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Carta de presentació

Un any més, us presentem l’informe d’activitat anual de l’ICF. L’any 2011 ha estat marcat per 
una situació financera complicada, que ha afectat tant a la banca com a molts dels sectors 
econòmics del país. 

En aquest context, el Grup ICF ha reorientat la seva missió i objectius. A nivell intern, s’ha 
modificat la llei de l’ICF per tal d’ampliar la seva capacitat d’actuació, incloent la possibilitat 
de finançar circulant; així mateix, s’ha millorat l’eficiència i el servei, a través de la integració 
de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) i amb la creació d’una nova estructura funcional, 
més comercial i orientada al client.

L’ampliació de servei del Grup ens ha permès ampliar l’oferta ens els sectors agroalimentaris 
i potenciar productes específics; d’una part, per a la capitalització de les empreses, millorant 
la seva solvència, i de l’altra, per al finançament tant d’inversions com de circulant, amb pro-
ductes per impulsar la concessió i l’accés al crèdit. En l’àmbit del capital, s’han adquirit nous 
compromisos de capital risc per import de 3 milions d’euros i s’han promogut noves línies 
de coinversió: una amb business angels, a través de préstecs participatius, i l’altra amb el 
MAB, a través d’un fons de capital risc, les quals s’han posat en marxa a principis de 2012.

Des del Grup ICF tenim la voluntat de contribuir a la reactivació econòmica del país, facili-
tant l’accés al crèdit de les pimes i autònoms, donat que aquestes són la base de la nostra 
economia i tenen capacitat d’innovació, de creixement i de crear ocupació. I entre aquestes 
pimes, cal focalitzar els esforços en els sectors d’alt creixement com la tecnologia, la biotec-
nologia, l’enginyeria, els serveis de valor afegit i el turisme, així com en aquelles empreses 
que estan innovant per millorar el seu servei o bé tenen projectes d’internacionalització, per 
tenir accés a més mercats i ser més competitives.  

Aquest any l’activitat del Grup ha superat els 800 milions d’euros, amb un pes important de 
l’activitat directa de l’ICF, a través de la qual s’han formalitzat més de 500 milions d’euros, un 
62% de l’import total formalitzat pel Grup. Pel que fa a l’activitat de mediació, duta a terme 
a través de les entitats financeres col·laboradores i que ens permet arribar a gran part del 
territori, s’han formalitzat més de 1.900 operacions a través de les tres línies diferents que 
s’han mantingut en oferta. 

Finalment, vull agrair l’esforç i dedicació dels membres dels diferents òrgans de govern de 
la institució i de l’equip humà del Grup, pel seu treball diari.

Josep Ramon Sanromà 
Conseller delegat        Setembre 2012
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Memòria d’activitats
Institut Català de Finances1.1

L’Institut Català de Finances
L’Institut Català de Finances (ICF) és l’entitat financera de la Generalitat de 
Catalunya, adscrita al Departament d’Economia i Coneixement. Disposa 
de personalitat jurídica, patrimoni i tresoreria propis que li permeten de-
senvolupar la seva activitat.

Missió

Donat l’entorn econòmic actual, l’ICF ha reorientat la seva missió per tal 
d’adaptar-la a les circumstàncies de mercat; així, el Grup ICF ha modificat 
la seva missió i visió per tal de convertir-se en l’entitat de crèdit públic de 
Catalunya, capaç de facilitar l’accés al finançament a les empreses que 
han de liderar la reactivació de l’economia catalana.

La nostra activitat

L’activitat del Grup ICF s’estructura en dues àrees principals:

•	 L’activitat de crèdit i avals: és l’activitat més destacada del Grup i 
engloba la gestió directa de préstecs i la instrumentació d’aquells que 
s’emmarquen dins dels convenis signats amb els Departaments i el  
sector financer privat. Així mateix, i juntament amb Avalis de Catalu-
nya, SGR, s’articula la gestió d’avals.

•	 L’activitat de capital: comprèn la participació en instruments de ca-
pital risc per tal de col·laborar en la capitalització de noves empreses i 
projectes de creixement.

Marc d’actuació

Des de principis de 2011 es va iniciar un procés de reestructuració funcio-
nal del Grup, emmarcat dins el Pla d’Acció 2011-2012. Els principals fets 
rellevants han estat:

•	 Adequació de l’estructura organitzativa i del balanç de l’ICF. 

1. Definir la missió i objectius d’acord amb el Pla de Govern de la Ge-
neralitat (2011-2014).

2. Reordenar el balanç, modificar la llei de l’ICF per reforçar la seva 
independència i autonomia financera.

3. El mes de maig es va procedir a la venda d’ICF Equipaments, filial 
del Grup encarregada de la gestió patrimonial, a la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

4. Integració de l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), el 31 de juliol 
de 2011.

•	 Nous canals de distribució.

1. Activació d’un nou portal web (www.icf.cat), a través del qual es 
poden tramitar de manera directa les sol·licituds de finançament. 

2. Creació d’una xarxa de promotors financers que donen suport a 
l’ICF en la seva tasca de fer difusió de les línies de finançament 
disponibles així com en la tramitació de sol·licituds.
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•	 Noves línies de finançament. 

1. Disseny i posada en marxa de les noves línies de finançament 
empresarial. La nova oferta de productes, d’acord amb les directrius 
estratègiques del Pla de Govern 2011-2014, s’orienta principal-
ment a les empreses que poden liderar el procés de reactivació de 
l’economia catalana potenciant les principals àrees clau: 

 - Internacionalització

 - Innovació

 - Eficiència i productivitat

 - Formació i ocupació

Segons les directrius del Pla Estratègic, l’any 2012 seguirem treballant per:

•	 Impulsar el finançament empresarial conjuntament amb les entitats 
financeres i les gestores de capital risc.

•	 Consolidar l’estructura organitzativa i completar la millora de proces-
sos i plataformes tecnològiques.
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1.2
El Grup ICF desenvolupa la seva activitat a través de diferents entitats, les 
quals detallem a continuació:

Institut Català de Finances

És la societat capçalera del Grup i l’encarregada de la concessió de prés-
tecs i avals per a inversions, fet que constitueix l’activitat principal de l’ICF. 
L’Institut es crea l’any 1985 per mitjà de la Llei 2/1985, de 14 de gener, 
com a principal instrument de la política de crèdit públic de la Generalitat 
de Catalunya, en dependència del Departament d’Economia i Coneixe-
ment.

Al llarg de 2011 l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), organisme au-
tònom financer adscrit al Departament d’Economia i Coneixement i creat 
amb l’objectiu de fomentar, coordinar i canalitzar el crèdit agrari a Catalu-
nya, ha passat a formar part de l’Institut Català de Finances, segons la Llei 
6/2011 de 26 de juliol, que fusiona l’ICCA amb l’ICF.

ICF Holding

L’Institut Català de Finances Holding, SAU és una societat participada 
al 100% per l’Institut i s’encarrega del desenvolupament de l’activitat de 
capital, principalment, per mitjà de la promoció i el suport a instruments 
de capital risc, alhora que gestiona participacions i patrimonials en socie-
tats d’interès estratègic. Creada l’any 2002, també s’encarrega de part 
del negoci corporatiu, gestionant l’obtenció de finançament per a grans 
empreses (de més de 100 milions d’euros de facturació).

ICF Capital

ICF Capital, societat gestora d’entitats de capital risc i participada al 
100% de ICF Holding, té per finalitat gestionar i assessorar fons o socie-
tats de capital risc, ja siguin públiques o privades, que aportin capital a 
empreses catalanes. ICF Capital es va inscriure en el registre administratiu 
de Societats Gestores de la CNMV en el mes de setembre de 2010. A 
finals de l’any 2011, gestionava SICOOP, societat d’inversió en coopera-
tives i BCN Emprèn, especialitzada en empreses de base tecnològica i 
innovadora. A principis de 2012 s’ha incorporat també la gestió de Capital 
MAB, per a aquelles empreses cotitzades al MAB o a altres mercats alter-
natius borsaris.

IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU)

L’any 2008 es constitueix IFEM, filial 100% ICF i que té per objectiu con-
tribuir al finançament de microempreses i pimes a través de la gestió de 
fons europeus del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i 
la Generalitat de Catalunya. L’activitat d’IFEM s’emmarca en el programa 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Els 
fons gestionats es distribueixen entre intermediaris financers seleccionats 
per concurrència pública, els quals els inverteixen en les empreses que 
ho sol·liciten. Les línies d’actuació d’IFEM són: microcrèdits, garanties, 
capital risc i coinversió. 

El Grup ICF
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1.3
Òrgans de l’ICF
Segons estableix la llei reguladora de l’ICF, la Junta de Govern i el conse-
ller delegat són els òrgans de Govern d’aquesta entitat. L’esmentada llei 
també estableix que és el Govern de la Generalitat l’encarregat del seu 
nomenament. 

Així mateix, es regula l’existència del Consell Assessor i, a partir del juliol 
de 2011, amb la integració de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) com 
a l’àrea d'Impuls del Crèdit Català Agrari, crea la Comissió de Finança-
ment Agroalimentari.

Junta de Govern

És el màxim òrgan col·legiat de govern de l’entitat, i li corresponen les 
decisions estratègiques essencials sobre l’activitat d’aquesta. La llei li 
atribueix, entre d’altres, les funcions d’elevar a l’aprovació del Govern les 
propostes de pressupost, la memòria, el balanç i els comptes de l’entitat 
o la proposta d’aplicació de resultats, així com la presa de decisions al 
respecte de l’organització, funcionament i relacions jurídiques de l’Institut, 
i conèixer les actuacions de la resta d’òrgans del propi Institut.

La Junta, d’acord amb la llei de l’Institut, pot constituir comissions exe-
cutives en les quals delegar les competències d’aprovar i modificar les 
operacions de crèdit que específicament se’ls hi deleguin.

D’acord amb això, la Comissió Executiva de l’ICF és l’òrgan delegat 
de la Junta de Govern i que, d’acord amb les competències vigents, pot 
aprovar operacions de crèdit per un import superior als 3 milions d’euros 
i fins a 15 milions d’euros de risc per grup econòmic i amb un termini 
que no superi els 15 anys. Addicionalment, pot realitzar modificacions 
d’operacions prèviament aprovades dins dels límits esmentats.

Aquesta Comissió està formada pel president de la Junta de Govern, 
el conseller delegat i quatre vocals de la Junta de Govern proposats pel 
president. Al llarg de 2011 s’han celebrat a la seu de l’ICF un total de 13 
sessions de Junta de Govern, 2 de les quals en sessió extraordinària i 13 
Comissions Executives, 3 de les quals en sessió extraordinària. 

Finalment, amb la integració de l’Institut Català del Crèdit Agrari, s’ha 
creat al sí del propi Institut la Comissió de Finançament Agroalimentari, 
que exerceix les funcions que específicament li delega la Junta de Govern 
de l’Institut, que són aquelles que impliquen activitat creditícia del sector 
primari.

El conseller delegat

El seu nomenament correspon al Govern a proposta del conseller 
d’Economia i Coneixement, i se li atribueixen les següents funcions:

•	 La direcció superior de l’entitat sota les directrius emanades de la 
Junta de Govern i el control de l’execució de les funcions delegades 
per la Junta en qualsevol òrgan de l’Institut o en les comissions que 
es constitueixin; així com la més àmplia i qualificada representació de 
l‘Institut en qualsevol àmbit i circumstància. 

•	 La preparació de les directrius d’actuació i les propostes de pressu-



Memòria d’activitats
Institut Català de Finances

Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 9

post; la presentació de la memòria, el balanç i els comptes de l’entitat, 
així com les propostes al Govern d’aplicació de resultats.

•	 L’organització i estructuració internes en les àrees que consideri més 
adequades, la designació dels seus responsables i, en general, la 
direcció i contractació del personal de l’Institut, així com l’exercici de 
les facultats que li delegui la Junta de Govern.

•	 La presentació de les operacions de finançament a la Junta de Govern 
i a les comissions executives.

•	 L’aprovació d’operacions, de fins a tres milions d’euros d’import de 
risc per grup econòmic, sempre que no superin el termini de 15 anys. 
La Junta de Govern és informada de les operacions aprovades en raó 
d’aquesta delegació. També podrà modificar qualsevol operació apro-
vada amb anterioritat per sota dels 15 milions de risc de grup econò-
mic, sempre que no comportin més import o menys garantia.

Des del 22 de febrer de 2011, Josep-Ramon Sanromà i Celma és el con-
seller delegat de l’ICF, segons l’acord de Govern d’aquesta mateixa data. 
Anteriorment, i fins al 18 de gener de 2011, el conseller delegat de l’ICF 
era Miquel Salazar.

El Consell Assessor

El Consell Assessor de l’Institut es constitueix el 22 d’abril de 2002 
d’acord amb la previsió feta per la llei 21/2002 de 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives.

L’article 28 de la Llei 2/1985, de creació de l’ICF, estipula com a compe-
tències del Consell Assessor l’emissió d’un informe dels resultats de la 
política de l’Institut així com la proposta dels objectius i directrius que 
considera més adequats per a l’economia catalana al Govern, al De-
partament d’Economia i Finances i a la Junta de Govern. Així mateix, li 
correspon informar la Junta de Govern de les propostes de pressupost, la 
memòria, el balanç i els comptes i propostes d’aplicació de resultats.

Òrgans de govern d’ICF Holding
El Consell d’Administració

És l’òrgan amb més àmplies facultats d’administració, gestió i represen-
tació de la societat; li corresponen, entre d’altres, les funcions de direcció 
i administració dels negocis socials, la celebració de contractes de tota 
mena i la decisió sobre la participació en altres societats mercantils i en 
fons de qualsevol tipus. El president del consell des del 25 de febrer de 
2011 és Josep Ramon Sanromà i el seu director general és Joan Carles 
Rovira, des del mes d’abril de 2002.

Òrgans de govern d’ICF Capital SGECR
El Consell d’Administració

El Consell d’Administració és l’òrgan amb més àmplies facultats 
d’administració, gestió i representació de la societat. 
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El president del Consell d’Administració d’ICF Capital ha estat Miquel 
Salazar fins al 18 de gener de 2011. En data 25 de març del mateix any, 
Josep Ramon Sanromà va ser nomenat president d’aquest Consell 
d’Administració.

Òrgans de govern d’IFEM
El Consell d’Administració

El Consell té les facultats més àmplies d’administració, gestió i repre-
sentació de la societat i li correspon la direcció i administració dels 
negocis socials, entre d’altres funcions. És escollit per la Junta General 
d’Accionistes i el formen entre 4 i 8 consellers. El president d’IFEM a 31 
de desembre de 2011, era el Sr. Albert Carreras, secretari d’Economia i 
Finances.



Memòria d’activitats
Institut Català de Finances

Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 11

Marc legal d’actuació

1.4
La llei de creació de l’Institut Català de Finances (llei 2/1985, de 14 de ge-
ner), defineix l’Institut com un organisme autònom de caràcter financer, i li 
atribueix la funció d’entitat creditícia pública alhora que d’agència finance-
ra de la Generalitat de Catalunya. Està adscrit al Departament d’Economia 
i Finances, el qual el proveeix dels fons patrimonials necessaris, li marca 
les actuacions i vetlla per la seguretat i la solvència del seu funcionament. 
L’ICF es crea com a principal instrument de la política de crèdit públic 
de la Generalitat i se li atribueix la finalitat de contribuir a l’exercici de les 
competències de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atribueix a la 
Generalitat sobre el sistema financer.

El marge d’actuació de l’ICF s’ha anat ampliant a través de disposicions 
posteriors, que han modificat el seu marc legal. D’entre aquestes, les de 
major rellevància han estat: el canvi de naturalesa jurídica, passant de 
ser un organisme autònom a ser una entitat de dret públic amb activitat 
subjecta al dret privat; i l’atorgament d’autorització per crear i participar en 
altres empreses, com ara: d’ICF Holding, el 2002 o IFEM, el 2008. 

Per tal d’unificar la normativa reguladora de l’Institut, s’aprova posterior-
ment el Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, modificat posterior-
ment en diverses ocasions, la més recent la de la Llei 7/2011 de mesures 
fiscals i administratives per al 2011. Aquesta modificació simplifica la 
llei i ajusta el seu contingut a la nova estructura i activitat de l’Institut. 
L’absorció de l’ICCA per part de l’ICF, està dictaminada per aquesta modi-
ficació.

Addicionalment a la seva pròpia legislació, a l’Institut li són d’aplicació les 
disposicions reguladores següents:

•	 La Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana (Decret legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre).

•	 La Llei de Finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya).

Marc pressupostari

La Llei de pressupostos de cada any recull les dotacions al fons patrimo-
nial de l’entitat, el límit màxim d’endeutament anual al qual es pot compro-
metre l’ICF i les línies d’actuació del crèdit públic.

La Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2011, marca els objectius i les prioritats de l’executiu per a 
l’ICF i les seves empreses participades. 

L’ICF es finança alhora, amb fons de mercat (BEI...), registra moviments 
econòmics i presenta els seus estats financers d’acord amb la normativa 
establerta pel Banc d’Espanya.
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1.5
Estructura interna

Una de les principals modificacions que ha sofert el Grup ICF amb 
l’entrada del nou conseller delegat, ha estat el quadre directiu que gestio-
na l’entitat. S’han definit diferents àrees de negoci o direccions generals 
que, a 31 de desembre de 2011 eren:

•	 Direcció General Comercial, encarregada de la gestió comercial, el 
desenvolupament de negoci i la promoció i el màrqueting de la institu-
ció.

•	 Direcció General de Negoci Corporatiu i Capital Risc, que s’ocupa 
de la gestió de clients, les participacions financeres i el capital risc.

•	 Direcció General de Finançament Empresarial, que avarca l’anàlisi 
de risc, la gestió d’operacions i les recuperacions.

•	 Direcció General de Finances i Mitjans, que gestiona la tresoreria 
i els mercats, la comptabilitat i el control de gestió i risc, recursos 
humans, tecnologia i processos i els serveis generals.

El capital humà del Grup està format per personal altament qualificat, amb 
versatilitat i capacitat per donar servei a un ampli ventall de clients i per 
atendre necessitats diverses. 

Amb la integració de l’ICCA, a finals de 2011 l’ICF comptava amb una 
plantilla de 100 treballadors, amb una mitjana d’edat de 42 anys. La distri-
bució per trams d’edat s’especifica a continuació:

Pel que fa a la distribució per sexes, el 69% de la plantilla són dones i el 
31% restant són homes. 

Si fem referència a la distribució segons els grups professionals, observem 
que la major part de la plantilla són titulats superiors, tal i com es mostra a 
continuació: 
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Finalment, atenent a la distribució del personal en funció de la societat del 
Grup a la qual pertanyen, les xifres són les següents:



2.1 Activitat de finançament
2.2 Activitat de crèdit

 2. Informe       
         d’activitat
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Activitat de finançament

2.1
Els principals objectius assolits durant l’any 2011 en relació a l’activitat de 
finançament han estat:

•	 Elevat ritme de formalitzacions en el darrer semestre de l’any. Un 
cop posades en marxa les noves línies de l’Institut, a finals del mes de 
juny de 2011, i gràcies a la reorientació estratègica de l’acció comer-
cial, el nombre de sol·licituds i d’operacions aprovades va augmentar, 
superant les 2.000 formalitzacions durant el segon semestre (entre les 
línies directes i les de mediació).

•	 Focalització del finançament en pimes i autònoms. El teixit empre-
sarial català és format, majoritàriament per petites i mitjanes empre-
ses, i és en aquestes on s’han centrat els esforços.

•	 Destacada activitat dins la línia de Capitalització, de préstecs a 
accionistes per ampliar capital, a través de la qual s’han finançat més 
de 80 empreses, millorant-ne l’estructura financera i dotant-les de més 
solvència.

•	 Nous compromisos de capital risc: entre ICF Holding i IFEM s’han 
signat compromisos per 3 milions d’euros en dos fons nous.

•	 Nou èxit de la línia de mediació ICFcrèdit, que des de juliol i fins a 
finals de 2011 ha finançat 1.885 operacions per més de 144 milions 
d’euros.

Durant l’any 2011 s’ha aconseguit una important capil·laritat arribant a un 
major nombre d’empreses, de menor envergadura que en anys anteriors 
i amb necessitats de finançament d’imports inferiors. D’aquesta manera, 
s’ha assolit l’objectiu de donar suport a les pimes i autònoms, estructures 
empresarials predominants al territori català, i amb unes necessitats de 
finançament concretes.

En el quadre següent es pot observar l’activitat per tipus de producte.
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Activitat de crèdit

2.2
Per satisfer les diferents necessitats del mercat, des de l’ICF s’han arti-
culat diferents línies, tant de tramitació directa com de mediació a través 
de les entitats financeres col·laboradores, i tant en forma de préstec com 
d’aval.

Línies directes

Com a línies de tramitació directa amb l’ICF destaca, en primer lloc, la línia 
Capitalització; una línia de préstecs dirigida als accionistes per tal que 
aquests aportin recursos en forma de capital a les empreses. Aquest ha 
estat un dels productes més destacats de l’any i una fórmula ben valorada 
i amb efecte multiplicador per tenir accés a més crèdit. Al llarg de 2011, 
s’han formalitzat un total de 83 préstecs de capitalització per gairebé 60 
milions d’euros. Aquesta fórmula implica a l’empresari en el projecte de 
manera directa i millora la solvència de l’empresa, fent-la més “atractiva” 
per abordar nous projectes i de cara a obtenir crèdit en el futur.

Així mateix, destaca la línia Inversió, a través de la qual s’han formalitzat 
44 operacions per més de 110 milions d’euros, invertits en maquinària, 
instal·lacions o actius diversos, principalment destinats al sector industrial. 
A la finalitat d’inversió s’han de sumar els préstecs formalitzats a l’empara 
del conveni amb la Secretaria d’Indústria, que inclouen un ajut de garan-
tia i que suposen 29 operacions per 4,4 milions d’euros. 

Per tal de crear línies de crèdit amb valor afegit per incentivar accions 
concretes, durant el 2011 s’han instrumentat diverses línies, amb ajut de 
preu o garanties, mitjançant convenis amb diferents Departaments. Entre 
els convenis sectorials, destaquen:  

•	 Els signats amb ACC1Ó (Departament d’Empresa i Ocupació), per a 
projectes d’innovació i d’internacionalització, que comptaven amb un 
preu preferent (ajut equivalent al 4% de l’import efectivament dis-
posat). Al llarg de 2011 es varen formalitzar un total de 32 préstecs 
per import de 64 milions d’euros destinats a incentivar els processos 
d’innovació, recerca, desenvolupament i internacionalització. 

•	 Els signats amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) destinats a satisfer necessitats 
específiques, tals com la modernització de les explotacions ramaderes 
o l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnolo-
gies, entre d’altres. Tots aquests, sumats als formalitzats per l’ICF, per 
compte de l’Institut Català de Crèdit Agrari, suposen un total de 868 
préstecs per 45,5 milions d’euros destinats al finançament agroali-
mentari.

•	 Així mateix, es van formalitzar 31,5 milions d’euros en préstecs per 
a inversions en Habitatges de Protecció Oficial per a lloguer, 
instrumentats en col·laboració amb la Secretaria d’Habitatge i 23 
operacions més pel sector audiovisual, per un import de 7,6 milions 
d’euros, instrumentats amb la col·laboració de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC).
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Mediació 

Pel que fa a les línies de mediació, que són aquelles gestionades a través 
de les entitats financeres col·laboradores, destaquem: 

•	 La línia ICFcrèdit de la qual, durant 2011, es van formalitzar 1.885 
operacions per a pimes i autònoms per un import de 144,4 milions 
d’euros. Al tancament de la línia, el 5 de maig de 2012, s’han formalit-
zat més de 3.600 operacions per 290 milions d’euros. Per primer cop, 
l’ICFcrèdit ha disposat de dos trams diferenciats: un per al finança-
ment d’inversions i un altre exclusiu per a necessitats de circulant. 

•	 La Línia I+I, promoguda juntament amb ACC1Ó, i destinada al 
finançament d’inversions que fomentin la internacionalització i la inno-
vació. En aquesta línia, ACC1Ó, a través de l’ICF, aporta un ajut de ga-
ranties, corresponent al 50% del risc, per tal de facilitar la concessió 
del préstec per part de l’entitat financera. S’ha inclòs com a Innovació 
la línia Crèdit Innovació vigent fins a maig de 2011.

•	 Finalment, la línia de Microcrèdits, articulada per IFEM i comercialit-
zada a través de dues entitats financeres, ha distribuït un total de 20 
crèdits de fins a 25.000 euros .

A continuació s’observen les xifres de les línies de mediació comercialitza-
des al llarg de l’any 2011:

Avals

En referència a l’activitat d’avals, realitza-
da conjuntament amb Avalis de Catalu-
nya, societat de garantia recíproca, s’han 
formalitzat un total de 1.173 operacions, 
per un import de 145,7 milions d’euros. 

Mitjançant els avals, s’aporten o es complementen les garanties de les 
empreses per tal de millorar la seva posició davant d’entitats financeres o 
altres organitzacions. Avalis està especialitzada en l’activitat d’avals per a 
pimes; aquests avals, poden ser de fins a 1,2 milions d’euros en el cas de 
préstecs per a inversions i fins a 600.000 euros en el cas de préstecs per 
a circulant. L’ICF complementa aquesta activitat amb la seva línia d’avals 
de circulant per a préstecs entre 600.000 euros i 5 milions d’euros. 

Aquesta línia d’avals de circulant vol solucionar una de les dificultats amb 
les que es troben les empreses en l’entorn actual: la manca de liquiditat. 
Des de l’ICF i Avalis es dóna suport en forma de garanties a les empreses, 
per tal que aquestes aconsegueixin un préstec per a liquiditat davant les 
entitats financeres. L’any 2011, entre ambdues entitats, s’han formalitzat 
un total de 172 avals per a aquesta finalitat, per un import de gairebé 35 
milions d’euros. 
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La següent taula detalla, per nombre, import i tipus, els avals formalitzats 
durant 2011 a través d’Avalis i de l’ICF:

Activitat de capital
L’activitat de capital risc, gestionat principalment per ICF Holding i IFEM, 
s’ha signat un nou compromís, d’un milió d’euros, amb Caixa Capital 
Biomed, fons adreçat a projectes innovadors del sector biotecnològic, i un 
altre compromís de dos milions d’euros, per part d’IFEM, amb la Societat 
d’Inversió dels Enginyers.

Les inversions en capital risc es focalitzen en les pimes catalanes, prio-
ritzant tres objectius estratègics: projectes empresarials que impulsin la 
internacionalització; projectes que millorin la competitivitat i l’eficiència; 
i projectes innovadors i de sectors d’alt creixement. Dins d’aquest àmbit 
del capital risc, es cobreixen tres segments diferenciats:

•	 Fons que inverteixen en start ups o capital llavor (IFEM).

•	 Fons o societats de venture capital i, principalment, en empreses inno-
vadores i tecnològiques.

•	 Empreses del mercat mitjà, més madures, amb projectes 
d’internacionalització i de consolidació.

El gràfic que es mostra a continuació detalla l’evolució dels compromisos 
en capital risc des de l’any 2005, realitzats per ICF Holding i, a partir de 
l’any 2010, s’hi sumen els compromisos d’IFEM.
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Com a complement a l’oferta de capitalització, s’ha treballat en 
l’articulació d’una nova línia de coinversió amb business angels, dotada 
de 10 milions d’euros i instrumentada mitjançant préstecs participatius en 
els quals IFEM, societat participada del Grup ICF, participa en la mateixa 
mesura que els possibles inversors. 

Així mateix, s’ha treballat en la creació d’un nou fons d’inversions, ano-
menat Capital MAB, dotat de 10 milions d’euros i destinat a donar suport 
a empreses catalanes en la seva sortida al Mercat Alternatiu Borsari. La 
iniciativa, pionera a l’estat espanyol, es va posar en funcionament a finals 
de febrer de 2012.
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3.1
Comptes anuals del Grup ICF

Balanços a 31 de desembre de 2011 i 2010 
(en milers d’euros)
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Comptes de pèrdues i guanys correspo-
nents als exercicis anuals acabats el 31 de         
desembre de 2011 i 2010 (en milers d’euros)
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Estats de canvi en el patrimoni net              
corresponents als exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre de 2011 i 2010 (en milers 
d’euros)

A) Estats d'ingressos i despeses reconegudes corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010:
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B) Estats totals de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010:
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Estat de fluxos d’efectiu de l’exercici        
2011 i 2010 (en milers d’euros)
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Memòria consolidada

3.2
1. Introducció, bases de presentació dels 
comptes anuals i altra informació

a) Naturalesa de l’Entitat

L’Institut Català de Finances (d’ara en endavant l’Institut o l’ICF) és una 
entitat pública de la Generalitat de Catalunya que es regeix pel Decret 
Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de l’ICF 2/1985, de 14 de gener, modificada per diverses lleis, entre 
elles, la Llei 7/2011, de mesures fiscals i administratives. També es regeix 
per les disposicions reguladores de l’Estatut de l’empresa pública catalana 
(Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre) i la Llei de Finances Públi-
ques de Catalunya, (Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre).

L’Institut té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econò-
mica i financera, un patrimoni propi i plena capacitat d’obrar per complir 
les seves finalitats. En conseqüència, l’Institut pot adquirir, posseir, rei-
vindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, 
fer contractes i convenis d’acord amb la normativa que li sigui aplicable, 
obligar-se a interposar recursos i executar les accions establertes per les 
lleis.

L’activitat de l’Institut s’ajusta a les normes de dret civil, mercantil i laboral 
que li són aplicables, sens perjudici que estigui sotmesa al dret adminis-
tratiu quan correspongui segons la legislació vigent, en especial pel que fa 
a les activitats referents a la seva relació amb l’Administració de la Gene-
ralitat.

El seu domicili social se situa a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635 de 
Barcelona.

Amb data 1 d’agost de 2011, en virtut de la llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, l’ICF ha procedit a la fusió per absorció de 
l’Institut Català de Crèdit Agrari (d’ara en endavant, l’ICCA, veure Nota 5). 
L’ICCA, organisme autònom financer adscrit al Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, fou creat per la Llei 4/1984, 
de 24 de febrer, del Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar, 
coordinar i canalitzar el crèdit agrari a Catalunya. Fins a la data efectiva de 
fusió (1 d’agost de 2011), l’ICCA ha continuat sota la tutela de la Secreta-
ria d’Economia del Departament d’Economia i Coneixement (anteriorment 
Departament d’Economia i Finances) d’acord amb l’establert al decret 
68/2004, de 20 de gener (art. 63.4). El seu objecte social, que s’integra a 
partir de la data efectiva de fusió en l’activitat de l’ICF, és el finançament 
d’inversions en béns productius dels titulars d’explotacions o empreses 
del sector agrari, pesquer, agroalimentari, i així contribuir a la millora del 
medi rural.

L’Institut és l’entitat dominant d’un grup de societats dependents que 
controla directa i completament. Conseqüentment, l’Institut està obligat 
a elaborar, a més a més dels seus propis comptes anuals individuals, uns 
comptes anuals consolidats de l’Institut Català de Finances i Societats 
Dependents (d’ara endavant, el Grup o el Grup ICF). Les entitats integra-
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des en aquest grup són les següents:

L’Institut Català de Finances Holding,S.A. Societat Unipersonal (d’ara 
endavant ICF Holding) es va constituir mitjançant escriptura pública el 13 
de març de 2002. L’objecte social de la societat és:

1. La tinença, compravenda i la gestió de participacions financeres i 
patrimonials; la participació en fons de qualsevol tipus, excloent els 
immobiliaris; en societats i fons de garantia; societats o fons de capital 
risc; la participació en altres societats mercantils, i la concessió de 
préstecs de qualsevol tipus a les entitats participades.

2. La concessió de préstecs participatius a empreses privades de qual-
sevol sector d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer.

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, S.L. Societat 
Unipersonal (d’ara endavant IFEM) es va constituir mitjançant escriptura 
pública el 12 de desembre de 2008. L’objecte social de la societat és la 
tinença i gestió de participacions financeres, en fons de qualsevol tipus, 
en societats i fons de garantia, societats i fons de capital risc i participa-
cions en altres societats, públiques o privades, així com la concessió de 
refinançaments. La societat tindrà la responsabilitat de gestionar els fons 
aportats per la Generalitat per al desenvolupament del programa JEREMIE 
a Catalunya. 

Institut Català de Finances Capital S.G.E.C.R., SA Societat Uniper-
sonal (d’ara endavant ICF Capital), es va constituir per temps indefinit el 
26 de febrer de 2010 i es troba subjecte a la Circular 7/2008, de 26 de 
novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, reguladora de 
les Societats Gestores d’Entitats de Capital Risc, així com a la legislació 
vigent en relació a aquest tipus de Societats tal com la Llei 25/2005, de 
24 de novembre, i en el seu defecte, el Reial Decret Llei 1/2010, de 2 de 
juliol, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. 
L’objecte social i la seva activitat principal és l’administració i gestió de 
Fons de Capital Risc i d’actius de Societats de Capital Risc. Es tracta 
d’una societat unipersonal, sent el seu únic soci l’Institut Català de Finan-
ces Holding, S.A.U.

Amb data 31 de desembre de 2010 formava part del grup consolidat la 
societat Institut Català de Finances Equipaments, S.A. Societat Uniperso-
nal (d’ara endavant, ICF Equipaments, S.A.U.). Amb data 31 de maig de 
2011, mitjançant Acord de Govern, s’autoritza la venda a la Generalitat de 
Catalunya del 100% de les accions de la participada ICF Equipaments, 
S.A.U. 

En l’Annex I i II es troba la informació complementària en relació a les 
societats descrites anteriorment, així com les altres societats en les que 
participa el Grup ICF.

b) Bases de presentació dels comptes anuals consolidats

Atesa la seva activitat financera, el Grup ICF presenta els seus estats 
financers basant-se principalment en la classificació i criteris establerts en 
la Circular 4/2004 de Banc d’Espanya (actualitzats per les modificacions 
posteriors), sobre normes de comptabilitat i models d’estats financers, 
amb la finalitat de donar una imatge fidel del patrimoni, de la situació 
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financera del Grup a 31 desembre de 2011, dels resultats de les opera-
cions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu, consolidats, 
generats durant l’exercici anual acabat en l’esmentada data, ja que es 
consideren les normes i principis comptables espanyols més apropiats. 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat 
mantinguts per l’Institut Català de Finances i la resta de societats que 
composen el Grup. No obstant, i donat que els principis comptables i 
criteris de valoració aplicats en la preparació dels comptes anuals conso-
lidats del Grup de l’exercici 2011 poden diferir dels utilitzats per algunes 
de les entitats integrades en el mateix, en el procés de consolidació s’han 
introduït els ajustos i reclassificacions necessaris per homogeneïtzar entre 
sí aquests principis i criteris i per adequar-los a la normativa comptable 
aplicada per l’Institut.

c) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades

En els comptes anuals del Grup ICF corresponents al exercici 2011 s’han 
utilitzat, ocasionalment, estimacions realitzades pels gestors del Grup per 
quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromi-
sos que figuren registrats en ells. Bàsicament, aquestes estimacions es 
refereixen a:

•	 Les pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu notes 7, 
8, 9, 10, 11).

•	 La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu notes 12 i 13).
•	 El valor raonable de determinats actius no cotitzats.
•	 Actius per impostos diferits (nota 20).

Si bé les estimacions anteriorment descrites es realitzen en funció de 
la millor informació disponible a 31 de desembre de 2011 sobre els fets 
analitzats, és possible que esdeveniments que poden tenir lloc en el futur 
obliguin a modificar-les (a l‘alça o la baixa) en propers exercicis; el que es 
faria de forma prospectiva reconeixent els efectes de canvi d’estimació en 
el balanç i compte de pèrdues i guanys, d’acord amb la Norma dinovena 
de la Circular 4/2004.

d) Comparació de la informació referida a l’exercici 2010

Conforme a l’establert  per la normativa vigent, la informació continguda 
en aquesta Memòria referida a l’exercici 2010 es presenta, exclusivament, 
a efectes comparatius amb la informació relativa a l’exercici 2011 i, per 
tant, no constitueix els comptes anuals de l’exercici 2010.

En aquest sentit, els models de balanç, compte de pèrdues i guanys, estat 
d’ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimo-
ni net i estat de fluxos d’efectiu, presentats en aquests comptes anuals 
s’ajusten als models continguts en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya i 
modificacions posteriors.

El Grup ICF ha procedit a reclassificar pels exercicis 2011 i 2010, 142.879 
milers d’euros i 50.398 milers d’euros, respectivament, de “Crèdit a la 
Clientela” a “Altres actius financers”, ambdós conceptes dins l’epígraf 
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“Inversions Creditícies” del balanç de situació adjunt. Aquests imports 
corresponen principalment als compromisos plurianuals adoptats per part 
de diferents departaments de la Generalitat en la seva funció de garants 
de diverses operacions creditícies.

Durant l’exercici 2011 han quedat fora del perímetre de consolidació les 
següents entitats, que a data 31 de desembre de 2010, formaven part del 
Grup consolidat:

•	 ICF Equipaments S.A.U., fruit de la transmissió, amb data 31 de maig 
de 2011, del 100% de les accions propietat del Grup a la Generalitat 
de Catalunya (veure nota 1.a.). A 31 de desembre de 2010 aquesta so-
cietat aportava un total de 22.096 milers d’euros al Patrimoni Net del 
Grup, mitjançant el mètode de la integració global. En l’exercici 2011, 
i fins a la data de transmissió, la societat ha aportat unes pèrdues 
globals de 687 milers d’euros al resultat del Grup. Com a resultat de 
la transmissió, el Grup s’ha reconegut uns beneficis de 7.011 milers 
d’euros (veure nota 36).

•	 Fira 2000, S.A, fruit de la transmissió amb data 29 de desembre de 
2011 del 100% de les accions propietat del Grup a la Direcció Gene-
ral de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tal i com es detalla a 
la nota 14. A 31 de desembre de 2010 aquesta societat aportava un 
total de 48,976 milers d’euros al Patrimoni Net del Grup, mitjançant el 
mètode de la participació. En l’exercici 2011 i fins a la data de trans-
missió, la societat ha aportat unes pèrdues globals de 3.098 milers 
d’euros al resultat del Grup (veure nota 25). Com a resultat de la trans-
missió, el Grup s’ha reconegut uns beneficis de 6.163 milers d’euros 
(veure nota 36). 

•	 Mesfilms Inversions, S.L. El 21 d’octubre de 2011 la junta de Mesfilms 
Inversions, S.L. va acordar la dissolució i liquidació de la societat, amb 
la distribució de l’haver líquid social entre els socis, corresponent a 
ICF Holding rebre un import en efectiu per 510 mil euros, un import 
corresponent a crèdits a cobrar per 22 mil euros i un import de 221 mil 
euros en concepte d’immobilitzat intangible per drets sobre coproduc-
cions, que s’han integrat dins l’immobilitzat immaterial d’ICF Holding. 
A 31 de desembre de 2010 aquesta societat aportava un total de 
1.169 milers d’euros al Patrimoni Net del Grup, mitjançant el mètode 
de la participació.

e) Impacte mediambiental

Donada l’activitat a la que es dedica el Grup no té responsabilitats, despe-
ses, actius, provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que 
poguessin ser significatives en relació al patrimoni, la situació financera i 
els resultats del Grup. Per aquest motiu, la memòria dels comptes anuals 
consolidats del Grup no inclou desglossaments específics respecte a la 
informació en qüestions mediambientals.

f) Fets posteriors

Entre la data de tancament i la data de formulació d’aquests comptes 
anuals s’ha produït el fet posterior esmentat en la nota 38.
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2. Principis i polítiques comptables i criteris de 
valoració aplicats

En l’elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup corresponents a 
l’exercici 2011 s’han aplicat els principis i polítiques comptables, i criteris 
de valoració següents:

a) Principis de consolidació

Els comptes anuals consolidats s’han elaborat aplicant el mètode 
d’integració global a les societats dependents i el mètode de la participa-
ció a les societats associades.

Entitats dependents

Es consideren “Entitats dependents” aquelles amb les quals l’Institut 
constitueix una unitat de decisió pel fet que posseeix directa o indirecta-
ment el 50% o més dels drets de vot o, si aquest percentatge és inferior, 
manté acords amb d’altres accionistes d’aquestes societats que li ator-
guen la majoria dels drets de vot.

Els comptes anuals de les entitats dependents es consoliden, sense 
excepcions per raons d’activitat, amb els de l’Institut per aplicació del 
mètode d’integració global, que consisteix en l’agregació dels actius, 
passius i patrimoni net, ingressos i despeses, de naturalesa similar, que 
figuren en els comptes anuals individuals. El valor en llibres de les parti-
cipacions, directes i indirectes, en el capital de les entitats dependents 
s’elimina amb la fracció del patrimoni net de les entitats dependents que 
aquelles representin. La resta de saldos i transaccions s’elimina en el 
procés de consolidació. La consolidació dels resultats generats per les so-
cietats dependents en l’exercici es realitza per l’import del resultat des de 
la data d’adquisició. Excepcionalment, no tenen la consideració d’entitats 
dependents aquelles societats que formen part de l’activitat de capital 
risc, donat que d’acord amb Reglaments de Gestió dels Fons i Societats 
de Capital Risc no disposa del control sobre la seva gestió.

Quan, d’acord amb el que disposa la Circular 4/2004, existeixen evidèn-
cies de deteriorament de les participacions, l‘import d’aquest deteriora-
ment s’estima com la diferència entre el seu import recuperable (calculat 
com el major import entre el valor raonable de la participació menys els 
costos necessaris per la seva venda; o el seu valor en ús, definit aquest 
com el valor actual dels fluxos d’efectiu que s’esperen rebre de la parti-
cipació en forma de dividends i els corresponents a la seva alienació o 
disposició per altres mitjans) i el seu valor comptable. 

Les pèrdues per deteriorament sobre les participacions i les recupera-
cions de les esmentades pèrdues es registren, amb càrrec o abonament, 
respectivament, en l’epígraf “Pèrdues per Deteriorament d’actius (net)” del 
compte de pèrdues i guanys.

En el seu cas, els dividends meritats en l’exercici per aquests participa-
cions es registren en l’epígraf “Rendiment d’Instruments de Capital” del 
compte de pèrdues i guanys.



Comptes anuals i auditoria
Institut Català de Finances

3333Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 33

Entitats associades

Són entitats sobre les quals l’Institut, directament o indirecta, té una in-
fluència significativa i no són entitats dependents o multigrup. La influèn-
cia significativa s’evidencia, en la majoria dels casos, per una participació 
del Grup ICF igual o superior al 20% dels drets de vot de l’entitat partici-
pada.

Excepcionalment, no tenen la consideració d’entitats associades aquelles 
societats que formen part de l’activitat de capital risc donat que, d’acord 
amb Reglaments de Gestió dels Fons i Societats de Capital Risc, no dis-
posa d’influència significativa sobre la seva gestió.

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren 
mitjançant el “mètode de la participació”, és a dir, per la fracció del seu 
net patrimonial que representa la participació del Grup en el seu capital, 
un cop considerats els dividends percebuts i d’altres eliminacions patri-
monials. En el cas de transaccions amb una entitat associada, les pèrdues 
i guanys corresponents s’eliminen en el percentatge de participació del 
Grup en el seu capital.

En l’Annex I d’aquesta memòria es presenta el detall de les societats con-
siderades dependents i associades del Grup juntament amb determinada 
informació significativa sobre elles.

b) Instruments financers

Registre inicial

Els instruments financers es registren inicialment al balanç quan el Grup 
es converteix en part del contracte que els origina, d’acord amb les con-
dicions del mateix. Els crèdits i els dipòsits, actius i passius financers més 
habituals, es registren des de la data en què sorgeix el dret legal a rebre o 
l’obligació legal de pagar, respectivament, efectiu. Els derivats financers, 
amb caràcter general, es registren en la data de la seva contractació.

Pel que fa a les operacions de compravenda d’actius financers instrumen-
tades mitjançant contractes convencionals, i que no es poden liquidar per 
diferències, es registren des de la data en què els beneficis, riscos, drets 
i deures inherents a tot propietari siguin de la part compradora. La data 
esmentada, en funció del tipus d’actiu financer comprat o venut, pot ser la 
de contractació o la de liquidació o entrega. En particular, les operacions 
realitzades en el mercat de divises de comptat es registren en la data de 
liquidació; les operacions realitzades amb instruments de capital nego-
ciats en mercats secundaris de valors espanyols es registren en la data 
de contractació, i les operacions realitzades amb instruments de deute 
negociats en mercats secundaris de valors espanyols es registren en la 
data de liquidació.

Baixa dels instruments financers

Un actiu financer es dóna totalment o parcialment de baixa en el balanç 
quan expiren els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu que gene-
ra o quan es transfereix. La transferència de l’actiu ha de comportar la 
transmissió substancial dels seus riscos i beneficis o la transmissió del 
seu control, en aquells casos en què no hi ha transmissió d’aquells (vegeu 
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2.g.).

D’altra banda, un passiu financer es dóna totalment o parcialment de 
baixa del balanç quan s’han extingit les obligacions que genera o quan 
s’adquireix pel Grup.

Valor raonable i cost amortitzat

En el seu registre inicial al balanç, tots els instruments financers es regis-
tren pel seu valor raonable que, si no hi ha evidència en contrari, és el preu 
de la transacció. Després, en una data determinada, el valor raonable d’un 
instrument financer correspon a l’import pel qual podria ser entregat, si es 
tracta d’un actiu, o liquidat, si és un passiu, en una transacció realitzada 
entre parts interessades, informades en la matèria, que actuessin en con-
dicions d’independència mútua. La referència més objectiva i habitual del 
valor raonable d’un instrument financer és el preu que es pagaria per ell en 
un mercat organitzat, transparent i profund (“preu de cotització” o “preu 
de mercat”). 

Quan no existeix preu de mercat per a un determinat instrument financer 
es recorre, per tal d’estimar el seu valor raonable, a l’establert en transac-
cions recents d’instruments anàlegs i, si no n’hi ha, a models de valoració 
suficientment contrastats per la comunitat financera internacional; consi-
derant les peculiaritats específiques de l’instrument a valorar i, molt espe-
cialment, els diferents tipus de riscos que l’instrument porta associats. La 
majoria d’instruments financers, estan valorats d’acord amb cotitzacions 
de mercats actius.

El valor raonable dels derivats financers negociats en mercats organitzats, 
transparents i profunds s’assimila a la seva cotització diària i si, per raons 
excepcionals, no es pot establir la seva cotització en una data determina-
da, es recorre, per tal de valorar-los, a mètodes similars als utilitzats per 
valorar els derivats no negociats en mercats organitzats.

El valor raonable dels derivats no negociats en mercats organitzats o 
negociats en mercats organitzats poc profunds o transparents es determi-
na mitjançant mètodes reconeguts pels mercats financers, com ara el de 
“valor actual net” (VAN) o models de determinació de preus d’opcions.

Això no obstant, per a determinats actius i passius financers, el criteri de 
reconeixement al balanç és el de cost amortitzat. Aquest criteri s’aplica 
als actius financers inclosos a la “Cartera d’inversions creditícies” i, pel 
que fa als passius financers, als registrats com a “Passius financers a cost 
amortitzat”.

Per a cost amortitzat, s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu 
financer corregit (en més o en menys, segons el cas) pels reemborsaments 
del principal i la part imputada sistemàticament al compte de pèrdues i 
guanys, mitjançant la utilització del tipus d’interès efectiu, de la diferència 
entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venci-
ment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més a 
més, les correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin 
experimentat.

El tipus d’interès efectiu és el tipus d’interès d’actualització que iguala 
exactament el valor inicial d’un instrument financer a la totalitat dels seus 
fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes durant la seva vida roma-
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nent. Per als instruments financers a tipus d’interès fix, el tipus d’interès 
efectiu coincideix amb el tipus d’interès contractual establert en el mo-
ment de la seva adquisició ajustat si s’escau per les primes i descomptes 
inicials, les comissions que, per la seva naturalesa, siguin assimilables a 
un tipus d’interès i els costos de transacció. En els instruments financers a 
tipus d’interès variable, el tipus d’interès efectiu coincideix amb la taxa de 
rendiment vigent per a tots els conceptes fins a la primera revisió del tipus 
d’interès de referència que pugui tenir lloc.

Com ja s’ha indicat anteriorment, determinats actius i passius es regis-
tren en el balanç de situació, en el seu cas, pel seu valor raonable, com 
ara els inclosos en les carteres de negociació o els disponibles per a la 
venda. D’altres, com els inclosos en els capítols “Inversions creditícies” o 
“Passius financers a cost amortitzat” es registren pel seu cost amortitzat 
segons es defineix en aquesta mateixa nota. 

Part dels actius i passius d’aquests capítols estan inclosos en alguna de 
les microcobertures de valor raonable o fluxos d’efectiu gestionades pel 
Grup i que, per tant, figuren de fet en el balanç de situació pel seu valor 
raonable corresponent al risc cobert.

 La majoria de la resta d’actius i alguns passius són a tipus variable 
amb revisió anual del tipus d’ interès aplicable, per tant el valor raonable 
d’aquests actius com a conseqüència exclusivament dels moviments dels 
tipus d’ interès de mercat no serà significativament diferent del registrat en 
el balanç.

La resta d’actius i passius són a tipus fix, d’aquests una part significativa 
té venciment residual inferior a un any i per tant, a l’igual que en el cas 
anterior, el seu valor raonable com a conseqüència exclusivament dels 
moviments dels tipus d’interès de mercat no és significativament diferent 
del registrat en el balanç.

Els imports dels actius i passius que no s’inclouen en un dels paràgrafs 
anteriors, és a dir, els que són a tipus fix amb venciment residual superior 
a un any i no coberts, el Grup considera que el seu valor raonable com a 
conseqüència exclusivament dels moviments del tipus d’interès de mercat 
no serà significativament diferent del registrat en el balanç.

Classificació i valoració dels actius i passius financers

Els instruments financers no integrats en les categories que s’esmenten a 
continuació figuren registrats en algun dels següents capítols del ba-
lanç de situació adjunt: “Caixa i dipòsits en bancs centrals”, “Derivats 
de cobertura” i “Participacions”. Addicionalment, la resta de instruments 
financers es presenten al balanç d’acord amb les categories següents:

•	 Inversions creditícies: aquest capítol inclou el finançament atorgat a 
tercers amb origen en les activitats típiques de crèdit i préstec realitza-
des pel Grup, els deutes concrets amb aquesta part dels compradors 
de béns i pels usuaris dels serveis que presten i pels valors represen-
tatius del deute no cotitzats o que cotitzen en mercats que no són 
prou actius. Els actius, inicialment, es valoren pel seu valor raonable, 
ajustat per l’import de les comissions i dels costos de transacció que 
siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, els 
quals s’imputen al compte de pèrdues i guanys pel mètode del tipus 
d’interès efectiu fins al seu venciment. Posteriorment, es valoren a 



Comptes anuals i auditoria
Institut Català de Finances

3636Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 36

cost amortitzat, d’acord amb el descrit anteriorment en aquesta ma-
teixa nota.

Els actius adquirits a descompte es comptabilitzen per l’efectiu des-
emborsat. La diferència entre el valor de reemborsament i l’efectiu 
desemborsat es reconeix com a ingressos financers al compte de 
pèrdues i guanys durant el període que resta fins al venciment.

Els rendiments meritats per aquestes operacions es registren al capítol 
“Interessos i rendiments assimilats” del compte de pèrdues i guanys i 
es calculen pel mètode del tipus d’interès efectiu. Les pèrdues per de-
teriorament, si n’hi ha, es registren d’acord amb allò que s’indica a la 
nota 2.h. Finalment, les variacions produïdes en el valor raonable dels 
actius financers coberts en operacions de cobertura de valor raonable 
es valoren segons es descriu en la present nota.

•	 Passius financers a cost amortitzat: aquest capítol recull els passius 
financers que no s’han classificat com a cartera de negociació. Els 
saldos que s’hi registren responen a l’activitat típica de captació de 
fons de les entitats de crèdit; independentment de la seva forma 
d’instrumentalització i el seu termini de venciment.

Inicialment, es valoren pel seu valor raonable, ajustat per l’import dels 
costos de transacció que siguin directament atribuïbles a l’emissió del 
passiu financer, els quals s’imputen al compte de pèrdues i guanys 
pel mètode del tipus d’ interès efectiu fins al seu venciment. Poste-
riorment, es valoren a cost amortitzat, d’acord amb el descrit anterior-
ment en aquesta mateixa nota.

Els rendiments meritats pels passius financers a cost amortitzat es 
registren al capítol “Interessos i càrregues assimilades” del compte de 
pèrdues i guanys. Les variacions produïdes en el valor raonable dels 
passius financers coberts en operacions de cobertura de valor raona-
ble es valoren segons descriu la nota 2.c.

•	 Actius financers disponibles per a la venda: aquest capítol del balanç 
inclou els valors representatius del deute que no es consideren cartera 
de negociació, ni cartera d’inversió a venciment ni tampoc cartera 
d’inversions creditícies, com també els instruments de capital emesos 
per entitats diferents de les associades, sempre que els esmentats 
instruments no hagin estat considerats com a cartera de negociació.

Pel que fa als instruments representatius de deute es valoren sempre pel 
seu valor raonable, ajustats per l’import dels costos de transacció que 
siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, els quals 
s’imputen al compte de pèrdues i guanys pel mètode del tipus d’interès 
efectiu fins al seu venciment. Els instruments de capital, quan no sigui 
suficientment objectiva la determinació del valor raonable, es valoren pel 
seu cost net del possible deteriorament.

Els canvis que es produeixin en el valor raonable dels actius financers des 
del moment de la seva adquisició es comptabilitzen amb contrapartida a 
l’epígraf “Patrimoni net. Ajustos per valoració- Actius financers disponi-
bles per a la venda” fins al moment en què es produeix la baixa de l’actiu 
financer. En aquest moment el saldo registrat al patrimoni net es porta al 
compte de pèrdues i guanys, al capítol “Resultat d’operacions financeres”.
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Els rendiments meritats pels valors, en forma d’interessos o dividends, 
es registren al capítol “Interessos i rendiments assimilats” (calculats 
en aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu) i “Rendiments 
d’instruments de capital” del compte de pèrdues i guanys, respectiva-
ment. Les pèrdues per deteriorament, si n’hi ha, es registren d’acord 
amb allò que s’indica a la nota 2.h. Finalment, les variacions produïdes 
en el valor raonable dels actius financers coberts en operacions de 
cobertura de valor raonable es valoren segons descriu la nota 2.c.

Malgrat que a 31 de desembre de 2011, la participació financera a di-
verses entitats de capital risc era superior al 20%, el Grup no disposava, 
d’acord amb els Reglaments de Gestió de Fons i Societats de Capital 
Risc, d’influència significativa o de control sobre la gestió de les mateixes. 
Per aquest motiu, s’han classificat com cartera disponible per a la venda.

Addicionalment, la Circular 4/2004 estableix altres categories 
d’instruments financers: “Cartera de negociació”, “Cartera d’inversió a 
venciment” i “Actius i passius a valor raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys. El Grup a 31 de desembre de 2011 no manté actius i/o passius 
classificats en alguna d’aquestes carteres.

Reclassificacions entre carteres

Les reclassificacions entre carteres d’instruments financers es realitzen, 
exclusivament, en el seu cas, d’acord amb els següents supòsits:

a) Els instruments financers classificats, en el seu cas, com “A valor 
raonable amb canvis en pèrdues i guanys” no poden ser reclassificats 
ni dins ni fora d’aquesta categoria d’instruments financers una vegada 
adquirits, emesos o assumits.

b) Si un actiu financer, com conseqüència d’un canvi en la intenció o en 
la capacitat financera deixa de classificar-se en la cartera d’inversió a 
venciment, es reclassifica a la categoria d’“actius financers disponi-
bles per la venda”. En aquest cas, s’aplicarà el mateix tractament a la 
totalitat dels instruments financers classificats a la cartera d’inversió 
a venciment, excepte que l’anomenada reclassificació es trobi en els 
supòsits permesos per la normativa aplicable (vendes molt pròximes 
al venciment, o una vegada cobrada la pràctica totalitat del principal 
de l’actiu financer, etc).

c) Com a conseqüència d’un canvi en la intenció o en la capacitat finan-
cera o, una vegada transcorreguts els dos exercicis de penalització 
establerts per la normativa aplicable pel supòsit de venda d’actius 
financers classificats a la cartera d’inversió a venciment, els actius 
financers (instruments de deute) inclosos, en el seu cas, a la categoria 
d’“actius financers disponibles per la venda” podran reclassificar-se a 
la de “cartera d’inversió a venciment”. En aquest cas, el valor raonable 
d’aquests instruments financers a la data de traspàs passa a con-
vertir-se en un nou cost amortitzat i la diferència entre aquest import 
i el seu valor de reembors s’imputa al compte de pèrdues i guanys 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu durant la vida residual de 
l’instrument.

Durant l’exercici 2011 no s’ha realitzat cap reclassificació com les descri-
tes en els paràgrafs anteriors.
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c) Instruments derivats i cobertures

El Grup ICF utilitza derivats financers com a eina de gestió dels riscos 
financers (nota 3). Quan aquestes operacions compleixen determinats 
requeriments, es consideren com “de cobertura”.

Quan el Grup ICF designa una operació com de cobertura, ho fa des 
del moment inicial de les operacions o dels instruments inclosos en 
l’esmentada cobertura i documenta l’operació de manera adequada, 
d’acord amb la normativa vigent. En la documentació d’aquestes opera-
cions de cobertura s’identifiquen correctament l’instrument o instruments 
coberts i l’instrument o instruments de cobertura, a més a més de la natu-
ralesa del risc que es pretén cobrir, així com els criteris o mètodes seguits 
pel Grup ICF per valorar l’eficàcia de la cobertura al llarg de tota la durada 
de la mateixa, atenent al risc que s’intenta cobrir.

El Grup ICF considera com operacions de cobertura aquelles que són 
altament eficaces. Una cobertura és altament eficaç si durant el termini 
previst de durada de la mateixa les variacions que es produeixin en el 
valor raonable o en els fluxos d’efectiu atribuïts al risc cobert en l’operació 
de cobertura són compensats en la seva pràctica totalitat per les va-
riacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu, segons el cas, de 
l’instrument o dels instruments de cobertura.

Per mesurar l’efectivitat de les operacions de cobertura, el Grup ICF 
analitza si des de l’inici i fins al final del termini definit per l’operació de 
cobertura, es pot esperar, de manera prospectiva, que els canvis en el 
valor raonable o en els fluxos d’efectiu de la partida cobertura que siguin 
atribuïbles al risc cobert siguin compensats quasi en tota la seva totalitat 
pels canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu, segons el cas, de 
l’instrument o instruments de cobertura i que, retrospectivament, els resul-
tats de la cobertura hagin oscil·lat dins d’un rang de variació de vuitanta al 
cent vint-i-cinc per cent respecte al resultat de la partida coberta.

Les operacions de cobertura realitzades pel Grup ICF es classifiquen en 
les següents categories:

•	 Cobertures de valor raonable, que cobreixen l’exposició a la variació 
en el valor raonable d’actius i passius financers o de compromisos en 
ferm no reconeguts encara, o d’una porció identificada dels esmentats 
actius, passius o compromisos en ferm, atribuïble a un risc particular i 
sempre que afectin el compte de pèrdues i guanys.

Pel que fa referència específicament als instruments financers designats 
com a partides cobertes i de cobertura comptable, les diferències de valo-
ració es registren segons el següent criteri:

•	 En les cobertures de valor raonable, les diferències produïdes tant en 
els elements de cobertura com en els elements coberts –pel que fa al 
tipus de risc cobert-, es reconeixen directament al compte de pèrdues 
i guanys.

Les diferències en la valoració de l’instrument de cobertura corresponents 
a la part ineficaç es registren directament, en el seu cas, al capítol “Resul-
tats d’operacions financeres” del compte de pèrdues i guanys.

El Grup ICF interromp la comptabilització de les operacions de cobertura 
quan l’instrument de cobertura venç o es ven, quan l’operació de cober-
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tura deixa de complir els requisits per ser considerada com a tal o, per 
últim, quan es procedeix a revocar la consideració de l’operació com de 
cobertura.

Quan d’acord amb el disposat en el paràgraf anterior, es produeix la    
interrupció de l’operació de cobertura de valor raonable, en el cas de par-
tides cobertes valorades al seu cost amortitzat, els ajustaments en el seu 
valor realitzats amb motiu de l’aplicació de la comptabilitat de cobertures 
a dalt descrites s’imputen al compte de resultats fins el venciment dels 
instruments coberts, aplicant el tipus d’interès efectiu recalculat a la data 
d’interrupció d’aquesta operació de cobertura.

Els derivats implícits en altres instruments financers o en altres contractes 
es registren separadament com a derivats quan els seus riscos i carac-
terístiques no estan estretament relacionats amb els de l’instrument o 
contracte principal, i sempre que es pugui donar un valor raonable fiable al 
derivat implícit considerat de forma independent.

d) Arrendaments

Arrendaments operatius

En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat 
i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé 
romanen en l’arrendador.

Si el Grup ICF actua com a arrendador, en el seu cas, presenta el cost 
d’adquisició dels béns arrendats en el capítol “Actiu Material”; sigui com 
a “Inversions immobiliàries”, sigui com “Altres actius cedits en arrenda-
ment operatiu”. Aquests actius s’amortitzen d’acord amb les polítiques 
adoptades per als actius materials similars d’ús propi (vegeu nota 2.l.) i els 
ingressos precedents dels contractes d’arrendament es reconeixen, de 
forma lineal, en el capítol “Altres productes d’ explotació” del compte de 
pèrdues i guanys.

e) Operacions en moneda estrangera

La moneda funcional del Grup ICF és l’euro. Conseqüentment, tots els sal-
dos i transaccions denominats en monedes diferents a l’euro es conside-
ren, en el seu cas, denominats en moneda estrangera.

El Grup ICF durant el 2011 no ha fet cap operació en moneda estrangera.

f) Reconeixement d’ingressos i despeses

Tot seguit es resumeixen els criteris més significatius emprats pel Grup 
ICF per al reconeixement dels seus ingressos i despeses.

a) Ingressos i despeses per interessos, dividends i conceptes assimilats.

Amb caràcter general, els ingressos i despeses per interessos i con-
ceptes assimilats es reconeixen comptablement en funció del seu pe-
ríode de meritació, per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu 
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i amb independència del flux monetari o financer que se’n deriva. Els 
interessos meritats per deutors classificats com a dubtosos, inclosos 
els de risc -país en el seu cas, s’abonen a resultats en el moment del 
seu cobrament, la qual cosa és una excepció al criteri general. Els 
dividends percebuts d’altres societats es reconeixen com a ingrés en 
el moment en què neix el dret a percebre’ls per part del Grup ICF, que 
és el de l’anunci oficial de pagament de dividend per l’òrgan adient de 
la societat.

b) Comissions.

Els ingressos i despeses en concepte de comissions es registren al 
compte de pèrdues i guanys amb criteris diferents segons la seva 
naturalesa.

Les comissions financeres, com ara les comissions d’obertura de 
préstecs i crèdits formen part del rendiment o cost efectiu d’una ope-
ració financera i es reconeixen en el mateix capítol que els productes 
o costos financers, és a dir, a “Interessos i rendiments assimilats” i 
“Interessos i càrregues assimilades”. Aquestes comissions, que es 
cobren per anticipat, s’imputen al compte de pèrdues i guanys al llarg 
de la vida de l’operació, llevat de quan compensen costos directes 
relacionats.

Les comissions que compensen costos directes relacionats, ente-
sos com aquells que no s’haurien produït si no s’hagués concertat 
l’operació, es registren al capítol “Altres productes d’ explotació” en el 
moment de constituir-se l’operació d’actiu. Individualment, aquestes 
comissions no superen el 0,4% del principal de l’instrument finan-
cer, amb el límit màxim de 400 euros; l’excés s’imputa al compte de 
pèrdues i guanys al llarg de la vida de l’operació. Quan l’import no 
supera els 90 euros es reconeixen de forma immediata en el compte 
de pèrdues i guanys.

Les comissions no financeres, derivades de la prestació de serveis, 
es registren als capítols “Comissions percebudes” i “Comissions 
pagades”, al llarg del període de prestació del servei excepte les que 
responen a un acte singular, les quals es meriten en el moment en què 
es produeixen. 

c) Ingressos i despeses no financeres.

Es reconeixen comptablement d’acord amb el criteri de meritació.

d) Cobraments i pagaments diferits en el temps.

Es reconeixen comptablement per l’import que resulta d’actualitzar 
financerament a taxes de mercat els fluxos d’efectiu previstos.

g) Transferències d’ actius financers

El tractament comptable de les transferències d’actius financers està con-
dicionat per la forma en què es traspassen a tercers els riscos i beneficis 
associats als actius que es transfereixen:

•	 Si els riscos i beneficis dels actius transferits es traspassen substan-
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cialment a tercers -cas de les vendes incondicionals, de les ven-
des amb pacte de recompra pel seu valor raonable en la data de la 
recompra, de les vendes d’actius financers amb una opció de compra 
adquirida o de venda emesa profundament fora de diner, de les titulit-
zacions d’actius en aquelles que el cedent, no reté finançaments su-
bordinats ni concedeix cap tipus de millora creditícia als nous titulars 
i altres casos similars-, l’actiu financer transferit es dóna de baixa del 
balanç; tot reconeixent-se simultàniament qualsevol dret o obligació 
retingut o creat com a conseqüència de la transferència. 

•	 Si es retenen substancialment els riscos i beneficis associats a l’actiu 
financer transferit -cas de les vendes d’actius financers amb pacte 
de recompra per un preu fix o pel preu de venda més un interès, dels 
contractes de préstec de valors en què el prestador té l’obligació de 
tornar els mateixos o similars actius, les titulitzacions d’actius finan-
cers en les que es mantinguin finançaments subordinats o altre tipus 
de millores creditícies que absorbeixin substancialment les pèrdues 
creditícies esperades pels actius titulitzats i altres casos anàlegs-, 
l’actiu financer transferit no es dóna de baixa del balanç i es continua 
valorant amb els mateixos criteris emprats abans de la transferència. 
Pel contrari, es reconeixen en matèria comptable, sense compensar-
se entre sí:

•	 Un passiu financer associat per un import igual al de la contra-
prestació rebuda; que es valora posteriorment al seu cost amor-
titzat.  

•	 Tant els ingressos de l’actiu financer transferit però no donat de 
baixa, com les despeses del nou passiu financer.

•	 Si no es transfereixen ni es retenen substancialment els riscos i bene-
ficis associats a l’actiu financer transferit –cas de les vendes dels ac-
tius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa 
que no estan profundament dins ni fora del diner, de les titulitzacions 
d’actius financers en les que el cedent assumeix un finançament su-
bordinat o algun altre tipus de millora creditícia per una part de l’actiu 
transferit i altres casos similars-, es distingeix entre:

•	 Si el Grup no reté el control de l’actiu financer transferit: en 
aquest cas, es dóna de baixa del balanç l’actiu transferit i es 
reconeix qualsevol dret o obligació retingut o creat com a conse-
qüència de la transferència.

•	 Si el Grup reté el control de l’actiu financer transferit: continua 
reconeixent-lo en el balanç per un import igual a la seva exposició 
als canvis de valor que pugui experimentar i reconeix un passiu fi-
nancer associat a l’actiu financer transferit. L’import net de l’actiu 
transferit i el passiu associat serà el cost amortitzat dels drets i 
obligacions retinguts, si l’actiu transferit es mesura pel seu cost 
amortitzat, o el valor raonable dels drets i obligacions retinguts, si 
l’actiu transferit es mesura pel seu valor raonable.

D’acord amb això, els actius financers solament es donen de baixa del 
balanç quan s’han extingit els fluxos d’efectiu que generen o quan s’han 
transferit substancialment a tercers els riscos i beneficis que porten implí-
cits.   
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h) Deteriorament del valor dels actius financers

Un actiu financer es considera deteriorat quan existeix una evidència 
objectiva d’un impacte negatiu en els fluxos d’efectiu futurs que es varen 
estimar en el moment de formalitzar-se la transacció o quan no pugui 
recuperar-se íntegrament el seu valor en llibres.

Com a criteri general, la correcció del valor en llibres dels instruments 
financers per causa del seu deteriorament s’efectua amb càrrec al comp-
te de pèrdues i guanys del període en què l’esmentat deteriorament es 
manifesta i les recuperacions de les pèrdues per deteriorament prèviament 
registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de pèrdues i 
guanys del període en què el deteriorament s’elimina o es redueix.

Quan es considera remota la recuperació de qualsevol import registrat, 
aquest s’elimina del balanç sense perjudici de les actuacions que puguin 
dur a terme el Grup per tal d’intentar aconseguir el seu cobrament fins 
que no s’hagin extingit definitivament els seus drets, sigui per prescripció, 
condonació o d’altres causes.

Instruments de deute valorats al seu cost amortitzat

L’import de les pèrdues per deteriorament experimentades per aquests 
instruments coincideix amb la diferència positiva entre els seus respectius 
valors en llibres i els valors actuals dels seus fluxos d’efectiu futurs pre-
vistos. La disminució del valor raonable per sota del cost d’adquisició no 
constitueix per sí mateixa una evidència de deteriorament.

Pel que fa específicament a les pèrdues per deteriorament que s’originen 
en la materialització del risc d’insolvència dels obligats al pagament (risc 
de crèdit), un instrument del deute està deteriorat per insolvències quan 
s’evidencia un empitjorament en la capacitat de pagament de l’obligat a 
fer-lo, que es posa de manifest per la situació de morositat o per altres 
causes, com també per materialització del risc-país, entenent com a tal el 
risc que concorre en els deutors residents en un país per circumstàncies 
diferents del risc comercial habitual.

El procés d’avaluació de les possibles pèrdues per deteriorament 
d’aquests actius es duu a terme:

•	 Individualment, per a tots els instruments de deute significatius i per 
als que, no essent significatius de manera individual, no són suscepti-
bles de ser classificats en grups homogenis d’instruments de carac-
terístiques similars: tipus d’instrument, sector d’activitat del deutor i 
àrea geogràfica de la seva activitat, tipus de garantia i, entre d’altres, 
antiguitat dels imports vençuts. Els actius qualificats com a dubtosos 
per raó de la morositat del client, es cobriran aplicant els percentatges 
que defineix el Banc d’Espanya.

•	 Col·lectivament, s’estableixen diferents classificacions de les opera-
cions en atenció a la naturalesa dels obligats al pagament i de les con-
dicions del país on resideixen, situació de l’operació i tipus de garantia 
amb què compta, antiguitat de la morositat, etc. i es fixa per a cadas-
cun d’aquests grups de risc les pèrdues per deteriorament (pèrdues 
identificades) que han de ser reconegudes als comptes anuals. Sobre 
la resta de saldos dels instruments de deute no valorats pel seu valor 
raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, així com so-
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bre els riscos contingents, classificats com a risc normal s’ha calculat 
una cobertura genèrica per cobrir les pèrdues inherents. El mètode 
de càlcul és l’establert en l’Annex IX de la Circular 4/2004 i posteriors 
modificacions i consisteix en el càlcul de la suma del resultat de multi-
plicar el valor de la variació en el període de l’import de cadascuna de 
les classes de risc (des de la categoria “Sense risc apreciable” fins a 
la categoria “Risc alt”) pel paràmetre corresponent (oscil·la entre 0% i 
1,64%) menys l’import de la dotació neta per a la cobertura específica 
global realitzada en el període. Aquests paràmetres han estat esta-
blerts pel Banc d’Espanya en base en la seva experiència i la infor-
mació que té del sector bancari espanyol, i es modifiquen quan ho 
aconsellen les circumstàncies

Amb les provisions que suposen aquests deterioraments es dóna compli-
ment a l’establert en l’apartat 2 de l’article 31 de la llei de l’Institut Català 
de Finances (Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre) que diu que 
“L’Institut Català de Finances ha de destinar a càrrec dels excedents les 
dotacions necessàries per afrontar la morositat produïda i prevista en 
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, ha de constituir un fons 
per a la cobertura de major risc per a l’aplicació dels recursos públics”.

Instruments de capital classificats com a disponibles per a la venda

La pèrdua per deteriorament dels instruments de capital inclosos en la 
cartera d’actius financers disponibles per a la venda equival a la diferèn-
cia positiva entre el seu cost d’adquisició i el seu valor raonable, un cop 
deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el 
compte de pèrdues i guanys, tot i que la disminució del valor raonable per 
sota del cost d’adquisició no constitueix per si mateixa una evidència de 
deteriorament.

Quan existeix una evidència objectiva que les diferències positives sorgi-
des en la valoració d’aquests actius tenen el seu origen en el seu dete-
riorament, deixen de presentar-se en l’epígraf del patrimoni net “Ajustos 
per valoració – Actius financers disponibles per a la venda” i es registren, 
per l’import considerat com a deteriorament acumulat fins aleshores, en 
el compte de pèrdues i guanys consolidat. En cas de recuperar-se poste-
riorment la totalitat o part de les pèrdues per deteriorament, el seu import 
es reconeix en l’epígraf del patrimoni net “Ajustos per valoració – Actius 
financers disponibles per a la venda” en el període en què es produeix la 
recuperació.

Instruments de capital valorats al cost d’adquisició

Les pèrdues per deteriorament dels instruments de capital valorats al seu 
cost d’adquisició equivalen a la diferència entre el seu valor en llibres i el 
valor actual dels fluxos de caixa futurs esperats, actualitzats al tipus de  
rendibilitat de mercat per a altres valors similars.

Les pèrdues per deteriorament es registren en el compte de pèrdues i 
guanys del període en què es manifesten, minorant directament el cost de 
l’instrument. Aquestes pèrdues només poden recuperar-se posteriorment 
en cas de venda dels actius.

La estimació i comptabilització de les pèrdues per deteriorament de les 
participacions en entitats dependents, negocis conjunts i entitats associa-
des, les quals, als efectes de la elaboració d’aquests comptes anuals, no 
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tenen la consideració d’“Instruments financers” es realitzen per part del 
Grup ICF d’acord als criteris indicats en la nota 2.a. anterior.

i) Garanties financeres i provisions constituïdes sobre les mateixes

Es consideren “garanties financeres” els contractes pels quals una entitat 
s’obliga a pagar quantitats concretes per compte d’un tercer, en cas que 
aquest no ho fes; independentment de la forma en què estigui instrumen-
tada l’obligació, ja sigui fiança, aval financer o tècnic i crèdit documentari 
irrevocable emès o confirmat pel Grup. Aquestes operacions es registren 
en la pro-memòria del balanç de situació en comptes d’ordre en la catego-
ria de “Riscos contingents”.

En formalitzar-se els contractes, aquests es reconeixen pel seu valor rao-
nable –entès com el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs- en l’epígraf 
de l’actiu “Inversions creditícies – Crèdit a la clientela”, amb contrapartida 
al capítol de passiu “Passius financers a cost amortitzats”. Els canvis en 
el valor dels contractes es registra com un ingrés financer a “Interessos i 
rendiments assimilats” del compte de pèrdues i guanys.

Les carteres de garanties financeres, sigui quin sigui el seu titular, instru-
mentació o d’altres circumstàncies, s’analitzen periòdicament, per tal de 
determinar el risc de crèdit a què estan exposades i, si s’escau, estimar 
les necessitats de constituir provisions. En aquest procés s’apliquen 
criteris similars als establerts per quantificar les pèrdues per deteriorament 
dels instruments de deute valorats al seu cost amortitzat, que s’han expli-
cat en la nota 2.h. anterior.

Les provisions constituïdes es comptabilitzen a l’epígraf “Provisions- Pro-
visions per a riscos i compromisos contingents” del passiu del balanç. Les 
dotacions i recuperacions de les provisions es registren amb contrapartida 
al capítol “Dotació a provisions (net)” del compte de pèrdues i guanys.

j) Despeses de personal

Indemnitzacions per acomiadament

La Circular 4/2004 del Banc d’Espanya només permet reconèixer una 
previsió per a les indemnitzacions per acomiadament previstes en el 
futur quan el Grup estigui compromès de forma demostrable a rescindir 
el vincle que l’uneix als empleats abans de la data normal de jubilació o 
bé pagar indemnitzacions com a resultat d’una oferta per incentivar la 
rescissió voluntària per part dels empleats. Atès que no hi ha cap compro-
mís d’aquesta mena, no figura al balanç de situació cap fons per aquest 
concepte.

k) Impost sobre beneficis

La despesa per l’Impost sobre beneficis, es reconeix en el compte de 
pèrdues i guanys, excepte quan sigui conseqüència d’una transacció, els 
resultats de la qual es registren directament en el patrimoni net; en aquest 
cas l’impost sobre beneficis també es registra amb contrapartida en el 
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patrimoni net.

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula com 
l’impost a pagar respecte del resultat fiscal de l’exercici, ajustat per 
l’import de les variacions produïdes durant l’exercici en els actius i passius 
registrats derivats de les diferències temporals i dels crèdits per deduc-
cions i bonificacions fiscals i de les bases imposables negatives.

El Grup considera que existeix una diferència temporal quan hi ha una di-
ferència entre el valor en llibres i la base fiscal d’un element patrimonial. Es 
considera com a base fiscal d’un element patrimonial el seu import atribuït 
a efectes fiscals. Es considera una diferència temporal imposable aquella 
que generarà en el futur l’obligació per al Grup de realitzar algun paga-
ment a l’administració corresponent. Es considera una diferència temporal 
deduïble aquella que generarà algun dret de reemborsament o un menor 
pagament a realitzar a l’administració corresponent en el futur.

Els crèdits per deduccions i bonificacions són imports que, un cop pro-
duïda o realitzada l’activitat o obtingut el resultat per generar el seu dret, 
no s’apliquen fiscalment en la declaració corresponent fins al compliment 
dels condicionants establerts en la normativa tributària, considerant pro-
bable, per part del Grup, la seva aplicació en exercicis futurs, bàsicament 
perquè es preveu disposar de suficients beneficis fiscals en el futur que 
permetin la seva compensació.

Totes aquestes diferències temporals es registren al balanç com a actius 
o passius fiscals diferits segregats dels actius o passius fiscals corrents, 
que estan formats bàsicament per pagaments a compte de l’impost de 
societats i comptes d’Hisenda pública deutora per IVA a compensar.

En cada moment comptable, es revisen els impostos diferits registrats, 
tant actius com passius, per tal de comprovar que es mantenen vigents, 
efectuant les oportunes correccions d’acord amb els resultats de les anàli-
sis realitzades. 

Des de l’1 de gener de 2006, el Grup liquida les seves obligacions per 
aquest impost en règim de Consolidació Fiscal, d’acord amb el que esta-
bleix els articles 64 i següents del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats aprovat pel Real Decret Legislatiu 4/2004.

El grup consolidable a 31 de desembre de 2011 el formen el propi Institut, 
i les entitats participades ICF Holding S.A.U, Instruments Financers per 
Empreses Innovadores, S.L. i Institut Català de Finances Capital, SGECR 
S.A.U. (veure nota 20).

l) Actius materials

Els actius materials es classifiquen al balanç en actius materials d’ús 
propi, inversions immobiliàries i actius cedits en arrendament operatiu. Els 
actius materials procedents de regularització de crèdits es classifiquen 
com a actius no corrents en venda.

L’immobilitzat material d’ús propi està integrat pels actius en propietat que 
el Grup té per a ús actual o futur amb propòsits administratius o per a la 
producció o subministrament de béns i que s’espera que siguin utilitzats 
durant més d’un exercici econòmic. Pel que fa al concepte d’inversions 
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immobiliàries correspon als valors nets dels terrenys, edificis i altres 
construccions que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer o per 
obtenir-ne una plusvàlua en la seva venda.

Amb caràcter general, els actius materials es presenten al cost 
d’adquisició net de l’amortització acumulada i de la correcció de valor que 
resulta de comparar el valor net de cada partida amb el seu corresponent 
import recuperable.

L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost 
d’adquisició dels actius menys el seu valor residual. En són una excepció 
els terrenys, ja que s’estima que tenen una vida indefinida i, per tant, no 
són objecte d’ amortització.

Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es 
realitzen amb contrapartida a l’epígraf “Amortització - Actiu Material” del 
compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges 
d’amortització següents determinats en funció dels anys de vida útil esti-
mada dels diferents elements.

En motiu de cada tancament comptable, el Grup analitza si hi ha indi-
cis que el valor net dels elements del seu actiu material excedeix el seu 
corresponent import recuperable. Si és així, redueix el valor en llibres de 
l’actiu fins al seu import recuperable i ajusta els càrrecs futurs en concepte 
d’amortització en proporció al valor en llibres ajustat i a la nova vida útil 
romanent, en cas de ser necessària una reestimació. La reducció del valor 
en llibres dels actius materials es realitza amb càrrec a l’ epígraf “Pèrdues 
per deteriorament d’actius (net) – Actiu material” del compte de pèrdues i 
guanys.

De forma similar, quan existeixen indicis que s’ha recuperat el valor d’un 
actiu material, el Grup registra la reversió de la pèrdua per deteriorament 
comptabilitzada en períodes anteriors a l’epígraf esmentat del compte de 
pèrdues i guanys, i ajusta en conseqüència els càrrecs futurs en concepte 
d’ amortització. En cap, la reversió de la pèrdua per deteriorament d’un 
actiu pot suposar l’increment del seu valor en llibres per sobre d’aquell 
que tindria si no s’haguessin reconegut pèrdues per deteriorament en 
exercicis anteriors.

Així mateix, una vegada a l’any o quan s’observin indicis que així ho acon-
sellin, es revisa la vida útil estimada dels elements de l’immobilitzat i, si és 
el cas, s’ajusten les dotacions en concepte d’amortitzacions al compte de 
pèrdues i guanys d’exercicis futurs.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al capítol “Al-
tres despeses generals d’administració” del compte de pèrdues i guanys.
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m) Actius intangibles

Tenen la consideració d’actius intangibles els actius no monetaris identifi-
cables, que no tenen aparença física i que sorgeixen com a conseqüència 
d’una adquisició a tercers o que han estat desenvolupats internament. 
Tot i això, només es reconeixen els actius intangibles el cost dels quals 
es pugui determinar de forma objectiva i que s’estimi probable obtenir-ne 
beneficis econòmics futurs.

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició 
o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost nets de l’amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament, si s’escau.

En aquest capítol s’inclouen bàsicament les despeses amortitzables 
relacionades amb el desenvolupament dels sistemes informàtics. Es tracta 
d’actius amb vida útil definida, que s’amortitzen en un termini màxim de 
cinc anys.

L’amortització anual es registra a l’epígraf “Amortització- Actiu intangible” 
del compte de pèrdues i guanys i les pèrdues i recuperacions de valor per 
deteriorament a l’ epígraf “Pèrdues per deteriorament d’ actius (net) – Altre 
actiu intangible”.

n) Actius no corrents en venda

En el cas del Grup només estan classificats com a actius no corrents en 
venda els actius materials adjudicats procedents de regularització de crè-
dits que no s’han destinat a ús propi o s’han classificat com a inversions 
immobiliàries pel fet de destinar-los a l’explotació en règim de lloguer.

Aquests actius es valoren pel menor import entre el cost amortitzat menys 
les pèrdues per deteriorament reconegudes dels actius financers lliurats o 
el valor raonable menys les despeses de venda necessàries. Les pèrdues 
per deteriorament posades de manifest desprès de la seva activació es 
reconeixen a l’epígraf “Pèrdues per deteriorament d’actius – Actius no 
corrents en venda” del compte de pèrdues i guanys. Si posteriorment es 
recupera el seu valor, es podrà reconèixer en el mateix epígraf del comp-
te de pèrdues i guanys amb el límit de les pèrdues per deteriorament 
recollides prèviament. Els actius classificats en aquesta categoria no 
s’amortitzen.

o) Provisions i contingències

Les provisions cobreixen obligacions presents a la data de formulació dels 
comptes anuals sorgides com a conseqüència de fets passats dels quals 
se’n poden derivar perjudicis patrimonials per a les entitats, i es considera 
probable la seva ocurrència; són concrets pel que fa a la seva naturalesa, 
però indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació.

Els passius contingents són obligacions possibles sorgides com a con-
seqüència de fets passats, i la seva materialització està condicionada a 
l’ocurrència, o no, d’un o més fets futurs independents de la voluntat de 
les entitats.
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Els comptes anuals del Grup recullen totes les provisions significatives 
respecte de les quals s’estima que la probabilitat que calgui atendre 
l’obligació és major que la de no fer-ho. Les provisions es registren al 
passiu del balanç en funció de les obligacions cobertes, d’entre les quals 
s’identifiquen les provisions per a impostos i les provisions per a riscos i 
compromisos contingents. Els passius contingents es reconeixen en els 
comptes d’ordre del balanç.

Les dotacions a provisions es registren al compte de pèrdues i guanys al 
capítol “Dotacions a provisions (net)” (Vegeu nota 35).

En el tancament de l’exercici 2011 es trobaven en curs diferents proce-
diments judicials i reclamacions entaulades pel Grup amb origen en el 
desenvolupament habitual de la seva activitat. Tant els assessors legals 
del Grup com llurs Administradors entenen que la conclusió d’aquests 
procediments i reclamacions no produirà un efecte significatiu en els 
comptes anuals dels exercici en què finalitzin.

p) Estats de canvis en el patrimoni net consolidat

L’estat de canvis en el patrimoni net que es presenta en aquests comptes 
anuals mostra el total de les variacions hagudes en el patrimoni net durant 
l’exercici. Aquesta informació es presenta desglossada al seu torn en dos 
estats: l’estat d’ingressos i despeses reconegudes i l’estat total de canvis 
en el patrimoni net. A continuació s’expliquen les principals característi-
ques de la informació continguda en ambdues parts de l’estat:

Estat d’ingressos i despeses totals

En aquesta part de l’estat de canvis en el patrimoni net es presenten els 
ingressos i despeses generades per l’Entitat com a conseqüència de la 
seva activitat durant l’exercici, distingint aquells registrats com a resul-
tats en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici i els altres ingressos 
i despeses registrats, d’acord amb allò disposat en la normativa vigent, 
directament en el patrimoni net.

Per tant, en aquest estat es presenta:

a) El resultat de l’exercici.

b) L’import net dels ingressos i despeses reconeguts transitòriament com 
ajustos per valoració en el patrimoni net.

c) L’import net dels ingressos i despeses reconeguts definitivament en el 
patrimoni net.

d) L’impost sobre beneficis meritat pels conceptes indicats en les lletres 
b) i c) anteriors,

e) El total dels ingressos i despeses reconeguts, calculats com la suma 
de les lletres anteriors.

Les variacions hagudes en els ingressos i despeses reconeguts en el patri-
moni net com ajustos per valoració es desglossen en:

a) Guanys (pèrdues) per valoració: recull l’import dels ingressos, nets 
de les despeses originats en l’exercici, reconeguts directament en el 
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patrimoni net. Els imports reconeguts en l’exercici en aquesta partida 
es mantenen en aquesta partida, encara que en el mateix exercici 
es traspassen al compte de pèrdues i guanys, al valor inicial d’altres 
actius o passius o es reclassifiquin a una altra partida.

b) Imports transferits al compte de pèrdues i guanys: recull l’import dels 
guanys o pèrdues per valoració reconegudes prèviament en el patri-
moni net, encara que sigui en el mateix exercici, que es reconeixen en 
el compte de pèrdues i guanys.

c) Import transferit al valor inicial de les partides cobertes: recull l’import 
dels guanys o pèrdues per valoració reconegudes prèviament en el 
patrimoni net, encara que sigui en el mateix exercici, que es recone-
guin en el valor inicial dels actius o passius com a conseqüència de 
cobertures de fluxos d’efectiu.

d) Altres reclassificacions: recull l’import dels traspassos realitzats en 
l’exercici entre partides d’ajustos per valoració conforme als criteris 
establerts en la normativa vigent.

Els imports d’aquestes partides, si procedeix, es presenten pel seu import 
brut, mostrant-se el seu corresponent efecte impositiu en la rúbrica “Im-
post sobre beneficis” de l’estat.

Estat total de canvis en el patrimoni net

En aquesta part de l’estat de canvis en el patrimoni net es presenta la 
conciliació del valor en llibres a l’inici i al final de l’exercici de totes les 
partides del patrimoni net agrupant els moviments en funció de la seva 
naturalesa en les següents categories:

a) Ajustos per canvis en criteris comptables i correcció d’errors: que 
inclou els canvis en el patrimoni net que sorgeixen com a conseqüèn-
cia de la reexpressió retroactiva dels saldos dels estats financers amb 
origen en canvis en els criteris comptables o en la correcció d’errors.

b) Ingressos i despeses reconeguts en l’exercici: recull, de manera agre-
gada, el total de les partides registrades a l’estat d’Ingressos i Despe-
ses reconeguts anteriorment indicades.

c) Altres variacions en el patrimoni net: recull la resta de partides regis-
trades en el patrimoni net, com poden ser augments o disminucions 
del fons de dotació, distribució de resultats, operacions amb ins-
truments de capital propis, pagaments amb instruments de capital, 
traspassos entre partida del patrimoni net i qualsevol altre increment o 
disminució del patrimoni net.

q) Estat de fluxos d’ efectiu

Els conceptes utilitzats en la presentació dels estats de fluxos d’efectiu 
són els següents:

•	 Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i dels seus 
equivalents; és a dir, les inversions a curt termini de gran liquidat i baix 
risc d’alteracions en el seu valor.

•	 Activitats d’explotació: activitats típiques de les entitats de crèdit, així 
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com d’altres activitats que no poden ser qualificades com d’inversió o 
de finançament.

•	 Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres 
mitjans d’actius a llarg termini i d’altres inversions no incloses en 
l’efectiu i els seus equivalents.

•	 Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en els pas-
sius que no formen part de les activitats d’explotació. S’han conside-
rat com a activitats de finançament les emissions efectuades pel Grup 
col·locades al mercat institucional.

A efectes de l’elaboració de l’estat de fluxos d’efectiu, s’han considerat 
com efectiu i equivalents d’efectiu aquelles inversions a curt termini de 
gran liquiditat i amb baix risc de canvis en el seu valor. D’aquesta mane-
ra, el Grup considera efectiu o equivalents d’efectiu, els següents actius i 
passius financers:

•	 L’efectiu propietat del Grup que es troba registrat a l’epígraf de balanç 
“Caixa i Dipòsits en Bancs Centrals”.

r) Combinacions de negocis

Amb data 1 d’agost de 2011 l’ICF ha absorbit l’ICCA (veure notes 1 i 5). 
L’ICCA i l’ICF són entitats dependents en diferents graus, en funció del 
seu estatut jurídic, de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit s’ha procedit al registre dels elements constitutius del 
negoci adquirit, inclosos els imports diferits en ingressos i despeses 
reconegudes, pels valors existents abans de la operació en els comptes 
individuals de l’entitat absorbida. La diferència que es pogués posar de 
manifest en el registre comptable per l’aplicació del criteri anterior es 
registra en una partida de reserves.

La data d’adquisició és aquella en la que l’Institut obté el control del nego-
ci adquirit, en aquest cas, l’1 d’agost del 2011.

3. Gestió de riscos i gestió del capital

3.1 Risc de Mercat

Amb l’única excepció de les accions de La Seda Barcelona adquirides 
durant el 2010 (veure nota 7), el Grup ICF no té cartera de negociació ni 
opera en els mercats financers de renda fixa, renda variable, opcions i 
futurs, motiu pel qual en el seu actiu no hi ha instruments financers amb 
els que s’incorri en risc de mercat, i la contractació de productes derivats 
s’utilitza únicament amb la finalitat de cobrir el risc de tipus d’interès.

3.2 Risc de Liquiditat

3.2.1 Objectius, polítiques i processos de gestió del risc de liquiditat
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El risc de liquiditat representa el risc d’incórrer en pèrdues per no disposar 
de fons líquids suficients a cost raonable per a atendre el compliment dels 
compromisos adquirits a mesura que es fan exigibles.

Els objectius de gestió del risc de liquiditat, juntament amb les polítiques 
associades a la seva gestió s’aproven per la Junta de Govern, i correspon 
al Comitè d’actius i Passius de l’entitat (COAP) la responsabilitat en quant 
a la seva implantació i execució.

L’objectiu fonamental seguit pel Grup en relació amb el risc de liquiditat 
consisteix a disposar en tot moment dels instruments i processos que 
permetin al Grup mantenir nivells de liquiditat suficients per atendre els 
seus pagaments sense comprometre de manera significativa els resultats 
del Grup i mantenir els mecanismes que, davant diferents eventualitats, li 
permetin complir amb els seus compromisos de pagament.

En la gestió del risc de liquiditat del Grup, a més de la previsió diària de 
disponibilitats i necessitats, juga un paper fonamental la planificació a 
mig termini de les necessitats de liquiditat que es realitza tenint en comp-
te l’evolució futura del Balanç i que permet fer previsions amb suficient 
antelació de les possibles tensions de liquiditat que poguessin produir-se i 
disposar dels instruments necessaris per a contrarestar-les. Aquest anàlisi 
es realitza en diferents escenaris de creixement, morositat, etc. i perme-
ten conèixer i projectar els pagaments i els cobraments futurs que estima 
s’hauran de realitzar a curt i mig termini.  

Amb caràcter general i tradicional, el Grup disposa de diferents línies de 
liquiditat, entre les que es troben les ampliacions de capital, l’obtenció 
d’endeutament procedent d’entitats financeres i l’emissió de valors de 
deute. 

La revisió trimestral, per part del COAP, d’aquestes accions permet garan-
tir que el Grup disposa de la liquiditat necessària per atendre puntualment 
tots els seus compromisos de pagament i assolir els seus objectius estra-
tègics i operatius d’inversió i de creixement sostingut, estable i moderat.

La política de finançament de l’activitat ordinària ha estat sempre conser-
vadora, i sota les tres premisses següents:

a. Diversificació entre endeutament amb entitats financeres privades, 
entitats de crèdit públic i mercat de capitals.

b. Formalització d’operacions a llarg termini. Així, el termini mig de for-
malització de l’endeutament es situa en 7 anys.

c. Evitar la concentració de venciments en anys concrets.

3.2.2 Terminis de venciment dels actius i passius financers

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 3.2.1 anterior, la gestió que el Grup ICF 
realitza de la liquiditat té en consideració, com un element fonamental, 
l’anàlisi dels venciments dels seus diferents actius i passius financers. Els 
quadres mostren els actius i passius financers al 31 de desembre de 2011 
i 2010 classificats en funció dels seus terminis romanents de venciment a 
les anomenades dates, atenent a les seves condicions contractuals:
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3.3 Risc de Tipus d’Interès estructural

3.3.1 Objectius, polítiques i processos de gestió del risc d’interès

El risc de tipus d’interès és el risc al que està sotmès el Grup associat als 
seus instruments financers i que té el seu origen en les variacions en els 
tipus d’interès de mercat.

El risc de tipus d’interès associat als instruments financers afecta di-
rectament a l’activitat del Grup per l’efecte que les variacions dels tipus 
d’interès tenen en el compte de pèrdues i guanys pel fet que poden existir 
en el seu actiu i passiu determinats instruments financers que meritin tipus 
d’interès fixes o revisables en el temps, de manera que les variacions en 
aquests tipus d’interès afectin de forma no simètrica als interessos meri-
tats per uns i altres instruments (“GAP de tipus d’interès”). En el cas de les 
operacions a tipus d’interès variable, el risc al que està sotmès el Grup es 
produeix en els períodes de recàlcul dels tipus d’interès.

Els objectius i les polítiques en matèria de gestió del risc de tipus d’interès 
s’aproven per la Junta de Govern de l’Institut. Correspon al COAP la 
definició dels procediments orientats al compliment dels objectius i de les 
polítiques marcades i el seu control. 
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Els objectius del Grup relacionats amb aquest risc estan orientats a limitar 
la desviació en el marge financer, per tal que correccions en les corbes de 
tipus d’interès de mercat no afectin de manera significativa, directament, 
als resultats del Grup.

El COAP s’encarrega de posar en pràctica els procediments que asse-
gurin que el Grup compleix en tot moment amb les polítiques de control i 
gestió del risc de tipus d’interès, i davant possibles desviacions proposa 
les accions correctores que considera oportunes perquè es resolguin de 
manera efectiva.

En l’anàlisi, mesura i control del risc de tipus d’interès assumit pel Grup, 
s’utilitzen tècniques de mesura de sensibilitat i anàlisi d’escenaris, esta-
blint-se els límits adequats per a evitar l’exposició a nivells de riscos que 
poguessin afectar de manera important al Grup. Aquests procediments i 
tècniques d’anàlisi es revisen amb la freqüència necessària per a assegu-
rar el seu correcte funcionament.

El Grup utilitza operacions de cobertura per a la gestió individual del risc 
de tipus d’interès de tots aquells instruments financers de caràcter signi-
ficatiu que puguin exposar al Grup a riscos de tipus d’interès igualment 
significatius, reduint d’aquesta manera aquest tipus de riscos en la seva 
pràctica totalitat.

3.3.2 Anàlisi de sensibilitat al risc de tipus d’interès 

La informació que es presenta en aquest apartat sobre sensibilitat al risc 
d’interès del compte de pèrdues i guanys i del patrimoni net del Grup s’ha 
elaborat segons un escenari de pujada del tipus d’interès de mercat que 
afecta de manera més significativa a l’activitat del Grup (Euríbor) de 200 
punts bàsics respecte a l’existent al 31 de desembre 2011. 

L’anàlisi indicat s’ha realitzat considerant l’evolució de l’Euríbor als dife-
rents terminis per els que té impacte pel Grup i mantenint constants altres 
variables que afecten al resultat i al patrimoni del Grup. L’efecte mostrat a 
continuació s’ha calculat considerant els instruments financers existents 
al 31 de desembre de 2011, sense tenir en compte l’existència de noves 
inversions o finançaments que es vagin a realitzar durant l’exercici 2012.

Atesa la gestió conservadora que caracteritza les polítiques de risc del 
Grup, s’intenta buscar el màxim equilibri entre la duració de l’actiu i la del 
passiu, perseguint un GAP molt proper a zero que deixi al Grup en una 
posició neutral enfront a moviments dels tipus d’interès, independentment 
de les perspectives que s’estiguin cotitzant en el mercat. 

Els quadres següents mostren, mitjançant un gap estàtic, la distribució de 
venciments i revisions de tipus d’interès, a 31 de desembre de 2011 i 31 
de desembre de 2010, de les masses sensibles del balanç, sense con-
siderar els ajustos per valoració. Per aquelles masses sense venciment 
contractual s’ha analitzat la seva sensibilitat als tipus d’interès juntament 
amb el seu termini esperat de venciment.
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Sota l’aplicació dels mètodes i hipòtesis indicats anteriorment, a continua-
ció es mostra l’impacte estimat d’un increment de 200 punts bàsics en 
l’Euríbor als diferents terminis amb respecte a les dades existents al 31 de 
desembre de 2011 i al 31 de desembre del 2010:

3.4 Risc de Crèdit

3.4.1 Objectius, polítiques i processos de gestió del risc de crèdit

El risc de crèdit és el risc de pèrdua que es pot produir davant 
l’incompliment, per part d’un client o d’alguna contrapart, de les seves 
obligacions contractuals de pagament. Aquest risc és inherent als produc-
tes bancaris tradicionals (préstecs, crèdits, garanties financeres presta-
des, etc.). El risc de crèdit afecta tant a actius financers que en els estats 
financers apareixen comptabilitzats pel seu cost amortitzat, com a actius 
que en els estats financers es registren pel seu valor raonable. Indepen-
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dentment del criteri comptable utilitzat per registrar els actius financers en 
els estats financers, el Grup aplica les mateixes polítiques i procediments 
de control del risc de crèdit.

Els objectius i les polítiques generals per a la concessió d’operacions 
de crèdit i els límits a la inversió creditícia per al control de risc de crè-
dit s’aproven per la Junta de Govern del Grup. El Comitè d’Inversions 
s’encarrega de l’aplicació pràctica d’aquestes polítiques per complir amb 
els objectius fixats. A més, el departament de Seguiment de Risc té esta-
blerts els procediments de control necessaris per a realitzar un seguiment 
de la cartera de risc de crèdit, per tipus de clients, i informa a la Direcció 
General de la seva evolució. D’altra banda,  el departament de Control 
Intern i Gestió de Riscos realitza aquest seguiment a nivell global i controla 
que les polítiques de risc contingudes en la normativa del Grup s’apliquen 
adequadament, que els mètodes i procediments de control de risc són 
adequats, s’implanten de manera efectiva i es revisen de manera regular, 
facilitant la informació corresponent a la Direcció General de manera que 
es puguin posar en pràctica, si és el cas, les mesures correctores que es 
considerin necessàries.

L’objectiu fonamental del Grup relacionat amb el risc de crèdit es basa en 
aconseguir un creixement sostingut, estable i moderat del risc de crèdit, 
que permeti mantenir l’equilibri, per una part entre nivells de concentració 
de riscos, tant a nivell d’acreditats, com de sectors, activitat i àrees geo-
gràfiques acceptables i per altra banda mantenint, en tot moment, nivells 
de solvència, liquiditat i cobertura del crèdit, sòlids, prudents i moderats.

Els objectius de concentració de riscos s’aproven per la Junta de Go-
vern del Grup des d’una doble perspectiva: una primera que consisteix 
en assolir uns nivells de posicionament en determinats sectors priorita-
ris, d’acord amb el pla estratègic del Grup; des d’una segona, limitant 
la concentració del risc de crèdit per contraparts individualment con-
siderades, així com de grups d’empreses. Els límits a la concentració 
de riscos s’estableixen en base a factors de localització geogràfica, de 
sector d’activitat econòmica, així com altres característiques econòmi-
ques comuns. Els objectius de límits a la concentració de riscos es fixen, 
bàsicament, utilitzant paràmetres com els recursos propis i la xifra total 
d’inversió creditícia.

Un dels objectius fonamentals del Grup en relació a la gestió del risc de 
crèdit és afavorir, amb els límits de concentració indicats i de posiciona-
ment en determinats sectors considerats estratègics, el creixement de les 
operacions que comptin amb garanties addicionals a la garantia personal 
del deutor.

El risc de crèdit màxim al que està exposat pel Grup es mesura, pels ac-
tius financers valorats al seu cost amortitzat, pel seu valor nominal més el 
saldo dels imports disponibles sense cap condició pels acreditats.

El Grup classifica de manera interna els actius financers subjectes a risc 
de crèdit en funció de les característiques de les operacions, tenint en 
compte, entre altres factors, les contraparts amb les que s’han contractat 
les operacions i les garanties que presenti l’operació.

El departament de Control Intern i Gestió de Riscos realitza un control 
periòdic dels nivells de concentració de riscos, de l’evolució de les taxes 
de morositat i de diferents alertes definides que permeten monitorit-
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zar l’evolució del risc de crèdit. També, des del Comitè de Seguiment 
s’analitzen, de manera específica, aquelles operacions que, per diferents 
motius, hagin entrat en mora o hagin resultat fallides.

Els resultats d’aquests seguiment es remeten periòdicament a la Direcció 
General pel seu anàlisi i, en el cas de detectar desviacions en l’evolució 
prevista de qualsevol dels paràmetres controlats i les dades reals, 
s’adopten les mesures correctores que es consideren oportunes: redefinir 
els mecanismes de control establerts si s’ha detectat que no han actuat 
de forma satisfactòria, modificar les polítiques d’admissió i els procedi-
ments d’anàlisi de risc de crèdit o revisar els límits marcats pel Grup.

3.4.2 Nivell d’exposició al risc de crèdit

El quadre següent mostra el nivell d’exposició al risc de crèdit assumit pel 
Grup al 31 de desembre de 2011 i 2010 per a cada classe d’instrument 
financer, sense deduir del mateix les garanties reals ni altres millores credi-
tícies rebudes per assegurar el compliment dels deutors:
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En relació amb la informació mostrada en els quadres anteriors, cal fer 
notar que:

•	 Les dades relatives a “instruments de deute” dels quadres anteriors 
registrats a l’actiu del balanç de situació es mostren pel seu valor 
en llibres, nets de pèrdues per deteriorament registrades sobre els 
mateixos, sense incloure la resta d’ajustaments per valoració (perio-
dificació d’interessos, comissions d’obertura i similars pendents de 
periodificar, etc) a la columna de “saldos d’actiu”.

•	 Els riscos contingents es presenten registrats pel seu import màxim 
garantit pel Grup. Amb caràcter general, s’estima que la majoria 
d’aquests saldos arribaran al seu venciment sense suposar una 
necessitat real de finançament per part del Grup. Aquests saldos es 
presenten nets de provisions constituïdes per a la cobertura del risc 
de crèdit associats als mateixos.

•	 La informació sobre altres exposicions als risc de crèdit, tals com el 
risc de contrapart corresponent a la contractació d’instruments finan-
cers derivats es presenta pel seu valor en llibres.

3.4.3 Garanties reals rebudes i altres millores creditícies

El Grup utilitza com a instrument fonamental en la gestió del risc de crèdit 
buscar que els actius financers adquirits o contractats pel Grup comptin 
amb garanties reals i altres millores creditícies addicionals a la garantia 
personal del deutor. Les polítiques d’anàlisi i selecció de risc del Grup 
defineixen, en funció de les característiques de les operacions (finalitat del 
risc, contrapart, termini, etc.), les garanties reals o millores creditícies que 
s’han d’aportar de manera addicional a la garantia real del deutor, per a 
procedir a la seva contractació.

La valoració de les garanties reals es realitza en funció de la naturalesa 
de la garantia real rebuda. Amb caràcter general, les garanties reals en 
forma de béns immobles es valoren pel seu valor de taxació, realitzada 
per entitats independents d’acord amb les normes establertes pel Banc 
d’Espanya, en el moment de la contractació. Les garanties reals en forma 
de valors cotitzats en mercats actius se valoren pel seu valor de cotització, 
ajustat en un percentatge per cobrir possibles variacions en el valor de 
mercat que pogués perjudicar la cobertura del risc. Els avals i les garan-
ties reals similars es mesuren per l’import garantit en aquestes operacions. 
Les garanties en forma de dipòsits pignorats, es valoren pel valor dels 
dipòsits, i en el cas que estiguin denominats en moneda estrangera, con-
vertits al tipus de canvi a cada data de valoració.

A continuació es presenta el detall, en milers d’euro, per a cada classe 
d’instrument financer, de l’import de risc de crèdit que es troba cobert per 
cadascuna de les principals garanties reals i altres millores creditícies de 
les que disposa el Grup, al 31 de desembre de 2011 i 2010:
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3.4.4 Qualitat creditícia dels actius financers ni vençuts ni deteriorats

3.4.4.1 Classificació de l’exposició al risc de crèdit per contraparts

A continuació es presenta el nivell d’exposició al risc de crèdit classificat 
en funció de les contraparts de les operacions a 31 de desembre de 2011 i 
2010 d’aquelles exposicions al risc de crèdit que, a les esmentades dates, 
no es trobaven ni vençudes ni deteriorades:
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3.4.5 Actius financers renegociats durant l’exercici

A continuació es presenta el valor en llibres, classificat per classe 
d’instrument financer, dels actius financers a 31 de desembre de 2011 
i 2010 que han estat renegociats en les seves condicions i que, de no 
haver-ho estat, a les esmentades dates s’estima que es trobarien vençuts 
o deteriorats:
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3.4.6 Actius vençuts i/o deteriorats per risc de crèdit

A continuació es presenta un detall dels actius deteriorats al 31 de desem-
bre de 2011 i 2010, atenent al mètode d’estimació de les seves pèrdues 
per deteriorament:

Tanmateix, a continuació es presenta un detall dels actius deteriorats al 
31 de desembre de 2011 i 2010, atenent a l’antiguitat de l’import impagat 
més antic de cada operació:
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A efectes de la informació inclosa en els quadres precedents, indicar que 
no s’inclouen els actius financers classificats en la categoria de a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i guanys que poguessin estar deteriorats 
per raó del risc de crèdit, ja que al valorar-se pel seu valor raonable, qual-
sevol pèrdua per deteriorament que haguessin pogut tenir es registra com 
un ajust de valor raonable en els estats financers.

3.4.7 Actius financers determinats individualment com deteriorats

A continuació es presenta un detall a 31 de desembre de 2011 i 2010, 
classificat per classe d’actiu financer, d’aquells actius que s’han consi-
derat individualment com deteriorats en base a l’anàlisi individualitzat de 
cadascun d’ells:

3.4.8 Moviments de les pèrdues per deteriorament

A continuació es presenta el moviment de les pèrdues per deteriorament 
identificades específicament comptabilitzat durant els exercicis 2011 i 
2010:
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Els imports corresponents a instruments de deute es troben registrats a 
l’epígraf “Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)- Inversions 
creditícies”.

3.4.9 Actius financers vençuts i no deteriorats

A continuació es presenta el detall dels actius financers vençuts i no 
considerats deteriorats al 31 de desembre de 2011 i 2010, classificats per 
classes d’instruments financers i segons el termini transcorregut des del 
seu venciment:

3.4.10 Actius financers deteriorats i donats de baixa de l’actiu

Tot seguit es mostra el resum dels moviments que hi ha hagut en l’exercici 
2010 i 2009 en les partides donades de baixa del balanç de situació adjunt 
per considerar-se remota la seva recuperació. Aquests actius financers 
figuren registrats en l’epígraf “Actius Fallits” dels comptes d’ordre comple-
mentaris als balanços de situació adjunts.
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3.5 Risc de Contrapart

El Grup incorre en aquest risc quan les entitats financeres disposen de la 
línia de mediació ICFcrèdit, en els dipòsits en altres entitats financeres i en 
les cobertures de tipus d’interès.

Tant els crèdits de mediació (603.595 milers d’euros el 2011, 680.224 
milers d’euros el 2010) com els dipòsits (233.846 milers d’euros el 2011, 
525.931 milers d’euros el 2010) figuren en el balanç en dipòsits en entitats 
de crèdits i es troben diversificats en 22 entitats de crèdit (26 entitats el 
2010) amb elevada qualificació creditícia.

En el cas de les contrapartides de les cobertures de tipus d’interès a 31 
de desembre de 2011 es detallen a continuació:
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3.6 Risc Operacional

El risc operacional representa la possibilitat de incórrer en pèrdues com a 
conseqüència de la manca d’adequació o errades en els processos, siste-
mes i persones o esdeveniments externs.

El risc operacional s’està integrant en la política de gestió global del risc 
del Grup, procedint a la seva difusió i implantació en les diferents àrees de 
l’organització. 

D’altra banda, l’any 2009 es crea el departament de Control Intern i Gestió 
de Riscos que realitza revisions periòdiques dels processos i proposa 
controls per tal de reduir la possibilitat d’incórrer en errades que suposin 
una pèrdua per al Grup. Aquest departament informa periòdicament als 
membres del Comitè Executiu mitjançant el Comitè de Control Intern de 
les errades detectades i s’avaluen els controls proposats.

 

3.7 Gestió del Capital

El Grup ICF presenta uns recursos propis computables de 701.307 milers 
d’euros a 31 de desembre de 2011 (559.828 milers d’euros a 31 de des-
embre 2010), amb un coeficient de solvència de 23,33% (16,59% a 31 de 
desembre 2010). Aquests recursos propis es componen en la seva totalitat 
de TIER 1.

Així, el manteniment i reforç de la seva solvència està determinat pels 
augments del capital social que fa la Generalitat de Catalunya, en qualitat 
d’únic propietari, i per l'increment de reserves via capitalització del resul-
tat. Les ampliacions de capital experimentat pel Grup ICF en els darrers 
anys estan sent realitzats cada any en la quantia adient per millorar la 
solvència de l’Institut. En l’exercici 2011 no s’ha desemborsat nou capital 
social (211.272 milers d’euros el 2010), tot i que la Generalitat de Cata-
lunya ha compromès 22.959 milers d’euros a tal efecte (243.815 milers el 
2010). Veure nota 19.1.
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4. Distribució del resultat de l’exercici de 
l’Institut Català de Finances com a entitat   
dominant del Grup ICF

La proposta de distribució del resultat individual de l’exercici 2011 que la 
Junta de Govern de l’Institut proposarà per la seva aprovació i la distribu-
ció aprovada per a l’exercici 2010, respectivament, són les següents:

5. Combinació de negocis

En virtut de la llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, 
amb data 1 d’agost de 2011, s’ha fet efectiva la fusió entre l’ICF i l’ICCA).

L’ICCA, organisme autònom financer adscrit al Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, fou creat per la Llei 4/1984, de 24 
de febrer, del Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar, coordi-
nar i canalitzar el crèdit agrari a Catalunya. Fins a la data efectiva de fusió, 
l’ICCA ha continuat sota la tutela de la Secretaria d’Economia del Depar-
tament d’Economia i Coneixement (anteriorment Departament d’Economia 
i Finances) d’acord amb l’establert al decret 68/2004, de 20 de gener (art. 
63.4). El seu objecte social és el finançament d’inversions en béns pro-
ductius dels titulars d’explotacions o empreses del sector agrari, pesquer, 
agroalimentari, i així contribuir a la millora del medi rural.

La fusió per absorció ha implicat la dissolució sense liquidació de l’ICCA, 
amb la conseqüent transmissió en bloc del seu patrimoni a l’ICF, que s’ha 
subrogat en tots els drets i obligacions de l’entitat extingida, sense que 
hagi hagut de fer front a cap contraprestació econòmica per obtenir el 
control de l’entitat absorbida. 

D’acord amb les exigències normatives contingudes en la Circular 4/2004 
del Banc d’Espanya i posteriors actualitzacions, tot seguit es detalla el 
valor en llibres que tenien els actius, passius i passius contingents en la 
data efectiva de la combinació de negocis, tal i com foren formulats pels 
Administradors de l’entitat absorbida.
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En la data efectiva de fusió, els actius totals de l’ICCA suposaven el 
6,18% del actius totals de l’ICF.

6. Caixa i dipòsits en bancs centrals

El desglossament del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt 
a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010 és el següent:

7. Actius financers disponibles per a la venta

El desglossament del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt 
a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, atenent a la natu-
ralesa de les operacions, és el següent:
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Les accions en societats cotitzades corresponen a accions rebudes de La 
Seda de Barcelona, S.A. en concepte de conversió de deute, comptabilit-
zat a valor de mercat segons la cotització en borsa a 31 de desembre de 
2011. A 31 de desembre de 2011, la variació negativa del valor raonable 
acumulat és de 4.177 milers d’euros, el qual ha estat traspassat al compte 
de pèrdues i guanys degut a les evidències de deteriorament existents.

Els moviments de les partides classificades com “Actius financers disponi-
bles per a la venta” durant l’exercici 2011 han estat el següents:

En el moment de constitució de les entitats de capital risc, el Grup es 
compromet a desemborsar una quantitat fixa per tal que aquests vehicles 
financers puguin realitzar les operacions per les que van ser constituïts. 
Aquests compromisos són en tot moment exigibles, doncs sense aquests 
compromís l’operativa de les entitats de capital risc es veuria afecta-
da plenament fins al punt de posar en entredit el principi d’empresa en 
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funcionament. Aquests compromisos, atenent a la seva exigibilitat, es 
classifiquen en el passiu del balanç consolidat.

Pel que fa a l’activitat relacionada amb el capital risc, les inversions efec-
tuades durant l’any 2011 són les següents:

•	 Caixa Capital TIC, S.C.R., S.A. 

L’1 de desembre de 2011 els accionistes van acordar la reducció 
d’un terç del capital mitjançant la condonació de desemborsaments 
pendents de Caixa Capital Pyme Innovación SCR, SA, per traspassar-
lo a Caixa Capital Biomed, reduint el seu àmbit d’inversió a projectes 
relacionats amb el sector de les tecnologies de la comunicació.

Amb posterioritat, el 28 de desembre de 2011, es va acordar el canvi 
de denominació social a Caixa Capital TIC, SCR, S.A.

•	 Caixa Capital Biomed, S.C.R., S.A. 

Amb data 1 de desembre de 2011, simultàniament a la transforma-
ció de Caixa Capital TIC, es va adquirir un compromís d’inversió 
d’1.000.000 d’euros a desemborsar d’acord amb els requeriments 
de la gestora i en funció del ritme d’inversions. A 31 de desembre de 
2011, s’ha desemborsat 500 mil d’euros. El percentatge de participa-
ció en la societat de capital risc és del 4,5%. 

Caixa Capital Biomed, S.C.R. S.A. és una societat de capital risc 
promoguda per Caixa Capital Risc amb l’objectiu d’invertir en empre-
ses del sector de la salut humana i la biotecnologia, en l’àmbit de les 
ciències de la vida, dels dispositius mèdics i serveis relacionats amb la 
salut, amb un component innovador.

•	 Taiga V, F.C.R. 

El passat 1 d’agost de 2011 es va inscriure en el registre de la CNMV, 
el canvi de gestora del fons Green Alliance I, F.C.R., nomenant a Taiga 
Mistral, SGECR, SA com a nova gestora, i procedint posteriorment al 
canvi de nom del fons passant-se a anomenar Taiga V, FCR. Com a 
conseqüència dels canvis, s’ha reduït l’import compromès en 1,147 
milers d’euros. 

•	 Ingenia Capital, S.A. 

El passat 14 d’octubre de 2011 la societat va causar baixa del registre 
de societats de capital risc de la CNMV, com a resultat del procés de 
transformació a societat anònima pactat pels socis. Com a conse-
qüència s’ha reduït l’import compromès no desemborsat fins a la data 

per import 2,141 milers d’euros. 

•	 Societat d’Inversió dels Enginyers S.L. 

El passat 2 de març de 2011 la societat va adquirir un compromís 
d’inversió d’1.996.000 d’euros a desemborsar d’acord amb els re-
queriments de la gestora i en funció del ritme d’inversions. A 31 de 
desembre de 2011, s’han desemborsat 95 mil d’euros.

Seguint amb l’activitat relacionada amb el capital risc, les desinversions o 
retorns efectuats durant l’any 2011 han estat les següents:
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•	 S’ha obtingut un retorn per part de FonsInnocat F.C.R. per import de 
1.574 mil euros, Invercat Exterior, F.C.R. per import de 83 mil euros, 
Invernova, F.C.R. per import de 3 mil euros, Nauta Tech Invest II S.C.R. 
per import de 467 mil euros i Ysios Biofund I, F.C R. per import de 215 
mil euros, a partir de les desinversions realitzades per aquests instru-
ments de capital risc.

Els moviments de les partides classificades com “Actius financers disponi-
bles per a la venta” durant l’exercici 2010 foren els següents:

8. Inversions creditícies

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunt, 
atenent a la naturalesa de l’instrument financer en el qual tenen el seu 
origen, és la següent:

A continuació es facilita un detall dels principals ajustos de valoració 
inclosos en cadascun dels diferents tipus d’actius del capítol “Inversions 
creditícies”:
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Dins d’Altres s’inclouen microcobertures sobre operacions creditícies per 
valor de 3.122 milers d’euros a 31 de desembre de 2011 (2.438 milers 
d’euros a 31 de desembre de 2010).

8.1 Dipòsits en entitats de crèdit

El detall d’aquest epígraf segons la seva naturalesa i situació de crèdit, 
sense considerar els ajustos de valoració, és el següent:

L’epígraf “Dipòsits en entitats de Crèdit – a la vista” correspon als saldos 
disponibles en comptes corrents i dipòsits que el Grup ICF té oberts en 
entitats financeres.

L’epígraf “Dipòsits en entitats de Crèdit – a termini” correspon essencial-
ment als convenis ICFcrèdit signats amb diverses entitats financeres.

El tipus d’interès mig meritat durant l’exercici 2011 pels saldos mantinguts 
amb Dipòsits en entitats de crèdit ha estat del 3,10%. Durant l’exercici 
2010 va ser de 2,25%.

8.2 Crèdit a la clientela

A continuació es detalla el saldo d’aquest epígraf, sense considerar els 
ajustos per valoració, atenent a la naturalesa i situació de les operacions, 
al sector d’activitat de l’acreditat i a la modalitat del tipus d’interès de les 
operacions:
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El tipus d’interès mitjà dels saldos rendibles de l’epígraf “ Crèdit a la clien-
tela” ha estat del 3,23% durant l’exercici 2011. Durant l’exercici 2010 va 
ser de 2,55%.

El Grup ICF té concedides operacions creditícies que, addicionalment a 
les garanties que en el seu cas s’hagin pogut aportar per part del prestata-
ri, gaudeixen d’un compromís de pagament per part de diferents departa-
ments de la Generalitat en cas d’incompliment de les obligacions com-
promeses pel deutor. Aquesta tipologia d’operacions es troba registrada, 
majoritàriament, sota l’epígraf “Deutors amb garantia real” per un import 
de  380.968 milers d’euros (399.668 milers d’euros durant el 2010). 

El moviment que s’ha produït durant l’exercici 2011 i 2010 en el saldo dels 
“Actius dubtosos” es detalla a continuació:

L’antiguitat dels saldos d’actius dubtosos, a 31 de desembre de 2011 i a 
31 de desembre de 2010, en funció de la garantía de l’actiu és la següent:
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8.3 Fons de deteriorament

En la nota 3.4.8., es mostra el moviment que s’ha produït en el saldo de 
les provisions que cobreixen les pèrdues per deteriorament dels actius 
que integren el saldo del capítol “Inversions Creditícies”, per als exercicis 
2011 i 2010. 

8.4. Actius financers donats de baixa de balanç pel seu deteriorament

En la nota 3.4.10. es mostra el moviment produït en els exercicis 2011 i 
2010 dels actius financers deteriorats que no es troben registrats en el ba-
lanç de situació per considerar-se remota la seva recuperació, encara que 
el Grup ICF no hagi interromput les accions per aconseguir la recuperació 
dels importats endeutats.

A 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010 els saldos de 
l’epígraf “Inversions Creditícies” donats de baixa del balanç de situació 
del Grup ICF en considerar-se remota la seva recuperació corresponen 
íntegrament a crèdit a la clientela. 

El moviment del quadre inclòs en la nota 3.4.10 anterior, no inclou les 
recuperacions associades a les operacions de les quals la Generalitat ha 
acordat fer-se càrrec (veure nota 8.2) donat que el Grup ICF continuarà 
fent les gestions oportunes associades a la reclamació d’aquests crèdits.

9. Derivats de cobertura

El detall per tipus de producte del nocional dels derivats designats com a 
derivats de cobertura a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 
2010 és el següent:
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L'import nocional dels contractes formalitzats no suposa el risc real assu-
mit pel Grup ICF ja que la posició neta en aquests instruments financers 
resulta de la seva compensació i/o combinació. La totalitat dels derivats 
corresponen a microcobertures de valor raonable.

Les operacions de permuta financera sobre tipus d’interès han estat 
contractades pel Grup ICF amb contraparts de reconeguda solvència i 
han estat designades com a instruments de cobertura de risc de interès 
existent sobre els dèbits representats per valors negociables, els quals re-
tribueixen un tipus d’interès fix, que es trobaven classificats com “Passius 
financers a cost amortitzat – Dèbits representats per valors negociables” 
(vegeu nota 15.3).

El detall per tipus de producte del valor raonable dels derivats designats 
com a derivats de cobertura a 31 de desembre 2011 i a 31 de desembre 
de 2010 és el següent:

10. Actius no corrents en venda

En aquest capítol del balanç de situació només es recullen els actius ad-
judicats en el procés de regularització d’operacions creditícies moroses i 
que no s’incorporen com a actius d’ús propi o com inversió immobiliària.

El moviment durant l’exercici 2011 i 2010 dels actius adjudicats ha estat el 
següent:
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11. Participacions

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull les participacions 
en el capital de societats associades (vegeu nota 2.a). Aquestes participa-
cions s’integren pel mètode de la participació utilitzant la millor estimació 
disponible del seu valor teòric comptable en el moment de formular els 
comptes anuals. 

Les  dades de capital, reserves i resultats d’aquestes societats, així com el 
dividends que han distribuït i que s’han meritat en l’exercici, es detallen el 
l’Annex I d’aquesta memòria. Per a les societats no cotitzades, la infor-
mació correspon a les últimes dades disponibles reals o estimades en el 
moment de redactar aquesta Memòria.

Amb data 29 de desembre de 2011, el Grup va vendre a la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la seva participa-
ció a Fira 2000, S.A. pel valor nominal de les accions (equivalent al valor 
d’adquisició). L’import de la venda - 52.040.855 euros – s’ha fet efectiu en 
data 28 de març de 2012, i es presenta com a saldo a cobrar dins l’epígraf 
de “Altres actius” al 31 de desembre de 2011 (veure nota 14). El resultat 
per posada en equivalència corresponent a Fira 2000, S.A. mostrat en 
l’exercici 2011 és el meritat fins a la data de transmissió de les participa-
cions.

Per altra banda, el 21 d’octubre de 2011 la junta de Mesfilms Inversions, 
S.L. va acordar la dissolució i liquidació de la societat

El moviment dels exercicis 2011 i 2010 de les reserves per societats posa-
des en equivalència es mostra a la nota 19.

12. Actiu material

La composició del capítol “Actiu material”, les seves corresponents 
amortitzacions acumulades i els moviments que s’han produït durant els 
exercicis 2011 i 2010 són els següents:
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El Grup, amb data 30 de juny de 2011, ha adquirit a ICF Equipaments, 
S.A.U. l’edifici on se situa el domicili social de l’Institut, per un import de 
20.850 milers d’euros, comptabilitzant-lo dins els epígrafs “Actiu material 
– ús propi” i “Actiu material – Inversions immobiliàries” en proporció als 
metres quadrats utilitzats i destinats a arrendament, respectivament. Dins 
aquest mateix epígraf, amb data 30 de setembre de 2011, s’han donat 
de baixa per venda els actius materials relacionats amb les pistes d'esquí 
propietat del Grup per la seva venda a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Aquests actius tenien associada una provisió per deteriorament 
de 8.790 milers d’euros en el moment de la seva venda.

D’altra banda, atès a l’actual situació del mercat immobiliari, el Grup ha 
deteriorat part de les inversions immobiliàries per un import de 4.139 
milers d’euros, en base al valor considerat recuperable per la generació 
d’ingressos futurs.

El desglossament, d’acord amb la seva naturalesa, de les partides que in-
tegren el saldo de l’epígraf “Actiu Material – Ús propi” del balanç de situa-
ció a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010 és el següent:

Dins l’epígraf ”Obres en curs”, a data 31 de desembre 2010, es compta-
bilitzaven 108 actuacions en construcció amb la següent distribució: 69 
escoles, 10 caps, 17 casals, residències i centres de dia, 9 comissaries i 
un centre d’emergències, 1 universitat, i la Filmoteca de Catalunya. Addi-
cionalment, de les 108 actuacions en construcció, a data 31 de desembre 
2010, n’hi ha 72 ocupades que tenen un cost de 255.700 milers d’euros: 
44 edificis escolars,  6 Centres d’Atenció Primària, 5 casals, 8 residències 
i 9 comissaries. 

Al llarg de l’exercici 2010, el Grup havia capitalitzat despeses financeres 
dins la partida d’“Immobilitzat material en curs i bestretes” per import de 
3.148.472 euros. Atenent al període de construcció de les actuacions, 
s’activen les despeses financeres derivades del finançament de les ma-
teixes fins al moment de l’ocupació total de l’immoble. A partir d’aquest 
moment, els costos derivats del finançament passen a considerar-se com 
a despesa de l’exercici.

La partida “Obres en curs” procedia en la seva totalitat d’ICF Equipaments 
S.A.U. Amb la redefinició del perímetre de consolidació (veure nota 1.d) es 
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produeix la sortida d’aquests actius del balanç consolidat.

El valor raonable de la totalitat de l’immobilitzat material al 31 de desem-
bre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, no difereix significativament del 
registrat sota l’epígraf “Actiu material” del balanç de situació adjunt.

13. Actiu intangible

La composició de l’epígraf d’actius intangibles és la següent:

Els altres actius intangibles corresponen principalment a l’adquisició de 
sistemes i programes de software. El moviment que s’ha produït en aquest 
capítol del balanç de situació en els anys 2011 i 2010 és el següent:
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14. Resta d’actius i periodificacions

La composició del saldo d’aquest capítol del balanç de situació és la 
següent:

La composició de la partida “Periodificacions” es detalla a continuació:

En l’epígraf “Resta d’actius- Altres conceptes” dels exercicis 2011 i 2010 
es comptabilitzen principalment les aportacions aprovades pendents de 
rebre de diversos departaments de la Generalitat per obligacions reco-
negudes en determinades operacions de préstec a entitats i empreses. 
En general, aquestes operacions de préstec han estat atorgades com a 
bestretes de subvencions dels departaments esmentats, quan se n’ha 
obtingut en garantia la cessió dels drets de cobrament. En aquest epígraf 
també hi trobem els saldos dels deutors del grup ICF.
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15. Passius financers a cost amortitzat

A continuació es detalla, en funció de la seva naturalesa, la composició 
del saldo d’aquest capítol del balanç de situació adjunt:

A continuació es facilita un detall dels principals ajustos inclosos en ca-
dascun dels diferents epígrafs de passiu del capítol “Passius financers a 
cost amortitzat”:

15.1 Dipòsits d’entitats de crèdit

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt, 
sense considerar els ajustos per valoració i atenent a la naturalesa de les 
operacions, s’indica a continuació:

El tipus d’interès efectiu mig dels instruments financers classificats en 
aquest epígraf durant l’exercici 2011 ha estat del 2,67% (1,55% l’exercici 
2010). 

En el present capítol es recull l’endeutament bancari disposat pel Grup. 
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El Grup formalitza operacions de crèdit amb diverses entitats bancàries 
per atendre els requeriments de la seva activitat, dins del límit legal que 
determina per a cada exercici la corresponent Llei Pressupostària i tenint 
en compte, addicionalment, l’import de les emissions d’emprèstits.

A 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, els saldos de 
l’endeutament bancari, sense considerar els ajustos per valoració, són els 
que s’indiquen en el quadre següent:

L’amortització de l’endeutament bancari per terminis residuals de venci-
ment, a les dates de tancament dels exercicis 2011 i 2010 és el següent:

A la data de tancament de l’exercici 2011, l’import d’endeutament for-
malitzat i no disposat ascendeix a 347.527 milers d’euros (249.728 milers 
d’euros el 2010).
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15.2 Dipòsits de la clientela

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt a 
31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, sense considerar 
els ajustos per valoració i atenent al sector i a la naturalesa de les opera-
cions, s’indica a continuació:

El tipus d’interès efectiu mig dels instruments financers classificats en 
aquest epígraf durant l’exercici 2011 ha estat del 0,78% (0,93% el 2010).

El present epígraf recull bàsicament els dipòsits rebuts a favor de diversos 
departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya en concepte de 
garantia de determinades operacions creditícies.  

15.3 Dèbits representats per valors negociables

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt a 
31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, sense considerar 
els ajustos per valoració i per emissions, és la següent:
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Addicionalment, l’epígraf també inclou a 31 de desembre de 2011 pagarés 
per un import total de 200 milers d’euros.

En la columna “Cost efectiu” s’indica el cost anual efectiu considerant les 
operacions de permuta financera, en el seu cas, de tipus d’interès fix a 
variable, efectuades sobre cadascuna de les emissions.

A 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, l’amortització de 
les esmentades emissions d’acord amb el seu termini residual de venci-
ment és la següent:

15.4 Altres passius financers

La composició del saldo d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt és 
la següent:

16. Provisions

A continuació es mostren els moviments en l’exercici 2011 i 2010, i la 
naturalesa de les provisions registrades en aquest capítol del balanç de 
situació adjunt:
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L’epígraf “Provisions per riscos i compromisos contingents” corresponen a 
la correcció per deteriorament dels riscos contingents.

L’epígraf “Altres provisions” està format pels fons dotats pel Grup, per fer 
front a imports estimats per responsabilitats i litigis; addicionalment en 
l’exercici 2011 s’incorpora un fons procedent de l’ICCA destinat a cobrir 
riscos inherents al negoci. Els administradors del Grup no esperen que 
es meritin passius addicionals de consideració com conseqüència dels 
aspectes mencionats. 

17. Resta de passius

La composició de l’epígraf del balanç de situació adjunt és la següent:

Les periodificacions per venda d’instruments financers corresponen 
essencialment a la venda de derivats amb venciments posteriors a 31 de 
desembre de 2010.

El detall de la partida “Altres - operacions en camí” es la que detalla a 
continuació:
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17.1  Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a   
proveïdors. Disposició addicional tercera “Deure d’informació”, de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol.

A 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, el Grup ICF no té 
cap import de saldo pendent de pagament als proveïdors amb un aplaça-
ment superior al termini legal establert. 

Així mateix, la totalitat dels pagaments realitzats a proveïdors durant 
l’exercici 2011 també s’han efectuat dins el termini legal establert. 

18. Ajustos al patrimoni per valoració

18.1 Actius financers disponibles per a la venda

Aquest epígraf del balanç de situació adjunt recull l’import net de l’efecte 
fiscal de les diferències entre el valor de mercat i el cost d’adquisició 
(plusvàlues/minusvàlues netes) dels actius classificats com a disponibles 
per a la venda que, d’acord amb el allò disposat en la nota 2.h, han de 
classificar-se com a part integrant del patrimoni del Grup ICF. Aquestes 
diferències es registren en el compte de pèrdues i guanys quan té lloc la 
venda dels actius en què tenen el seu origen.

L’import total dels ajustos per canvi de valor, netes del seu efecte fiscal, 
que ha estat reconegut en patrimoni és com segueix:

18.2 Cobertures de fluxos d’efectiu

L’import total de les cobertures de fluxos d’efectiu, netes del seu efecte 
fiscal, que ha estat reconegudes en patrimoni és com segueix:

19. Fons propis

19.1  Fons de dotació

El moviment produït en els exercicis 2011 i 2010 en l’epígraf de capital és 
el següent:
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D’acord amb la Llei 6/2011 de 27 de juliol, de Pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per l’exercici 2011,  el fons patrimonial del Grup ICF s’ha 
incrementat en 22.959 milers d’euros (243.815 milers d’euros el 2010). A 
data de tancament de l’exercici resten pendents de desemborsar (32.544 
milers d’euros a 31 de desembre de 2010) i es troben registrats dins 
l’epígraf “Altres actius”. A data de formulació dels comptes anuals dita 
aportació ha estat totalment desemborsada.

19.2 Reserves

El moviment d’aquest epígraf durant els exercicis 2011 i 2010 ha sigut el 
següent:

20. Situació Fiscal

20.1 Consolidació fiscal

El Grup ICF està acollit al règim de tributació consolidada en l’Impost 
sobre Societats des de l’exercici 2006. 

La composició del Grup consolidat per la tributació a l’Impost sobre So-
cietats de l’exercici 2011, és el següent:
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Durant l’exercici 2011, ha deixat de formar part del perímetre de conso-
lidació fiscal la societat ICF Equipaments, S.A.U., degut a la venda del 
100% de les participacions que en ella tenia el Grup (veure nota 1). Durant 
l’exercici 2010 es va incorporar al grup fiscal la societat Institut Català de 
Finances Capital, SGECR, S.A.U, participada al 100% per Institut Català 
de Finances Holding, S.A.U.

20.2 Exercicis subjectes a inspecció fiscal

A 31 de desembre de 2011, el Grup té oberts a inspecció els quatre da-
rrers exercicis per tots els impostos que li són d’aplicació.

Ateses les possibles interpretacions de la normativa fiscal aplicable a les 
operacions realitzades pel Grup ICF, poden existir determinats passius 
fiscals, de caràcter contingent, que no són susceptibles de quantificació 
objectiva. En opinió de la Direcció i dels seus assessors fiscals, el deute 
tributari que, en qualsevol cas, se’n pogués derivar no afectaria significati-
vament els comptes anuals consolidats de l’exercici 2011.

20.3 Conciliació del resultat comptable i fiscal i càlcul de la quota de 
l’impost

La conciliació entre el resultat comptable dels exercicis 2011 i 2010 i les 
bases imposables de l’Impost de Societats i el càlcul de la quota a pagar /
(cobrar) és com s’indica a continuació:

La relació entre la despesa per impost sobre beneficis i el benefici dels 
exercicis 2011 i 2010 és la següent:
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Conciliació entre l’impost corrent i la despesa (ingrés) per Impost de So-
cietats per als exercicis 2011 i 2010:

20.4  Impostos diferits

Les diferències, en el seu cas, entre els imports de l’impost acreditat i 
l’impost a pagar, corresponen als impostos anticipats i diferits de diferèn-
cies temporàries d’imputació, i es presenten registrats en els epígrafs “Ac-
tius fiscals” i “Passius fiscals”. El detall dels impostos anticipats i diferits a 
31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010, és el que es detalla 
a continuació:
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20.5 Impostos reconeguts en el Patrimoni Net

Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits en el comp-
te de pèrdues i guanys consolidat, en els exercicis 2011 i 2010 el Grup 
ICF ha repercutit ingressos/despeses per Impost de Societats en el seu 
Patrimoni Net. El detall dels saldos per impostos diferits relacionats amb 
partides que han estat repercutides al Patrimoni net, a 31 de desembre de 
2011 i a 31 de desembre de 2010 és el següent:

21. Altra informació significativa

a) Riscos contingents

S’entén per riscos contingents aquells imports que el Grup haurà de pagar 
per compte de tercers en el cas de no fer-ho qui originalment es troba 
obligat al pagament, en resposta als compromisos assumits per aquesta 
en el curs de la seva activitat habitual.

Una part significativa d’aquests imports arribarà al seu venciment sense 
que es materialitzi cap obligació de pagament pel Grup, pel que el saldo 
conjunt d’aquests compromisos no pot ser considerat com una necessi-
tat futura real de finançament o liquiditat a concedir a tercers per part del 
Grup.  

Els ingressos obtinguts dels instruments de garanties es registren en els 
epígrafs “Comissions percebudes” i “Interessos i rendiments assimilats” 
(per l’import corresponent a l’actualització del valor de les comissions) del 
comptes de pèrdues i guanys de l’exercici i es calcula aplicant el tipus es-
tablert en el contracte del que es generen sobre el nominal de la garantia.

Les provisions registrades per la cobertura d’aquestes garanties presta-
des, que s’han calculat aplicant criteris similars als aplicats pel càlcul de 
deteriorament de actius financers valorats al seu cost amortitzat, s’han 
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registrat en l’epígraf “Provisions – Provisions per riscos i compromisos 
contingents” del balanç de situació (vegeu nota 16). 

A continuació es detalla la composició del capítol “Riscos contingents”, 
inclòs en la pro-memòria dels balanços de situació a 31 de desembre de 
2011 i a 31 de desembre de 2010:

b) Compromisos contingents

El saldo d’aquest epígraf integra aquells compromisos irrevocables que 
podrien donar lloc al reconeixement d’actius financers.

A continuació es detalla la composició del capítol “Compromisos contin-
gents”, inclòs en la pro-mèmoria dels balanços de situació adjunts a 31 de 
desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010:

22. Interessos i rendiments assimiliats

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunta recull els interes-
sos meritats en l’exercici pels actius financers com rendiment, implícit o 
explícit, que s’obté d’aplicar el mètode del tipus d’interès efectiu (bàsica-
ment pels crèdits concedits per l’ICF).

A continuació es detalla l’origen dels interessos i rendiments assimilats 
meritats a favor del Grup ICF en els exercicis 2011 i 2010:

L’import corresponent a Altres interessos es correspon principalment als 
ingressos d’interessos per operacions de mediació i a les variacions del 
valor actual de les comissions per garanties financeres reconegudes dins 
de l’epígraf “Altres actius financers”.
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23. Interessos i càrregues assimilades

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunta, recull els interes-
sos meritats en l’exercici pels passius financers amb rendiment, implícit 
o explícit, que s’obté d’aplicar el mètode del tipus d’interès efectiu, com 
també les rectificacions de productes com a conseqüència de cobertures 
comptables.

El detall del saldo d’aquest capítol del compte de pèrdues i guanys dels 
exercicis 2011 i 2010 són els següents:

24. Rendiment d’instruments de capital

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunta, recull els ingres-
sos per l’obtenció de dividends de societats objecte d’inversió.

25. Resultat d’entitats valorades pel mètode 
de la participació

El resultat en el compte de pèrdues i guanys de les entitats valorades pel 
mètode de la participació és el següent:
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El resultat corresponent a Fira 2000 S.A. fa referència a l’integrat pel mèto-
de de la participació fins a la data de transmissió del 100% de les accions 
propietats del Grup (veure nota 1.d).

26. Comissions percebudes

A continuació es presenta l’import de l’ingrés per comissions meritades 
en els exercicis 2011 i 2010 classificades tenint en compte els principals 
conceptes pels que s’han produït:

27. Comissions pagades

A continuació es presenta l’import de la despesa per comissions merita-
des en els exercicis 2011 i 2010, classificades tenint en compte els princi-
pals conceptes pels que s’han produït:

28. Resultats d’operacions financeres (net)

El detall del saldo d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys dels 
exercicis 2011 i 2010 és el següent:
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29. Altres productes d’explotació

El desglossament del saldo d’aquest capítol del compte de pèrdues i 
guanys adjunt dels exercicis 2011 i 2010 es mostra a continuació:

El saldo de l’epígraf “Ingressos per explotació d’Inversions Immobi-
liàries” corresponen als ingressos que el Grup ha percebut en concepte 
d’arrendament per les estacions d’esquí que es troben classificades 
en l’epígraf “Actiu Material – Inversions Immobiliàries” durant el 2010 i 
fins al moment de la seva venda durant l’exercici 2011, i en concepte 
d’arrendament de les oficines de l’edifici que l’Institut té classificat en el 
mateix epígraf.

L’apartat “Altres conceptes” inclou el traspàs a ingrés per import de 
1.193 milers d’euros en concepte de subvencions de capital en funció de 
l’amortització dels actius immobiliaris relacionats amb les pistes d’esquí. 
En l’exercici 2011, amb la venda d’aquests actius (nota 12), el Grup ICF ha 
traspassat el total del romanent al compte de pèrdues i guanys. Aques-
ta subvenció es va rebre durant l’any 2009. Addicionalment, en aquest 
epígraf s’inclou la facturació pel servei de manteniment dels diferents 
centres escolars i altres equipaments públics arrendats a la Generalitat de 
Catalunya. Al llarg de l’any 2011, fins a la data de transmissió de les parti-
cipacions d’ICF Equipaments S.A.U. (veure nota 1.d) s’han comptabilitzat 
un import net de 9.463 milers d’euros (32.391 milers d’euros en l’exercici 
2010).

30. Altres càrregues d’explotació

El detall del saldo d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt 
dels exercicis 2011 i 2010 es mostra a continuació:

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou, bàsica-
ment sota el títol “altres conceptes”, els costos associats a les estacions 
d’esquí que es trobaven classificades en l’epígraf “Actiu Material – inver-
sions immobiliàries”.
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Addicionalment en l’exercici 2010, es recullen 7.543 milers d’euros en 
concepte de cessió dels drets de superfície, en tractar-se d’una operació 
de tracte successiu. Aquest mateix import s’ha repercutit a la Generalitat 
de Catalunya amb data 31 de desembre de 2010 en concepte de reversió 
dels diferents edificis arrendats, registrat en l’epígraf “Altres productes 
d’explotació”. En l’exercici 2011, i fins a data de transmissió de les parti-
cipacions d’ICF Equipaments S.A.U. (veure nota 1.d), s’han registrat per 
aquest concepte 1.072 milers d’euros.

 

31. Despeses de personal

La composició d’ aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys adjunt 
dels exercicis 2011 i 2010 és la següent:

A 31 de desembre de 2011 i 2010, la distribució per categories i sexes del 
Grup ICF, era la següent:
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32. Altres despeses generals d’administració

El desglossament del saldo d’aquest capítol del compte de pèrdues i 
guanys adjunt és:

En el saldo d’“Altres despeses generals d’administració” es recullen els 
honoraris i despeses de KPMG en concepte d’auditoria del Grup per im-
port de 131 milers d’euros. En l’exercici 2010 els honoraris i les despeses 
d’auditoria sumaven 149 milers d’euros.

33. Amortització

El detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
anual acabat el 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2010 és el 
següent:
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34. Dotacions a Provisions (net)

L’epígraf “Altres provisions” està format pels fons dotats pel Grup, per fer 
front a imports estimats per responsabilitats i litigis. Els administradors del 
Grup no esperen que es meritin passius addicionals de consideració com 
conseqüència dels aspectes mencionats. 

A 31 de desembre de 2010 l’import expressat era en concepte de “Dota-
ció Fons Manteniment Substitutiu”, procedent d’ICF Equipaments S.A.U., 
el qual acumulava un saldo de 28.844.173 euros en el passiu del balanç 
adjunt. En l’exercici 2011, i fins a data de transmissió de les participacions 
d’aquesta societat (veure nota 1.d), s’han registrat per aquest concepte 
dotacions per un valor de 4.090 milers d’euros.

35. Pèrdues per deteriorament d’actius (net)

El saldo d’aquest epígraf del comptes de pèrdues i guanys adjunts, co-
rresponent als exercicis 2011 i 2010 és el següent:

El deteriorament de les inversions immobiliàries efectuat el 2011 co-
rrespon en la seva totalitat a la provisió sobre el valor de l’immoble que 
l’Institut té en propietat. Al 31 de desembre del 2010 inclou el deteriora-
ment dels edificis en propietat i la recuperació d’un excés de deteriora-
ment de les pistes d’esquí, realitzat en l’exercici 2009.

El deteriorament dels actius financers disponibles per a la venda efectuat 
en l’exercici 2011 correspon a les pèrdues per deteriorament en socie-
tats on el Grup ICF ostenta participació, dels quals 12.905 milers d’euros 
(2.332 milers d’euros en l’exercici 2010) corresponen a societats no cotit-
zades.
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36. Guanys (Pèrdues) en la baixa d’actius no 
classificats com a no corrents en venda

La composició del saldo d’aquest epígraf és la que es mostra a continua-
ció:

El benefici de la venda d’inversions immobiliàries procedeix en la seva 
totalitat de la transmissió de les pistes d’esquí propietat de l’Institut (nota 
12). La pèrdua que es mostra en l’exercici 2010 correspon, principalment 
al resultat net obtingut per la baixa de l’immobilitzat material (obra en curs) 
en el moment de formalitzar-se els arrendaments financers per part d’ICF 
Equipaments.

37. Retribucions òrgans de Govern i parts  
vinculades

37.1 Remuneracions a Directius i Òrgans de Govern de l’Institut      
Català de Finances com a Entitat Dominant del Grup ICF

Les remuneracions dels Directius (6 càrrecs) a 31/12/2011 han estat de 
452.691,28 euros en concepte de sous i salaris i 159.145 euros en con-
cepte d’indemnitzacions per acomiadament. A 31/12/2010 els sous i sa-
laris dels Directius (5 càrrecs) foren de 460.536,14 euros, i no hi hagueren 
indemnitzacions per acomiadament.

Les dietes dels òrgans de govern durant els exercicis 2011 i 2010 han 
estat les següents:
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No s’ha produït cap transacció amb cap membre dels òrgans de govern 
en concepte de préstecs ni per altres conceptes. 

37.2 Parts vinculades

Un detall dels saldos i transaccions per els exercicis 2011 i 2010 amb les 
parts vinculades al Grup ICF, no desglossades en qualsevol altra nota 
serien els següents:

Tant el saldo com les transaccions dels exercicis 2011 i 2010 correspo-
nen a la societat Fira 2000, S.A., participada per ICF Holding, S.A.U. La 
totalitat de les participacions han estat venudes amb data 29 de desembre 
de 2011, pel que a 31 de desembre de 2011 els saldos mantinguts amb 
l’esmentada societat ja no es consideren dins aquesta nota. 

38. Fets posteriors

Amb data 3 de febrer de 2012 s’aprova el Reial Decret – Llei 2/2012, de 
sanejament del sector financer, que suposa un enduriment de les pro-
visions i un increment de les necessitats de capital per tal de cobrir les 
posicions mantingudes per les entitats financeres relatives al finançament 
del préstec promotor i els actius rebuts en pagament de deutes. Els es-
mentats requeriments han d’assolir-se amb anterioritat al 31 de desembre 
de 2012. 
L’eix central del sanejament dels balanços s’articula a través d’un nou 
esquema de cobertura per a tots els finançaments i actius adjudicats 
o rebuts en pagament de deute relacionats amb el sector immobiliari. 
L’esmentat esquema consisteix en una estimació del deteriorament es-
pecífic d’acord amb uns paràmetres establerts en l’annex I de l’esmentat 
Reial Decret – Llei dels finançaments i actius adjudicats o rebuts en 
pagament del deute relacionat amb el sòl per a la promoció immobiliària 
i amb les construccions o promocions immobiliàries, corresponents a 
l’activitat a l’Estat espanyol, tant existents a 31 de desembre de 2011 com 
procedents del refinançament dels mateixos en una data posterior, i que a 
la data tinguessin una classificació diferent de risc normal. Així mateix, per 
aquests finançaments classificats com a risc normal a 31 de desembre del 
2011, s’estableix una cobertura del 7% del saldo viu a aquesta data.
El Grup ha realitzat una estimació inicial de les provisions a constituir per 
complir amb els nous requisits, tenint en compte les posicions vives a 31 
de desembre de 2011. L’import total ascendeix a 6.390 milers d’euros, 
que han estat ja dotats a 31 de desembre de 2011 contra el compte de 
pèrdues i guanys.
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Annex I - Societats depenents i associades integrades en el 
Grup ICF

(1) Hi ha dues societats del Grup ICF que posseeixen conjuntament el 25,69% de participació d’Avalis de Catalunya SGR per import de 9.300 milers 
d’euros 
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(1) Hi ha dues societats del Grup ICF que posseeixen participació d’Avalis, ICF Holding amb 4.650 milers d’euros i Instruments Financers per import de 
3.100 
(2) D’acord amb el Conveni institucional signat el 17 de desembre de 2010 per l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, 
la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, les institucions signants van comprometre aportacions de capital individualitzades fins el 2016 que situaven el % 
de participació de ICFH en el 13,51%.
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Annex II - Relació de participacions de capital risc participa-
des per ICF Holding S.A.U. 2011



Comptes anuals i auditoria
Institut Català de Finances

102102Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 102



Comptes anuals i auditoria
Institut Català de Finances

103103Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 103

Les dades relatives a la situació patrimonial d’aquestes Societats s’han obtingut els seus comptes anuals al 31 de desembre de 2011 
disponibles a la data de formulació d’aquests comptes

(1) Xifres en base a l’Ordre Ministerial 12 de febrer de 1998
(2) La Societat es troba en procés de concurs de creditors. Últimes dades dels estats financeres disponibles a 31 de desembre de 2010.
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Relació d’entitats participades per IFEM S.L. 2011

Participacions en capital risc

Les dades relatives a la situació patrimonial d’aquestes Societats s’han obtingut els seus comptes anuals al 31 de desembre de 2011
disponibles a la data de formulació d’aquests comptes
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3.3
Informe de gestió de l’Institut Català 
de Finances exercici 2011

Comentaris generals

L’any 2011 s’ha caracteritzat per la continuïtat de la situació de crisi, 
agreujada especialment a Europa, situació que ha mantingut els mercats 
internacionals de capitals amb fortes restriccions tot l’any, amb les seves 
conseqüències als mercats del crèdit per al finançament de les entitats 
sotsobiranes, les empreses i els particulars; i amb un increment de les 
primes de risc del deute sobirà dels països perifèrics d’Europa. Això ha 
seguit provocant una falta de liquiditat a tot el sistema que s’ha intentat 
compensar: amb un major protagonisme de les entitats financeres públi-
ques per pal·liar els seus efectes en l’economia; amb una intervenció més 
decidida del Banc Central Europeu, especialment en els darrers mesos de 
l’any; i amb l’inici del procés de reordenació bancària a nivell estatal.

A Catalunya, el Pla de Govern 2011-2014, ha impulsat una reestructuració 
de l’Institut Català de Finances, per tal de focalitzar la seva activitat en el 
finançament de pimes i autònoms que han de liderar la reactivació econò-
mica de Catalunya.

En aquesta línia, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions estratègiques:

•	 Reorganitzar les funcions i activitats del Grup ICF en quatre unitats:

•	  Direcció General Comercial.
•	Direcció General de Negoci Corporatiu i Capital Risc.
•	Direcció General de Finançament Empresarial.
•	Direcció General de Finances i Mitjans.

•	 Amb data 31 de maig l’ICF ven la societat ICF Equipaments, SAU a la 
Generalitat de Catalunya. 

•	 Al juliol del 2011 es va modificar la Llei de l’ICF per remarcar la seva 
independència de gestió i autonomia financera.

•	 L’entitat autònoma Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) en data 1 
d’agost s’integra patrimonialment a l’ICF, amb l’aportació de tot els 
seu balanç i bona part del seu equip humà.

•	 A finals de setembre es vénen a Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) els actius, propietat de l’ICF fins aleshores, d’Espot i Port 
Ainé.

•	 Al mes d’octubre es dissolt la societat Mesfilms Inversiones, SL mit-
jançant acord de la seva Junta General d’accionistes.

•	 A finals d’octubre es varen cedir a Avança els préstecs participatius 
d’ICF i ICF Holding a IEASA.

•	 I finalment, a finals de desembre, ICF Holding va vendre a la Generali-
tat de Catalunya, la seva participació a Fira 2000, SA.

En definitiva, tot un seguit d’actuacions encaminades a centrar els 
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esforços i recursos del Grup ICF en la seva missió de potenciar el teixit 
empresarial català.

Tot aquest profund procés de reestructuració del balanç s’ha produït alho-
ra que s’implementava un canvi d’orientació estratègica en l’activitat, amb 
un major focus en les pimes, potenciant el nombre d’operacions per sobre 
del seu import. En definitiva, menys operacions d’elevat import i més 
operacions a un nombre més elevat de petites i mitjanes empreses, tant a 
través del crèdit directe com de la mediació (mitjançant entitats finance-
res col·laboradores); simultàniament s’ha reduït el finançament al sector 
públic, alliberant recursos per incrementar el finançament al sector privat.

En aquest sentit, al juny es va signar, amb les entitats financeres 
col·laboradores, les noves línies de finançament per a pimes 2011-2012, 
que van estar plenament operatives per part d’aquestes entitats a partir 
del mes d’octubre. Al llarg de l’any algunes d’aquestes línies s’han ampliat 
(per donar resposta a noves sol·licituds) i se n’han modificat d’altres per 
fer-les més operatives i atendre un espectre més ampli de necessitats. 

Així doncs, per al període 2011-2012, els límits globals de les línies 
disponibles arriba als 2.500 milions d’euros. Aquesta xifra es desglossa 
en 1.600 milions d’euros per a operacions de mediació amb les enti-
tats financeres, dels quals destaquen els 500 milions d’euros per avals 
d’operacions de circulant, els 500 milions d’euros de la línia ICFcrèdit, i 
els 600 milions d’euros per a la nova línia I+I (internacionalització+innova
ció). La resta fins arribar als 2.500 es concentren en la branca d’activitat 
de finançament empresarial centrada en crèdits directes, específicament 
la nova línia Capitalització amb un límit de 400 milions d’euros i la línia 
Inversió i Circulant per 500 milions d’euros addicionals.

Cal destacar, la bona acceptació de les diferents línies de crèdit per a sec-
tors específics, com l’agroalimentari i la innovadora línia per a la capitalit-
zació d’empreses, per finançar als accionistes l’aportació de fons propis a 
les petites i mitjanes empreses, entre d’altres.

Tota aquesta activitat comercial s’ha dut a terme alhora que s’esmerçaven 
esforços per mantenir els estrictes nivells de gestió dels riscos amb els 
criteris de prudència habituals per part del Grup: vetllar per la viabili-
tat dels projectes a invertir, mantenir el criteri de finançar-los al termini 
adequat i amb les garanties suficients, i incrementar els recursos per al 
seguiment i recuperació de les operacions creditícies.

Tot això ens ha permès rebaixar l’índex de mora fins a situar-lo en el 
7,35%, en la banda baixa del sector si aquest agregués els actius adjudi-
cats. Aquest bon comportament de la mora ens ha permès incrementar 
els fons de provisions per insolvències fixant la taxa de cobertura en el 
82,85%, un cop fet l’esforç addicional derivats dels nous requeriments 
de la Circular 2/2012 del Banc d’Espanya en matèria de sanejament del 
sector financer.

Pel que respecta als fons propis, un any més, l’ICF ha comptat amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya, amb una ampliació del capital  de 
23 milions d’euros, fet que permet elevar el rati de solvència per sobre del 
20%, que situa l’ICF com una de les entitats amb millor solvència dins del 
sistema financer espanyol.
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Evolució de l’activitat del Grup ICF

L’any 2011 l’ICF ha formalitzat 3.943 noves operacions de crèdit i avals 
per 688 milions d’euros, d’aquest import, el 80% correspon a activitat 
directa i el 20% restant a mediació (posada en marxa de les línies per part 
de les entitats financeres a partir del mes d’octubre de 2011).

Aquesta activitat s’ha concentrat majoritàriament en petites i mitjanes 
empreses i autònoms amb un 98% del total d’operacions i, la resta, 1% 
empreses i 1% sector públic.

Quant a import els percentatges són els següents: un 77% pimes i autò-
noms, un 16% empreses i el 7% restant empreses i institucions del sector 
públic.

Referent a l’activitat de les empreses filials voldríem destacar el següent:

Durant l’exercici 2011, l’Institut Català de Finances Holding SAU s’ha fo-
calitzat en la consecució de dos objectius principals: la reordenació de la 
cartera de participades financeres i, en segon lloc, l’actualització de la po-
lítica d’inversió en capital risc, adaptant-la a la situació econòmica actual 
i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de finançament de les 
empreses catalanes. En aquest sentit, el  2011 l’Institut Català de Finan-
ces Holding ha compromès 1 milió d’euros amb Caixa Capital Biomed, 
una SCR adreçada a projectes del sector biotecnològic. Addicionalment, 
ha desemborsat capital compromès en la resta de la cartera de participa-
des per import de 5,8 milions d’euros.

En relació a la societat Instruments Financers per a Empreses Innovado-
res (IFEM) cal destacar la posada en marxa de la línia de coinversió en 
projectes d’emprenedoria, a través de xarxes de Business Angels, amb 
un aportació compromesa de 10 milions d’euros, que s’instrumenta a 
través de préstecs participatius. A data d’avui s’han acreditat 10 xarxes de 
Business Angels per col·laborar amb IFEM en la localització d’inversors i 
inversions, en el marc de la seva actuació com a gestor dels Fons JERE-
MIE a Catalunya.

Cal destacar també que el 17 de febrer del 2012 es va posar en marxa Ca-
pital MAB, FCR, un fons de capital risc per invertir en empreses catalanes 
que surtin a cotitzar o que ja ho facin al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), 
gestionat per Institut Català de Finances Capital, SGECR SAU i amb uns 
fons compromesos de 10 milions d’euros aportats per l’Institut Català de 
Finances Holding. Aquest nou instrument pot jugar un paper important 
tant en el segment de “venture” com en el del mercat mitjà.  Amb aquest 
nou fons, l’Institut Català de Finances Capital, SGECR SAU gestiona patri-
moni per import de 40,5 milions d’euros.

Gestió de tresoreria i endeutament de l’ICF

Durant el 2011 s’ha incrementat l’aversió al risc del deute sobirà dels 
països perifèrics de la zona euro, i el que va començar per Grècia, es va 
anar estenent a Irlanda, Portugal i, més recentment a Espanya i Itàlia; i fins 
i tot països com França i Àustria han perdut la triple A. Aquesta manca de 
credibilitat en el deute públic dels països perifèrics, que ja va marcar tot 
el 2010, s’ha accentuat en el 2011, i com no podia ser d’una altra mane-
ra, també va afectar l’ICF, el qual va haver de substituir el finançament 
en mercats de capital, pel finançament bilateral amb entitats privades i 
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públiques, complementat amb l’increment de fons propis.

Gestió de balanç

Significar que des de l’any 2008 l’ICF ha continuat aplicant la Circular 
4/2004, i posteriors modificacions, del Banc d’Espanya.

Evolució de l’actiu

Donada la reorganització del balanç d’aquest any, per la venda d’ICF Equi-
paments SAU (actualment Edificis i Equipaments de Catalunya, SAU), i 
l’absorció de l’Institut de Crèdit Agrari (ICCA), l’actiu de l’entitat s’ha situat 
en els 4.772 milions d’euros. Destacar els 321 milions d’euros de creixe-
ment en el crèdit directe a la clientela en aquest període amb un creixe-
ment de l’11% respecte del saldo a 31 de desembre de 2010.

Aquest creixement del crèdit a la clientela s’ha finançat majoritàriament 
amb una reducció dels dipòsits en entitats de crèdit.

Evolució del Passiu

L’ICF ja va preveure un any molt complicat a l’hora d’aconseguir recursos. 
Per aquest motiu, l’Institut va començar el 2011 amb una posició de treso-
reria molt forta i sòlida. Aquest posicionament estratègic s’ha vist recolzat 
amb l’aportació de capital per part de la Generalitat de Catalunya per un 
import de 23 milions d’euros corresponent al 2011. Com a resultat de 
l’aportació de capital, els beneficis de l’any 2011 i les reserves aportades 
per la integració de l’Institut Català del Credit Agrari, la ràtio de solvència 
de l’ICF s’ha incrementat fins al 23,33%, des del 16,93% de tancament de 
2010, i correspon en la seva totalitat a capital, core tier 1.

La capacitat d’endeutament de l’ICF ve determinada per la llei pressupos-
taria anual. Respectant aquests límits l’ICF pot captar recursos aliens a 
través de qualsevol modalitat, ja sigui per contractes amb entitats finance-
res públiques i/o privades o per emissions i col·locacions privades de títols 
en els mercats de capital. 

A llarg del 2011 l’ICF ha tancat operacions noves d’endeutament per un 
total de 250 milions d’euros amb entitats financeres publiques i privades. 
El fet que bancs públics, com ara el BEI (Banc Europeu d’Inversions) i 
l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) siguin finançadors recurrents eviden-
cia un reconeixement de la sòlida posició de l’ICF davant les institucions 
públiques a nivell estatal i europeu.

Amb la finalitat de continuar amb la diversificació de la base inversora i 
el desenvolupament de nous mercats, l’ICF compta amb la qualificació 
creditícia de dues prestigioses agències de ràting, Standard and Poor’s i 
Fitch Rating. El ràting de crèdit de l’Institut s’ha vist reforçat per la garantia 
explícita, irrevocable, incondicional i directa que li dóna la Generalitat de 
Catalunya a tots el deutes i obligacions, publicada en la llei de pressupos-
tos de juliol 2011.

Els darrers nivells de qualificació atorgats són:
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Gestió del compte d’explotació

Els importants canvis de balanç ja comentats anteriorment fan complicat 
poder comparar l’evolució del compte d’explotació entre els anys 2010 i el 
2011.

Dit això, sí que podem constatar que el benefici abans d’impostos s’ha 
situat en els 27,9 milions d’euros, dels quals 10,7 milions d’euros prove-
nen del resultat de les activitats d’explotació amb un alça de 22 milions 
d’euros respecte al 2010. D’aquests 22 milions d’increment, 3,8 milions 
d’euros provenen de menors dotacions netes, i la resta de la millora del 
marge brut.

L’increment en les despeses d’administració, s’explica per la incorpora-
ció temporal del personal de l’ICCA, d’acord amb allò que preveia la Llei 
7/2011.

L’important augment del marge d’intermediació prové, de l’increment de la 
cartera creditícia, de la constant adequació del preus de l’actiu als preus 
de mercat, i de l’efecte favorable de la bona posició de tresoreria que ha 
permès moderar el cost de l’endeutament.

Perspectives per al 2012

Activitat

Atesa la complexitat de la situació actual, l’ICF manté l’objectiu de contri-
buir a la recuperació econòmica del país i facilitar així l’accés al crèdit de 
les petites i mitjanes empreses de Catalunya. En aquest sentit, al llarg de 
2012 es continuaran comercialitzant les línies que es van obrir a mitjans 
del 2011, internacionalització i innovació (I+I), línies de capitalització per 
millorar la solvència de les empreses i línies d’avals per facilitar l’increment 
del finançament del capital circulant. Addicionalment s’obriran noves 
línies de finançament per millorar la competitivitat de l’empresa catalana i 
fomentar l’ocupació.

Tot i l’entorn advers, es preveu incrementar l’activitat creditícia de media-
ció i directa en un 50%.

Quant a les empreses filials (ICF Holding, ICF Capital i IFEM), la previsió 
és continuar impulsant el desenvolupament de les línies de capital risc, 
en els diferents segments (capital llavor, capital desenvolupament i capital 
creixement – pimes).

A més, preveiem que continuï la situació de tancament dels mercats finan-
cers i, per tant, l’escassa liquidat i la poca oferta de finançament cotitzarà 
a preus molt elevats, per la qual cosa es mantindrà el focus en la captació 
de recursos juntament amb la revisió permanent de la política de preus de 
les operacions d’actiu.

Estats financers

A tancament de 2012 es preveu que el balanç del Grup superi els 5.100 
milions d’euros, concentrant tot el creixement en crèdit a la clientela, tant 
per la part de crèdit directe, com per la part dels préstecs intermediats per 
les entitats financeres. 

A més de la liquiditat actual i els recursos provinents de l’explotació, pre-



Comptes anuals i auditoria
Institut Català de Finances

110110Generalitat de Catalunya, Institut Català de Finances, memòria 2011 110

veiem nou finançament provinent de la banca pública europea per dispo-
sar dels recursos suficients per finançar el creixement estimat.

Així mateix, s’estima un manteniment dels nivells de mora actuals i de la 
taxa de cobertura d’actius dubtosos i mantenir l’excel·lent nivell de capita-
lització, per sobre del 18%.

Organització interna

Atès el creixement previst, se seguiran reforçant els mitjans tècnics per 
poder millorar el suport a les àrees de negoci i, alhora, reduir els riscos 
operatius.

Es donarà continuïtat a la política d’inversió en formació del nostre perso-
nal.

Seguirem actuant en la reducció de les despeses generals, i així millo-
rar encara més l’excel·lent rati d’eficiència des de l’11,8% actual amb 
l’objectiu de situar-lo al voltant del 10%.




