
 

  

FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, EN LIQUIDACIÓ 

 

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la 

Caixa” 

 

ANUNCI 

 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I 

PENSIONS DE BARCELONA, EN LIQUIDACIÓ (CEDENT) MITJANÇANT LA 

CESSIÓ GLOBAL DELS SEUS ACTIUS I PASSIUS A LA FUNDACIÓ BANCÀRIA  

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa” (CESSIONÀRIA) 

 

DRET D’INFORMACIÓ I D’OPOSICIÓ DELS CREDITORS  

 

A) DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ AMB CESSIÓ GLOBAL D’ACTIUS I PASSIUS 

Es fa constar que el Patronat de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en 

liquidació, en les seves sessions celebrades els dies 6 i 17 de març de 2014, va acordar per 

unanimitat i seguint les instruccions contingudes en l’acord de data 27 de febrer de 2014 del 

Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, entre altres acords 

que no els contradiuen, els que es resumeixen a continuació:  

a) Aprovar la dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona, en liquidació, mitjançant la cessió global de tots els seus actius i passius a 

favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, per quan aquesta s’hagués 

transformat en fundació bancària.  

b) Subscriure un inventari i un balanç de liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i 

Pensions de Barcelona, en liquidació, amb data 6 de març de 2014, d’acord amb el que 

disposa l’article 314-6 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil 

de Catalunya, dels quals resulten els actius i passius que són objecte de cessió global. 

c) Acordar que la cessió global d’actius i passius s’aculli al règim tributari especial 

previst en el Capítol VIII del Títol VII de la llei de l’impost sobre societats, aprovada 

pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.  

d) Designar al Patronat de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en 

liquidació, com a òrgan de liquidació, mantenint la composició que tenia en el moment 

de prendre l’acord de dissolució.  



 

  

L’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona celebrada el 22 de maig 

de 2014 va ratificar l’acord de dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i 

Pensions de Barcelona, en liquidació, i la seva subjecció al règim tributari especial esmentat, 

acceptant, a més, la cessió dels actius i passius en el seu favor per a quan s’hagués transformat 

en fundació bancària.  

La transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en l’actual Fundació 

Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” es va produir amb la inscripció 

d’aquesta en el Registre de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el 16 de 

juny de 2014. 

Finalment, es fa constar que d’acord amb el que disposa l’article 335-5 de la llei 4/2008, de 

24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, el 6 

de maig de 2014 el Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques va aprovar l’acord motivat 

de dissolució de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en liquidació, adoptat 

pel seu Patronat. 

Les dades identificatives bàsiques de l’entitat que es dissol i liquida i que cedeix els actius i 

passius i de l’entitat cessionària d’aquests són les següents: 

- Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en liquidació (entitat cedent), 

fundació privada amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 621-629, 08028, Barcelona, 

inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 512. 

- Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (entitat 

cessionària): fundació bancària amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 621-629, 08028, 

Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport amb el número 1.658 i en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 20.397, full 

1, fulla B-5.614. 

 

B) DRETS D’INFORMACIÓ I OPOSICIÓ DELS CREDITORS 

D’acord amb el que disposa l’article 314-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 

Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques: 

a) Els creditors de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en liquidació 

(entitat cedent) i de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la 

Caixa” (entitat cessionària) tindran dret a obtenir el text íntegre dels acords del 

Patronat de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en liquidació, 

relatius a la dissolució i liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona, en liquidació, mitjançant cessió global dels seus actius i passius a la 

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, adreçant 



 

  

petició escrita en aquest sentit al domicili de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions 

de Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, 08028, Barcelona; i 

b) Els titulars de crèdits contra la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en 

liquidació (entitat cedent) i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona, ”la Caixa” (entitat cessionària) nascuts abans de la publicació d’aquest 

anunci i que no estiguin suficientment garantits poden oposar-se per escrit a 

l’esmentada cessió global d’actius i passius en el termini d’un mes des de la publicació 

d’aquest anunci.  

 

Barcelona, 3 de setembre de 2014 

 

        Sr. Isidre Fainé i Casas,    Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau, 

 

 

 

 

President de l’òrgan de liquidació de la  Vicepresident del Patronat de la 

Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions  Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 

de Barcelona, en liquidació    Pensions de Barcelona, ”la Caixa” 

 

 

 

 

 


