecció el desembre de 2012.
Aquest programa, conegut com a
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Abenomics, va ser ben acollit per
les companyies japoneses, ja que va
suposar un increment dels preus i una
millora en la competitivitat dels seus
productes a l’exterior en afavorir la
depreciació del ien.
Els índexs borsaris dels mercats
emergents van tenir, en termes
generals, un acompliment negatiu
durant l’any. Amb les excepcions
destacades de Veneçuela i Argentina,
la tònica generalitzada van ser
descensos i concretament el 2013
van ser les borses llatinoamericanes
les més castigades per la fragilitat
macroeconòmica i l’expectativa d’un
canvi de política monetària de la FED.
Entre els països BRIC, només el
Bovespa brasiler va finalitzar l’any
en negatiu en cedir una mica més
del 15%. Per la seva part, el MICEX
rus es va anotar un apreciació de
l’1,99%, l’Hang Seng es va revalorar
un 2,87% i la borsa índia va registrar
la pujada més alta amb una alça de
pràcticament el 9%. No obstant això,
les fortes depreciacions viscudes a
gairebé totes les divises emergents
davant de les divises desenvolupades
van suposar que un inversor europeu
finalitzés en pèrdues en cadascun dels
quatre índexs una vegada intercanviats
els actius a euros.
La gran varietat d’inversors que
engloben els mercats de matèries
primeres va quedar de nou patent en
la polarització dels comportaments
dels productes. Mostra d’això va ser
la diferència entre l’evolució del gas
natural, el qual va finalitzar amb un
avenç del 26%, i del blat de moro,
que va acabar amb un fort retrocés
proper al 40%.
Per grups, les commodities agrícoles
van ser el segment amb més

descensos. D’aquesta manera, el cafè
es va deixar una mica més d’un 23%
i va assolir mínims de l’última dècada
a causa de l’increment de l’oferta dels
principals productors sud-americans,
Colòmbia i Brasil. Així mateix, el blat
va descendir un 39% per l’excés
d’oferta. Per contra, el cacau s’anotava
una apreciació del 21% davant de les
expectatives que la producció mundial
sigui inferior a la demanda el 2014.
Pel que fa als metalls preciosos, l’or
va finalitzar amb un descens del
28% i va perdre el seu atractiu de
valor refugi en mostrar els inversors
més interès pel risc. Respecte a
la plata, amb més aplicabilitat en
termes industrials i tecnològics, també
va tenir un mal acompliment en
cedir pràcticament un 36% durant
l’exercici.
Les matèries primeres energètiques
van tenir un bon comportament durant
l’any, amb el gas natural encadenant
el segon any consecutiu de guanys
després d’un període hivernal de forta
duresa que va fer incrementar la seva
demanda. Així mateix, el preu del
barril de cru West Texas Intermediate
(WTI) es va anotar una pujada del
7%, mentre que el seu homòleg en
el mar del nord a Europa, el barril
Brent, va acabar pràcticament sense
canvis en 110 USD/barril, tot això en
un entorn geopolític que va continuar
sent difícil, especialment al nord de
l’Àfrica i a l’Orient Mitjà.
El protagonisme durant el 2013 en el
mercat de divises va venir per part de
Japó i EUA. En el cas de l’economia
nipona, el canvi de govern en l’últim
trimestre del 2012 i la posada
en marxa del programa d’estímul
van causar una forta depreciació
de la divisa japonesa davant de
les principals divises. En aquest

sentit, entre les principals monedes
mundials, el ien va registrar la caiguda
més gran el 2013 en depreciar-se un
21% contra l’euro.
Per la seva part, l’anunci del tapering
per part de la Reserva Federal va
tenir repercussions notòries en les
economies emergents i, en especial,
en les seves divises. Aquestes regions
s’havien beneficiat des del 2009 de la
política monetària expansiva de la FED
en forma d’entrades de capitals, que
s’explica per la recerca de rendibilitat
per part dels inversors institucionals
internacionals. D’aquesta manera,
quan la institució nord-americana
va decidir començar el canvi de
tendència de la seva política, les
divises dels països emergents van
registrar depreciacions brusques. En
aquest sentit, algunes de les monedes
emergents amb pitjor comportament
davant de l’euro van ser el bolívar
veneçolà amb un descens del 34%, el
pes argentí amb una caiguda del 27%
i la rupia indonèsia en depreciar-se un
-24%.
Respecte als principals encreuaments,
l’euro va finalitzar l’exercici en
l’1,3789 davant del dòlar (+4,49%),
mentre que respecte a la lliura
esterlina va tancar 2013 en 0,8323
(+2,44%).
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7.2 Sistema financer
espanyol
7.2.1 Procés d’unió bancària
Després de deixar enrere el 2012,
que serà recordat com l’any que la
UE va injectar 40 mil milions d’euros
de capital públic per recapitalitzar el
deteriorat sistema financer espanyol,
en el 2013 aquest sanejament ha
retornat la confiança internacional,
a la vista del bon comportament del
capital de la banca espanyola en les
borses i dels cada vegada menys
costos de finançament del deute de
les entitats financeres.
El procés de despalanquejament
ha continuat durant el 2013. Les
reduccions generalitzades en els
balanços del sistema financer
espanyol tenen la seva incidència més
gran en les carteres creditícies de les
entitats (-11,7% interanual). A més,
la sobrecapacitat instal·lada i l’afany
de millorar els sobrecostos d’explotació
han desembocat en més de 4.400
oficines tancades a finals d’any.

Per la part del deteriorament de l’actiu
no s’ha produït un punt d’inflexió el
2013 i ha arribat de nou a taxes de
morositat màximes al tancament de
l’any (13,6%). Per contra, la llosa
de menys provisions extraordinàries
ha alleugerit en part els comptes
de resultats del sistema i el sector
ha estat capaç en termes generals
d’obtenir resultats positius (ROE
del 4,2%) després de les pèrdues
registrades l’any anterior.
Una vegada complertes les 32
condicions exigides pel Memoràndum
d’Enteniment (MoU), que es va
firmar el 2012 abans de rebre la
línia de crèdit europeu del rescat
bancari, el 2013 ha estat un any de
transició. Durant aquest any 2013,
s’han començat a negociar les pautes
principals de la propera gran fita dins
del marc de la UE, que serà la posada
en marxa de la unió bancària a finals
de 2014. Per a això es continuarà
treballant en les línies finals d’aquesta
unió, les quals es divideixen en dos
pilars principals:

n 

n 

 l Mecanisme Únic de Supervisió
E
(MUS). El consell de supervisió
del BCE assumirà el novembre e
2014 la supervisió bancària directa
de les entitats financeres europees
més rellevants (en el cas d’Espanya
seran 16 entitats, que representen
el 87% del total d’actius del
sistema). Abans d’això, es tornarà a
verificar la salut del sector amb un
test d’estrès en què podrien aflorar
necessitats de capital noves per a
algunes entitats.
 l Mecanisme Únic de Resolució
E
(MUR). El segon pilar de la unió
bancària serà la definició d’un
mecanisme de resolució únic per a
totes les entitats europees. Aquest
mecanisme assentarà les pautes en
el cas que en el futur alguna entitat
necessiti un rescat amb capital
públic mutualitzat des de la UE. El
MUR estableix una nova prelació
d’absorció de pèrdues d’entitats
i elimina el bucle temut de risc
bancari contra risc sobirà.
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7.2.2 Evolució del negoci del
sistema financer
Durant el 2013, l’única rúbrica de
passiu que va créixer van ser els
dipòsits bancaris al sector privat
resident (+3,4% interanual), la qual
cosa s’explica fonamentalment pel
transvasament de pagarés (que havia
estat utilitzat l’any anterior pel sector
després de la limitació imposada pel
Govern als tipus d’interès del passiu
detallista). Si bé a finals de l’exercici
es va començar a observar una certa
migració de dipòsits cap a productes
fora de balanç, fons d’inversió
principalment, a la recerca d’una
rendibilitat més alta.
S’ha produït una moderació en el cost
mitjà de finançament detallista de
les entitats. El cost del saldo viu en
dipòsits al sector privat es va reduir
fins al 2,18%, des del 2,70% del
tancament de 2012, un senyal de
l’estabilització de la confiança en el
sistema i de la pressió més baixa de
pagar tipus d’interès elevats per part
de les entitats.
La resta de fonts de finançament han
tancat l’any amb cessions. Destaca
la reducció de l’interbancari passiu,
sobretot perquè les entitats espanyoles
van repagar aproximadament un 75%
d’allò que havien sol·licitat al BCE en
les denominades LTRO “Long-Term
Refininancing Operation” o subhastes
il·limitades de 3 anys.
Aquesta mateixa tendència s’ha
observat en el passiu majorista,
que ha tancat l’any amb caigudes
superiors al 20% (-23,6% interanual).
L’obertura dels mercats majoristes
de finançament per a les entitats
perifèriques a costos raonables ha
estat aprofitada en termes generals per
diversificar les fonts de finançament,

sobretot tenint en compte que els
mercats van estar tancats per a
aquestes entitats pràcticament dos
anys. Aquesta caiguda interanual
s’explica pel volum més petit
del sistema, per la qual cosa els
venciments produïts el 2013 han estat
més alts que el nou passiu via emissió
de renda fixa.
7.2.3 Inversió del sector
El crèdit net viu del sistema
financer espanyol segueix amb la
tendència decreixent iniciada el
2008, fruit del procés necessari
de despalanquejament que ha
hagut d’emprendre el país en el
període actual. En el cas del sector
públic, tenim descensos interanuals

aproximats del 20% a conseqüència
de la consolidació fiscal en què es
troben immerses les administracions
públiques.
D’altra banda, incloent-hi el traspàs
de 20 mil milions d’euros de crèdit
immobiliari a la SAREB que es va
produir el febrer, trobem cessions
properes al 10% en l’exposició del
sistema al crèdit al sector privat
resident, destacant novament caigudes
superiors al 21% en el segment de
promoció immobiliària i construcció.
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La següent taula recull la
descomposició de l’activitat
creditícia per segments
(2010-2013).

Descomposició de la inversió creditícia al sector privat resident
SEGMENT
Empreses (no relacionades amb
la construcció)
Llars: habitatge
Llars: consum

Milers milions EUR

2010

2011

2012

2013

555

547

499

451

-1,4%

-8,8%

-9,6%

656

633

604

-0,9%

-3,5%

-4,6%

Variació anual (%)
Milers milions EUR

663

Variació anual (%)
Milers milions EUR

150

Variació anual (%)

Promoció immobiliària
i construcció

Milers milions EUR

Total de la inversió creditícia al
sector privat resident

Milers milions EUR

430

Variació anual (%)
Variació anual (%)

1.843

137

123

111

-8,7%

-10,5%

-9,8%

397

300

237

-7,8%

-24,3%

-21,1%

1.782

1.604

1.448

-3,3%

-10,0%

-9,7%

Font: Banc d’Espanya

Pel que fa a la qualitat del crèdit, el
saldo de crèdit dubtós va augmentar
en 29 mil milions d’euros el 2013
amb creixement en tots els segments.
El catalitzador de l’augment de la
morositat va ser la reclassificació
de part del crèdit refinançat com a
dubtós, la qual cosa va avançar bona
part de la morositat futura.
Amb tot, la taxa de morositat del
sistema bancari registra un nou màxim
del 13,60% el desembre de 2013
i supera en 3,2 punts percentuals
la cota de desembre de 2012. Si
desglossem per sectors, han tornat
a destacar negativament, amb taxes
de morositat properes al 38%, els
segments de promoció immobiliària i
construcció, tal com reflecteix el gràfic
següent de l’evolució dels actius no
productius del sistema classificats per
sectors.

Evolució de la taxa de morositat por segments
37,3%

40

20

13,6%
13,3%
12,7%
5,8%

0
Mar. 08

l Promoció i construcció
l Empreses
l Hipotecari
l Consum
l Total taxa de mora

Nov. 13
Font: Banc d’Espanya
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Les carteres de renda variable i de
deute públic espanyol van mostrar
una evolució positiva el 2013.
En el primer cas, ha tingut una
tendència creixent al llarg de tots els
trimestres, la qual cosa ha fet que
millorin les cotitzacions borsàries.
El comportament de la cartera de
deute públic no ha estat homogeni,
ja que a finals de l’exercici bona part
de les entitats espanyoles van desfer
posicions davant de la necessitat de
materialitzar plusvàlues amb la seva
venda. Un altre argument que va
produir aquest punt d’inflexió a finals
de l’exercici va ser la incertesa del
tractament del risc sobirà en els test
d’estrès que es produiran el 2014.

7.2.4 Estructura dels resultats
Obtenció de resultats positius per al
conjunt del sistema financer espanyol
el 2013 (+8,8 mil milions d’euros
de benefici net), després de les fortes
pèrdues registrades el 2012 a causa
principalment de les dotacions per
deteriorament d’actius.
El marge d’interessos es va situar en
+26,8 mil milions d’euros, la qual
cosa representa un descens anual del
18,1%, que s’explica pels tipus baixos
d’interès i la proporció elevada d’actius
improductius en els balanços. Com a
punt positiu cal destacar l’abaratiment
dels dipòsits.
Els resultats per operacions financeres
van compensar la caiguda significativa
de les comissions, afectades per
l’activitat més baixa provocada per la
cada vegada més alta desintermediació
del sistema, sobretot en banca
d’inversió. El resultat d’altres productes
d’explotació va continuar en terreny
negatiu per les aportacions al Fons de
Garantia de Dipòsits. Així, el marge brut
del sistema es xifra en 55,5 mil milions
d’euros, un 6,7% inferior al del 2012.

Les despeses d’explotació a penes
van disminuir un 0,6% anual i es van
situar en 26,8 mil milions d’euros,
la mateixa xifra que la del marge
d’interessos. La xarxa d’oficines del
sistema es va reduir en 4.400 oficines
(+12% anual) fins a les 33.500 al
tancament de 2013.
El més rellevant del compte de
resultats de 2013 va ser la caiguda
de les provisions no a causa del
menor deteriorament del crèdit,
sinó de l’absència de les provisions
extraordinàries per risc immobiliari
que van minvar els comptes de
resultats el 2012. Això, juntament
amb els ingressos extraordinaris
generats pel sistema per la venda
d’actius no estratègics, va sumar un
resultat abans d’impostos de 4,2 mil
milions d’euros. L’aportació positiva
dels impostos (a causa de l’aflorament
de crèdits fiscals) va elevar el resultat
net del sistema bancari a 8,8 mil
milions d’euros.
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BALANÇOS DE SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
ACTIU
1. Caixa i dipòsits en bancs centrals
2. Cartera de negociació
2.1. Dipòsits en entitats de crèdit
2.2. Crèdit a la clientela
2.3. Valors representatius de deute
2.4. Instruments de capital
2.5. Derivats de negociació
Promemòria: prestats o en garantia
3. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en P i G
3.1. Dipòsits en entitats de crèdit
3.2. Crèdit a la clientela
3.3. Valors representatius de deute
3.4. Instruments de capital
Promemòria: prestats o en garantia
4. Actius financers disponibles per a la venda
4.1. Valors representatius de deute
4.2. Altres instruments de capital
Promemòria: prestats o en garantia
5. Inversions creditícies
5.1. Dipòsits en entitats de crèdit
5.2. Crèdit a la clientela
5.3. Valors representatius de deute
Promemòria: prestats o en garantia
6. Cartera d'inversió al venciment
Promemòria: prestats o en garantia
7. Ajustaments a actius financers per macrocobertures
8. Derivats de cobertura
9. Actius no corrents en venda
10. Participacions
10.1. Entitats associades
10.2. Entitats multigrup
10.3. Entitats del grup
11. Contractes d'assegurances vinculats a pensions
13. Actiu material
13.1. Immobilitzat material
13.1.1. D'ús propi
13.1.2. Cedit en arrendament operatiu
13.1.3. Afecte a la obra social
13.2. Inversions immobiliàries
Promemòria: adquirit en arrendament financer
14. Actiu intangible
14.1. Fons de comerç
14.2. Altre actiu intangible
15. Actius fiscals
15.1. Corrents
15.2. Diferits
16. Resta d'actius
Total actiu
Promemòria
1. Riscos contingents
2. Compromisos contingents
Milers d’euros

2013
12.278
41.980
41.354
552
74
647.826
634.902
12.924
106.084
1.454.574
43.969
1.381.153
29.452
13.060
43.504
1.878
762
14.153
3.177
10.976
16.278
16.278
12.469
3.809
8.593
8.593
8.522
10
8.512
6.048
2.256.396

2012
20.039
99.385
99.054
257
74
20.804
534.084
525.444
8.640
186.313
1.445.792
19.385
1.406.295
20.112
1.498
59.850
18.473
761
1.393
14.153
3.177
10.976
14.280
14.280
12.399
1.878
3
7.639
7.639
8.358
308
8.050
4.817
2.210.551

290.494
179.943

138.105
194.859
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PASSIU
1. Cartera de negociació
1.1. Dipòsits de bancs centrals
1.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
1.3. Dipòsits de la clientela
1.4. Dèbits representats per valors negociables
1.5. Derivats de negociació
1.6. Posicions curtes de valors
1.7. Altres passius financers
2. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en P i G
2.1. Dipòsits de bancs centrals
2.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
2.3. Dipòsits de la clientela
2.4. Dèbits representats per valors negociables
2.5. Passius subordinats
2.6. Altres passius financers
3. Passius financers a cost amortitzat
3.1. Dipòsits de bancs centrals
3.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
3.3. Dipòsits de la clientela
3.4. Dèbits representats per valors negociables
3.5. Passius subordinats
3.6. Altres passius financers
4. Ajustaments a passius financers per macrocobertures
5. Derivats de cobertura
6. Passius associats amb actius no corrents en venda
8. Provisions
8.1. Fons per a pensions i obligacions similars
8.2. Provisions per a impostos i altres contingències legals
8.3. Provisions per a riscos i compromisos contingents
8.4. Altres provisions
9. Passius fiscals
9.1. Corrents
9.2. Diferits
10. Fons de l'obra social
11. Resta de passius
12. Capital reemborsable a la vista
Total passiu

2013
1.876
1.876
2.091.550
354.549
15.581
1.703.807
17.613
1.528
133
1.395
8.976
1.930
7.046
102
4.105
2.108.137

2012
1.484
1.484
2.079.527
403.016
4.562
1.651.241
20.708
1.556
171
1.385
2.492
615
1.877
155
5.423
2.090.637

1. Fons propis
1.1. Capital
1.1.1. Escripturat
1.1.2. Menys: capital no exigit
1.2. Prima d'emissió
1.3. Reserves
1.4. Altres instruments de capital
1.4.1. D'instruments financers compostos
1.4.2. Quotes participatives i fons associats
1.4.3. Resta d'instruments de capital
1.5. Menys: valors propis
1.6. Resultat de l'exercici
1.7. Menys: dividends i retribucions
2. Ajustaments per valoració
2.1. Actius financers disponibles per a la venda
2.2. Cobertures dels fluxos d'efectiu
2.3. Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger
2.4. Diferències de canvi
2.5. Actius no corrents en venda
2.6. Resta d’ajustaments per valoració
Total patrimoni net
Total passiu i patrimoni net

130.573
65.866
65.866
56.825
7.882
17.686
17.686
148.259
2.256.396

125.022
63.997
63.997
53.657
7.368
-5.108
-5.108
119.914
2.210.551

Milers d’euros
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS 2013 I 2012
2013

2012

1. Interessos i rendiments assimilats

56.881

67.367

2. Interessos i càrregues assimilades

-25.876

-28.643

-

-

31.005

38.724

82

53

3. Remuneració de capital reemborsable a la vista
A) MARGE D'INTERESSOS
5. Rendiment d'instruments de capital
6. Comissions percebudes

17.134

17.894

7. Comissions pagades

-1.956

-2.014

8. Resultat d'operacions financeres (net)

13.941

2.736

3.475

1.507

8.1. Cartera de negociació
8.2. Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en P i G

-

-

11.454

2.478

-988

-1.249

39

82

10. Altres productes d'explotació

833

953

11. Altres càrregues d'explotació

-3.777

-3.132

B) MARGE BRUT

57.301

55.296

8.3. Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en P i G
8.4. Altres
9. Diferències de canvi (net)

12. Despeses d'administració

-31.092

-30.570

12.1. Despeses de personal

-18.984

-18.057

12.2. Altres despeses generals d'administració

-12.108

-12.513

-3.162

-2.684

13. Amortització
14. Dotacions a provisions (net)
15. Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net)
15.1. Inversions creditícies
15.2. Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en P i G
C) RESULTAT DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
16. Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net)
16.1. Fons de comerç i altre actiu intangible
16.2. Altres actius

28

-863

-12.905

-12.152

-13.120

-11.919

215

-233

10.170

9.027

-16

-6

-

-

-16

-6

17. Guanys (pèrdues) a la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda

-

-1

18. Diferència negativa en combinacions de negocis
19. Guanys (pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com a operacions
interrompudes
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

-

-

-200

-109

9.954

8.911

20. Impost sobre beneficis

-1.485

-1.077

21. Dotacions obligatòries a obres i fons socials
E) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
22. Resultat d'operacions interrompudes (net)
F) RESULTAT DEL EXERCICI
Milers d’euros

-587

-466

7.882

7.368

-

-

7.882

7.368
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ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DELS EXERCICIS 2013 I 2012
2013
(A) Resultat de l'exercici

2012

7.882

7.368

22.794

6.183

-

-

Guanys (Pèrdues) actuarials en plans de pensió de prestació definida

-

-

Actius no corrents en venda

-

-

(B) ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
Partides que no seran reclassificades a resultats

-

-

Partides que podran ser reclassificades a resultats

Impost sobre beneficis relacionat amb partides que no seran reclassificades a resultats

22.794

6.183

1. Actius financers disponibles per a la venda

30.448

8.302

1.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

41.783

9.774

1.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-11.335

-1.472

-

-

1.3. Altres reclassificacions
2. Cobertures de fluxes d'efectiu

-

-

2.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

2.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

2.3. Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes

-

-

2.4. Altres reclassificacions

-

-

3. Cobertura d'inversions netes en negocis a l'estranger

-

-

3.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

3.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

3.3. Altres reclassificacions

-

-

4. Diferències de canvi

-

-

4.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

4.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

4.3. Altres reclassificacions

-

-

-

-

5.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

5.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

5.3. Altres reclassificacions

-

-

-

-

5. Actius no corrents en venda

6. Guanys (Pèrdues) actuarials a plans de pensions
8. Resta d'ingressos i despeses reconegudes
9. Impost sobre beneficis
(C) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES
Milers d’euros

-

-

-7.654

-2.119

30.676

13.551
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ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET el 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
1. Saldo final el 31 de desembre de 2012
1.1. Ajustaments per canvi de criteri comptable
1.2. Ajustaments per errors
2. Saldo inicial ajustat
3. Total ingressos i despeses reconeguts
4. Altres variacions en el patrimoni net
4.1. Augments de capital
4.2. Reduccions de capital
4.3. Conversió de passius financers en capital
4.4. Increments d'altres instruments de capital
4.5. Reclassificació de passius financers a altres instruments de capital
4.6. Reclassificació d'altres instruments de capital a passius financers
4.7. Distribució de dividends / Remuneració als socis
4.8. Operacions amb instruments de capital propi (net)
4.9. Traspassos entre partides de patrimoni net
4.10. Increments (reduccions) per combinacions de risc
4.11. Dotació discrecional a obres i fons socials
4.12. Pagaments amb instruments de capital
4.13 Resta d'increments (reduccions) de patrimoni net
5. Saldo final el 31 de desembre de 2013
1. Saldo final el 31 de desembre de 2011
1.1. Ajustaments per canvi de criteri comptable
1.2. Ajustaments per errors
2. Saldo inicial ajustat
3. Total ingressos i despeses reconeguts
4. Altres variacions en el patrimoni net
4.1. Augments de capital
4.2. Reduccions de capital
4.3. Conversió de passius financers en capital
4.4. Increments d'altres instruments de capital
4.5. Reclassificació de passius financers a altres instruments de capital
4.6. Reclassificació d'altres instruments de capital a passius financers
4.7. Distribució de dividends / Remuneració als socis
4.8. Operacions amb instruments de capital propi (net)
4.9. Traspassos entre partides de patrimoni net
4.10. Increments (reduccions) per combinacions de risc
4.11. Dotació discrecional a obres i fons socials
4.12. Pagaments amb instruments de capital
4.13. Resta d'increments (reduccions) de patrimoni net
5. Saldo final el 31 de desembre de 2012
Milers d’euros

Capital
63.997
63.997
1.869
1.869
65.866
62.534
62.534
1.463
1.463
63.997

Prima
d’emissió
-

Reserves
53.657
53.657
3.168
-1.052
4.195
25
56.825
51.065
51.065
2.592
-1.387
3.979
53.657
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Altres
instruments
de capital
-

Resultat de
l’exercici
7.368
7.368
7.882
-7.368
-3.173
-4.195
7.882
6.151
6.151
7.368
-6.151
-2.022
-3.979
-150
7.368

Menys:
dividends i
retribucions
-

Total Fons
propis
125.022
125.022
7.882
-2.331
817
-3.173
25
130.573
119.750
119.750
7.368
-2.096
76
-2.022
-150
125.022

Ajustaments
per valoració
-5.108
-5.108
22.794
17.686
-11.291
-11.291
6.183
-5.108

Total patrimoni
net
119.914
119.914
30.676
-2.331
817
-3.173
25
148.259
108.459
108.459
13.551
-2.096
76
-2.022
-150
119.914
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ESTATS DE FLUXES D’EFECTIU DELS EXERCICIS 2013 I 2012
(A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

2013

2012

-22.869

-9.194

1. Resultat de l'exercici

7.882

7.368

2. Ajustaments per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explot.

1.583

9.028

3.162

2.684

2.1. Amortització
2.2. Altres ajustaments

-1.579

6.344

-43.274

208.440

59.238

52.280

-

-

3.3. Actius financers disponibles per a la venda

-79.494

128.632

3.4. Inversions creditícies

-21.902

27.434

-1.116

94

14.057

181.114

2.034

469

3. Augment/disminució net/a dels actius d'explotació
3.1. Cartera de negociació
3.2. Altres actius financers a valor raonable en canvis en P i G

3.5. Altres actius d'explotació
4. Augment/disminució net/a dels passius d'explotació
4.1. Cartera de negociació
4.2. Altres passius financers a valor raonable en canvis en P i G
4.3. Passius financers a cost amortitzat
4.4. Altres passius d'explotació

-

-

12.023

180.645

-

-

5. Cobraments/pagaments per impost sobre beneficis

-3.117

-1.736

(B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

17.465

4.092

6. Pagaments

-4.762

6.063

6.1. Actius materials

-2.944

1.758

6.2. Actius intangibles

-3.186

2.401

6.3. Participacions

-

177

6.4. Entitats depenents i altres unitats de negoci

-

-

6.5. Actius no corrents i passius associats en venda

-

-

6.6. Cartera d'inversió al venciment
6.7. Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió
7. Cobraments

-

-

1.368

1.727

22.227

10.155

7.1. Actius materials

-

-

7.2. Actius intangibles

-

-

7.3. Participacions

-

-

7.4. Entitats depenents i altres unitats de negoci
7.5. Actius no corrents i passius associats en venda
7.6. Cartera d'inversió al venciment
7.7. Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió
(C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

-

-

432

77

16.356

7.354

5.439

2.724

-2.357

-1.946
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2013

2012

-3.173

2.022

-3.173

2.022

8.2. Passius subordinats

-

-

8.3. Amortització d'instruments de capital propi

-

-

8.4. Adquisició d'instruments de capital propi

-

-

8.5. Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament

-

-

816

76

-

-

8. Pagaments
8.1. Dividends

9. Cobraments
9.1. Passius subordinats
9.2. Emissió d'instruments de capital propi

816

76

9.3. Alienació d'instruments de capital propi

-

-

9.4. Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament

-

-

-

-

(D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
(E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS (A+B+C+D)

-7.761

-7.048

(F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERÍODE

20.039

27.089

(G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE

12.278

20.039

Promemòria
COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE
1.1. Caixa

6.705

6.169

1.2. Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals

5.573

13.870

1.3. Altres actius financers

-

-

1.4. Menys: Descoberts bancaris reintegrables a la vista

-

-

12.278

20.039

Total efectiu i equivalents al final del període
Milers d’euros
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BALANÇOS de situació CONSOLIDATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012
ACTIU
1. Caixa i dipòsits en bancs centrals
2. Cartera de negociació
2.1. Dipòsits en entitats de crèdit
2.2. Crèdit a la clientela
2.3. Valors representatius en deute
2.4. Instruments de capital
2.5. Derivats de negociació
Promemòria: Prestats o en garantia
3. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en P i G
3.1. Dipòsits en entitats de crèdit
3.2. Crèdit a la clientela
3.3. Valors representatius de deute
3.4. Instruments de capital
Promemòria: Prestats o en garantia
4. Actius financers disponibles per a la venda
4.1. Valors representatius de deute
4.2. Instruments de capital
Promemòria: Prestats o en garantia
5. Inversions creditícies
5.1. Dipòsits en entitats de crèdit
5.2. Crèdit a la clientela
5.3. Valors representatius de deute
Promemòria: Prestats o en garantia
6. Cartera d'inversió al venciment
Promemòria: Prestats o en garantia
7. Ajustaments a actius financers per macrocobertures
8. Derivats de cobertura
9. Actius no corrents en venda
10. Participacions
10.1. Entitats associades
10.2. Entitats multigrup
11. Contractes d'assegurances vinculats a pensions
12. Actius per reassegurança
13. Actiu material
13.1. Immobilitzat material
13.1.1. D'ús propi
13.1.2. Cedit en arrendament operatiu
13.1.3. Afecte a l'obra social
13.2. Inversions immobiliàries
Promemòria: adquirit en arrendament financer
14. Actiu intangible
14.1. Fons de comerç
14.2. Altre actiu intangible
15. Actius fiscals
15.1. Corrents
15.2. Diferits
16. Resta d'actius
16.1. Existències
16.2. Altres
Total actiu
Promemòria
1. Riscos contingents
2. Compromisos contingents
Milers d’euros

2013
12.278
41.980
41.354
552
74
769.884
752.968
16.916
106.084
1.454.261
44.544
1.380.264
29.453
13.060
43.504
2.544
762
3.611
3.611
137
15.593
15.593
15.523
70
9.010
9.010
8.822
147
8.675
5.977
5.977
2.368.363

2012
20.039
99.385
99.054
257
74
20.804
636.857
626.465
10.392
186.313
1.444.945
19.838
1.404.995
20.112
1.498
59.850
18.473
761
1.393
3.138
3.138
123
13.613
13.613
13.610
3
8.161
8.161
9.692
373
9.319
4.923
4.923
2.302.880

290.494
179.943

137.821
194.859
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PASSIU
1. Cartera de negociació
1.1. Dipòsits de bancs centrals
1.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
1.3. Dipòsits de la clientela
1.4. Dèbits representats per valors negociables
1.5. Derivats de negociació
1.6. Posicions curtes de valors
1.7. Altres passius financers
2. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en P i G
2.1. Dipòsits de bancs centrals
2.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
2.3. Dipòsits de la clientela
2.4. Dèbits representats per valors negociables
2.5. Passius subordinats
2.6. Altres passius financers
3. Passius financers a cost amortitzat
3.1. Dipòsits de bancs centrals
3.2. Dipòsits d'entitats de crèdit
3.3. Dipòsits de la clientela
3.4. Dèbits representats per valors negociables
3.5. Passius subordinats
3.6. Altres passius financers
4. Ajustaments a passius financers per macrocobertures
5. Derivats de cobertura
6. Passius associats amb actius no corrents en venda
7. Passius per contractes d'assegurances
8. Provisions
8.1. Fons per a pensions i obligacions similars
8.2. Provisions per a impostos i altres contingències legals
8.3. Provisions per a riscos i compromisos contingents
8.4. Altres provisions
9. Passius fiscals
9.1. Corrents
9.2. Diferits
10. Fons de l'obra social
11. Resta de passius
12. Capital reemborsable a la vista
Total passiu

2013
1.876
1.876
2.034.830
354.549
15.581
1.646.166
18.534
156.133
1.528
133
1.395
10.552
1.979
8.573
4.796
4.297
2.214.012

2012
1.484
1.484
2.010.477
403.016
4.562
1.581.509
21.390
156.739
1.856
171
1.685
2.953
712
2.241
4.551
5.490
2.183.550

1. Fons propis
1.1. Capital
1.1.1. Escripturat
1.1.2. Menys: Capital no exigit
1.2. Prima d'emissió
1.3. Reserves
1.3.1. Reserves (pèrdues) acumulades
1.3.2. Reserves (pèrdues) d'entitats valorades pel mètode de la participació
1.4. Altres instruments de capital
1.4.1. D'instruments financers compostos
1.4.2. Quotes participatives i fons associats
1.4.3. Resta d'instruments de capital
1.5. Menys: Valors propis
1.6. Resultat de l'exercici atribuït a l'entitat dominant
1.7. Menys: Dividends i retribucions
2. Ajustaments per valoració
2.1. Actius financers disponibles per a la venda
2.2. Cobertures dels fluxos d'efectiu
2.3. Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger
2.4. Diferències de canvi
2.5. Actius no corrents en venda
2.6. Entitats valorades pel mètode de la participació
2.7. Resta d'ajustaments per valoració
3. Interessos minoritaris
3.1. Ajustaments per valoració
3.2. Resta
Total patrimoni net
Total patrimoni net i passiu

131.711
65.866
65.866
60.723
60.718
5
-4.144
9.266
21.526
21.156
370
1.114
25
1.089
154.351
2.368.363

125.005
63.997
63.997
56.575
56.570
5
-4.078
8.511
-6.523
-6.448
-75
848
-4
852
119.330
2.302.880

Milers d’euros
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2013 I 2012
1. Interessos i rendiments assimilats
2. Interessos i càrregues assimilades
3. Remuneració de capital reemborsable a la vista
A) MARGE D'INTERESSOS
4. Rendiment d'instruments de capital
5. Resultat d'entitats valorades pel mètode de la participació
6. Comissions percebudes
7. Comissions pagades
8. Resultat d'operacions financeres (net)
8.1. Cartera de negociació
8.2. Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en P i G
8.3. Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en P i G
8.4. Altres
9. Diferències de canvi (net)
10. Altres productes d'explotació
10.1. Ingressos de contractes d'assegurances i reassegurances emesos
10.2. Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers
10.3. Resta de productes d'explotació
11. Altres càrregues d'explotació
11.1. Despeses de contractes d'assegurances i reassegurances
11.2. Variació d'existències
11.3. Resta de càrregues d'explotació
B) MARGE BRUT
12. Despeses d'administració
12.1. Despeses de personal
12.2. Altres despeses generals d'administració
13. Amortització
14. Dotacions a provisions (net)
15. Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net)
15.1. Inversions creditícies
15.2. Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en P i G
C) RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ
16. Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net)
16.1. Fons de comerç i altre actiu intangible
16.2. Altres actius
17. Guanys (Pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda
18. Diferència negativa en combinacions de negocis
19. Guanys (Pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com a
operacions interrompudes
D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
20. Impost sobre beneficis
21. Dotació obligatòria a obres i fons socials
E) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES
22. Resultat d'operacions interrompudes (net)
F) RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI
F1) Resultat atribuït a l'entitat dominant
F2) Resultat atribuït a interessos minoritaris
Milers d’euros

2013
61.329
-24.313
37.016
51
60
17.572
-1.692
14.367
3.475
11.764
-872
39
58.646
58.118
3
525
-64.306
-60.509
-3.797
61.753
-33.564
-20.701
-12.863
-3.315
28
-12.842
-13.120
278
12.060
-16
-16
23
-

2012
71.727
-27.856
43.871
53
31
18.893
-1.794
2.828
1.507
2.570
-1.249
82
100.693
100.129
3
561
-105.329
-102.172
-3.157
59.328
-33.109
-19.829
-13.280
-2.838
-999
-12.165
-11.919
-246
10.217
-6
-6
299
-

-200
11.867
-1.985
-587
9.295
9.295
9.266
29

-109
10.401
-1.479
-466
8.456
8.456
8.511
-55
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ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2013 I 2012
2013

2012

9.295

8.456

28.079

6.927

-

-

Guanys (Pèrdues) actuarials en plans de pensió de prestació definida

-

-

Actius no corrents en venda

-

-

A) RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI
B) ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
Partides que no seran reclassificades a resultats

Impost sobre beneficis relacionat amb partides que no seran reclassificades a resultats
Partides que podran ser reclassificades a resultats
1. Actius financers disponibles per a la venda

-

-

28.079

6.927

37.356

9.471

1.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

48.367

11.827

1.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-11.011

-2.356

-

-

-

-

2.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

2.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

2.3. Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes

-

-

2.4. Altres reclassificacions

-

-

1.3. Altres reclassificacions
2. Cobertures dels fluxos d'efectiu

3. Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger

-

-

3.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

3.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

3.3. Altres reclassificacions

-

-

4. Diferències de canvi

-

-

4.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

4.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

4.3. Altres reclassificacions

-

-

5. Actius no corrents en venda

-

-

5.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

5.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

-

-

5.3. Altres reclassificacions

-

-

-

-

445

-75

6. Guanys (Pèrdues) actuarials en plans de pensions
7. Entitats valorades pel mètode de la participació

445

-75

7.2. Imports transferits al compte de pèrdues i guanys

7.1. Guanys (Pèrdues) per valoració

-

-

7.3. Altres reclassificacions

-

-

-

-

8. Resta d'ingressos i despeses reconeguts
9. Impost sobre beneficis

-9.722

-2.469

C) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B)

37.374

15.383

C 1) Atribuïts a l'Entitat dominant

37.315

15.434

59

-51

C 2) Atribuïts als interessos minoritaris
Milers d’euros
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ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT
EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012

1. Saldo final el 31 de desembre de 2012
1.1. Ajustaments per canvi de criteri comptable
1.2. Ajustaments per errors
2. Saldo inicial ajustat
3. Total ingressos i despeses reconeguts
4. Altres variacions en el patrimoni net
4.1. Augments de capital
4.2. Reduccions de capital
4.3. Conversió de passius financers en capital
4.4. Increments d'altres instruments de capital
4.5. Reclassificació de passius financers a altres instruments de capital
4.6. Reclassificació d'altres instruments de capital a passius financers
4.7. Distribució de dividends / Remuneració als socis
4.8. Operacions amb instruments de capital propi (net)
4.9. Traspassos entre partides de patrimoni net
4.10. Increments (reduccions) per combinacions de risc
4.11. Dotació discrecional a obres i fons socials
4.12. Pagaments amb instruments de capital
4.13. Resta d'increments (reduccions) de patrimoni net
5. Saldo final a 31 de desembre de 2013
1. Saldo final el 31 de desembre de 2011
1.1. Ajustaments per canvi de criteri comptable
1.2. Ajustaments per errors
2. Saldo inicial ajustat
3. Total ingressos i despeses reconeguts
4. Altres variacions en el patrimoni net
4.1. Augments de capital
4.2. Reduccions de capital
4.3. Conversió de passius financers en capital
4.4. Increments d'altres instruments de capital
4.5. Reclassificació de passius financers a altres instruments de capital
4.6. Reclassificació d'altres instruments de capital a passius financers
4.7. Distribució de dividends / Remuneració als socis
4.8. Operacions amb instruments de capital propi (net)
4.9. Traspassos entre partides de patrimoni net
4.10. Increments (reduccions) per combinacions de risc
4.11. Dotació discrecional a obres i fons socials
4.12. Pagaments amb instruments de capital
4.13. Resta d'increments (reduccions) de patrimoni net
5. Saldo final a 31 de desembre de 2012
Milers d’euros

Capital
63.997
63.997
1.869
1.869
65.866
62.534
62.534
1.463
1.463
63.997

Reserves
56.575
56.575
4.148
-1.052
5.200
60.723
54.374
54.374
2.201
-1.387
3.588
56.575

Menys:
Valors
propis
-4.078
-4.078
-66
-66
-4.144
-3.989
-3.989
-89
-89
-4.078
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Resultat de
l’exercici
atribuït a
l’entitat
dominant
8.511
8.511
9.266
-8.511
-3.173
-5.338
9.266
5.747
5.747
8.511
-5.747
-2.022
-3.575
-150
8.511
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Menys:
Dividends i
retribucions
-

Total fons
propis
125.005
125.005
9.266
-2.560
817
-3.173
-204
131.711
118.666
118.666
8.511
-2.172
76
-2.022
-76
-150
125.005

Ajustaments
per valoració
-6.523
-6.523
28.049
21.526
-13.446
-13.446
6.923
-6.523

Total fons
propis
118.482
118.482
37.315
-2.560
817
-3.173
-204
153.237
105.220
105.220
15.434
-2.172
76
-2.022
-76
-150
118.482

Interessos
minoritaris
848
848
59
207
207
1.114
840
840
-51
59
59
848

Total patrimoni
net atribuït
a l’entitat
dominant
119.330
119.330
37.374
-2.353
817
-3.173
3
154.351
106.060
106.060
15.383
-2.113
76
-2.022
-17
-150
119.330
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ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CONSOLIDATS DELS EXERCICIS 2013 I 2012
(A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat consolidat de l'exercici
2. Ajustaments per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

2013

2012

-25.729

-8.010

9.295

8.456

-1

16.311

2.1. Amortització

3.315

2.839

2.2. Altres ajustaments

-3.316

13.472

-58.195

234.248

59.238

53.788

3. Augment/Disminució net/a dels actius d'explotació
3.1. Cartera de negociació
3.2. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en P i G

-

-

3.3. Actius financers disponibles per a la venda

-93.214

153.951

3.4. Inversions creditícies

-22.436

26.388

3.5. Altres actius d'explotació
4. Augment/Disminució net/a dels passius d'explotació
4.1. Cartera de negociació
4.2. Altres passius financers a valor raonable amb canvis en P i G
4.3. Passius financers a cost amortitzat
4.4. Altres passius d'explotació

-1.783

121

26.387

201.980

2.034

469

-

-

24.353

119.038

-

82.473

5. Cobraments/Pagaments per impost sobre beneficis

-3.215

-509

(B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

20.549

1.980

6. Pagaments

-3.034

6.679

6.1. Actius materials

-2.940

1.742

6.2. Actius intangibles

-3.204

2.667

6.3. Participacions

-

133

6.4. Entitats depenents i altres unitats de negoci

-

-

6.5. Actius no corrents i passius associats en venda

-

-

6.6. Cartera d'inversió al venciment

-

-

6.7. Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió

3.110

2.137

23.583

8.659

7.1. Actius materials

-

-

7.2. Actius intangibles

-

-

7.3. Participacions

-

-

7.4. Entitats depenents i altres unitats de negoci

-

-

432

80

7. Cobraments

7.5. Actius no corrents i passius associats en venda
7.6. Cartera d'inversió al venciment
7.7. Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió
(C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

16.356

7.354

6.795

1.225

-2.581

-2.037
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8. Pagaments
8.1. Dividends

2013

2012

-3.173

2.110

-3.173

2.022

8.2. Passius subordinats

-

-

8.3. Amortització d'instruments de capital propi

-

-

8.4. Adquisició d'instruments de capital propi

-

88

8.5. Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament
9. Cobraments
9.1. Passius subordinats

-

-

592

73

-

-

592

73

9.3. Alienació d'instruments de capital propi

-

-

9.4. Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament

-

-

-

-

9.2. Emissió d'instruments de capital propi

(D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
(E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS (A+B+C+D)

-7.761

-7.049

(F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERÍODE

20.039

27.090

(G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE

12.278

20.039

1.1. Caixa

6.705

6.169

1.2. Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals

Promemòria
Components de l'efectiu i equivalents al final del període
5.573

13.870

1.3. Altres actius financers

-

-

1.4. Menys: descoberts bancaris reintegrables a la vista

-

-

12.278

20.039

Total efectiu i equivalents al final del període
Milers d’euros

professio

Informe financer del
Grup Caixa d’Enginyers
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9.	Informe financer del
Grup Caixa d’Enginyers
9.1 Informe de l’activitat
9.1.1 Actiu
Durant l’exercici 2013, en un entorn de canvis normatius
i reformes estructurals en el sector financer, el Grup ha
continuat augmentant les seves xifres d’activitat, volum de
negoci i base dels socis que mantenen dipositada la seva
confiança en el Grup Caixa d’Enginyers.
L’actiu total del Grup, en data 31 de desembre de 2013, és
de 2.368.363 milers d’euros, la qual cosa representa un
increment del 2,84% respecte al tancament de l’exercici
2012. En aquest sentit, la principal variació correspon a les
inversions en valors representatius de deute, que han passat
de 805.481 milers d’euros a 867.279 milers d’euros, en
data 31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament, la
qual cosa representa un increment de 61.798 milers d’euros
(7,67%, en termes relatius).

En conjunt, els valors representatius de deute, altres
instruments de capital i derivats de negociació han passat
de 816.204 milers d’euros a 884.821 milers d’euros, en
data 31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament, i
representen un 37,36% de l’actiu total.
Com es detalla a continuació, aquest increment respon,
bàsicament, a inversions en actius de deute públic de bona
qualitat creditícia. Tot seguit s’analitzen els principals tipus de
carteres en què es distribueixen aquestes inversions:

Distribució de les inversions per tipus de cartera

Evolució de l’actiu (en milions d’euros)
2013

2.368

2012

2.303

2011

2.085

2010

1.819

2009

1.811

l Cartera de negociació, 4,74%
l Cartera d’inversió a venciment, 4,92%
l Cartes d’actius financers disponibles per a la venda, 87,01%
l Cartera d’inversions creditícies, 3,33%
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 a cartera de negociació engloba les posicions en valors
L
i altres instruments financers adquirides amb finalitats de
negociació, i el 31 de desembre de 2013 té 41.980 milers
d’euros, distribuïts en 41.354 milers d’euros de deute
públic i renda fixa corporativa, 552 milers d’euros de fons
d’inversió i renda variable i 74 milers d’euros en derivats de
negociació. El 31 de desembre de 2012, aquesta cartera
tenia 99.385 milers d’euros, la qual cosa representa una
disminució de 57.405 milers d’euros (-57,76%, en termes
relatius).
 a cartera d’inversió a venciment, la finalitat bàsica de la
L
qual és la cobertura de passius per matching de venciments
entre actius i passius, té, en data 31 de desembre de
2013, 43.504 milers d’euros, davant dels 59.850 milers
d’euros que tenia al tancament de l’exercici 2012, la qual
cosa significa una disminució de 16.346 milers d’euros
(-27,31%, en termes relatius). La TIR mitjana de compra
dels actius integrats a aquesta cartera, en data 31 de
desembre de 2013, ha estat del 3,18%.
 a cartera d’actius financers disponibles per a la venda
L
engloba, bàsicament, posicions en actius de renda fixa.
El 31 de desembre de 2013, aquesta cartera té 769.884
milers d’euros, distribuïts en 752.968 milers d’euros de
deute públic, renda fixa corporativa i bons de titulització
d’actius i 16.916 milers d’euros de fons d’inversió i renda
variable. El 31 de desembre de 2012, aquesta cartera
tenia 636.857 milers d’euros, la qual cosa vol dir que ha
experimentat un increment de 133.027 milers d’euros
(20,89%, en termes relatius).
 i ens centrem en els valors representatius de deute que
S
formen part de la cartera d’inversions creditícies, s’han
situat, en data 31 de desembre de 2013, en 29.453 milers
d’euros corresponents, íntegrament, a bons de titulització
hipotecària en què l’Entitat ha participat com a cedent,
davant dels 20.112 milers d’euros registrats al tancament
de l’exercici del 2012.

La inversió creditícia s’ha situat, al tancament de l’exercici
2013, en 1.454.261 milers d’euros, i ha registrat un
increment del 0,64%, en termes relatius, respecte al
tancament de l’exercici anterior, com a resultat de l’increment
dels dipòsits en entitats de crèdit i dels valors representatius
de deute.

Tot seguit es mostra l’evolució del pes de la inversió creditícia
respecte a la resta de l’actiu en els últims cinc exercicis:

Inversió creditícia respecte a la resta de l’actiu
(en milions d’euros)
1.454

2013

914
1.445

2012

858
1.432

2011

653
1.449

2010

370
1.423

2009

388
l Inversió creditícia
l Resta d’actius

En aquest sentit, la inversió creditícia, en l’exercici 2013,
representa un 61,40% de l’actiu total.

Inversió creditícia respecte al total de l’actiu (%)

l Inversió creditícia, 61,40%
l Resta d’actius, 38,60%
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El crèdit a la clientela, que forma part de la cartera d’inversió
creditícia, ha registrat una disminució de l’1,76% respecte
a l’exercici anterior, amb la qual cosa ha assolit la xifra
d’1.380.264 milers d’euros, al tancament de l’exercici 2013,
i ha mantingut una bona qualitat de la cartera creditícia en
un entorn caracteritzat pel deteriorament dels actius crediticis
del sistema financer.

Evolució del crèdit a la clientela
(en milions d’euros)
2013

1.380

2012

1.405

2011

1.394

2010

1.401

2009

1.342

Dins del crèdit a la clientela, el crèdit a deutors amb
garantia hipotecària és d’1.198.644 milers d’euros, en
data 31 de desembre de 2013, el que representa un
86,84% del total del crèdit a la clientela i un 50,61% de
l’actiu total.

1.230
1.199

2012

1.268
1.231

2011

1.296
1.254

2010

1.312
1.262

2009

Distribució del nombre d’altes de préstecs

l Préstecs amb garantia real hipotecària, 31,45%
l Préstecs amb altres garanties reals, 6,44%
l Préstecs sense garantia real, 62,11%

Pel que fa a l’evolució de la distribució de la cartera creditícia,
cal destacar-ne el manteniment d’una bona qualitat, ja que
una gran part dels actius s’empara amb garanties reals, la
majoria de les quals són hipotecàries.

Evolució dels deutors amb garantia hipotecària
(en milions d’euros)
2013

Cal assenyalar que el nombre d’operacions de crèdit amb
garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2013
ha ascendit a 391, la qual cosa representa un import total
de nou finançament atorgat de 51.039 milers d’euros.
Si considerem el finançament total concedit, el nombre
d’operacions formalitzades durant aquest exercici ha estat de
1.243, amb un import de 68.302 milers d’euros. Aquestes
xifres són el resultat de l’aposta de l’Entitat per mantenir el
flux de finançament als socis i a l’economia.

1.257
1.198
l Amb garantia real hipotecària inclosos els titulitzats fora de balanç
l Amb garantia real hipotecària
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Evolució de la distribució del crèdit a la clientela
amb risc normal per tipus de garantia
11%
2%
87%
10%
2%
88%
8%
2%
90%
8%
2%
90%
8%
2%
90%

2013

2012

2011

2010

2009

Així mateix, els crèdits dubtosos estan constituïts per un
81,96% d’actius coberts amb garantia real hipotecària,
per un 1,13% amb altres garanties reals i únicament
el 16,91% que resta correspon a actius amb garantia
personal.

Distribució del risc dubtós
per tipus de garantia i de producte

l Amb garantia real hipotecària
l Amb altres garanties reals
l Resta

En el cas del crèdit a la clientela classificat com a risc
normal, els actius amb garantia real representen el
88,67% de la cartera, i un 86,64% tenen garanties
hipotecàries.

Distribució del crèdit a la clientela amb risc normal
per tipus de garantia

l Préstecs amb garantia hipotecària, 76,60%
l Comptes de crèdit amb garantia hipotecària, 5,36%
l Préstecs amb garantia de valors, 0,39%
l Comptes de crèdit amb garantia de valors, 0,74%
l Préstecs amb garantia personal, 10,72%
l Comptes de crèdit amb garantia personal, 1,82%
l Descoberts en comptes corrents, 4,37%

Més d’un 74% del crèdit amb garantia hipotecària
correspon a operacions de finançament per a l’adquisició i la
rehabilitació de l’habitatge. Cal destacar que el 55,94% del
crèdit amb garantia hipotecària a les llars per a l’adquisició
d’habitatge presenta un Loan to Value (LTV) inferior o igual al
80%, partint de les taxacions convenientment actualitzades
durant l’exercici 2013.

l Deutors amb garantia real hipotecària, 86,64%
l Deutors amb altres garanties reals, 2,03%
l Deutors amb garantia personal, 11,33%
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Distribució per LTV del crèdit hipotecari
a les llars per a adquisició d’habitatge
LTV≤50%

50%<LTV≤80%

80%<LTV≤100%

LTV>100%

Evolució dels actius dubtosos
(en milers d’euros)
25,55%

30,39%

2013 3.756

30.033

33.789

2012 8.148

21.885

30.033

2011 4.402

17.483

21.885

2010 1.005

16.478

17.483

2009 9.655

6.823

21,54%

22,52%

A més, cal considerar l’increment de les operacions de
refinançament i reestructuració dutes a terme per l’Entitat
amb la finalitat de facilitar al soci el pagament del deute
per poder fer front a la totalitat dels imports deguts, que, al
tancament de l’exercici 2013, és de 35.706 milers d’euros
respecte als 34.712 milers d’euros assolits l’exercici anterior,
la qual cosa representa un 2,59% del total del crèdit a la
clientela.
El 31 de desembre de 2013, els actius dubtosos de la
cartera d’inversió creditícia s’han situat en 33.789 milers
d’euros, que es distribueixen en 27.695 milers d’euros
corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia
hipotecària i 6.094 milers d’euros a la resta de préstecs i
crèdits. El 31 de desembre de 2012, els actius dubtosos
pujaven a 30.033 milers d’euros, la qual cosa significa que,
durant l’exercici 2012, s’ha produït un augment de 3.756
milers d’euros (12,51%, en termes relatius).

16.478

l Entrades netes
l Saldo inicial

La ràtio de morositat de la cartera d’inversió creditícia, en
data 31 de desembre de 2013, és del 2,33%, davant del
2,04% del 31 de desembre de 2012. Si ens centrem en
l’àmbit hipotecari, la ràtio de morositat s’ha situat, en data
31 de desembre de 2013, en el 2,21%, davant de l’1,84%
al tancament de l’exercici 2012. Cal destacar que l’Entitat ha
mantingut la ràtio de morositat substancialment per sota de
la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament
de 2013, en el 13,62%. Aquesta evolució és el resultat
de l’aplicació rigorosa d’una estricta política de concessió
creditícia, de la qualitat dels actius i de les seves garanties.

Evolució de la ràtio de morositat (%)
13,62%

2013

2,33%
10,43%

2012

2,04%
7,84%

2011

1,50%
5,81%

2010

1,19%
5,08%

2009
l Caixa d’Enginyers
l Sector financer

1,17%
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Les provisions de la cartera d’inversió creditícia han
augmentat de 34.266 milers d’euros a 43.622 milers
d’euros, en data 31 de desembre de 2012 i 2013,
respectivament, com a resultat de l’aplicació de criteris de
màxima prudència valorativa i en línia amb els requeriments
d’una fase econòmica recessiva (vegeu l’anàlisi de les
dotacions a l’apartat 9.2.1. Resultat consolidat d’aquest
informe).

Evolució de la distribució per provisió genèrica

Evolució de la distribució per provisions
(en milers d’euros)

2010

59,97%
20,22%
19,81%

2009

54,19%
22,55%
23,26%

23.094
2013 14.617
5.911

43.622

16.738
2012 15.746
1.782

34.266

11.290
2011 13.579
6.127
2010 14.486
6.634
2009 14.259

2013

87,41%
1,99%
10,60%

2012

88,26%
2,04%
9,70%

2011

82,51%
2,23%
15,26%

l Op. amb garantia real sobre l’habitatge
l Op. amb altres garanties reals
l Op. sense garantia real

24.869

Evolució de la distribució per provisió específica

20.613

2013

78,44%
0,62%
20,94%

2012

70,36%
0,49%
29,15%

20.893

l Provisió específica
l Provisió genèrica
l Provisió subestàndard

Cal assenyalar que el 87,41%, el 78,44% i el 87,86% de
les provisions genèriques, de les provisions específiques i de
les provisions subestàndard, respectivament, estan cobrint
actius emparats per garantia hipotecària.
Així mateix, el 20,94% de les provisions específiques està
destinat a cobrir el risc d’insolvències d’actius dubtosos
sense garantia real, seguint criteris d’estricta prudència en la
classificació dels actius, així com en la cobertura del risc de
crèdit.

2011

63,36%
0,45%
36,19%

2010

39,53%
0,05%
60,42%

2009

21,98%
54,05%
23,97%
l Op. amb garantia real sobre l’habitatge
l Op. amb altres garanties reals
l Op. sense garantia real

Evolució de la distribució per provisió subestàndard
2013

87,86%
11,14%
1,00%

2012

73,95%
25,75%
0,30%
l Op. amb garantia real sobre l’habitatge
l Op. amb altres garanties reals
l Op. sense garantia real
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La política estricta en la concessió del crèdit adoptada
per l’Entitat, que comporta saldos dubtosos reduïts,
combinada amb l’aplicació de criteris de màxima
prudència valorativa en la determinació de les necessitats
de cobertura del risc de crèdit, es tradueix en una ràtio
de cobertura elevada de la cartera d’inversió creditícia
deteriorada, que s’ha situat en el 129,10%, en data 31
de desembre de 2013, per sobre del 114,09% assolit
en el tancament de l’exercici anterior i, així mateix, molt
superior a la mitjana del sector financer, que ha tancat
l’exercici 2013 en el 58,03%.

Evolució de la ràtio de cobertura (%)
58,03%

2013

129,10%
73,82%

2012

114,09%
59,58%

2011

113,63%
66,88%

2010

117,90%
58,65%

2009

126,79%
l Caixa d’Enginyers
l Sector financer

Els actius no corrents en venda, tots ells corresponents a
actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han
situat en 762 milers d’euros, en data 31 de desembre de
2013, davant dels 1.393 milers d’euros del tancament
de l’exercici anterior. Aquesta disminució és el resultat del
moviment dels actius classificats en aquesta partida, que
es correspon a tres noves adjudicacions, tres alienacions
i una reclassificació a l’actiu material propi. Així mateix,
el volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de
2013, representa el 0,03% de l’actiu total de l’Entitat. Cal
assenyalar que la gestió dels actius rebuts en pagament
de deutes la realitza la mateixa Entitat.
La titulització hipotecària és el procés mitjançant el qual
una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari
que té en l’actiu del seu balanç per transformar-los en
actius financers negociables en mercats organitzats.

Per tant, és un instrument de finançament pel qual
s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element
col·lateral per convertir-se en actius financers líquids
negociables.
Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes
de titulització hipotecària multicedents, dels quals,
actualment, quatre continuen vigents amb un import
pendent d’amortitzar, en data 31 de desembre de
2013, de 78.017 milers d’euros, davant d’un import
inicial de 281 milions d’euros.
A més, l’Entitat ha fet, com a cedent única, dos
programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons
Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius,
i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització
d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450
milions d’euros, respectivament. En data 31 de
desembre de 2013, l’import pendent d’amortització
per a totes dues titulitzacions és de 599.653 milers
d’euros.
Tot seguit s’inclou la distribució per qualificació
creditícia dels bons emesos pels sis programes de
titulització actius, multicedents i unicedents, abans
esmentats, que l’Entitat manté en cartera, en data 31
de desembre de 2013, per un import total de 672.084
milers d’euros.

Distribució per qualificació creditícia

l A- 84,48%
l BBB+ 2,29%
l BBB 0,80%
l BB+ 2,39%
l B+ 10,04%
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Vegeu l’apartat 9.3. Gestió del risc d’aquest informe, en el
qual s’analitzen de manera exhaustiva els diferents riscos
assumits pel Grup.

Recursos totals gestionats (en milions d’euros)

9.1.2 Passiu i altres recursos gestionats

2012

Volum de negoci

2011

El volum de negoci, definit, en l’àmbit de gestió, com la suma
dels recursos de tercers gestionats i de la cartera d’inversió
creditícia, és de 4.649.098 milers d’euros, en data 31 de
desembre de 2013, davant dels 4.465.289 milers d’euros
del 31 de desembre de 2012, la qual cosa representa un
increment de 183.809 milers d’euros (4,12%, en termes
relatius).

2010

Recursos gestionats
El total de recursos de tercers gestionats i fons propis, en data
31 de desembre de 2013, és de 3.353.840 milers d’euros,
davant dels 3.146.346 milers d’euros del 31 de desembre
de 2012, la qual cosa representa un increment de 207.494
milers d’euros (6,59%, en termes relatius).
Tot seguit es detalla la distribució dels recursos gestionats
esmentats:

2013
Fons propis

122
1.998
1.234
116
1,980
1.049
113
1.864
968
93
1.650
985
90
1.633
863

2013

2009
l Fons propis
l Recursos de balanç
l Recursos fora de balanç

Si ens centrem en els recursos totals de tercers gestionats,
el 31 de desembre de 2013 són de 3.231.396 milers
d’euros, davant dels 3.029.852 milers d’euros del 31 de
desembre de 2012, la qual cosa representa un increment
de 201.544 milers d’euros (6,65%, en termes relatius).
Concretament, els recursos de balanç i els recursos de
fora de balanç gestionats han augmentat un 0,87% i un
17,57%, respectivament, com a resultat d’un entorn financer
de reducció dels tipus d’interès i del desenvolupament d’una
estratègia de potenciació dels serveis d’inversió, a través de
l’àmplia oferta de vehicles d’inversió col·lectiva, el tractament
fiscal dels quals és més favorable que el dels productes
d’estalvi tradicionals.

2012

2011

2010

2009

122.444

116.494

112.919

93.103

90.539

Recursos de balanç

1.997.666

1.980.478

1.864.017

1.650.209

1.632.556

Recursos fora de balanç

1.233.730

1.049.374

967.582

985.330

862.853

Recursos de tercers
gestionats i fons propis

3.353.840

3.146.346

2.944.518

2.728.642

2.585.948

(xifres econòmiques en milers d’euros)
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Recursos gestionats del passiu
Els recursos gestionats del passiu s’han situat, en data
31 de desembre de 2013, en 1.997.666 milers d’euros
en comparació dels 1.980.478 milers d’euros del 31 de
desembre de 2012, la qual cosa representa un increment
de 17.188 milers d’euros (0,87%, en termes relatius).
Tot seguit s’analitzen les principals partides dels recursos
gestionats que formen part de l’epígraf de dipòsits de la
clientela del passiu.
Els dipòsits de la clientela han incrementat en 64.657 milers
d’euros (4,09%, en termes relatius) i són, en data 31 de
desembre de 2013, 1.646.166 milers d’euros, enfront de
l’1.581.509 milers d’euros del tancament de l’exercici 2012.

Evolució dels dipòsits de la clientela
(en milions d’euros)
2013

1.646

2012

1.582

2011

1.565

2010

2009

Els dipòsits a la vista han experimentat un increment
de 86.421 milers d’euros (14,98%, en termes
relatius) i han passat de 576.852 milers d’euros a
663.273 milers d’euros en data 31 de desembre de
2012 i 2013, respectivament.

n 

1.354

1.450

La composició dels dipòsits de la clientela segons la seva
naturalesa es distribueix així:
2013

Les imposicions a termini han passat de 710.918
milers d’euros al tancament de 2012 a 788.401
milers d’euros el 31 de desembre de 2013, la qual
cosa es tradueix en un increment de 77.483 milers
d’euros (10,90%, en termes relatius).

n 

El finançament amb col·lateral, obtingut a través de
les cessions temporals d’actius, ha passat de 227.081
milers d’euros a 116.960 milers d’euros en data
31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament,
la qual cosa representa una reducció de 110.121
milers d’euros (-48,49%, en termes relatius),
perquè, bàsicament, l’increment del volum de
comptes corrents i d’imposicions a termini, comentat
anteriorment, ha permès disminuir les necessitats de
finançament amb col·lateral.

n 

Així mateix, el finançament del Banc Central Europeu
és de 354.549 milers d’euros, en data 31 de desembre
de 2013, respecte als 403.016 milers d’euros
de l’exercici anterior, la qual cosa representa una
disminució de 48.467 milers d’euros (-12,03%, en
termes relatius).
Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut
una ràtio de liquiditat estructural del 114,82% al
tancament de l’exercici 2013, més de 40 punts per
sobre de la mitjana del sector financer, cosa que
consolida la seva posició excel·lent de liquiditat i
permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com
2012

Variació (abs)

Variació (%)

Dipòsits a la vista

663.273

576.852

86.421

14,98%

Dipòsits a termini

857.681

769.736

87.945

11,43%

Dels quals són imposicions a termini

788.401

710.918

77.483

10,90%

Cessions temporals d’actius

116.960

227.081

-110.121

-48,49%

8.252

7.840

412

5,26%

1.646.166

1.581.509

64.657

4,09%

Ajustos per valoració
Total dipòsits de clients
(xifres econòmiques en milers d’euros)
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a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn,
aquesta situació òptima de liquiditat permet disposar d’una
àmplia oferta de finançament als socis i a l’economia
(vegeu l’apartat 9.3.4. Gestió del risc-Risc estructural de
liquiditat d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç
Els recursos gestionats de fora de balanç han ascendit a
1.233.730 milers d’euros, en data 31 de desembre de
2013, en comparació dels 1.049.374 milers d’euros del 31
de desembre de 2012, la qual cosa representa un increment
del 17,57%, en termes relatius. Aquestes dades reflecteixen
l’èxit de l’estratègia adoptada pel Grup de proporcionar una
àmplia oferta de serveis d’inversió als socis.
El Grup comercialitza fons d’inversió gestionats per la filial
Caixa d’Enginyers Gestió i fons d’inversió gestionats per
entitats externes al Grup. Els primers representen un 82,00%
del patrimoni total comercialitzat en data 31 de desembre
de 2013. Pel que fa als fons d’inversió comercialitzats de
tercers, el seu patrimoni, al tancament de 2013, s’ha situat
en 94.199 milers d’euros. Tot seguit es mostra l’evolució dels
fons d’inversió comercialitzats pel Grup en els últims cinc
exercicis:

Evolució dels fons d’inversió comercialitzats
(en milers d’euros)
429.221

2013

94.199
290.319

2012

71.778
227.715

2011

55.040
271.357

2010

68.303
274.549

2009

23.882
l FI Caixa d’Enginyers
l FI externs

Si ens centrem en els 21 fons d’inversió gestionats
per Caixa d’Enginyers Gestió, durant l’exercici 2013 el
patrimoni final ha ascendit a 429.221 milers d’euros,
davant dels 290.319 milers d’euros de l’exercici 2012,
la qual cosa representa un increment significatiu del
47,84%, en termes relatius. La bona acollida dels nous
fons d’inversió garantits, l’increment de les subscripcions
netes i la rendibilitat positiva dels fons d’inversió expliquen
la bona evolució d’aquesta línia de negoci. Aquest
increment ha estat superior al conjunt del sector, que
s’ha situat en un 21,7%. L’evolució dels fons d’inversió
gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió en els últims cinc
exercicis és la següent:

Evolució dels fons d’inversió Caixa d’Enginyers Gestió
(en milers d’euros)
2013

429.221

2012

290.319

2011

227.715

2010

271.357

2009

274.549

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons
d’inversió gestionats s’ha situat en 20.404 i 14.999 comptes
en data 31 de desembre de 2013 i 2012, respectivament.
Aquestes dades reflecteixen una confiança positiva del soci
en aquest tipus de productes del Grup, ja que el nombre total
de comptes de partícips ha incrementat un 36,04% respecte
al 31 de desembre de 2012 i s’ha situat per sobre de
l’increment del sector, que ha estat del 12,9% en el mateix
període.
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Tot seguit s’indica la distribució dels fons d’inversió
gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió
per tipus de fons:
2013

2012

Variació

FI de Renda Variable

84.049

62.503

34,47%

FI de RV Mixta

21.985

14.780

48,75%

FI de RF Mixta

32.465

18.800

72,69%

FI de Renda Fixa

16.800

17.848

-5,87%

FI Garantit

250.661

150.278

66,80%

Altres fons

23.261

26.110

-10,91%

429.221

290.319

47,84%

Total fons d’inversió
(xifres econòmiques en milers d’euros)

El servei de gestió discrecional de carteres de
Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2013 amb un patrimoni
gestionat de 63.258 milers d’euros. A través d’aquest
servei, l’equip de gestors de Caixa d’Enginyers, en contacte
permanent amb els mercats financers, pren decisions per
compte del soci, d’acord amb la situació dels mercats
financers i seguint les indicacions segons el nivell de risc i els
objectius de rendibilitat definits prèviament pel soci.
La previsió social complementària, corresponent als
drets consolidats dels 12 fons de pensions i a la provisió
matemàtica del pla de previsió assegurat, gestionada per
la filial Caixa d’Enginyers Vida, s’ha situat, en data 31 de
desembre de 2013, en 219.857 milers d’euros, davant dels
189.334 milers d’euros del 31 de desembre de 2012, la
qual cosa representa un increment del 16,12%.
Tot seguit es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla
de previsió assegurat en els darrers cinc exercicis:

Evolució dels fons de pensions
i pla de previsió assegurat
(total patrimoni gestionat en milers d’euros)
146.147

2013

73.710
2012

115.403

2011

101.921

73.931

59.974
113.045

2010

44.157
109.604

2009

32.430
l Fons de pensions
l Pla de previsió assegurat
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La distribució per tipus dels fons de pensions i el pla de
previsió assegurat, tots dos gestionats per Caixa d’Enginyers
Vida, és la següent:
2013

2012

Variació

FP de Renda Variable

27.954

19.680

42,04%

FP de RV Mixta

40.049

33.114

20,94%

FP de RF Mixta

22.406

18.954

18,21%

6.458

6.403

0,86%

40.353

29.077

38,78%

3.025

2.431

24,43%

FP de Renda Fixa
FP Garantit
Ocupació
Altres FP
PPA
Total

5.902

5.744

2,75%

73.710

73.931

-0,30%

219.857

189.334

16,12%

(xifres econòmiques en milers d’euros)

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons
de pensions s’ha situat en 9.817 i 10.357 comptes en
data 31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament, la
qual cosa ha suposat un increment del 5,50%, en termes
relatius, fet que contrasta amb el descens del 3,2% que ha
experimentat el sector en el mateix període.
Per la seva banda, la provisió matemàtica del pla individual
d’estalvi sistemàtic, gestionat per Caixa Enginyers Vida, ha
augmentat un 41,72% i ha passat de 21.379 a 30.298
milers d’euros, en data 31 de desembre de 2012 i 2013,
respectivament. A més, el nombre total de contractes
s’ha incrementat en 905 (21,78%, en termes relatius) i
s’ha passat de 4.156 a 5.061 contractes en data 31 de
desembre de 2012 i 2013, respectivament.
Així mateix, la provisió matemàtica de la renda vitalícia,
gestionada per Caixa d’Enginyers Vida, ha assolit l’import
de 4.140 milers d’euros al tancament de l’exercici 2013,
la qual cosa representa un increment del 277,05%, en
termes relatius.
Les assegurances de vida vinculades a actius financers,
gestionades per Caixa d’Enginyers Vida i Caixa d’Enginyers
Bancassegurances, han ascendit a 47.643 milers d’euros
al tancament de l’exercici 2013, davant dels 60.291
milers d’euros del 31 de desembre de 2012, la qual cosa

representa una disminució del 20,98% com a resultat del
venciment de dos productes corresponents a la modalitat
d’assegurances de vida estalvi Unit Linked.
L’import total de valors de renda fixa de socis dipositats en
l’Entitat, format per Bons i Obligacions de Deute Públic,
Lletres del Tresor i renda fixa corporativa, ha disminuït en
77.645 milers d’euros (-42,90%, en termes relatius) i ha
assolit 103.338 milers d’euros al tancament de l’exercici
2013 respecte als 180.983 milers d’euros del tancament
de l’exercici anterior. Aquesta disminució és el resultat de
la no renovació al venciment de bona part de les emissions
minoristes emeses durant els exercicis 2011 i 2012.
Els valors de renda variable custodiats per l’Entitat han
incrementat en 122.077 milers d’euros durant l’exercici
2013 i han assolit un saldo, en data 31 de desembre de
2013, de 457.455 milers d’euros, davant dels 335.378
milers d’euros del 31 de desembre de 2012, la qual cosa
representa un increment del 36,40%.
Vegeu l’apartat 6.2. Socis d’aquest informe, en què
s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel
Grup.
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9.1.3 Fons propis
Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de
2013, s’han situat en 131.711 milers d’euros, davant dels
125.005 milers d’euros al tancament de l’exercici anterior.

Evolució dels fons propis (en milers d’euros)
2013

131.711

2012

125.005

2011

118.666

2010

93.413

2009

89.899

Així mateix, en data 31 de desembre de 2013, el capital
social ha ascendit a 65.866 milers d’euros, distribuïts entre
24.551 socis.

En data 31 de desembre de 2013, les entitats dependents
del Grup Caixa d’Enginyers mantenien 44.325 títols
cooperatius, per un valor nominal de 4.144 milers d’euros,
la qual cosa representava un 6,29% del total del capital de
l’Entitat.
Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté
una estructura de capital molt atomitzada, que compleix a
cada moment amb els límits que determinen els estatuts,
de manera que no hi ha cap persona que tingui títols
cooperatius per un import superior al 2,5% del capital social,
en el cas de persones físiques, o superior al 10%, en el cas
de persones jurídiques.
Les participacions més significatives en el capital social de
l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la
Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i
Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 4,86% i
l’1,10%, respectivament, en data 31 de desembre 2013. Pel
que fa a les participacions per part de persones físiques, el
grau elevat d’atomització en socis de l’Entitat comporta que
el 31 de desembre de 2013 la participació individual més
elevada representi el 2,38%.
Cal assenyalar que, durant l’exercici 2013, la base social
del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 8.220 socis
(7,23%, en termes relatius), la qual cosa representa un total
de 121.911 el 31 de desembre 2013. Tot seguit es mostra
l’evolució de la base social en els darrers cinc exercicis:

Evolució del capital (en milers d’euros)

Evolució del nombre de socis

2013

65.866

2013

121.911

2012

63.997

2012

113.691

2011

62.534

2011

107.932

2010

39.872

2010

104.151

2009

39.342

2009

98.865
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Caixa d’Enginyers és una entitat financera especialitzada
en banca detallista, per al qual cosa el 92,46% dels socis
del Grup són persones físiques i el 7,54% són persones
jurídiques. En data 31 de desembre de 2013, la xifra de
socis, persones físiques i jurídiques, és de 112.722 i 9.189,
respectivament.

9.2 Resultats
9.2.1 Resultat consolidat

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre
de 2013, en 60.723 milers d’euros, una xifra que suposa un
augment del 7,33% respecte a la mateixa data de l’exercici
anterior. Les reserves representen el 46,10% dels fons
propis.

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de
2013, és de 9.295 milers d’euros, la qual cosa representa
un increment d’un 9,92% respecte als 8.456 milers d’euros
amb què es va tancar l’exercici 2012. Si es consideren els
beneficis abans d’impostos i abans de l’aportació al fons de
l’Obra Social, aquest augment és d’un 14,09%; s’ha passat
de 10.401 milers d’euros al tancament de l’exercici 2012 a
11.867 milers d’euros el 31 de desembre de 2013.

Evolució de les reserves (en milers d’euros)

Evolució del resultat consolidat (en milers d’euros)

2013

60.723

2013

9.295

2012

56.575

2012

8.456

2011

54.374

2011

5.676

2010

51.672

2010

5.395

2009

49.644

2009

4.411
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En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre recursos
propis (ROE) ha incrementat respecte a l’exercici anterior
i se situa al tancament de l’exercici 2013 en el 7,59%,
davant del 7,26% aconseguit el 31 de desembre de
2012.

Evolució de la rendibilitat sobre recursos propis (ROE)
15%

5,16%

6,14%

5,03%

7,26%

7,59%

2011

2012

2013

5%
-5%
-15%
-25%

El marge d’interessos ha experimentat una disminució del
15,63% respecte a l’exercici 2012 i s’ha situat en 37.016
milers d’euros el 31 de desembre de 2013, davant dels
43.871 milers d’euros del 31 de desembre de 2012.
Aquesta disminució respon, d’una banda, a l’impacte de
la caiguda substancial dels tipus d’interès que va tenir
lloc durant l’any 2012 en l’actualització de la cartera
d’inversió creditícia vinculada al tipus de referència i,
d’altra banda, a la moderada concessió de crèdit nou, fruit
del despalanquejament del sector privat. Tanmateix, la
política prudent de remuneració del passiu adoptada per
l’Entitat i la reducció del cost del finançament majorista,
com a resultat, bàsicament, de la baixada del tipus
d’interès de referència del Banc Central Europeu, són
factors que han permès moderar la contracció d’aquest
marge.

-35%
2009

2010

l Caixa d’Enginyers
l Sector financer

Evolució del marge d’interès (en milers d’euros)
2013

37.016

2012

43.871

Així mateix, la rendibilitat sobre actius (ROA) ha incrementat
del 0,37% al 0,39%, en data 31 de desembre de 2012 i
2013, respectivament.

2011

24.993

2010

25.106

Evolució de la rendibilitat sobre actius (ROA)

2009

33.131

1,0

0,24%

0,30%

0,27%

0,37%

0,39%

0,5
0,0

El net entre comissions percebudes i comissions pagades
durant l’exercici 2013 és de 15.880 milers d’euros, en
data 31 de desembre de 2013, respecte als 17.099
milers d’euros registrats el desembre de 2012, la qual
cosa representa una disminució de 1.219 milers d’euros
(-7,13%, en termes relatius).

-0,5
-1,0
-1.5
-2,0
-2,5
-3,0
2009

2010

l Caixa d’Enginyers
l Sector financer

2011

2012

2013

Concretament, les comissions percebudes han passat de
18.893 milers d’euros a 17.572 milers d’euros, en data
31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament, la qual
cosa representa una reducció del 6,99%
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(-1.321 milers d’euros, en termes absoluts), a
conseqüència, bàsicament, de la disminució en el volum
de comissions per assegurament i col·locació de valors
en emissions en el mercat primari en què l’Entitat ha
participat, que ha estat compensada, en gran part, per
l’increment en el volum de comissions per la gestió de
productes corresponents al negoci assegurador i de gestió
d’actius, fruit de l’increment dels patrimonis gestionats
així com de la positiva evolució dels mercats (vegeu
l’apartat 9.1.2. Passiu i altres recursos gestionats d’aquest
informe).
El resultat net d’operacions financeres ha pujat a 14.367
milers d’euros al tancament de l’exercici 2013, davant
dels 2.828 milers d’euros acumulats l’exercici passat, la
qual cosa representa un increment del 408,03% (11.539
milers d’euros, en termes absoluts). Aquest increment
reflecteix la gestió adequada duta a terme pel Grup davant
de l’evolució positiva dels mercats i, en especial, per la
millora del comportament del risc sobirà espanyol.
El net entre altres productes i altres càrregues d’explotació
durant l’exercici 2013 ha experimentat un creixement
negatiu de 1.024 milers d’euros, que respon, d’una banda,
a l’increment a l’aportació al Fons de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit en què l’Entitat participa, derivat,
bàsicament, de l’aportació addicional i extraordinària
al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit,
aprovada segons el Reial Decret-llei 6/2013, de 22 de
març, de protecció als titulars de determinats productes
d’estalvi i inversió i altres mesures de caràcter financer,
per l’aplicació, de caràcter excepcional, del 3 per mil
de la base dels dipòsits computables en data 31 de
desembre de 2012, considerant les deduccions previstes
i liquidable segons calendari a fixar per la Comissió
Gestora del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit, que ha suposat una aportació addicional de 790
milers d’euros al tancament de l’exercici 2013; i, d’altra
banda, a l’increment de la dotació neta a les provisions
d’assegurances de vida (net dels ingressos per primes),
realitzada per la filial Caixa Enginyers Vida, Companyia
d’Assegurances i Reassegurances, SA, derivat de l’augment
en el volum de productes d’assegurament.

Les diferents evolucions exposades es tradueixen en un
increment del marge brut del 4,09%, que ha passat
de 59.328 milers d’euros a 61.753 milers d’euros al
tancament dels exercicis 2012 i 2013, respectivament.

Evolució del marge brut (en milers d’euros)
2013

61.753

2012

59.328

2011

46.303

2010

41.138

2009

48.161

El resultat de l’activitat d’explotació ha augmentat 1.843
milers d’euros (18,04%, en termes relatius) i ha passat de
10.217 milers d’euros a 12.060 milers d’euros, en data
31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament, que
ha estat compatible, d’una banda, amb l’increment de la
dotació a la provisió subestàndard, resultat de l’increment
de les operacions de refinançament i reestructuració
concedides per l’Entitat (vegeu l’anàlisi de les operacions
de refinançament i reestructuració a l’apartat 9.1.1. Actiu
d’aquest informe), i, d’altra banda, amb l’important esforç
fet en la dotació a les provisions per criteris subjectius,
la finalitat de la qual és mantenir una ràtio de cobertura
adequada que garanteixi un sanejament correcte dels
actius de la cartera de crèdit a la clientela de l’Entitat.
En aquest sentit, s’han fet unes dotacions totals netes de
12.842 milers d’euros en l’exercici 2013, la qual cosa
representa un increment del 5,57%, en termes relatius,
respecte a les dotacions de l’exercici anterior.
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Evolució dels resultats de l’activitat d’explotació
(en milers d’euros)

Evolució dels resultats de Caixa d’Enginyers
(en milers d’euros)

2013

12.060

2013

7.882

2012

10.217

2012

7.368

2011

7.055

2011

6.151

2010

6.816

2010

5.008

2009

5.689

2009

4.858

Cal destacar, d’altra banda, l’increment lleuger de les
despeses d’administració de l’exercici 2013 respecte a les
de l’exercici anterior, amb un increment de l’1,37%, en
termes relatius, resultat de l’important esforç de contenció i
racionalització de la despesa ja iniciat pel Grup en exercicis
anteriors.
En aquest sentit, la seva combinació amb l’increment
substancial del marge brut es tradueix en una millora de la
ràtio d’eficiència, que passa del 55,81% al 54,35% en data
31 de desembre de 2012 i 2013, respectivament.

L’estratègia del Grup ha permès tancar l’exercici 2013
favorablement, amb uns resultats positius en totes les
seves filials, fruit, bàsicament, de l’increment del volum
de negoci, amb la qual cosa es compleixen els objectius
marcats tant en l’àmbit assegurador com dels fons
d’inversió. Concretament, el creixement en patrimoni i
nombre de partícips dels fons de pensions ha estat molt
superior a la mitjana del sector. Per la seva banda, la gestió
d’institucions d’inversió col·lectiva ha experimentat un
creixement substancial i ha superat, així mateix, la mitjana
del sector, en el més brillant dels últims quinze anys pel
que fa a inversió en fons (vegeu l’apartat 9.1.2. Passiu i
altres recursos gestionats d’aquest informe).

9.2.2 Resultats individuals de les entitats del Grup
Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, ha tancat
l’exercici 2013 amb uns beneficis de 7.882 milers d’euros,
la qual cosa representa un increment d’un 6,98% respecte
als 7.368 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2012.
Les filials Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU,
Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i
Reassegurances, SAU, i Caixa d’Enginyers, Operador de
Bancassegurances Vinculat, SLU, han tancat l’exercici
2013 amb uns beneficis de 304 milers d’euros, 864 milers
d’euros i 170 milers d’euros, respectivament.

Així mateix, Caixa d’Enginyers manté una participació del
10% en l’entitat associada Norbolsa, Societat de Valors, SA,
amb l’objectiu de consolidar i potenciar els serveis prestats
actualment als socis en l’àmbit dels mercats de valors, una
línia de negoci estratègica del Grup. Per la seva banda,
Norbolsa ha assolit, al tancament de l’exercici 2013, uns
resultats de 599 milers d’euros, la qual cosa representa un
increment del 93,23% respecte al tancament de l’exercici
anterior, que es va situar en 310 milers d’euros.
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9.2.3 Retribució dels òrgans de govern
Totes les remuneracions percebudes pel Consell Rector
i comissions delegades de l’Entitat i pels Consells
d’Administració de les filials del Grup corresponen
exclusivament a dietes per assistència a reunions i
desplaçaments. Els òrgans de govern no perceben cap altra
retribució pel desenvolupament de les seves funcions com a
membres dels dits consells i comissions.
Les remuneracions dels membres del Consell Rector i dels
Consells d’Administració de les filials han pujat a 98 milers
d’euros, la qual cosa representa un increment del 10,11%
respecte als 89 milers d’euros amb què va tancar l’exercici
anterior.
El Grup no ha contret obligacions en matèria de pensions o
pagaments de primes d’assegurances de vida respecte als
membres dels òrgans de govern esmentats.
9.2.4 Proposta de distribució de resultats
El resultat de Caixa d’Enginyers, en data 31 de desembre del
2013, és de 7.882 milers d’euros.
Tot seguit es detalla la proposta de distribució del resultat de
l’exercici 2013, que el Consell Rector de l’Entitat sotmet a
l’aprovació de l’Assemblea General de socis:
El repartiment dels 2.595 milers d’euros en concepte
d’interessos que cal pagar als socis per aportacions del
capital comporta l’aplicació d’un tipus d’interès nominal del
4%.
Distribució del Resultat
A Fons d’Educació i Promoció

2013
-

Interessos per pagar als socis per aportacions
al capital

2.595

A reserva obligatòria

1.175

A reserva voluntària

4.112
7.882

(xifres econòmiques en milers d’euros)

El Consell Rector sotmet, així mateix, a l’aprovació de
l’Assemblea de socis l’augment del valor nominal del títol
cooperatiu a 95 euros, davant dels 93,5 euros actuals.
L’augment del valor nominal del títol cooperatiu requerirà
l’autorització del Banc d’Espanya. Aquesta revaloració del títol
es farà sense que el soci hagi d’efectuar cap desemborsament
i amb càrrec a reserves. Aquest increment representa un
rendiment de l’1,60%.
El tipus d’interès nominal del 4% i la revaloració del títol
sense desemborsament de l’1,60% representen un rendiment
conjunt del títol cooperatiu del 5,60% per a l’exercici 2013.

9.3 Gestió del risc
9.3.1 Introducció
En els darrers exercicis s’ha fet palesa la importància
crucial que té la gestió adequada dels seus riscos per a
les entitats financeres. Per al Grup Caixa d’Enginyers, la
gestió del risc constitueix un pilar essencial de la seva
estratègia competitiva, i té com a objectiu la preservació
dels seus nivells de solvència i l’impuls, al seu torn, del
desenvolupament del negoci. El Grup Caixa d’Enginyers es
caracteritza per tenir un perfil de risc conservador.
El Consell Rector de l’Entitat, a través dels diferents
comitès, defineix i actualitza les polítiques, els sistemes i
els procediments de control intern òptims en relació amb
tots els riscos de l’activitat del Grup, i en supervisa el
compliment de forma continuada.
La coordinació d’aquestes polítiques prudents i l’ús de
mètodes i tècniques de gestió i control homogenis i efectius
permeten al Grup Caixa d’Enginyers obtenir resultats
sanejats de manera recurrent i també gaudir d’una posició
folgada de solvència. La situació economicofinancera actual
ha posat a prova l’efectivitat d’aquestes polítiques de gestió
de riscos i la seva aplicació s’ha traduït en una exposició
controlada i limitada al tipus d’instruments i operatives més
afectats per la crisi financera i amb més risc.
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La identificació, el mesurament, la gestió, així com el
control i el seguiment de tots els riscos inherents a l’activitat
del Grup, es constitueixen en objectiu fonamental, sempre
dins d’un marc d’optimització de la gestió global de tots
els riscos, i comprenen principalment el risc de crèdit i de
contrapart, els riscos estructurals de tipus d’interès i de
liquiditat, el risc de mercat, el risc operacional i el risc de
negoci.

Seguint la línia de diversificació i col·lateralització en
la concessió de préstecs amb garantia hipotecària
característica de l’Entitat, cal destacar que durant l’exercici
2013 s’han concedit 391 operacions vives en data 31 de
desembre (427 a l’exercici 2012) per un import mitjà de
131 milers d’euros (150 milers d’euros el 2012) i amb un
Loan to Value mitjà del 60,21% (60,55% el 2012).

9.3.2 Risc de crèdit

Distribució de la inversió creditícia
per tipus de garantia i de prestatari

El risc de crèdit té l’origen en la possibilitat d’experimentar
pèrdues motivades per l’incompliment, total o parcial, de
les obligacions financeres contretes pels socis, clients o
contrapartides amb el Grup Caixa d’Enginyers. La prudència
elevada de les polítiques relatives al risc de crèdit del Grup
li permet mantenir una bona qualitat de l’actiu i uns nivells
de morositat significativament per sota de la mitjana del
sector.
D’acord amb la normativa actual de solvència, el risc de
crèdit es cobreix per mitjà de l’existència i el control d’uns
recursos propis capaços d’absorbir els riscos assumits, i
també per mitjà de la constitució de provisions destinades
a la cobertura d’insolvències. Aquestes provisions se
separen en provisions específiques, l’objectiu de les quals
és cobrir les possibles insolvències dels actius classificats
com a dubtosos i com a risc subestàndard, i provisions
genèriques, destinades a la cobertura de possibles pèrdues
inherents als instruments de deute i riscos contingents,
incloses les possibles pèrdues a causa del canvi de cicle
econòmic.
Cal assenyalar l’elevada col·lateralització de tota la cartera
creditícia del Grup, que contribueix a millorar les ràtios
de gestió. El percentatge d’operacions amb garantia
real representa un 87,86% del crèdit a la clientela total
al tancament de l’exercici 2013, amb la qual cosa es
mantenen els nivells històrics elevats de garanties reals.

l Persones físiques – 1a hipoteca sobre 1r habitatge, 69,85%
l Persones físiques – 1a hipoteca sobre 2n habitatge, 7,88%
l Persones físiques – 1a hipoteca resta, 0,78%
l Persones físiques – Altres garanties reals, 2,12%
l Persones físiques – Resta, 10,27%
l Persones jurídiques, 9,10%

La taxa de morositat de Caixa d’Enginyers se situa en el
2,33%, en data 31 de desembre de 2013, en contrast
amb els nivells elevats de morositat mantinguts pel sector,
la qual cosa corrobora la gestió adequada del risc de crèdit
que duu a terme l’Entitat.
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Comparativa de l’evolució de la morositat (%)

El total de provisions associades a la cartera d’inversió
creditícia mantingut el 31 de desembre de 2013, que és de
43.622 milers d’euros, representa una ràtio de cobertura del
129,10%, significativament superior a la mitjana del sector,
que ha tancat l’exercici 2013 en el 58,03%.

14
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8

Vegeu l’apartat 9.1.1. Informe de l’activitat-Actiu d’aquest
informe, en què es fa una anàlisi exhaustiva de l’activitat
creditícia.
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Comparativa de l’evolució de la morositat hipotecària (%)
6

D’altra banda, el Grup té una política d’inversions financeres
en la qual s’estableix un sistema de límits, d’acord amb el
seu perfil de riscos conservador, el compliment del qual,
revisat permanentment, permet evitar concentracions de risc
de crèdit. Una gran part de les inversions en cartera es troba
en actius amb bona qualificació creditícia, superior o igual a
la del Regne d’Espanya, segons es pot observar en el gràfic
següent.

Distribució per ràting de les carteres de renda fixa
(incloent-hi tots els valors representatius de deute)
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Al tancament de l’exercici 2013, el total de provisions del
Grup per a la cobertura de possibles insolvències del crèdit
a la clientela i dels valors representatius de deute s’ha situat
en 44.050 milers d’euros, dels quals 15.045 milers d’euros
corresponen a provisions genèriques, 23.094 milers d’euros
a provisions específiques d’actius dubtosos i 5.911 milers
d’euros a provisions específiques d’actius subestàndard.

l AAA
l AA
lA
l BBB
l BB
lB

0,33%
0,44%
39,76%
48,90%
6,08%
4,49%
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El risc de crèdit inclou el risc de contrapart, que és
el risc que les contrapartides incorrin en incompliments
amb el Grup, abans de la liquidació definitiva de les
operacions amb instruments derivats, de les operacions
amb compromís de recompra, de les operacions de préstec
de valors, de les operacions amb liquidació diferida i de les
operacions de finançament de les garanties.
Caixa d’Enginyers revisa el compliment dels límits de
contrapart en el Mercat Interbancari, les operacions
simultànies i les operacions amb derivats. El seguiment
i el compliment de l’estructura de límits permeten evitar
concentracions de risc que puguin afectar els recursos
propis del Grup.
Cal destacar que el risc de contrapart assumit pel Grup és
molt poc significatiu en relació amb el risc de crèdit total.
Addicionalment, el risc de concentració de crèdit, que
està associat a la possibilitat que es produeixin pèrdues
significatives com a conseqüència de la concentració de risc
en un grup reduït d’acreditats, en un conjunt d’acreditats de
comportament similar o en actius financers especialment
correlacionats, constitueix un element essencial en la gestió
del risc de crèdit.
Amb l’objectiu de limitar la concentració sectorial,
Caixa d’Enginyers ha adoptat, d’una banda, una política
de concessió de crèdit molt conservadora, enfocada
bàsicament a particulars, sense donar cabuda a la
concessió de crèdit al sector de la promoció immobiliària,
la qual cosa dóna com a resultat una cartera d’inversió
creditícia altament diversificada, i, d’altra banda, una
política d’inversions financeres, en l’àmbit del Grup, en què
s’estableixen límits prudents al conjunt de les inversions en
cada sector econòmic.
La distribució de l’exposició al risc de crèdit presenta
un nivell adequat de diversificació sectorial, i els pesos
més significatius són els que corresponen a les activitats
econòmiques en béns immobles, 29,37%, serveis
empresarials i professionals, 19,25%, finances no
bancàries, 17,77%, i subministraments d’ús públic,
12,5%.

Distribució sectorial de les carteres de renda fixa

l Béns immobles, 29,37%
l Materials bàsics, 19,25%
l Finances no bancàries, 17,77%
l Indústries transformadores i manufactureres, 12,50%
l Consum no bàsic o discrecional, 7,63%
l Serveis de telecomunicació i tecnologies de la informació, 4,24%
l Transport i logística, 3,63%
l Serveis empresarials i professionals, 2,67%
l Productes de primera necessitat, 1,38%
l Subministraments d’ús públic, 0,76%
l Salut i assistència, 0,73%
l Energia fòssil, 0,09%

A més, aquestes polítiques de concessió de crèdit i
d’inversions financeres estableixen uns límits d’import i de
jerarquia en la presa de decisions de concessió que permeten
minimitzar la concentració individual o de grup empresarial.
El crèdit a la clientela està altament diversificat, i el nombre
d’operacions de préstecs i comptes de crèdit per un import
inferior a 150 milers d’euros és superior al 75%.

DIVERSIFICACIÓ
Operacions per un import
inferior a 150.000 euros

77%
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Les carteres de renda fixa corporativa del Grup estan ben
diversificades, ja que estan distribuïdes en 59 grups emissors
de bona qualitat creditícia.
El nivell de risc de crèdit i contrapart assumit pel Grup es
considera, després de tot el que s’ha exposat, mitjà baix.

El grau de risc assumit pel Grup en aquest àmbit es
considera baix, la qual cosa es posa de manifest tant
en l’avaluació de les simulacions esmentades com per
mitjà de l’experiència històrica del Grup, que acredita un
impacte advers potencialment baix de les variacions de
tipus d’interès sobre el valor econòmic, els recursos propis
mínims i el marge financer.

9.3.3 Risc estructural de tipus d’interès
9.3.4 Risc estructural de liquiditat
El risc estructural de tipus d’interès s’associa a l’exposició
de les posicions en actius i passius del balanç a les
fluctuacions dels tipus d’interès i s’origina per la possibilitat
d’experimentar pèrdues per l’impacte potencial de canvis
en els tipus d’interès sobre els beneficis del Grup o sobre
el valor net dels seus actius. Aquest risc varia, per tant,
d’acord amb l’estructura de reapreciació dels actius i dels
passius sensibles als tipus d’interès.
El Comitè ALM analitza les necessitats de cobertura
que resulten de la gestió d’actius i passius i pren les
decisions d’inversió corresponents, sempre complint amb
els límits establerts per al Grup per a la contractació.
Caixa d’Enginyers disposa d’eines de càlcul de la seva
exposició al risc de tipus d’interès, com les anàlisis de gaps
entre actius i passius, la simulació del valor econòmic del
capital i la simulació del marge financer.
El risc estructural de tipus d’interès de balanç, mesurat en
termes de gap d’actius i passius distribuïts per venciment
o reapreciació, permet detectar concentracions de risc
d’interès en els diferents terminis. Per la seva banda, el
gap de durades, respecte als fons propis, s’utilitza com a
mesura de sensibilitat del valor econòmic a moviments dels
tipus d’interès. En data 31 de desembre de 2013, el gap de
durades de l’Entitat és del 0,68.
La sensibilitat del valor econòmic i del marge financer als
tipus d’interès se situa, en data 31 de desembre de 2013,
partint de l’escenari d’estrès més desfavorable d’aquells
que regula la Circular 3/2008, en un -0,66% i un -3,37%,
respectivament, uns nivells considerablement inferiors als
límits reguladors.

Per risc de liquiditat s’entén la possible pèrdua en una
situació que sigui impossible aconseguir, a preus raonables,
fons per fer front puntualment a les obligacions de pagament,
tant pel reintegrament de recursos o utilització de disponibles
en operacions de crèdit per part de clients com per la
liquidació d’operacions de mercat.
L’objectiu de les polítiques de gestió de la liquiditat del Grup
és assegurar els fons necessaris per cobrir les necessitats del
negoci, diversificant les fonts de finançament i minimitzantne el cost. El Grup, a través de Caixa d’Enginyers, supervisa
la seva posició de liquiditat i les seves estratègies de
finançament de forma continuada. A més, disposa d’un
Pla de Contingències de Liquiditat que permet gestionar
els possibles esdeveniments inesperats, per condicions
econòmiques o de mercat, o altres situacions fora del control
directe de Caixa d’Enginyers que podrien causar dificultats de
liquiditat a curt o a llarg termini.
Cal destacar la ràtio favorable de liquiditat estructural
mantinguda històricament pel Grup Caixa d’Enginyers que,
en data 31 de desembre de 2013, és del 114,82%. Tal
com mostra el gràfic següent, l’evolució d’aquesta ràtio s’ha
mantingut en nivells superiors al 100% malgrat l’entorn
macroeconòmic negatiu, la manifesta inestabilitat dels
mercats financers i les múltiples guerres de passiu viscudes
en el sector en els últims exercicis.
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Evolució de la ràtio de liquiditat estructural del Grup
Caixa d’Enginyers
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La situació folgada de liquiditat que manté el Grup
Caixa d’Enginyers, a més de formar part de l’estratègia de
negoci del Grup, rau en el perfil de socis amb qui treballa i la
seva fidelitat elevada amb l’Entitat, com a conseqüència del
model societari, ja que en són els propietaris.
A més, l’estructura del balanç de Caixa d’Enginyers li ha
permès generar coixins de liquiditat considerables per
afrontar possibles contingències no previsibles.

9.3.5 Risc de mercat
El risc de mercat és el risc associat a la possibilitat
d’experimentar pèrdues motivades per moviments adversos
en els preus de mercat dels instruments negociables amb
què opera el Grup.
Per a la gestió del risc de mercat de les carteres
d’inversions financeres s’aplica com a sistema de
mesurament el Valor en Risc (VaR, segons les seves sigles
en anglès), un mètode de càlcul que permet determinar
la pèrdua màxima esperada d’acord amb una probabilitat
i un horitzó temporal. Complementàriament a la mesura
del VaR, es calcula el TailVar, estadístic que mesura la
pèrdua mitjana que es produiria en els casos en què se
superés el nivell de VaR, i el ComponentVaR, que mesura
la contribució d’una subcartera al VaR total de la cartera.
El Grup Caixa d’Enginyers, seguint criteris de prudència,
ha establert en la seva política d’inversions financeres
uns límits màxims en els nivells de VaR assumits a les
carteres d’actius financers disponibles per a la venda i de
negociació.
Els límits establerts fan referència a un VaR calculat per
a un horitzó temporal d’un any i un grau de confiança del
95%.

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, el nivell de
risc assumit en aquest àmbit es considera baix.

Rendibilitat per unitat de risc assumida
de la cartera de renda fixa en data 31/12/2013
Cartera

Durada

Tir

Tir/durada

Negociació

2,97

3,38

1,14

Disponibles
per a la venda

3,08

3,77

1,22
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Cartera de negociació
Tipus d’actiu

VaR

TailVaR

Component VaR

Total

4,64%

5,82%

4,64%

Renda Fixa

4,42%

5,54%

4,41%

Renda Variable

0,38%

0,47%

0,23%

Suma de VaR i TailVaR

4,80%

6,01%

Efecte diversificació

0,16%

0,19%

VaR calculat amb un interval de confiança del 95% i un horitzó temporal d’un dia. Resultats anualitzats.

Cartera de disponibles per a la venda
Tipus d’actiu

VaR

TailVaR

Component VaR

Total

7,19%

9,02%

7,19%

Renda Fixa

7,08%

8,88%

7,08%

Renda Variable

0,03%

0,04%

0,02%

Fons d’inversió

0,18%

0,22%

0,09%

Suma de VaR i TailVaR

7,29%

9,14%

Efecte diversificació

0,10%

0,12%

VaR calculat amb un interval de confiança del 95% i un horitzó temporal d’un dia. Resultats anualitzats.

El nivell de risc assumit pel Grup en aquest àmbit es
considera mitjà baix.
9.3.6 Risc operacional
Finalment, el risc operacional està constituït per
tots els esdeveniments que puguin generar pèrdues a
conseqüència de processos interns inadequats, errors
humans, funcionament incorrecte dels sistemes d’informació
o esdeveniments externs. Aquest risc és inherent a l’operativa
diària de tota entitat, per la qual cosa el seu control ha de ser
objecte de consideració en tots els àmbits.
El model organitzatiu adoptat pel Grup Caixa d’Enginyers,
definit i implantat durant l’exercici 2012, es basa en tres
pilars o nivells de responsabilitat independents:
 uncions de Negoci i Suport: són responsables
F
d’identificar, avaluar, gestionar, controlar i informar els riscos
operacionals de la seva activitat.

n 

 unció de Risc Operacional: és l’encarregada de definir
F
la metodologia i les solucions per a la correcta identificació,
mesurament, control i gestió del risc operacional del Grup
i, a més, de controlar el seu correcte desplegament. Dóna
suport a les Funcions de Negoci i Suport i consolida la
informació sobre els riscos operacionals de tot el Grup per
al reporting a la Direcció General i als comitès de gestió de
riscos que hi estan implicats.

n 

 unció d’Auditoria Interna: en relació amb el risc
F
operacional, és l’Àrea responsable de revisar el compliment
del model d’identificació, mesurament, control i gestió del
risc operacional que s’ha establert.

n 
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La Funció de Risc Operacional defineix les polítiques i
metodologies, analitza, informa i assessora les Funcions
de Negoci i Suport sobre la millor manera de gestionar el
risc operacional, amb el suport de les Àrees amb funcions
especialitzades (Seguretat, Assessoria Jurídica, Sistemes
d’Informació i Tecnologia, etc.), i informa la Direcció de
Gestió Global del Risc de manera continuada.
La gestió diària del risc operacional recau en les Funcions de
Negoci i Suport i en les Àrees amb funcions especialitzades,
que mantenen línies de comunicació amb la Funció de
Risc Operacional. Aquesta última treballa amb les primeres
en l’aplicació de les polítiques, obtenció d’informació i
implantació d’accions per a la gestió del risc.

relativa del negoci assegurador, la qual cosa representa que
les activitats lligades al balanç de l’Entitat hagin perdut pes
específic.

Evolució de l’aportació relativa
de les àrees de negoci del Grup
60%

40%

20%

A més, cal destacar que en la línia de reduir els possibles
efectes adversos que poguessin escapar als actuals
controls d’aquest risc, l’Entitat té contractada una pòlissa
d’assegurança integral bancària que dóna cobertura,
essencialment, a les pèrdues que poguessin produir-se com a
resultat d’esdeveniments relacionats amb riscos operacionals
(frau informàtic, infidelitat d’empleats, etc.).

0%
2011

2012

2013

l Inversió creditícia
l Gestió d’actius i patrimonis
l Sector assegurances, fons de pensions i altres operacions amb la clientela

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, el nivell de
risc assumit en aquest àmbit es considera baix.

9.3.7 Risc de negoci
S’entén per risc de negoci la possibilitat d’experimentar
pèrdues motivades per hipotètics fets adversos (interns
o externs) que afectin negativament tant la capacitat del
Grup per assolir els seus objectius de rendibilitat com
la seva solvència. El risc de negoci es mitiga mitjançant
l’estratègia de diversificació del negoci; en aquesta línia, el
Grup Caixa d’Enginyers ha desenvolupat, dins del segment
de mercat que ocupa, un procés de potenciació de la
diversificació del negoci, que s’estructura en tres grans àrees
d’activitat, que són la inversió creditícia, les activitats de gestió
d’actius i patrimonis i les relacionades amb les assegurances,
fons de pensions i altres operacions amb la clientela, i que
es configuren com a elements de diversificació de l’oferta de
serveis als socis així com dels seus ingressos relacionats. Tal
com es pot observar en el gràfic adjunt, en els últims exercicis
s’ha registrat un creixement de l’aportació relativa dels negocis
de gestió d’actius i patrimonis, el perfil dels quals és més
estable quant a la seva ciclicitat, i s’ha mantingut l’aportació

Històricament, el Grup Caixa d’Enginyers ha mantingut
la tendència de creixement i rendibilitat, amb increments
estables i equilibrats dels resultats i les masses patrimonials,
una bona qualitat del seu actiu i uns nivells de morositat i
cobertura significativament millors que la mitjana sectorial.
La solidesa i la recurrència en l’obtenció de resultats,
mantingudes històricament pel Grup Caixa d’Enginyers, són
un clar indicador de la fortalesa competitiva del Grup en el
seu entorn, així com de la seva capacitat per fer front a la
necessitat de dotacions per deterioraments d’actius, sense
que això afecti de manera transcendent la seva solvència. Per
tot això, l’exposició al risc de negoci es considera baixa.
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9.3.8 Direcció de Gestió Global del Risc

9.4 Solvència

La Direcció de Gestió Global del Risc, que en l’organigrama
de l’Entitat depèn de la Direcció General, d’acord amb el
principi d’independència de la funció de riscos, és la que
integra el control de tots els riscos inherents al negoci del
Grup.

La taxa reduïda de morositat, l’exposició nul·la al sector
promotor, la col·lateralització elevada del crèdit, la fortalesa
de les provisions constituïdes i l’exposició reduïda a altres
riscos, juntament amb una estructura adequada de recursos
propis, es tradueixen en el nivell elevat de solvència del Grup.

Les seves funcions principals es resumeixen segons el detall
següent:
 ssegurar que els nivells de risc assumits pel Grup són
A
adequats al perfil de riscos establert i estan alineats amb els
seus objectius estratègics.
n 
Proporcionar una visió integral de tots els riscos del Grup
Caixa d’Enginyers.
n 
Identificar tota l’exposició a riscos assumits pel Grup,
inclosos els que es puguin estar desenvolupant, les
concentracions que puguin haver-hi i altres situacions que
s’hagin d’examinar.
n 
Analitzar els nous productes i les modificacions substancials
de la gamma de productes existents, en especial si es tracta
de productes complexos. En particular, a partir d’aquesta
anàlisi es determinarà explícitament si s’accepten els
aspectes contractuals que suposin riscos no controlables
per l’Àrea d’Assessoria Jurídica del Grup i els aspectes
complexos de la comunicació efectuada sobre aquests
riscos tant en el vessant intern com en l’extern.

Requisits de capital per tipus de riscos

n 

El control i la gestió de riscos en el Grup Caixa d’Enginyers
s’estableixen en un cos de documentació que defineix
les polítiques, els límits, la metodologies i les normatives
aplicables, el qual permet transmetre el perfil i els objectius a
tota l’organització.

l R. crèdit i contrapart, 87,04%
l R. operacional, 1,95%
l R. preu i tipus de canvi, 10,58%
l Altres riscos, 0,43%

El coeficient de solvència, que mesura la relació entre els
requisits de capital i els recursos propis i, d’acord amb la
legislació vigent en data 31 de desembre de 2013, ha de ser
superior al 8%, se situa, al tancament de l’exercici 2013,
molt per sobre del mínim exigit legalment, tant en l’àmbit
individual com en el consolidat.
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Coeficient de solvència consolidat
16%

12%

8%

4%

0%
2009

2010

2011

2012

2013

l TIER 1
l TIER 2

2009

2010

2011

2012

2013

TIER 1

8,69% 10,05% 12,79% 11,70% 11,54%

TIER 2

1,36%

Coeficient
de solvència

1,48%

1,15%

1,01%

0,97%

10,05% 11,53% 13,94% 12,71% 12,51%

Així mateix, els superàvits individual i consolidat s’han situat,
al tancament de l’exercici 2013, en 49.168 i 45.236 milers
d’euros, respectivament.
Segons el Reial Decret-llei 24/2012, de 31 d’agost, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit i de la Circular
7/2012, de 30 de novembre, del Banc d’Espanya, de
requeriments mínims de capital principal, es va elevar el
nivell mínim de capital principal al 9% dels actius ponderats
per risc respecte al 8% requerit, anteriorment, de conformitat
amb allò que disposa el Reial Decret-llei 2/2011, de 18 de
febrer, per al reforçament del sistema financer. Així mateix,
aquesta regulació va establir nous paràmetres de càlcul del
capital principal.
El capital principal del Grup Caixa d’Enginyers, d’acord amb
les directrius que estableix aquest Reial Decret, amb dades al
tancament de l’exercici 2013, és de 116.362 milers d’euros
i el coeficient de capital principal se situa en l’11,67%,
substancialment per sobre de l’exigit legalment.

A més, cal assenyalar que, el 26 de juny de 2013, s’han
publicat el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, sobre els requisits prudencials de
les entitats de crèdit i les empreses d’inversió (CRR), i la
Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell,
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 (CRD IV), per la qual cosa l’entrada en vigor
d’aquestes normatives representa la derogació de totes les
normes de regulació de recursos propis del Banc d’Espanya
que en siguin incompatibles. D’aquesta manera, amb
l’objectiu que el Supervisor nacional estableixi determinades
opcions reguladores de la CRR, s’ha publicat la Circular
2/2014, de 31 de gener, del Banc d’Espanya, a les entitats
de crèdit, sobre l’exercici de diverses opcions reguladores
incloses en el Reglament (UE) núm. 575/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013,
sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les
empreses d’inversió.
Així mateix, el 29 de novembre de 2013 es va publicar
el Reial Decret-llei 14/2013, de mesures urgents per a
l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió
Europea en matèria de supervisió i solvència d’entitats
financeres, pel qual es deroga el requisit de capital principal
a partir de l’1 de gener de 2014.
La CRR s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014 per
a totes les entitats financeres europees, si bé el Grup
Caixa d’Enginyers ja complia, en data 31 de desembre de
2013, amb les exigències mínimes reguladores establertes en
la CRR, així com en la Circular del Banc d’Espanya 2/2014,
d’entrada en vigor el 6 de febrer de 2014.
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