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Aquests resultats superen amb escreix el mínim exigit del 5,5% 
 

 
El Grup “la Caixa” supera l'avaluació global 

del BCE amb una ràtio de capital CET1  
del 9,3% en l'escenari advers i  
CaixaBank assoliria el 10,3% 

 
 
 

 El Grup “la Caixa”, que inclou CaixaBank i els actius industrials i 
immobiliaris de Criteria CaixaHolding, ha obtingut un superàvit de 
capital de 6.777 milions d'euros en l'escenari advers, mentre que 
CaixaBank obtindria un superàvit de 7.706 milions d'euros. 
 

 Isidre Fainé, president del Grup “la Caixa”, considera que el 
resultat confirma “la nostra excel·lent solidesa financera, fins i tot 
en els escenaris més adversos, gràcies a una gestió prudent que 
ens ha permès assolir uns alts nivells de solvència i impulsar el 
nostre creixement orgànic i inorgànic”. 
 

 Si es té en compte la conversió en accions dels bons 
necessàriament convertibles realitzada durant el primer semestre 
del 2014, la ràtio CET1 de CaixaBank s'hauria situat a l´11,4% en 
l'escenari advers, més del doble de la ràtio mínima exigida, amb 
un superàvit d'uns 9.500 milions d'euros, segons estimacions 
internes. 
 
 

Barcelona, 26 d’octubre del 2014.– El Grup “la Caixa”, que inclou CaixaBank i els 

actius industrials i immobiliaris de Criteria CaixaHolding, ha superat amb escreix 

l'avaluació global duta a terme pel Banc Central Europeu, que consta d'una revisió 

detallada de la qualitat de l'actiu (AQR) i un estricte exercici de resistència (stress 

test) coordinat per l'Autoritat Bancària Europea (EBA). 

 

Una vegada aplicada, en un exercici intern, la metodologia i l'escenari 

macroeconòmic advers d'aquesta avaluació sobre CaixaBank, el superàvit de capital 

es xifra en 7.706 milions d'euros i la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) en el 10,3%. 

La major capitalització de CaixaBank, l'entitat líder del sistema financer espanyol, 

respecte al Grup “la Caixa” es deu, principalment, a l'aportació dels accionistes 

minoritaris del banc i a l'impacte en capital de les participacions no financeres de 

Criteria CaixaHolding, filial del Grup “la Caixa”. 



Les autoritats europees han plantejat l'exercici sobre tot el Grup “la Caixa”, incloent 

les participacions industrials i els actius immobiliaris de Criteria CaixaHolding, i 

segons el nivell de consolidació vigent a 31 de desembre del 2013 en la Caixa 

d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que el 2014 es va convertir en fundació bancària. 

Segons aquest perímetre, el Grup “la Caixa” ha obtingut un superàvit de capital de 

6.777 milions d'euros en l'escenari advers, amb una ràtio Common Equity Tier 1 

(CET1) del 9,3%. 

 

 

L'AQR mostra una situació de cobertura molt còmoda 
 

Pel que fa a l'exercici d'anàlisi de la qualitat dels actius (AQR), s'ha revisat en detall la 

qualitat dels actius de les carteres seleccionades per l'organisme supervisor (les 

compostes per pimes, empresa, gran empresa, corporativa, promotors i immobles), 

representant conjuntament un import de més de 52.000 milions dels actius ponderats 

per risc de crèdit del Grup “la Caixa”, per tant, supera amb escreix el 50% del total. 

L'anàlisi s'ha realitzat des d'un doble enfocament de revisió col·lectiva i 

individualitzada d'expedients. Aquesta última ha suposat la revisió específica de 935 

acreditats, escollits per major mida o mostreig aleatori, comprenent l'avaluació de més 

de 18.000 contractes i la retaxació de més de 7.100 garanties. 

 

Aquesta revisió minuciosa ha conclòs amb la pràctica absència de necessitats 

addicionals de provisions i ha evidenciat una situació de cobertura molt còmoda i la 

prudent política d'identificació i dotació dels actius deteriorats de l'entitat. 

 

 

Sòlida posició per afrontar els reptes futurs 

 

Segons el president del Grup “la Caixa”, Isidre Fainé, aquest exercici confirma “la 

nostra excel·lent solidesa financera, fins i tot en els escenaris més adversos, gràcies 

a una gestió prudent que ens ha permès assolir uns alts nivells de solvència i 

impulsar el nostre creixement orgànic i inorgànic”. 

 

Per la seva part, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, afegeix que 

“amb aquests resultats, CaixaBank reafirma la seva presència en el grup d'entitats 

que no requereixen capital addicional en cap dels escenaris analitzats, i permetrà 

afrontar còmodament els reptes futurs, entre els quals es troba el nostre proper Pla 

Estratègic 2015-2018, la consolidació del nostre lideratge i la millora de la rendibilitat”. 

 

  



Superàvit de capital del Grup “la Caixa” en l'escenari advers a 31 de desembre 

del 2016 i estimacions sobre CaixaBank 
 

                  Dades en milions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es té en compte la conversió en accions dels bons necessàriament convertibles 

realitzada durant el primer semestre del 2014, per un import agregat de 1.923 milions 

d'euros, la ràtio CET1 que segons els càlculs interns correspondria a CaixaBank 

s'hauria situat a l'11,4% en l'escenari advers, més del doble de la ràtio mínima 

exigida, amb un superàvit d'aproximadament 9.500 milions d'euros. Fins i tot aplicant 

de forma plena la normativa de Basilea III, la ràtio “fully loaded” de CaixaBank 

s'hauria situat en aquest escenari en el 10,4%. 

 

Aquest excel·lent resultat de CaixaBank també s'ha posat de manifest en la posició 

de lideratge de solvència a tancament del tercer trimestre del 2014, amb una ràtio de 

capital CET1 del 13,1% (12,7% “fully loaded”), així com en el rigor demostrat en 

l'anticipació de les provisions ja realitzades, en la fortalesa del marge d'explotació i en 

la qualitat creditícia de la cartera de l'entitat. 

 

 

 

 

 

 

 



Resum de resultats 

 

 
 

 

 

 

 


