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Que esperes aprendre?

• Dificultat?
• Treball?

Quin nivell esperes de: 



Objectiu

• Visió general de les operacions bancàries a Espanya, tant des de l'òptica del seu

potencial usuari com des de l’òptica de les entitats de crèdit que les duen a terme.

• Es tracta d'agrupar i completar una sèrie de coneixements, en part adquirits en

altres assignatures, i d’enfocar-los a l'anàlisi de l'activitat de les entitats de crèdit al
nostre país.

• El seguiment del programa proposat exigeix uns coneixements previs de
matemàtica financera que bàsicament es corresponen amb els que ja s’han

adquirit en l'assignatura obligatòria de Matemàtica financera.



Objectius formatius

• Revisió dels conceptes bàsics de la matemàtica financera, amb especial

incidència en l'estudi de l'operació financera d'amortització.

• Anàlisi de la situació actual de les entitats de crèdit a Espanya: classificació i
possibilitats d'actuació, principals riscos, evolució de l'estructura de balanç i marc

legal.

• Estudi financer de les operacions bancàries d'actiu més importants (préstecs,
descompte bancari i crèdits en compte corrent). Càlcul de tants efectius.



Objectius formatius

• Estudi financer de les operacions bancàries de passiu més rellevants (depòsits a

la vista, imposicions a termini fix, emprèstits d'obligacions i cessió temporal
d'actius). Càlcul de tants efectius.

• Estudi d'altres operacions bancàries, amb distinció entre operacions derivades
de la instrumentació de la política monetària, operacions interbancàries i
operacions fora de balanç.



Tema 1. Les entitats de crèdit a Espanya

1. Introducció

2. L'Acord de Basilea II

2.1 Riscos de l'activitat bancària

2.2 Basilea II i III

3. Efectes de la crisi sobre les entitats de crèdit espanyoles



Tema 2. Inversió crediticia: Estudi financer
de les operacions actives

1. Les característiques comercials de les operacions actives. Càlcul de tants efectius

2. Operacions de préstec
2.1 Préstecs indexats
2.2 Préstecs en divises
2.3 Préstecs hipotecaris
2.4 Préstecs sindicats.
2.5 Altres modalitats de préstec.

3. Descompte bancari

4. Crèdits en compte corrent



Tema 3. Creditors: Estudi financer de les 
operacions passives

1. Les característiques comercials de les operacions passives. Càlcul de tants efectius

2. Dipòsits a la vista

3. Imposicions a termini fix

4. Emprèstits d'obligacions

5. Cessió temporal d'actius



Tema 4. Altres operacions

1. Operacions derivades de la instrumentació de la política monetària
1.1 Reserves mínimes

1.2 Operacions de política monetària de l’eurosistema

2. Operacions amb altres entitats de crèdit. El mercat interbancari de dipòsits

3. Operacions fora de balanç
3.1 Passius contingents

3.2 Compromisos contingents
3.3 Operacions de futur
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Addenda a la guia focent – GFICO – Gener 2021

• Metodologia docent 
• La modalitat de les classes per als estudiants dependrà de les condicions 

sociosanitàries i de les restriccions que establisquen les autoritats competents.



Addenda a la guia docent – GFICO – Gener 2021

• En cas de docència no presencial, les classes s'impartiran per videoconferència
preferiblement síncrona mitjançant Blackboard Collaborate, Teams, Zoom o
l'eina que el professor considere adequada per optimitzar el procés d'ensenyament-
aprenentatge de l'estudiant en l’horari fixat per a l’assignatura i el grup.

• En cas de docència semipresencial, aquesta consistirà en l'assistència rotatòria
per setmanes de l'alumnat a aula en torns segons el cognom. Els alumnes de
la A a la L acudiran una setmana a l'aula, mentre que la resta, de la M a la Z, rebrà
docència des de casa a través de diferents metodologies docents. La setmana
següent, a l’inrevés.



Addenda a la guia docent – GFICO – Gener 2021

• Avaluació contínua
• L'avaluació contínua suposa el 40% de la nota final de l'assignatura i és no 

recuperable per a la segona convocatòria. 

• L'avaluació contínua es basa en:

• L'assistència a classe (presencial o en línia síncrona).
• Resolució i lliurament d'exercicis o casos pràctics.
• Qüestionaris teòrics al final de cada tema.
• Treballs en grup.
• Participació i implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.



Addenda a la guia docent – GFICO – Gener 2021

• Avaluació final 
• Hi haurà un examen escrit presencial al final del quadrimestre, que constarà tant de 

preguntes teòriques com de problemes i/o casos reals. Aquest examen suposa un 

60% de la nota final. 

• Cal superar una qualificació mínima (4 punts sobre 10) en aquesta prova escrita 

perquè puga afegir-se a la resta de la qualificació. En el cas de no obtenir-se aquesta 

qualificació mínima, la nota que figurarà en actes es determinarà a partir de la suma 
ponderada de les puntuacions obtingudes en l’avaluació contínua i l'examen 
escrit, però en cap cas podrà superar el 4,5.



Tema 1: Les entitats de crèdit 
a Espanya



Índex
n 1. Introducció

n 2. L'Acord de Basilea

q 2.1. Riscos de l'activitat bancària

q 2.2. Basilea II i III

n 3. Efectes de la crisi sobre les entitats de crèdit espanyoles



1. Introducció
n La denominació correcta d'allò que vulgarment es

coneix com a entitats bancàries és la d'entitats de crèdit
(EC).

n Definició clàssica d'entitat de crèdit: aquella que té per

objecte la captació de fons del públic per invertir-los
per compte propi en operacions de préstec i crèdit, tot

afegint a aquesta funció de canalització l'assumpció
del risc d'insolvència dels prestataris i el de liquiditat

que s'origina en transformar els terminis.



n Aquesta definició, ara com ara, resulta insuficient a
causa de l'aparició de noves operacions i nous
riscos financers.

n Els agents que proporcionen fons a l'entitat de crèdit són

denominats clients de passiu i es converteixen en

creditors seus. Per contra, els que reben fons del banc són

clients d'actiu i, per tant, deutors de l'entitat.



1. Introducció
Institucions financeres 

monetàries (IFM)

Bancs centrals Entitats de crèdit

Entitats de
dipòsit

Bancs
Caixes d'estalvi

Cooperatives de crèdit
Institut de Crèdit Oficial 

(ICO)

Fons del 
mercat monetari



n En la denominació d'entitats de crèdit s'engloben les empreses
següents:
• Els bancs

• Les caixes d'estalvi i la Confederació Espanyola de
Caixes d'Estalvi (CECA)

• Les cooperatives de crèdit

• Els establiments financers de crèdit (EFC)

• L'Institut de Crèdit Oficial (ICO)

n Els establiments financers de crèdit (EFC) van perdre la
seua condició d'entitat de crèdit a partir de l'entrada en
vigor de la Llei 10/2014. Actualment estan regulats per la Llei
5/2015 de foment del finançament empresarial.

n En el tercer trimestre de 2020 hi havia a Espanya 228 entitats de
crèdit (362 – 2008).



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0445.pdf

ECAOL: Entidades de Crédito de Ámbito Operativo Limitado
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4.    ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 4.45   Entidades de crédito y EFC
D) Cuadros complementarios Número de entidades

  Véanse notas al final del capítulo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Número de entidades
                                                                                                          
                                                                                                          

    Total                        Entidades de depósito                                EFC/ECAOL           
     (a)                                                         Crédito                                  
     (b)                                                         oficial                                  
                    Total         Entidades       Sucursales                         Estable-     ECAOL   
                                  españolas       extranjeras              Total     cimientos            
                                                                                     financie-            
                                                                                     ros de               
                                                                                     crédito              
                                                                                      (EFC)               
                                                                                                          

                                        

14       272 224 138 86 1 47 47  - 
15       262 217 135 82 1 44 44  - 
16       250 206 124 82 1 43 43  - 

17       245 205 122 83 1 39 39  - 
18       238 198 115 83 1 39 39  - 
19       232 195 114 81 1 36 36  - 

18 I     244 204 122 82 1 39 39  - 
     II    244 204 122 82 1 39 39  - 
     III   243 203 122 81 1 39 39  - 
     IV    238 198 115 83 1 39 39  - 

19 I     236 196 115 81 1 39 39  - 
     II    237 198 115 83 1 38 38  - 
     III   237 199 115 84 1 37 37  - 
     IV    232 195 114 81 1 36 36  - 

20 I     231 194 113 81 1 36 36  - 
     II    230 192 113 79 1 37 37  - 
     III   228 191 113 78 1 36 36  - 



n Caixes d'estalvi sense activitat financera directa: Es

refereix a caixes que, en el marc del procés de

reestructuració global del sector bancari espanyol, mantenen

la condició d'entitat de crèdit, però han deixat de realitzar

directament activitats financeres després d'haver cedit el

negoci financer a bancs creats amb aquest fi i en els quals

tenen participació.

n Exemples: La Caixa, Ibercaja, Unicaja han cedit el negoci

financer a CaixaBank, IberCaja Banc i Unicaja Banc,

respectivament.

n Només queden dues caixes que realitzen activitat

financera directa: Caixa Ontinyent i Caixa d'Estalvis

de Pollença.



Establiments financers de crèdit
n Són intermediaris financers que no poden captar fons

reembossables del públic en forma de dipòsit, préstec,

cessions temporals i similars.

n Per finançar les seues activitats recorren a aportacions dels

accionistes, a fons rebuts d'entitats del mateix grup

empresarial, a préstecs bancaris, a l'emissió de valors

negociables o a la titulització d'actius.

n Activitats que realitzen: concessió de crèdits al consum,

crèdit hipotecari, targetes de crèdit, arrendament financer,

facturatge, etc.

n Molt afectats per la crisi econòmica. Exemples: Cofidis, Cetelem ...



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0446.pdf

2008-2019
94.017 Empleat menys

Reducció del 34,7%
2008 Màxim històric 270.855
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4.    ENTIDADES DE CRÉDITO Y EFC 4.46   Entidades de crédito y EFC.
D) Cuadros complementarios Número de empleados

  Véanse notas al final del capítulo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Número de empleados
                                                                                
                                                                                
               Entidades                                  EFC/ECAOL (a)         

    Total      de depósito     Crédito                                          
                               oficial                                          
                                           Total     Establecimientos    ECAOL   
                                                     financieros de             
                                                     crédito                    

                              

00       243 743 238 587 267 4 889 4 889 ... 
01       245 228 239 895 271 5 062 5 062 - 
02       243 677 238 199 268 5 210 5 210 ... 

03       245 157 239 103 295 5 759 5 759 ... 
04       247 471 241 164 291 6 016 6 016 ... 
05       254 411 247 765 290 6 356 6 356 - 

06       263 682 256 585 294 6 803 6 803 - 
07       277 311 269 920 278 7 113 7 113 - 
08       278 301 270 855 296 7 150 7 150 - 

09       269 475 263 093 307 6 075 6 075 - 
10       263 715 257 578 322 5 815 5 815 - 
11       248 093 242 726 320 5 047 5 047 - 

12       236 504 231 389 313 4 802 4 802 - 
13       217 878 212 991 310 4 577 4 577 - 
14       208 291 203 305 321 4 665 4 665 - 

15       202 961 197 833 317 4 811 4 811 - 
16       194 283 189 280 308 4 695 4 695 - 
17       190 451 185 297 324 4 830 4 830 - 

18       187 182 181 999 309 4 874 4 874 - 
19       181 575 176 838 320 4 417 4 417 - 



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0447.pdf

2008 (Màxim històric 45.662) –
2020 - 22.753 oficines menys (-49,82%)
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4.    ENTIDADES DE CRÉDITO Y EFC 4.47   Número de oficinas operativas y de representación de las
D) Cuadros complementarios entidades de crédito residentes y del Banco de España (a)

  Véanse notas al final del capítulo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Número de oficinas
                                                                                                         
                                                                                                         

  Banco   Entidades de crédito y establecimientos financieros de credito     Oficinas de representación   
   de                                                                                                    

  España                                                                                                 
                              Oficinas en España             Oficinas    En el extranjero   En España     
            Total                                            en el       de entidades      de entidades  
                                                             extranjero  residentes        no residentes 
                                 Entidades                                                                
                       Total        de      Crédito                                                      
                                 depósito   oficial   EFC                                                
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                             

14       16 32 073 31 999 31 817 1 181 74 68 43 
15       16 31 155 31 087 30 921 1 165 68 71 41 
16       16 28 959 28 807 28 643 1 163 152 65 39 
17       16 27 623 27 480 27 320 1 159 143 67 38 
18       16 26 319 26 166 26 011 1 154 153 65 38 
19       16 24 197 24 004 23 851 1 152 193 67 35 

18 I     16 27 228 27 088 26 929 1 158 140 66 39 
     II    16 27 007 26 866 26 707 1 158 141 66 38 
     III   16 26 775 26 634 26 474 1 159 141 64 38 
     IV    16 26 319 26 166 26 011 1 154 153 65 38 

19 I     16 26 049 25 896 25 755 1 140 153 66 36 
     II    16 25 759 25 565 25 408 1 156 194 66 36 
     III   16 25 207 25 012 24 855 1 156 195 66 35 
     IV    16 24 197 24 004 23 851 1 152 193 67 35 

20 I     16 23 910 23 716 23 565 1 150 194 67 33 
     II    16 23 685 23 490 23 340 1 149 195 65 33 
     III   16 23 104 22 909 22 761 1 147 195 64 32 
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BUTLLETÍ DE LES ENTITATS DE DIPÒSIT DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

IV.  OFICINAS
       DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

CUADRO IV.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS POR PROVINCIAS Y AGREGADOS
Datos referidos a final de cada año o trimestre

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA
COMUNITAT

VALENCIANA ESPAÑA
% C.V./
España

ENTIDADES DE DEPÓSITO

01/12/2006 2006 1.649 634 2.463 4.746 43.286 10,96

01/12/2007 2007 1.723 667 2.572 4.962 45.086 11,01

01/12/2008 2008 1.736 679 2.646 5.061 45.662 11,08

01/12/2009 2009 1.636 661 2.569 4.866 44.085 11,04

01/12/2010 2010 1.583 644 2.502 4.729 42.894 11,02

01/09/2011 2011 1.448 589 2.317 4.354 39.843 10,93

2012 1.361 550 2.160 4.071 37.903 10,74

2013 1.184 422 1.725 3.331 33.527 9,94

2014 1.143 401 1.631 3.175 31.817 9,98

2015 1.116 392 1.603 3.111 30.921 10,06

2016 1.046 371 1.515 2.932 28.643 10,24

2017 963 329 1.432 2.724 27.320 9,97

2018 905 306 1.348 2.559 26.011 9,84

2019 834 282 1.216 2.332 23.851 9,78

2020 I 824 274 1.202 2.300 23.565 9,76

2020 II 806 270 1.180 2.256 23.340 9,67

2020 III 776 265 1.147 2.188 22.761 9,61

GRÁFICO IV.1
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https://sdw.ecb.europa.eu/servlet/desis?node=1000002869
EU structural financial indicators 1), 2)

1 Structural Indicators for the EU Banking Sector 

Page last updated on 08-06-2020-140001

Table 1: Credit institutions: Number of local units (branches) and employees of domestic credit institutions
      

   Number of local units (branches)    Number of employees of domestic credit institutions

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
 Belgium 3,508 3,347 3,195 2,983 2,729 55,774 54,657 53,059 51,758 50,335
 Bulgaria 3,684 2,936 3,060 3,142 3,420 30,657 30,352 30,070 29,991 28,238
 Czech Republic 2,095 1,977 1,868 1,868 1,807 38,835 39,654 39,990 40,244 39,738
 Denmark 1,113 995 1,007 958 934 40,748 41,123 42,240 41,737 41,432
 Germany 34,001 31,974 30,072 27,834 26,620 637,338 619,621 597,319 584,688 578,596
 Estonia 107 99 95 91 83 4,979 4,924 4,920 5,317 5,425
 Ireland 1,029 1,048 916 891 876 27,091 26,811 26,891 27,940 27,692
 Greece 2,547 2,331 2,168 1,981 1,834 46,095 42,647 41,707 39,383 36,727
 Croatia 1,175 1,142 1,112 1,035 964 20,914 20,607 20,434 20,028 19,563
 Spain 31,087 28,807 27,480 26,166 24,004 196,556 186,982 183,053 179,054 173,447
 France 37,567 37,261 37,209 36,519 35,837 406,701 410,925 409,925 408,941 399,374
 Italy 30,258 29,039 27,374 25,454 24,350 298,473 295,305 281,928 274,056 280,219
 Cyprus 563 544 460 386 328 10,983 10,663 10,632 8,946 8,554
 Latvia 276 261 249 218 137 9,401 8,803 8,492 7,345 6,915
 Lithuania 558 506 480 406 359 8,434 8,643 8,922 9,165 10,334
 Luxembourg 213 230 217 210 216 25,945 26,062 26,149 26,317 26,334
 Hungary 2,812 2,691 2,418 2,235 1,956 38,205 38,751 38,885 39,434 39,659
 Malta 109 105 102 98 94 4,584 4,755 4,924 5,046 5,175
 Netherlands 1,764 1,674 1,619 1,489 1,260 90,137 82,836 75,215 72,199 70,000
 Austria 4,094 3,934 3,765 3,631 3,513 73,315 72,957 71,927 71,798 71,479
 Poland 14,307 13,647 13,855 12,645 12,273 175,151 173,043 168,800 166,011 160,878
 Portugal 5,453 5,323 5,001 4,136 4,046 50,687 51,472 50,794 50,866 51,060
 Romania 4,947 4,798 4,596 4,382 4,059 55,928 55,396 55,044 53,737 53,106
 Slovenia 589 583 560 532 526 10,444 10,055 9,844 9,683 9,553
 Slovakia 1,291 1,293 1,233 1,174 1,140 18,900 19,788 18,879 19,539 19,393
 Finland 1,051 1,039 970 858 801 21,806 21,965 21,381 21,148 20,922
 Sweden 1,718 1,734 1,978 1,463 1,450 41,818 41,732 41,271 42,886 44,499
 United Kingdom . . . . 7,649 398,606 387,571 368,037 352,556 344,076
 Euro area 156,065 149,398 143,165 135,057 128,753 1,997,643 1,959,871 1,905,961 1,873,189 1,851,534
 EU . . . . 163,265 2,838,505 2,788,100 2,710,732 2,659,813 2,622,723

Table 2: Herfindahl index 3)  for credit institutions and share of total assets of five largest credit institutions
(index ranging from 0 to 10,000 and share of the five largest credit institutions in percent)

      
   Herfindahl index for credit institutions (based on total assets)    Share of total assets of five largest credit institutions

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
 Belgium 998 1,017 1,102 1,218 1,246 65.5 66.2 68.8 73.4 74.0
 Bulgaria 919 939 906 939 992 57.6 58.0 56.5 59.7 62.5
 Czech Republic 994 1,016 1,039 1,070 1,082 62.5 63.9 63.7 64.5 64.8
 Denmark 1,180 1,224 1,123 1,069 1,170 67.8 68.3 65.7 64.5 66.2
 Germany 273 277 250 245 277 30.6 31.4 29.7 29.1 31.2
 Estonia 2,409 2,406 2,419 2,698 2,545 88.6 88.0 90.3 91.0 93.0
 Ireland 672 636 658 632 665 45.9 44.3 45.5 46.1 49.7
 Greece 2,254 2,332 2,307 2,304 2,382 95.2 97.3 97.0 96.8 97.4
 Croatia 1,396 1,405 1,387 1,554 1,564 72.7 73.0 72.8 79.4 79.8
 Spain 896 937 965 1,138 1,110 60.2 61.8 63.7 68.5 67.4
 France 589 572 574 663 654 47.2 46.0 45.4 47.7 48.7
 Italy 435 452 519 579 643 41.0 43.0 43.4 45.6 47.9
 Cyprus 1,443 1,366 1,962 2,379 2,276 67.5 65.8 84.2 86.9 85.7
 Latvia 1,035 1,082 1,237 1,583 1,596 64.6 66.6 73.6 80.9 83.2
 Lithuania 1,939 1,938 2,189 2,278 2,289 86.8 87.1 90.1 90.9 90.4
 Luxembourg 321 260 256 261 277 31.3 27.6 26.2 26.3 27.7
 Hungary 763 787 802 801 920 49.4 49.8 49.6 50.0 52.7
 Malta 1,620 1,602 1,599 1,518 1,548 81.3 80.3 80.9 77.5 75.1
 Netherlands 2,104 2,097 2,087 2,178 2,039 84.6 84.7 83.8 84.7 84.7
 Austria 397 358 374 369 369 35.8 34.5 36.1 36.0 36.0
 Poland 670 659 645 683 688 48.6 47.7 47.5 49.5 49.8
 Portugal 1,215 1,181 1,220 1,203 1,225 72.3 71.2 73.1 73.0 73.3
 Romania 860 903 915 962 978 57.4 59.1 59.5 61.6 62.6
 Slovenia 1,077 1,147 1,133 1,020 1,008 59.2 61.0 61.5 60.8 60.9
 Slovakia 1,250 1,264 1,332 1,383 1,404 72.3 72.7 74.5 75.6 75.7
 Finland 3,160 2,300 1,700 2,570 2,420 88.0 80.5 73.5 81.6 80.4
 Sweden 866 845 914 785 787 57.8 56.3 58.2 54.3 54.9
 United Kingdom 438 422 453 353 349 37.0 35.5 36.9 31.8 31.2
NOTES TO TABLES
1) The data in these tables represent amounts recorded at the end of period, with the exception of the number of employees of credit institutions in

Table 1 in which the average number in the period is in question.
2) These data as well as EU and euro area aggregates are available in the Statistical Data Warehouse

(http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&node=SEARCHRESULTS&q=SSI?&DATASET=0&DATASET=1).
3) The Herfindahl index (HI) refers to the concentration of banking business (based on total assets). The HI is obtained by summing the squares of the market shares of all the 

credit institutions in the banking sector. The exact formula according to which data must be transmitted to the ECB is reported in the ECB Guideline on
monetary and financial statistics (recast), (ECB/2014/15).



Possibilitats d'actuació de les entitats de dipòsit

(Llei 3/94, de 14 d'abril, per la qual s'adapta la legislació espanyola
en matèria d'entitats de crèdit a la segona Directiva de coordinació
bancària).

n Les de captació de dipòsits o altres fons reemborsables.

n Les de préstec i crèdit.

n Les de facturatge amb recurs (garantia per a acudir al

client) i sense.

n Les d'arrendament financer (lísing).
n Les operacions de pagament.

n L'emissió i gestió de mitjans de pagament.

n La concessió d'avals i garanties.

n La intermediació en els mercats interbancaris.



Possibilitats d'actuació de les entitats de dipòsit

n Les operacions per compte propi, o de la seua clientela,

que tinguen per objecte valors negociables,
instruments financers a termini, operacions de futurs

financers, SWAP (permutes financeres en el futur),
etc.

n La participació en emissions de valors i mediació, per

compte directe o indirecte de l'emissor, en la seua

col·locació i assegurament.

n L'assessorament i prestació de serveis a empreses.

n La gestió de patrimonis i assessorament als seus titulars.

n L'actuació, per compte dels seus titulars, com a
dipositari de valors representats en forma de títols o

com a administradors de valors representats en

anotacions en compte.

n La realització d'informes comercials.

n El lloguer de caixes fortes.



2. L'Acord de Basilea



2.1 Els riscos de l'activitat 
bancària



2.1 Els riscos de l'activitat bancària

n El Banc d'Espanya considera com a riscos bancaris

rellevants objecte de supervisió:

q Risc de crèdit

q Risc de mercat

q Risc de tipus d'interès

q Risc de tipus de canvi

q Risc de liquiditat

q Risc de negoci

q Risc operatiu

q Risc legal



Risc de crèdit

n S'origina per la possibilitat de patir pèrdues derivades

de l'incompliment de les obligacions amb l'entitat de

crèdit per part dels seus clients o contraparts.

n Es refereix tant al fet que els deutors de l'entitat (prestatari

o clients d'actiu) no atenguen els seus compromisos en

el venciment (devolució de capital i interessos) com, de

forma més general, a la possibilitat que les contraparts de

les operacions financeres siguen incapaces d'executar en

els termes pactats un acord contractual.



Risc de crèdit
n Aquest risc no afecta únicament les operacions de préstec,

sinó altres operacions tant dins com fora de balanç

(operacions amb valors, garanties, etc.).

n Freqüentment, aquest risc s'agreuja per l'existència d‘una
excessiva concentració (negoci immobiliari) i, en el cas

de préstecs a l'exterior, per l'existència del denominat risc
país, que fa referència als riscos associats al context

econòmic, social i polític del país del prestatari.



Risc de crèdit
n L'activitat creditícia constitueix la principal font

d'ingressos per a una entitat de crèdit, amb la qual cosa el

risc de crèdit és el més rellevant i el que causa la major
part de les dificultats que pateixen les entitats de crèdit.

n Està molt lligat al cicle econòmic. Augmenta

considerablement en les etapes de recessió econòmica.

n Les entitats aborden aquest risc de forma preventiva

mitjançant l’anàlisi de la solvència dels potencials prestataris i

sol·licitant garanties addicionals a l'operació.



Risc de crèdit
n Simultàniament, les entitats han d'atendre les normes

legals per a cobrir aquest risc, que bàsicament consisteixen
en:
q dotació de provisions específiques per als actius

perjudicats,
q dotació de provisions genèriques per als actius en

situació normal,
q compliment dels requeriments de recursos propis

mínims (coeficient de solvència del 8% dels actius
totals ponderats per risc).

n Així mateix, els últims anys ha crescut ràpidament la
utilització de derivats de crèdit (per exemple els CDS o
credit default swaps) i la titulització d'actius amb
l'objecte de mitigar el risc de crèdit de les entitats.



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0403.pdf
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4.    ENTIDADES DE CRÉDITO Y EFC(Información obtenida 4.3   Crédito.
de los estados de supervisión) Otros sectores residentes
E) Balances de los componentes de entidades de crédito y EFC

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Millones de euros
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                          Otros deudores a plazo                    Deudores  Arrenda-   Dudosos    Ratio   Pro-memoria
                                 Crédi-                                               a la   miento      (b)       de                

             Del cual:           to co-              Del cual:                       vista   finan-              dudosos  Total menos
   Total                         mercial   Total                                              ciero                 (%)    crédito a  
    (a)                                                                                                                   EFC desde  
            A tipo     En mone-                      Adquis.  Deudores     Del cual:                                        enero 2014 
            variable    da ex-                       tempor.  con                                                                     
                       tranjera                      activos  garantia   Con                                                          
                                                             real       garantia                                                     

 1=4+5+9                                                                hipotecaria                              12=(11/1)             
                                                                 

14       1 380 101 956 624 15 451 36 606 1 117 315 41 111 741 053 714 237 35 916 17 661 172 603 12,51 1 354 108 
15       1 327 123 909 165 15 721 42 640 1 098 012 39 568 711 411 681 634 33 890 18 250 134 332 10,12 1 299 428 
16       1 276 140 862 127 17 156 45 058 1 064 196 17 725 678 442 651 406 31 463 19 141 116 281 9,11 1 246 224 
17       1 253 944 758 960 15 779 48 764 1 047 827 17 929 ... ... 38 873 20 787 97 692 7,79 1 220 417 
18       1 208 315 756 089 15 123 48 723 1 037 809 10 009 ... ... 29 494 22 030 70 258 5,81 1 172 753 

19 Jul   1 204 662 758 357 14 171 48 131 1 042 334 7 471 ... ... 28 077 23 119 63 000 5,23 1 168 472 
     Ago   1 198 714 753 665 14 489 47 017 1 038 552 7 308 ... ... 27 562 22 884 62 697 5,23 1 163 079 
     Sep   1 195 701 750 119 15 554 46 211 1 037 172 8 551 ... ... 27 844 22 968 61 505 5,14 1 159 238 
     Oct   1 192 317 750 589 15 196 45 829 1 036 690 7 429 ... ... 26 066 22 945 60 786 5,10 1 156 467 
     Nov   1 205 583 751 446 15 098 47 678 1 040 731 7 575 ... ... 33 998 22 910 60 266 5,00 1 169 363 
     Dic   1 193 526 746 194 14 741 50 561 1 034 061 7 790 ... ... 28 769 22 942 57 192 4,79 1 155 226 

20 Ene   1 187 761 734 722 14 519 46 720 1 032 156 7 038 ... ... 28 734 22 565 57 585 4,85 1 151 017 
     Feb   1 183 384 730 999 13 809 47 329 1 028 403 6 780 ... ... 28 009 22 607 57 035 4,82 1 146 885 
     Mar   1 195 518 739 068 15 199 49 253 1 039 065 4 738 ... ... 27 131 22 686 57 381 4,80 1 158 823 
     Abr   1 212 389 741 599 14 723 44 377 1 062 114 5 097 ... ... 25 940 22 372 57 586 4,75 1 177 133 
     May   1 226 643 739 600 13 974 40 394 1 079 895 5 741 ... ... 25 746 22 535 58 072 4,73 1 192 647 
     Jun   1 241 480 730 946 13 355 38 490 1 089 659 10 557 ... ... 33 610 21 753 57 966 4,67 1 207 137 
     Jul   1 226 039 724 894 12 353 37 351 1 082 240 5 868 ... ... 26 497 22 038 57 912 4,72 1 191 592 
     Ago   1 221 460 725 821 11 955 35 689 1 078 723 6 544 ... ... 27 313 21 779 57 954 4,74 1 187 737 
     Sep   1 221 817 718 715 12 161 37 808 1 079 389 6 771 ... ... 27 223 21 464 55 933 4,58 1 188 102 
     Oct   1 221 003 716 229 12 212 38 302 1 078 288 5 582 ... ... 27 145 21 511 55 756 4,57 1 187 643 
     Nov   1 229 793 714 535 12 013 37 640 1 080 294 5 964 ... ... 34 340 21 375 56 142 4,57 1 196 867 
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Risc de mercat
n Possibilitat de patir pèrdues quan hi ha moviments

adversos en els preus de mercat dels instruments
financers negociables en poder de l'entitat.

n Considera les pèrdues potencials de l'entitat que podrien

tenir lloc en les posicions, dins i fora de balanç, derivades

de les variacions dels preus de mercat d'aquestes.

n El risc de mercat sorgeix per variacions en factors de

risc tals com la renda variable, el preu del petroli i altres
matèries primeres, etc.



Risc de mercat
n En la normativa actual (Basilea II), les entitats de crèdit han

de tenir recursos propis suficients per a cobrir el risc de

mercat de la cartera de negociació. Des de setembre de

2010, Basilea III comença a prendre forma amb criteris més

exigents.

n Basilea III introdueix requeriments de capital
addicionals pel risc de mercat (nou requeriment de VaR

estressat) i proves d'estrès per determinar l'exposició als

principals factors de risc de mercat.

VaR: Value At Risk; Valor en risc



Risc de tipus d'interès
n La seua rellevància ha augmentat substancialment a

causa de la sensibilització creixent dels clients bancaris

en relació amb aquesta qüestió i de l'alta variabilitat dels

tipus d'interès dels últims anys.

n Es refereix a la possibilitat de patir pèrdues per
l'impacte negatiu de les variacions dels tipus
d'interès sobre els marges de l'entitat.



Risc de tipus d'interès
n Les fonts més importants del risc d'interès són: el risc de

repreciació i d'opcionalitat.

1. La funció de transformació de terminis típica de les

entitats bancàries (capten dipòsits a curt termini i

concedeixen préstecs a llarg termini) és la causa fonamental

de la seua exposició a aquest risc i dona lloc al denominat

risc de repreciació, que constitueix un dels efectes més

importants de la variació dels tipus d'interès.

2. Un altre efecte és el risc d'opcionalitat, que fa referència a la

possibilitat que s'executen les opcions que porten

incorporades moltes de les operacions bancàries típiques.
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Risc de tipus d'interès
n La gestió d'aquest risc l'aborden les entitats:

q perquè intenten aconseguir igualar les sensibilitats de

l'actiu i del passiu,

q amb la imposició de penalitzacions a l'exercici de l'opció,
q mitjançant la utilització d'instruments derivats.

n A més, la normativa vigent exigeix que les entitats implanten un
model de control intern que ha d'estar a la disposició de
l'autoritat supervisora perquè es verifique l'adequació al nivell
d'activitat de l'entitat.

n El model de mesurament intern se sol complementar amb
l'anàlisi d'escenaris específics (simulació d'una varietat
d'escenaris), GAP de tipus d'interès i les proves d'estrès (stress
testing).



Risc de tipus de canvi
n Possibilitat d'experimentar pèrdues per fluctuacions
adverses en els tipus de canvi de les monedes en què estan
denominats els actius, els passius i les operacions fora de
balanç de l'entitat.

n La internacionalització creixent de les activitats de les entitats
de crèdit, afavorida per la liberalització de les transaccions de
capitals i la globalització dels mercats, ha accentuat el nivell
de risc de canvi assumit per les entitats de crèdit. No obstant
això, la implantació de l'euro ha sigut un factor que ha influït
favorablement sobre la posició de les entitats en aquest àmbit.

n La normativa legal exigeix la cobertura del risc de canvi
mitjançant recursos propis i imposa, a més, un límit quantitatiu a
les posicions en una divisa (i cal l'autorització del Banc d'Espanya
per a superar-lo).
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Risc de liquiditat
n Reflecteix la possibilitat de tenir pèrdues per no disposar o

no poder accedir a fons líquids suficients per a fer front a

les necessitats de pagament o per a finançar necessitats

addicionals en el mercat.

n Exemple: les EC es poden veure obligades a denegar la
concessió de préstecs per falta de recursos o fins i tot a no poder
atendre el reemborsament de les seues operacions passives.

n La crisi financera internacional ha posat de manifest la

rellevància del risc de liquiditat, ja que les EC van trobar
fortes restriccions de crèdit en els mercats de capitals a partir del
mes d’octubre de 2008 (després de la fallida de Lehman
Brothers).



Risc de liquiditat
n Aquest risc fa referència a dos aspectes diferents, encara que

molt relacionats:
q d'una banda, al fet que es produïsca un desfasament entre
els fluxos de caixa derivats de les operacions actives i

passives;
q De l’altra, a la impossibilitat o al cost de tancar una
posició.

n La normativa legal exigeix que aquest risc s'aborde

mitjançant la implantació de procediments interns per tal

de valorar-los i controlar-los.



Altres riscos
n Risc de negoci

q Possibilitat de patir fallides derivades de la pèrdua de la

posició actual en els mercats en els quals opera.

Exemple: disminució de la quota de mercat en alguns
segments, canvis en les condicions econòmiques que
perjudiquen el negoci bancari.

n Risc operatiu

q Possibilitat de patir pèrdues per l'existència de

processos, sistemes, equips tècnics i humans
inadequats o per fallides en aquests, així com per

esdeveniments externs (fraus, atemptats terroristes,

ciberterrorisme, catàstrofes naturals, etc.).

q Un dels més rellevants els últims anys.



Altres riscos
n Risc de reputació

q Ocasionat per la deterioració de la imatge d'una entitat per
diferents raons: comercialització de productes d'alt risc com a
productes sense risc (participacions preferents), prestació incorrecta de
serveis, etc.

n Risc legal

q Possibilitat de patir pèrdues derivades d'incerteses o incompliments
de la normativa vigent.

q Una operació no es pot executar per incapacitat d'una de les parts de
complir els compromisos assumits, perquè no existeix una
formalització clara o perquè no s’ajusta almarc legal establert.

n L'Acord de Basilea sobre requeriments mínims de capital

(Basilea II), en vigor des de gener de 2008 per a les entitats

de crèdit espanyoles, inclou el risc operatiu dins dels riscos

que cal cobrir amb recursos propis. Així mateix, Basilea II

incorpora el risc legal dins del risc operatiu.



2.2. Basilea I
n El Comitè de Supervisió Bancària de Basilea va publicar en
1988 el primer Acord de capital, també conegut com a Basilea
I. Aquest acord estableix el capital mínim que les entitats de

crèdit (EC) han de tenir en relació amb els seus actius

ponderats per risc, i fixa el capital mínim en un 8%.

n Principal limitació de Basilea I: ignora la qualitat creditícia
dels diferents deutors. Exemple: un préstec atorgat a una
empresa de gran qualitat creditícia requeria el mateix capital (8%)
que un préstec concedit a una empresa de creació recent.



2.2. Basilea I

n Per les deficiències de Basilea I i la vertiginosa evolució de la
indústria bancària els últims anys, el 26 de juny de 2004 el
Comitè de Supervisió Bancària va adoptar el Nou acord de
capital de Basilea, també conegut com a Basilea II.

n L'objectiu bàsic de Basilea II és desenvolupar un sistema de
requeriments de capital més sensible al risc. Per a això, es posa
més èmfasi en els models interns de mesurament del risc

de crèdit de cada EC.



Basilea II

Basilea II - Pilars

Pilar I:
Requeriments de capital

Risc de crèdit Risc de mercat Risc operacional

Pilar II:
Procés examen supervisor

Pilar III:
Disciplina de 

mercat



Basilea II
n Per aconseguir els seus objectius, Basilea II es basa en tres pilars

fonamentals:

a. Pilar I: requeriments mínims de capital. El mínim de
capital es manté en un 8% dels actius de risc, tenint en
compte que es considera no només el risc de crèdit, sinó
també el risc de mercat i el risc operacional (inclou el risc
legal).

Novetat important: es proposen dues alternatives per al
mesurament del risc de crèdit:

1. L'enfocament estàndard, dins del qual requeriments de capital de
les EC estan basats en les qualificacions externes de les
agències de ràting (Fitch, Moodys, S&P,…)

2. L'enfocament basat en models interns (IRB), amb dues variants
(bàsica i avançada), permet a les EC utilitzar les seues pròpies
qualificacions internes per a mesurar el risc de crèdit.



Basilea II
b. Pilar II: revisió del supervisor. Estableix els principis clau
que ha de revisar el supervisor (el Banc d'Espanya en el
nostre cas).

n El procés de revisió supervisora atribueix la
responsabilitat en el desenvolupament de models interns
de capital i la fixació dels nivells de capitalització
congruents amb el perfil de risc de l'entitat a la
direcció de l'EC.

El principi bàsic és considerar els riscos no inclosos en el
Pilar I. Les tres àrees principals que comprèn el pilar II
són:

1.- Riscos no tractats detalladament en el pilar I (és a dir, el
risc de concentració de crèdit).
2.-Riscos no tractats en absolut en el pilar I (risc d'interès o

de reputació).
3.- Factors externs a l'entitat (cicle econòmic).



Basilea II
c. Pilar III: disciplina de mercat. Estableix normes de
transparència i exigeix la publicació periòdica
d'informació sobre el nivell i estructura de capital, el
nivell de riscos assumits i el sistema de gestió i control
d'aquests riscos.

El Comitè entén que els requisits de divulgació d'informació
permetran als participants del mercat avaluar l'exposició
al risc de cada entitat i la suficiència del seu capital.

n Basilea II entrà en vigor, per a les entitats espanyoles, l’1 de
gener de 2008.



Basilea III
n La crisi financera global ha posat de manifest que els nivells
de capital en el sistema bancari eren insuficients. En aquest
context, s'ha aprovat un nou marc regulador conegut com a
Basilea III, que incrementa amb força els requeriments de
capital per a les EC a fi d'evitar nous col·lapses de bancs.

n Estava inicialment previst que l'Acord de Basilea III entrara en
vigor en gener de 2013, amb un calendari d'aplicació gradual
(implantació total en gener de 2019). No obstant això, la
majoria dels països no han començat a aplicar Basilea III per
la por de provocar una contracció del crèdit addicional.

n Entrada en vigor a Espanya a partir de gener de 2014.



Principals novetats de Basilea III
n Enduriment de les exigències de capital per assegurar una

major capacitat d'absorbir pèrdues.

n Augment de la qualitat del capital. S'incrementen les
exigències del capital de major qualitat. El capital ordinari total
està format por 2 components: capital de nivell 1, subdividit al
seu torn en capital ordinari i capital addicional, i capital de nivell
2.

n El capital ordinari o Common Equity (CET 1) és el capital de
major qualitat i està format per capital i reserves.

n S’incrementen les exigències de capital ordinari fins al 4,5%
(en Basilea II s'exigia el 2%).

n El capital addicional de nivell 1 està format per instruments
híbrids amb una clàusula que preveu la seua conversió en
accions.



Principals novetats de Basilea III
n Creació de coixins de capital en èpoques de cicle econòmic

alcista perquè puguen ser utilitzats en èpoques de recessió.
a) Coixins de conservació de capital perquè les EC

puguen absorbir pèrdues en èpoques d'estrès. Se situa en
el 2,5% dels actius ponderats per risc (APR) i ha de
cobrir-se amb capital ordinari de nivell 1 (CET1).

b) Coixí anticíclic. Aplicable en èpoques d'expansió
excessiva del crèdit bancari per intentar frenar aquest
creixement. Se situarà entre el 0% i el 2,5% dels APR.



Capital ordinari de nivell 1; 
4.50%

Capital addicional de nivell 
1; 1.50%

Capital de nivell 2; 2.00%

Coixí de conservació de 
capital; 2.50%

Coixí anticíclic, 2.50%

Requerimients de Capital

13%

Principals novetats de Basilea III

Capital 
regulador total: 

8%



Basilea II → Basilea III
n Després de rebre suport financer exterior, Espanya s'ha vist
obligada a avançar el calendari d'aplicació de Basilea III en
alguns aspectes:

n 1) El Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al
reforçament del sistema financer, estableix una aplicació,
avançada a març de 2011 i més exigent, dels nous estàndards
internacionals de capital de Basilea III que havien de complir-se
en 2013. A més de fixar un mínim de la ràtio de capital
principal (8% en general i 10% per a les entitats més
problemàtiques), quan conjuntament una EC presente un
nivell de capital principal inferior a un 20% del mínim
exigit, el BdE imposarà restriccions sobre la distribució de
resultats (dividends, primes a directius, etc.)



Basilea II → Basilea III
n 2) Memoràndum d‘enteniment sobre condicions de política
sectorial financera, (Memorandum of Understanding,
MoU), signat per Espanya i la UE el 20 de juliol de 2012, en el
qual es plasmen les condicions que imposa la UE per al
rescat de la banca espanyola.

n El MoU fixa, a partir de l'1 de gener de 2013, un nivell mínim
de la ràtio de capital principal (core capital) de, com a
mínim, el 9% de les seues exposicions totals ponderades
per risc (va més enllà de Basilea III, amb un 8%). Així, es tracta
que les entitats espanyoles es doten d'un capital, de la màxima
qualitat, suficient per a garantir una elevada solidesa, i és
l'exigència més alta per a les entitats que no aconsegueixen, en
l'escenari més advers d'una prova de resistència del conjunt del
sistema, el nivell de recursos propis mínims exigit.



Reforma de Basilea III
n El 7 de desembre de 2017 es va tancar el procés de

reforma de Basilea III.

n Principals reformes:

q Establiment d’un sòl en el càlcul dels actius ponderats
per risc (APR). Els APR generats per models interns no
podran ser inferiors al 72,5% resultant dels models estàndard.

q Es restringeix l'ús dels models interns avançats per a
algunes classes d'actius per a les quals és difícil establir un
model sòlid.



Reforma de Basilea III
n Aprovació d'un nou enfocament estandarditzat per

al risc de crèdit.

n S'introdueix un nou mètode estandarditzat per al
risc operacional.

n S'introdueix un coeficient de palanquejament
addicional per als bancs d'importància sistèmica
global.

n Les normes revisades de Basilea III entraran en vigor a
partir de l’1 de gener de 2022.



MIFID I
n La directiva europea sobre mercats d’instruments financers MiFID

(Markets in Financial Instruments Directive) (recollida en la Llei 47/2007 del
mercat de valors de 19 de desembre) regula la prestació de serveis d'inversió i,
per tant, afecta les EC i persegueix tres objectius fonamentals:

1. Proporcionar un major nivell de protecció als clients i especialment
al petit inversor. Es tracta que el client conega i comprenga el producte
que contracta, que sàpiga valorar el risc que tindrà i que prenga la decisió
que crega convenient. Les EC han de classificar els usuaris de serveis
d'inversió en tres nivells: minorista (particulars i pimes), professional
(grans empreses i inversors institucionals) i contrapart elegible
(bancs i caixes). El nivell màxim de protecció es posa en el segment
minorista.

2. Adoptar un marc regulador comú per a homogeneïtzar la prestació
de serveis d'inversió als països de la Unió Europea.

3. Incrementar la competència entre les EC.



MIFID II
n En desembre de 2018 s'aprovà l'adaptació de la normativa
MIFID II (Directiva 2014/65/EU relativa als mercats
d'instruments financers) en el mercat espanyol. La MIFID II
substitueix la MIFID I.

n La MIFID II entrà en vigor en el mercat espanyol el 17 d'abril
de 2019 i aprofundeix en la millora de la protecció a
l'inversor.

n Novetats:

q Les empreses de serveis d'inversió han de sol·licitar informació més
detallada als seus clientes per a productes més complexos.

q Identificació clara dels potencials destinataris de cada producte.
q Major transparència de costos i despeses per als clients. També es

limiten els supòsits en què les empreses poden cobrar honoraris o
comissions.

q Exigeix una major formació en finances als assessors financers.



3. Efectes de la crisi sobre les entitats de 
crèdit espanyoles



Situació de partida enfront de la crisi
n Abans de l'esclat de la crisi a l'estiu de 2007, el sector

bancari espanyol era considerat un dels més eficients i

rendibles del món.

n Basat en un model de negoci de banca tradicional i
minorista → Exposició marginal als actius “subprime”
americans.

n Creixement en el període 1997-2007 basat en el
finançament del sector immobiliari.



Situació de partida enfront de la crisi

n Morositat reduïda (0,92% a la fi de 2007).

n Nivell elevat de provisions (molt per damunt de la
mitjana del nostre entorn).

n Nivell de solvència (ràtios de capital) només
lleugerament inferior a la mitjana europea.



Origen dels problemes del sector bancari
espanyol
n Abundància de liquiditat en els mercats

internacionals en un escenari de tipus d'interès

baixos.

n Fort creixement del nivell d'endeutament del

sector privat de l'economia espanyola (molt per

damunt del creixement del PIB).



Origen dels problemes del sector bancari
espanyol
n Ritme de creixement del crèdit bancari elevat

durant el període d'expansió 2000-2007.

n Excessiva concentració del risc en el sector

immobiliari → Punxada de la bombolla

immobiliària espanyola des de finals de 2007.

n Excés de capacitat d'instal·lacions quant a oficines i

ocupació.



Conseqüències de la crisi per al sector
bancari espanyol
n Forta caiguda dels beneficis motivada per:

Ø Contracció de l'activitat econòmica (baix creixement

del PIB, augment de l'atur).

Ø Necessitats de sanejament d'actius (provisions per a

insolvències de crèdits).

n Augment espectacular de la morositat (del 0,92%

dels crèdits concedits a la fi de 2007, al 13% de

2013 i al 4,57% en 2020).



Conseqüències de la crisi per al sector
bancari espanyol

n Problemes per a obtenir finançament en els

mercats majoristes a causa de la falta de confiança en

el sector bancari.

Ø Dubtes sobre la veritable exposició al sector immobiliari.

Ø Perspectives macroeconòmiques incertes (taxa d'atur

superior al 27% - 2013).

Ø Elevat endeutament de l'economia espanyola (2013 deute

públic sobre PIB – 93.7%; setembre 2020-114%).

Ø Forta dependència dels mercats majoristes.



Conseqüències de la crisi per al sector
bancari espanyol
n Creixement negatiu del crèdit en el sector

privat els últims anys → Greu perjudici per a les
pimes espanyoles.

n Profunda reestructuració del sector bancari

espanyol.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Octubre de 2008: Concessió d'avals públics per a

les emissions de deute bancari per un import de

fins a 100.000 milions d'euros i creació del Fons

d'Adquisició d'Actius Financers (FAAF),

instrument que permetia a la banca intercanviar

cèdules hipotecàries per liquiditat.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Creació del Fons de Reordenació Estructurada

Bancària (FROB) el juny de 2009 per a finançar

intervencions d'entitats i per a incentivar les

fusions i la reducció d'oficines.

n Reforma de la Llei de caixes d'estalvi el juliol de

2010, dirigida a la bancarització i despolitització

del sector.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Reial decret llei 2/2011, de reforçament del sector

financer espanyol. S'augmenten amb força les

exigències de capital per a les entitats de crèdit

amb l'objecte d'afavorir el seu accés als mercats de

capitals.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Mesures de requisits de capital addicionals per a

cobrir la deterioració en els balanços bancaris

ocasionada per actius en situació de risc vinculats al

sector immobiliari (reials decrets llei 2/2012 i

18/2012). També coneguts com a decrets Guindos

I i II. Aquests decrets van obligar el sector bancari

espanyol a aprovisionar prop de 89.000 milions

d'euros.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol

n Entitats intervingudes pel FROB des de l'inici de

la crisi: Caja Castilla-La Mancha, CajaSur,

CAM, Catalunya Caixa, Unnim,

Novacaixagalicia, Banc de València i Banc

Financer i d'Estalvis (matriu de Bankia).
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R. Sampedro. Madrid 
Los supervisores llevaban 
años pidiendo más fusiones  a 
los bancos como medida para 
paliar la baja rentabilidad, pe-
ro ha sido en 2020 cuando las 
cúpulas de las entidades se 
han aferrado a las integracio-
nes como vía para sobrevivir. 
La banca española deja atrás 
un año histórico provocado 
por la inesperada pandemia.  

Las provisiones extra para 
cubrir el deterioro económico 
y los saneamientos de los fon-
dos de comercio en varias fi-
liales de Santander y BBVA 
han penalizado las cuentas de 
resultados, que ya sufrían con 
anterioridad la caída generali-
zada de ingresos por los bajos 
tipos. De hecho, el Covid re-
ducirá el beneficio anual de la 
gran banca a 2.800 millones 
de euros, según las estimacio-
nes de los analistas.   

 La contención de costes es 
la principal palanca para 
afrontar un entorno de tipos 
de interés negativos.  

Y algunas entidades des-
cuentan que no operarán con 
tipos en positivos hasta finales 
de esta década. Ésta ha sido 
una de las principales razones 
para justificar la gran fusión 
de los últimos años en el sec-
tor bancario español protago-
nizada entre CaixaBank y 
Bankia, y la pactada entre 
Unicaja y Liberbank en la rec-
ta final del ejercicio.  

Futuro incierto 
Con este panorama de ingre-
sos bajos y un futuro incierto, 
en menos de tres meses se 
anunciaron tres negociacio-
nes de fusión. La primera fue 
en septiembre y culminó con 
la creación entre CaixaBank y 
Bankia del primer grupo fi-
nanciero español, con más de 
600.000 millones de euros en 
activos.  

En octubre, Unicaja y Li-
berbank retomaron las con-
versaciones que habían fraca-
sado en 2019 y sellaron el 
martes pasado su acuerdo de 
integración in extremis.  

Solo una de las negociacio-
nes anunciadas, la de BBVA y 
Sabadell, se rompió por dis-
crepancias en el precio, aun-
que no se descarta que ambas 
entidades decidan darse otra 
oportunidad en 2021.   

El Banco Central Europeo 
(BCE) cree que sólo hay hue-
co para cuatro o cinco gran-
des bancos en España, sin ex-
cluir a entidades más especia-

lizadas como Bankinter. Los 
expertos sitúan entre 300.000 
millones y 400.000 millones 
de euros la barrera óptima de 
volumen de activos para com-
petir en el mercado nacional. 
A partir de este nivel, las enti-
dades tendrían la masa crítica 
de clientes necesaria para po-
der elevar sus ingresos y, ade-
más, aprovechar los ahorros 
de costes. 

Quinielas 
Entre las nuevas fusiones que 
baraja el mercado, Sabadell es 
la opción con más posibilida-
des. Para la consultora Alva-
rez & Marsal, Sabadell es una 
de las piezas más codiciadas 
de compra y tiene encaje es-
tratégico con entidades como 
Santander y Kutxabank.  

Unicaja y Liberbank po-
drían sumar otra entidad me-
diana para reforzar las siner-
gias y afrontar el entorno 
complejo que se abre en 2021. 
Así lo reconocieron sus máxi-
mos ejecutivos y es lo que se 
espera en los mercados.  

Desde 2009, el sector ban-
cario español ha corregido 
gran parte del exceso de capa-
cidad que arrastraba de la ex-
pansión económica.  

El número de entidades se 
ha reducido más de un 30% 
desde entonces y tras las fu-
siones de 2020 quedará una 
decena. Una cifra que para los 
supervisores sigue siendo ele-

vada, más aún con la apari-
ción de nuevos jugadores co-
mo las fintech y el desembar-
co en servicios financieros de 
las grandes tecnológicas.  

Cambio de modelo 
El Covid-19 ha acelerado un 
cambio de modelo de negocio 
basado en menos oficinas y 
más digitalización. Los ban-
cos preparan un ajuste de 
plantilla de unos 15.000 em-
pleados y echarán el cierre a 
más de 3.000 oficinas por las 
integraciones y por los planes 
de eficiencia como respuesta 
a la crisis, como son los casos 
de Santander, Sabadell e Iber-
caja.  

Antes del Covid, el número 
de oficinas bancarias se había 
reducido a casi la mitad en los 
últimos diez años tras echar el 
cierre a más de 22.300 sucur-
sales, según los últimos datos 
del Banco de España. El nú-
mero de empleados, por su 
parte, se ha recortado en más 
de un 35%, con la salida de 
cerca de 96.000 trabajadores, 
uno de los ajustes de plantilla 
más intensos en Europa.  

Digitalización 
El negocio digital de la banca 
española ha elevado su peso 
también por la pandemia. A 
cierre de septiembre, según 
las últimas cuentas publica-
das, las ventas digitales de los 
bancos españoles se han ace-
lerado y ya suponen entre el 
36% y el 64% del total.  BBVA 
es la entidad más adelantada y 
Sabadell la más rezagada. 
Santander también ha visto 
crecer a ritmo acelerado las 
ventas a través de canales di-
gitales, ya que suponen un 
44% del total, cuando un año 
antes representaban un 36%.  

Uno de los aspectos que 
más atraerá la atención de los 
gestores bancarios en 2021 se-
rá la evolución de la morosi-
dad, que durante el pasado 
año logró contenerse en el en-
torno del 5% gracias a los cré-
ditos ICO y a las moratorias 
en el pago de hipotecas y cré-
ditos al consumo. Algunas fir-
mas de análisis apuntan a que 
podría duplicarse, aunque las 
entidades prevén un menor 
deterioro de las carteras de 
crédito.  

El mercado prevé que en 
2021 el sector bancario espa-
ñol mantendrá la intensa acti-
vidad provocada por la pan-
demia durante el año que aca-
ba de terminar. 

Más fusiones bancarias y menos oficinas 
RETOS/ El sector ahondará en mejorar la eficiencia como 

respuesta a la crisis desatada por la pandemia. 

CaixaBank-Bankia  
y Unicaja-Liberbank, 
protagonistas  
de las dos fusiones 
de 2020

El Covid ha 
acelerado un ajuste 
de 15.000 empleos  
y el cierre de más  
de 3.000 oficinas

Las ventas digitales 
suponen ya entre el 
36% y el 64% del 
negocio total de las 
entidades

El sector prevé un 
repunte de la 
morosidad tras las 
moratorias y los 
créditos ICO
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Fuente: Las entidades
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CCM
CajAstur
Caja Cantabria
Caja Extremadura

Caixa Galicia
Caixanova
Banesco

Caja Inmaculada
Caja Badajoz
Caja Círculo Burgos
Ibercaja

Cajasur
BBK
Kutx a
Vital

Banki nter

Caja Duero
Caja España
Unicaja
Casa de Jaén

Caja Ávi la
Bancaja
Caja Madrid
Caja Segovia
Caja Rioja
Caixa Laietana
Insular de Canarias
Sa No stra
Caja Murcia
Caja Gr anada
Caixa Penedés

Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Manlleu
BBVA
Caixa Catalunya
Caixa Tarragona
Caixa Manresa

Caja Guada lajera
Cajasol
Caja Na varra
Caja Burgos
Ge neral de Canarias
CaixaBank
Caixa Gerona
B.P. y M. Empresa
Banco de Valencia
Barclays Bank

Banif
Banesto
Banco Santander
Crédito Balear
Banco Castilla
Vasconia
Banco Galicia
Banco Popular
Banco de Andalucía
Banco Pastor

CAM
Banco Guipuzcoano
Banco Sabadell
Banco Gallego

Banco Ceiss

Evo Banco

Caja 3
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Table 1: Credit institutions: Number of local units (branches) and employees of domestic credit institutions
      

   Number of local units (branches)    Number of employees of domestic credit institutions

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
 Belgium 3,508 3,347 3,195 2,983 2,729 55,774 54,657 53,059 51,758 50,335
 Bulgaria 3,684 2,936 3,060 3,142 3,420 30,657 30,352 30,070 29,991 28,238
 Czech Republic 2,095 1,977 1,868 1,868 1,807 38,835 39,654 39,990 40,244 39,738
 Denmark 1,113 995 1,007 958 934 40,748 41,123 42,240 41,737 41,432
 Germany 34,001 31,974 30,072 27,834 26,620 637,338 619,621 597,319 584,688 578,596
 Estonia 107 99 95 91 83 4,979 4,924 4,920 5,317 5,425
 Ireland 1,029 1,048 916 891 876 27,091 26,811 26,891 27,940 27,692
 Greece 2,547 2,331 2,168 1,981 1,834 46,095 42,647 41,707 39,383 36,727
 Croatia 1,175 1,142 1,112 1,035 964 20,914 20,607 20,434 20,028 19,563
 Spain 31,087 28,807 27,480 26,166 24,004 196,556 186,982 183,053 179,054 173,447
 France 37,567 37,261 37,209 36,519 35,837 406,701 410,925 409,925 408,941 399,374
 Italy 30,258 29,039 27,374 25,454 24,350 298,473 295,305 281,928 274,056 280,219
 Cyprus 563 544 460 386 328 10,983 10,663 10,632 8,946 8,554
 Latvia 276 261 249 218 137 9,401 8,803 8,492 7,345 6,915
 Lithuania 558 506 480 406 359 8,434 8,643 8,922 9,165 10,334
 Luxembourg 213 230 217 210 216 25,945 26,062 26,149 26,317 26,334
 Hungary 2,812 2,691 2,418 2,235 1,956 38,205 38,751 38,885 39,434 39,659
 Malta 109 105 102 98 94 4,584 4,755 4,924 5,046 5,175
 Netherlands 1,764 1,674 1,619 1,489 1,260 90,137 82,836 75,215 72,199 70,000
 Austria 4,094 3,934 3,765 3,631 3,513 73,315 72,957 71,927 71,798 71,479
 Poland 14,307 13,647 13,855 12,645 12,273 175,151 173,043 168,800 166,011 160,878
 Portugal 5,453 5,323 5,001 4,136 4,046 50,687 51,472 50,794 50,866 51,060
 Romania 4,947 4,798 4,596 4,382 4,059 55,928 55,396 55,044 53,737 53,106
 Slovenia 589 583 560 532 526 10,444 10,055 9,844 9,683 9,553
 Slovakia 1,291 1,293 1,233 1,174 1,140 18,900 19,788 18,879 19,539 19,393
 Finland 1,051 1,039 970 858 801 21,806 21,965 21,381 21,148 20,922
 Sweden 1,718 1,734 1,978 1,463 1,450 41,818 41,732 41,271 42,886 44,499
 United Kingdom . . . . 7,649 398,606 387,571 368,037 352,556 344,076
 Euro area 156,065 149,398 143,165 135,057 128,753 1,997,643 1,959,871 1,905,961 1,873,189 1,851,534
 EU . . . . 163,265 2,838,505 2,788,100 2,710,732 2,659,813 2,622,723

Table 2: Herfindahl index 3)  for credit institutions and share of total assets of five largest credit institutions
(index ranging from 0 to 10,000 and share of the five largest credit institutions in percent)

      
   Herfindahl index for credit institutions (based on total assets)    Share of total assets of five largest credit institutions

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
 Belgium 998 1,017 1,102 1,218 1,246 65.5 66.2 68.8 73.4 74.0
 Bulgaria 919 939 906 939 992 57.6 58.0 56.5 59.7 62.5
 Czech Republic 994 1,016 1,039 1,070 1,082 62.5 63.9 63.7 64.5 64.8
 Denmark 1,180 1,224 1,123 1,069 1,170 67.8 68.3 65.7 64.5 66.2
 Germany 273 277 250 245 277 30.6 31.4 29.7 29.1 31.2
 Estonia 2,409 2,406 2,419 2,698 2,545 88.6 88.0 90.3 91.0 93.0
 Ireland 672 636 658 632 665 45.9 44.3 45.5 46.1 49.7
 Greece 2,254 2,332 2,307 2,304 2,382 95.2 97.3 97.0 96.8 97.4
 Croatia 1,396 1,405 1,387 1,554 1,564 72.7 73.0 72.8 79.4 79.8
 Spain 896 937 965 1,138 1,110 60.2 61.8 63.7 68.5 67.4
 France 589 572 574 663 654 47.2 46.0 45.4 47.7 48.7
 Italy 435 452 519 579 643 41.0 43.0 43.4 45.6 47.9
 Cyprus 1,443 1,366 1,962 2,379 2,276 67.5 65.8 84.2 86.9 85.7
 Latvia 1,035 1,082 1,237 1,583 1,596 64.6 66.6 73.6 80.9 83.2
 Lithuania 1,939 1,938 2,189 2,278 2,289 86.8 87.1 90.1 90.9 90.4
 Luxembourg 321 260 256 261 277 31.3 27.6 26.2 26.3 27.7
 Hungary 763 787 802 801 920 49.4 49.8 49.6 50.0 52.7
 Malta 1,620 1,602 1,599 1,518 1,548 81.3 80.3 80.9 77.5 75.1
 Netherlands 2,104 2,097 2,087 2,178 2,039 84.6 84.7 83.8 84.7 84.7
 Austria 397 358 374 369 369 35.8 34.5 36.1 36.0 36.0
 Poland 670 659 645 683 688 48.6 47.7 47.5 49.5 49.8
 Portugal 1,215 1,181 1,220 1,203 1,225 72.3 71.2 73.1 73.0 73.3
 Romania 860 903 915 962 978 57.4 59.1 59.5 61.6 62.6
 Slovenia 1,077 1,147 1,133 1,020 1,008 59.2 61.0 61.5 60.8 60.9
 Slovakia 1,250 1,264 1,332 1,383 1,404 72.3 72.7 74.5 75.6 75.7
 Finland 3,160 2,300 1,700 2,570 2,420 88.0 80.5 73.5 81.6 80.4
 Sweden 866 845 914 785 787 57.8 56.3 58.2 54.3 54.9
 United Kingdom 438 422 453 353 349 37.0 35.5 36.9 31.8 31.2
NOTES TO TABLES
1) The data in these tables represent amounts recorded at the end of period, with the exception of the number of employees of credit institutions in

Table 1 in which the average number in the period is in question.
2) These data as well as EU and euro area aggregates are available in the Statistical Data Warehouse

(http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&node=SEARCHRESULTS&q=SSI?&DATASET=0&DATASET=1).
3) The Herfindahl index (HI) refers to the concentration of banking business (based on total assets). The HI is obtained by summing the squares of the market shares of all the 

credit institutions in the banking sector. The exact formula according to which data must be transmitted to the ECB is reported in the ECB Guideline on
monetary and financial statistics (recast), (ECB/2014/15).



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Malgrat tot això, els dubtes dels inversors internacionals

sobre el sector bancari espanyol no s'han dissipat.

n S'ha demostrat que el problema central no era la

liquiditat, ni el capital, ni la falta de concentració de

les entitats, sinó l'alta exposició al “taulell”.



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Rescat del sector bancari espanyol aprovat el 20 de juliol

de 2012. Consisteix en un préstec de fins a 100.000

milions per al sanejament de la banca espanyola. Fins a

2018 s'han utilitzat 41.300 milions d'euros i se n'han tornat

23.721 milions.

n Memorandum of Understanding (MoU) → Estableix la

condicionalitat que ha de complir el sector financer per a

rebre el préstec. (14 de novembre de 2013 fi del suport

financer europeu)



Profunda reestructuració del sector
bancari espanyol
n Reial decret llei de reestructuració i resolució

d'entitats de crèdit, de 31 d'agost de 2012.

Ø Atorga un gran poder al FROB en la gestió de la
reestructuració i liquidació d'entitats.

Ø Recull els requisits del Memoràndum que exigeix
la UE.

Ø Aprova la creació d'un “banc dolent”.



Ajudes financeres en el procés de reestructuració del 
sistema bancari espanyol (2009-2018) – (20/11/2019)

n Des de 2009 les ajudes en forma de suport de capital 64.098
milions d'euros:

q 54.353 en fons públics aportats pel FROB
q 9.745 procedents del FGDEC

n Fons aprovisionats per fer front als costos que pugen derivar-se
de garanties concedides en els processos d'integració i venda
13.616 milions d'euros.

q 11.590 EPA (esquema de protecció d’actius)

q 2.026 per a altres garanties
n Total ajudes 77.714 milions d'euros.



Ajudes financeres en el procés de reestructuració del 
sistema bancari espanyol (2009-2017) – (23/11/2018)

n Una part d'aquests recursos ha estat recuperada a través de
reembossaments, venda o resolució d'entitats, fins a un total de
5.225 milions d'euros:

q 4.477 FROB
q 748 FGDEC

n Pendent de veure si els actius propietat del FROB i la venda o
resolució podran generar ingressos en un futur. El valor estimat
a la fi de 2018 era de 9.560 milions d'euros.

n Total de les ajudes recuperades: 14.785 milions d'euros.

n Després d'uns ajustos dels recursos nets destinats al suport del
sistema financer queden pendents 65.725 milions d'euros:

q 42.561 FROB
q 23.164 FGDEC
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RESUMEN DE LA AYUDAS AL 31.12.18 EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA FINANCIERO (a) 

            
 

Entidades 

 Ayudas  

Importe 
recuperado 

Importe 
recuperable 
estimado (d) 

 

Ayudas netas 

 

 Capital e 
Híbridos (b) 

  EPA (c) 
Garantías 

(c) 
  

FR
O

B
 

BFA-Bankia+ BMN  24.069           9.560   -14.509  
Catalunya Banc  12.052    547   782     -11.817  
Novacaixagalicia  9.052    352   783     -8.621  
Banco de Valencia  5.498   439  166        -6.103  
CEISS  1.129  (e)  430   604     -955  
CajaSur          800   392     800     -392  
Banco Gallego  245     0        -245  
Banca Cívica  977  (e)      977     0  
Caja3  407  (e)      407     0  
Liberbank  124  (e)      124     0  
TOTAL  54.353    831  1.495   4.477  9.560   -42.642  
Ajuste por inversión inicial del FGDEC en el FROB (f)           2.250  
Ajuste por garantía del FROB al FGDEC por híbridos (g)           -145  
Ajustes por participación del FROB en la SAREB (inversión de 2.192 millones de euros) (h)    -2.024  
TOTAL AJUSTES                   81  
SUMA NETA                   -42.561  

FG
D

E
C

 

CAM   5.249    7.225      16      -12.458  
CCM   1.740    2.475      59      -4.156  
Unnim   953    1.949            -2.902  
Catalunya Banc (i)   1.001      269    383      -887  
Novacaixagalicia (i)   802      144    290     -656  
TOTAL   9.745    11.649  413    748     -21.059  
Ajuste por inversión inicial del FGDEC en el FROB (f)           -2.250  
Ajuste por garantía del FROB al FGDEC por híbridos (g)           145  
TOTAL AJUSTES                   -2.105  
SUMA NETA                   -23.164              

IMPORTE TOTAL                   -65.725 

            
FUENTES: FROB y FGDEC  
            
a) Estos importes no incorporan los intereses y comisiones obtenidos o pagados ni los gastos incurridos. Estos importes no 
incorporan los intereses y comisiones obtenidos o pagados ni los gastos incurridos. Al margen de los recursos aportados por 
el FROB y el FGDEC, cabe señalar que la Administración General del Estado, como parte de una acción concertada con el resto 
de países de la UEM entre 2009 y 2012, desarrolló dos medidas para la mejora de la liquidez de las entidades de crédito: Fondo 
para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF) y el otorgamiento de avales del Estado para determinadas emisiones. 
Respecto de la primera medida, el fondo FAAF se liquidó en junio de 2012 con un beneficio para el Estado de 650 millones de 
euros por cobro de intereses. Respecto a los avales concedidos a emisiones de las entidades de crédito, se concedieron avales 
por más de 110.000 millones lo que supuso un ingreso para el Estado por comisiones cobradas de 3.060 millones de euros. 
Todas las emisiones avaladas están amortizadas     
 
b) Instrumentos híbridos: participaciones preferentes y bonos contigentes convertibles (CoCos) y cuotas participativas.   
 
c) El valor de los Esquemas de Protección de activos (EPAs) y otras garantías se corresponden con el valor estimado a cierre 
de 2018.  
 
d) Esta cifra se basa en el importe estimado por el FROB y recogido en sus cuentas anuales.  
 
e) En CEISS, de los 1.129 millones de euros de ayudas en capital e híbridos, 604 millones de euros son CoCos que se 
amortizaron, estando actualmente CEISS integrado en Unicaja.  
En Banca Cívica, los 977 millones de euros son preferentes que fueron devueltos en su integración en Caixabank.  
En Caja 3, los 407 millones de euros son CoCos que fueron pagados en su totalidad. 
En Liberbank, los 124 millones de euros son CoCos que se amortizaron.  
 
f) El FGDEC participaba en el FROB con 2.250 millones de euros. Esta inversión se perdió cuando el FROB redujo su fondo 
patrimonial a cero en 2012 (atendiendo al patrimonio neto resultante de las cuentas del FROB en 2011). Por tanto, parte de las 
ayudas otorgadas por el FROB se han financiado con la aportación del FGDEC. 
 
g) El FGD dotó de liquidez a los tenedores minoristas de las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB 
recibidas en el marco de la gestión de híbridos. A este respecto, el FROB otorgó una garantía al FGD valorada al 31.12.18 en 
145 millones de euros.   
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BLOQUE I: Evolución del papel del FROB en la crisis bancaria

Devolución de las ayudas concedidas mediante CoCos

Los planes de Liberbank, Caja3 y España-Duero con-
templaban la devolución por dichas entidades o sus 
entidades absorbentes del importe suscrito por el 
FROB en determinados plazos. (Q� ORV� WUHV�SURFHVRV�

ORV�LPSRUWHV�¯QWHJURV�IXHURQ�DERQDGRV�DO�)52%�GHQWUR�
GH�ORV�SOD]RV�HVWDEOHFLGRV��MXQWR�FRQ�OD�WRWDOLGDG�GH�ORV�
LQWHUHVHV�GHYHQJDGRV��WDEOD�����

Tabla 13. Planes de Liberbank, Caja 3 y España-Duero

Proceso Importe Fecha abono al FROB Intereses abonados

Liberbank 124 ���������� ��

Caja3
Primer pago
Segundo pago
Tercer pago 

407
20,4
163

223,6

����������
����������
����������

143

España-Duero 604 ���������� 240

'DWRV�HQ�PLOORQHV�GH�HXURV

Recuperación de ayudas concedidas mediante acciones

Además de los plazos establecidos en la normativa 
nacional para la desinversión del FROB, los planes 
de algunas entidades (Banco de Valencia, Banco Ga-
llego, NCG y CX) incluían también requerimientos 
referidos a su venta antes de una fecha concreta. 
(Q�FXPSOLPLHQWR�GH�GLFKRV�FRPSURPLVRV��HO�)52%�SUR�
FHGLµ� D� UHDOL]DU� SURFHGLPLHQWRV� FRPSHWLWLYRV� SDUD� OD�
GHVLQYHUVLµQ� GH� VX� SDUWLFLSDFLµQ� HQ� GLFKDV� HQWLGDGHV�
�WDEOD������

En el marco de los procesos de venta de entidades, el 
FROB otorgó garantías con el objetivo de maximizar el 
precio de venta y minimizar el uso de recursos públi-
cos. /DV�JDUDQW¯DV�FRQFHGLGDV�DOFDQ]DEDQ�FRQWLQJHQFLDV�
PX\�GLIHUHQWHV��$OJXQDV�HVWDEDQ�GLULJLGDV�D�DFRWDU�HO�YROX�
PHQ�GH�S«UGLGDV�D�DVXPLU�SRU�HO�FRPSUDGRU�UHVSHFWR�GH�
FLHUWDV�FDUWHUDV�GH�SU«VWDPRV��RWUDV�WHQ¯DQ�FRPR�REMHWLYR�
ELHQ�HYLWDU�DO� FRPSUDGRU�FLHUWRV� ULHVJRV��ELHQ�FRPSDUWLU�
FRQ�«O�HO�FRVWH�GH�GHWHUPLQDGRV�OLWLJLRV�R�HYHQWXDOLGDGHV��
$����GH�GLFLHPEUH�GH�������HO�FRVWH�HVWLPDGR�GHO�FRQMXQ�
WR�GH�JDUDQW¯DV�\�HVTXHPDV�GH�SURWHFFLµQ�GH�DFWLYRV�RWRU�
JDGRV�SRU�HO�)52%�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�YHQWD�R�LQWHJUDFLµQ�
GH�HQWLGDGHV�DVFHQG¯D�D�������PLOORQHV�GH�HXURV��GH�ORV�
TXH�\D�VH�KDQ�DERQDGR�������PLOORQHV�GH�HXURV�

Tabla 14. Desinversiones FROB III

Proceso Precio de venta Adjudicatario Fecha adjudicación

Banco de Valencia ��Ȝ &DL[DEDQN ����������

Banco Gallego ��Ȝ %DQFR�6DEDGHOO ����������

NCG Banco ����0Ȝ %DQFR�(WFKHYHUU¯D� 
�*UXSR�%DQHVFR� ����������

Catalunya Banc ����0Ȝ %%9$ ����������

'DWRV�HQ�PLOORQHV�GH�HXURV
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10 AÑOS DEL FROB  2009-2019

País Intereses 
pagados

Inyecciones 
de capital 

computadas 
FRPR�G«ȴFLW�

(transferencia 
de capital)

Otras 
transferencias 

de capital  
(ej. adquisición 

de activos)

Garantías 
desembolsadas 
o con pago ya 

reconocido

Otros Total
(% PIB) 

(1)

Alemania 39.986 6.827 36.280 11.164 13.084 107.340 3,21%

Austria 4.725 14.483 0 0 951 20.159 5,22%

Bélgica 6.520 4.233 0 450 231 11.434 2,54%

Chipre 564 2.717 669 0 41 3.990 19,25%

Eslovenia 1.333 4.289 0 0 711 6.333 13,84%

España 4.469 48.744 3.688 1.119 665 58.685 4,86%

Francia 523 2.585 0 0 0 3.108 0,13%

Grecia 2.090 19.002 0 0 17.435 38.527 20,86%

Irlanda 14.170 48.898 0 0 4.588 67.657 20,88%

Italia 879 10.851 0 0 176 11.907 0,68%

Letonia 465 547 0 0 298 1.310 4,44%

Lituania 119 41 1.131 0 0 1.291 2,86%

Luxemburgo 854 0 0 0 29 883 1,50%

Países Bajos 10.705 4.304 0 0 429 15.438 1,99%

Portugal 4.315 14.594 2.017 450 318 21.693 10,76%

b7RWDO�=RQD�(XUR b b 369.755 3,19%

bPaís Intereses 
pagados

Inyecciones 
de capital 

computadas 
FRPR�G«ȴFLW�

(transferencia 
de capital)

Otras 
transferencias 

de capital  
(ej. adquisición 

de activos)

Garantías 
desembolsadas 
o con pago ya 

reconocido

Otros Moneda local
(millones) (% PIB)

Bulgaria 65 980 0 0 0 1.045 BGN 0,97%

Croacia 236 1.146 0 0 0 1.382 HRK 0,36%

Dinamarca 9.260 3.206 589 8.123 660 21.838 DKK 0,98%

Hungría 32.164 32.000 0 0 0 64.164 HUF 0,15%

Reino Unido 27.281 0 13.807 0 33.118 74.206 GBP 3,50%

Suecia 684 0 0 0 0 684 SEK 0,01%

b7RWDO�8( b b b (2)! 2,89%

Tabla 1. *DVWR�S¼EOLFR�GHULYDGR�GH�ODV�D\XGDV�DO�VHFWRU�ȴQDQFLHUR�HQ�OD�8(������������

Fuente: Eurostat.

/D�LQIRUPDFLµQ�HODERUDGD�SRU�(XURVWDW�VH�UHȴHUH�¼QLFDPHQWH�DO�LPSDFWR�HQ�JDVWR�S¼EOLFR��HQ�W«UPLQRV�GH�FRQWDELOLGDG�QDFLRQDO��GH�LQWHUYHQFLRQHV�GLUHFWDV�GH�
DSR\R�D�LQVWLWXFLRQHV�ȴQDQFLHUDV��3RU�OR�WDQWR��SXHGH�QR�FRLQFLGLU�FRQ�ODV�FLIUDV�WRWDOHV�GH�D\XGDV�TXH�LQFOX\HQ�FRQFHSWRV�TXH�QR�FRPSXWHQ�FRPR�JDVWR�S¼EOLFR�

�����&RVWH�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�PHGLGR�FRPR�HO�JDVWR�S¼EOLFR�DFXPXODGR�LQFXUULGR�SRU�HO�(VWDGR�HQWUH������\�������HQ�W«UPLQRV�DEVROXWRV�\�HQ�SURSRUFLµQ�DO�
3Ζ%�GH�������/D�PHGLD�GH�OD�8(�\�GH�OD�(XUR]RQD�VH�KD�FDOFXODGR�FRPR�OD�VXPD�GHO�JDVWR�WRWDO�LQFXUULGR�HQ�ORV����R����(VWDGRV�PLHPEURV�HQWUH�HO�3Ζ%�GHO�£UHD�
correspondiente.

����1R�VH�DJUHJDQ�FLIUDV�DO�HVWDU�FDOFXODGDV�HQ�PRQHGD�ORFDO�

Datos de ayudas disponibles en: KWWSV���HF�HXURSD�HX�HXURVWDW�ZHE�JRYHUQPHQW�ȴQDQFH�VWDWLVWLFV�H[FHVVLYH�GHȴFLW�VXSSOHPWDU\�WDEOHV��ȴQDQFLDO�FULVLV

Datos de PIB disponibles en: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Datos en millones de euros



B
A

N
C

O
 D

E
 E

S
PA

Ñ
A

 28
 

R
E

V
IS

TA
 D

E
 E

S
TA

B
ILID

A
D

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

, N
Ú

M
. 36

FUENTE: Elaboración propia.

a Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014.
b Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
c Acuerdo intergubernamental sobre el Fondo Único de Resolución.

20172011 2012 201320102009 2014 2015 2016

Segunda ronda 
de apoyos: 
inyecciones
de capital

RDL 9/2009:  
creación del FROB, 
 con cargo a los PGE

 y a los FGD

Primera ronda 
de apoyos: 

acciones  preferentes

Tercera ronda de apoyos:
apoyR�ĺQDQFiero a través de 

inyecciones de capital y CoCos

Nuevo marco europeo 
para la resolución: 

institucional [Reglamento UE (a)], 
 procedimental [BRRD (b)] 

y Fondo Europeo de 
Resolución [IGA (c)]

Entrada en 
funcionamiento 

con competencias 
completas 

(normas bail-in)
Mecanismo Único 

de Resolución

Creación de  
 la Junta Única 
de Resolución

Asistencia ĺQDQFLHUD
de la UE y ĺUPD�GHO�0R8 

Creación de la Sareb

Ley 9/2012: nuevo marco de  
reestructuración y resolución 

de entidades de crédito 

y aumento de los poderes 

de resolución del FROB

Intervención 
de CCM

Banco de España
y Fondo de Garantía  

 de Depósitos  

Resolución 
de Caja Rural 
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ESQUEMA 1REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL



Rescat bancari a Espanya
n Segons el Banc d’Espanya, dels 65.725 milions

d'euros del cost del rescat a la banca espanyola,

només s’estimen recuperables 9.560 milions d’euros

(14,54%).

n Es donen per perduts més de 42.500 milions
d'euros.



Rescat bancari a Espanya
n Espanya és, dins de les grans economies europees,

el país que més diners públics ha perdut en el rescat

bancari, amb un 4,3% del PIB.

n Raons: S'injectaren els diners molt tard, les entitats

de crèdit que el reberen estaven ja desnonades, la

crisi va ser més profunda i l'estructura jurídica de les

caixes d'estalvi va dificultar la seua capitalització.



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (SAREB) - Banc dolent

• Empresa privada creada en novembre de 2012 per a ajudar a sanejar el
sector financer espanyol, i en concret les entitats amb problemes per la seua
exposició al sector immobiliari.

• Les entitats financeres es lliuren d'aquest problema i milloren el seu
balanç (es redueixen els seus actius ponderats per risc) i poden focalitzar-se en
el negoci bancari.

• Amb la signatura del MoU s'establia la creació d'una gestora a la qual es
poden transferir els actius immobiliaris de les entitats que tenen
dificultats:

• Grup 1 (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego i
Banco de Valencia).

• Grup 2 (BMN, Ceiss, Liberbank i Caja3).



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (SAREB) - Banc dolent
• Com funciona i per a què serveix el «banc dolent»?

• Una societat de gestió d'actius tòxics (no és un banc) és una entitat
que crea el govern amb finançament públic i/o privat que s'encarrega
de comprar immobles i crèdits problemàtics de bancs i caixes
(200.000 actius - 50.781 milions € - 80% préstecs a promotors i el 20%
actius immobiliaris – habitatges, oficines, locals, solars,...).
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5  Sareb en cifras

El proceso de traspaso de los activos

"NLN�RD�G@�CDRBQHSN�DM�DK�B@O¨STKN���CDK�OQDRDMSD�(MENQLD��
Sareb recibió bajo gestión activos por valor de 50.781 
millones de euros procedentes de las entidades que 
requirieron apoyo público en el marco del proceso de 
QDDRSQTBSTQ@BH®M�CDK�RHRSDL@�ƥM@MBHDQN�DRO@¬NK�X�DM�DK�
BNMSDWSN�ƥI@CN�ONQ�DK�,N4

El proceso de determinación del perímetro de activos sujetos 
al traspaso obligatorio y de determinación del precio, vienen 
regulados por la Ley 9/2012 y el Real Decreto 1559 /2012 y 
presentaba una serie de singularidades muy relevantes:

Ş� 2D�SQ@S@A@�CD�TM�OQNBDRN�NAKHF@SNQHN��OK@RL@CN�DM�
CHEDQDMSDR�QDRNKTBHNMDR�@CLHMHRSQ@SHU@R�CDK�%1.!�PTD�
BNMBQDS@M�CD�ENQL@�DRODB¨ƥB@�DK�BNMITMSN�CD�@BSHUNR�
objeto del traspaso;

Ş� $K�OQDBHN�RD�CDSDQLHM®�S@LAH¤M�CD�ENQL@�@CLHMHRSQ@SHU@�
LDCH@MSD�QDRNKTBH®M�CDK�!@MBN�CD�$RO@¬@� �S@K�ƥM��
de conformidad con lo estipulado el artículo 13 del 
RD 1559/2012 y también con el literal del párrafo 21 
CDK�,N4��DK�OQDBHN�ETD�ƥI@CN�A@R�MCNRD�DM�DK�U@KNQ�
económico a largo plazo de los activos y de forma 
coherente con los resultados del test de estrés realizado 
ONQ�.KHUDQ�6XL@M

    Este precio presentaba dos componentes: 

- El valor de los activos obtenido, partiendo de la pérdida 
esperada por cada categoría en el escenario base del 
SDRS�CD�DRSQ¤R�CD�.KHUDQ�6XL@M 

- Un descuento adicional para considerar aspectos no 
incluidos en dicha valoración tales como los costes de 
L@MSDMHLHDMSN��DK�BNRSD�CD�ƥM@MBH@BH®M��BNRSDR�KDF@KDR�
y de recuperación, etc.

Ş� #HBGN�OQDBHN�RD�@OKHB®�DM�ENQL@�CD�CDRBTDMSN�LDCHN�
sobre el valor bruto de cada categoría de activos en la 
fecha de traspaso.

 
Aplicando dicha metodología, el 31 de diciembre de 
2012 y el 28 de febrero de 2013, se produjo el traspaso 
de los activos de las entidades del Grupo 1 y del Grupo 
2, respectivamente. El detalle del valor de los activos 
traspasados por cada entidad fue el siguiente:

Grupo 1 (Millones de euros)

BFA-Bankia CX NCG Banco B. Val. B. Gallego

22.317 6.708 5.097 1.962 610

Grupo 2 (Millones de euros)

BMN Liberbank CEISS Caja3

5.820 2.918 3.137 2.212

TOTAL  
50.781

5.5  Evolución en funcion del plan de negocio



10 anys del FROB- 2009-2019 
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BLOQUE I: Evolución del papel del FROB en la crisis bancaria

ii.  El traspaso de activos a Sareb38, sociedad de gestión 
de activos constituida el 28 de noviembre de 2012. 

���(O�SHU¯PHWUR�GH�ORV�DFWLYRV�D�WUDQVIHULU��DFRUGDGR�SRU�HO�
)52%��IXH�GH�DTXHOORV�DFWLYRV�OLJDGRV�DO�VHFWRU�LQPREL�
OLDULR��IXQGDPHQWDOPHQWH�ORV�SU«VWDPRV�D�SURPRWRUHV�
LQPRELOLDULRV�VXSHULRUHV�D���������HXURV�\�ORV�DFWLYRV�
LQPRELOLDULRV�DGMXGLFDGRV�HQ�SDJR�GH�GHXGDV�FRQ�YD�
ORU�VXSHULRU�D���������HXURV��

���/DV�HQWLGDGHV�GHO�*UXSR���UHDOL]DURQ�HO�WUDVSDVR�FRQ�
HIHFWRV�D����GH�GLFLHPEUH�GH�������PLHQWUDV�TXH�SDUD�
ODV�HQWLGDGHV�GHO�*UXSR���VH�UHDOL]µ�HO����GH�IHEUHUR�
GH�������

���/RV� DFWLYRV� IXHURQ� WUDQVIHULGRV� D� 6DUHE� WUDV� OD� DSOL�
FDFLµQ� GH� XQ� GHVFXHQWR� ȴMDGR� PHGLDQWH� UHVROXFLµQ�
GHO�%DQFR�GH�(VSD³D�\�FRQFUHWDGR�FRPR�XQ�UHFRUWH�
PHGLR�VREUH�HO�YDORU�EUXWR�GH�ORV�DFWLYRV�WUDQVIHULGRV��
GLIHUHQWH�VHJ¼Q�OD�WLSRORJ¯D�GHO�DFWLYR��

���(O�YDORU�EUXWR�GH�ORV�DFWLYRV�WUDQVIHULGRV�URQGDED�ORV�
�������� PLOORQHV� GH� HXURV�� ȴM£QGRVH� XQ� SUHFLR� GH�
WUDQVIHUHQFLD�DJUHJDGR�GH��������PLOORQHV��WDEOD�����

���(O�SUHFLR�GH�WUDVSDVR�VH�PDWHULDOL]µ�FRQ�OD�HQWUHJD�D�
ODV�HQWLGDGHV�GH�W¯WXORV�GH�GHXGD�V«QLRU�HPLWLGD�SRU�
6DUHE�FRQ�OD�JDUDQW¯D�LUUHYRFDEOH�GHO�(VWDGR�

iii.  Ejercicio de reparto de la carga o burden sharing, 
mediante la gestión de instrumentos híbridos. 

6X� LPSODQWDFLµQ�SU£FWLFD� FRQVLVWLµ� HQ� OD� UHDOL]DFLµQ�GH�
XQ�UHFRUWH�VREUH�HO�LPSRUWH�QRPLQDO�GH�ODV�SDUWLFLSDFLR�
QHV�SUHIHUHQWHV�\�GHXGD�VXERUGLQDGD�HPLWLGDV�SRU� ODV�
HQWLGDGHV� UHFHSWRUDV�GH� D\XGDV�S¼EOLFDV�� \� HQ� OD� FRQ�
YHUVLµQ� GHO� LPSRUWH� UHPDQHQWH� IXQGDPHQWDOPHQWH� HQ�
DFFLRQHV� GH� ODV� HQWLGDGHV�� VHJ¼Q� HO� YDORU� HFRQµPLFR�
GH�HVWDV��(O�QRPLQDO�HQ�FLUFXODFLµQ�DVFHQG¯D�D�P£V�GH�
�������PLOORQHV� GH� HXURV�� /RV� W¯WXORV� K¯EULGRV�� WUDV� HO�
UHFRUWH�HIHFWXDGR�HQ�VX�YDORU�QRPLQDO��VH�FDQMHDURQ�SRU�
FDSLWDO� HPLWLGR� SRU� ODV� HQWLGDGHV� \� HQ�PHQRU�PHGLGD��
SRU�GHXGD��(O�UHFRUWH�PHGLR�GH�OD�LQYHUVLµQ�RULJLQDO�IXH�
GH�XQ������&RPR�UHVXOWDGR��HO�FDSLWDO�JHQHUDGR�IXH�GH�
P£V�GH��������PLOORQHV�GH�HXURV��SDUWH�SRU�FRQYHUVLµQ�
HQ�FDSLWDO�\�SDUWH�SRU�EHQHȴFLR�JHQHUDGR�HQ�ODV�HQWLGD�
GHV�SRU�HO�UHFRUWH����7DEOD�����

Tabla 11. Precios de traspaso a Sareb

Entidad Fecha de traspaso Valor bruto contable Precio de traspaso

BFA-Bankia ���������� ������ ������

Catalunya Banc ���������� ������ �����

NCG Banco ���������� ������ �����

Banco Gallego ���������� ����� 610

Banco de Valencia ���������� ����� �����

BMN ���������� ������ �����

Liberbank ���������� ����� �����

España-Duero ���������� ����� �����

Caja3 ���������� ����� �����

TOTAL 107.122 50.780

'DWRV�HQ�PLOORQHV�GH�HXURV

38 ��3DUD�P£V�LQIRUPDFLµQ��YHU�%ORTXH�ΖΖ��DSDUWDGR�VREUH�6DUHE��



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (SAREB) - Banc dolent
• Com funciona i per a què serveix el «banc dolent»?

• El «banc dolent», per la seua banda, s’atorga un termini llarg de temps —
en el cas espanyol, quinze anys (2027)— per a vendre aquests actius i
recuperar els diners amb els quals els va comprar, mitjançant 3 canals:
• Minorista – Xarxa comercial de les entitats cedents.
• Actius singulars – Préstecs sindicats, oficines, locals comercials,

solars (sols SAREB).
• Majorista – Paquets d'actius a inversos institucionals.



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
(SAREB) - Banc dolent

• El Govern ha “obligat” les entitats bancàries a participar en la SAREB. Les
entitats privades tenen el 54,1% del capital i l’estat el 45,9%.
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5  Sareb en cifras

Adicionalmente, Sareb cuenta con 3.600 millones de 
deuda subordinada emitida y suscrita por una treintena de 
inversores. Esta deuda subordinada es convertible en capital 

Deuda subordinada            
(Millones de euros)

Deuda subordinada                  
(%)

Santander 
(1) 598,2 16,60%

Caixabank, S.A. 431,9 12,00%

Banco Sabadell (2) 238,1 6,60%

Popular (3) 204,6 5,70%

Kutxabank 91,2 2,50%

Banca March, S.A. 14,3 0,40%

Bankinter 49,2 1,40%

(ADQB@I@ 51,3 1,40%

Unicaja 45,6 1,30%

Cajamar Caja Rural, S.C.C. 43,4 1,20%

Barclays Bank, S.A. 8,6 0,20%

Caja Laboral Popular C.C. 21,3 0,60%

Deutsche bank, S.A.E. (4) 10,7 0,30%

Cecabank 12,1 0,30%

Banco Cooperativo español, S.A. 11,4 0,30%

C.C. Caminos 2,2 0,10%

Mapfre 40 1,10%

Axa Seguros Generales 8 0,20%

Generalli 5 0,10%

Mutua Madrileña 24 0,70%

"@S@K@M@�.BBHCDMSD 12 0,30%

Mutua Pelayo 3 0,10%

Asisa 2 0,10%

Reale 3 0,10%

Zurich 5 0,10%

Santa Lucía 4 0,10%

(ADQCQNK@�(MLNAHKH@QH@ 7,5 0,20%

%1.! 1.652,40 45,90%

TOTAL 3.600.000 100%

bajo determinadas circunstancias y devenga un cupón del 
���O@F@CDQN�DM�B@RN�CD�DWHRSDMBH@�CD�ADMDƥBHN�CHRSQHATHAKD�
RTƥBHDMSD�$K�CDS@KKD�CD�HMUDQRNQDR�DR�DK�RHFTHDMSD�

����3DMDMBH@�HMCHQDBS@�CD����LHKKNMDR��@�SQ@U¤R�CD�.ODMA@MJ��2 � �
(2) Tenencia indirecta de 1,2 millones a través de Sabadell Solbank, S.A.  
(3) Tenencia indirecta de 1,2 millones a través de Popular Banca Privada; 0,8 millones a través de Bancopopular.e; y 2,3 millones a través de TargoBank.  
(4) Transmitidas por Deutsche Bank AG el 27 de diciembre de 2013.  

����$RSQTBSTQ@�ƥM@MBHDQ@



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (SAREB) - Banc dolent

• Les entitats privades (bancs, asseguradores i Iberdrola)

tenen el 55% del capital de la SAREB i l’estat (mitjançant el

FROB) el 45% restant.

• Fonts de finançament de la SAREB:

Ø Capital ordinari (1.222 milions €) i deute subordinat al 8%
convertible en capital (3.600 milions d’euros) subscrits per
inversors privats i pel FROB.

Ø Deute sènior emès per la SAREB i avalat per l’estat (45.959
milions d’euros) per a pagar els actius adquirits (90% del
finançament total).



La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 

Reestructuració Bancària (SAREB) - Banc dolent

• La SAREB gestiona, entre altres, immobles, solars, construccions en
curs i crèdits morosos de la banca que ha rebut ajudes públiques.

• Missió:
• El seu compromís és vendre els actius financers i immobiliaris rebuts.
• Assegurar la seua viabilitat com a empresa per a complir amb els

compromisos que té amb accionistes, inversors i la societat en conjunt.



SAREB
Quin tipus d'actius poden aportar els bancs i les caixes en
l'entitat?

• Les entitats que reben ajudes han de traspassar al «banc dolent»
els immobles que es van adjudicar per l'impagament de deutes el
valor dels quals supere els 100.000 euros, i els crèdits a
promotors que tinguen en la seua cartera, tant els que estiguen en
situació de morositat com els que estiguen al corrent de
pagament, sempre que superen els 250.000 euros.

A quin preu compra la societat els actius de bancs i caixes?
• El «banc dolent» comprarà aquests actius tòxics al seu preu actual
en lliures, que inclouen ja un descompte per les provisions
realitzades per les entitats, del 80% en el cas del sòl, del 65% en
promocions en curs i del 35% en habitatge acabat.



SAREB
• Com es finançarà el «banc dolent» i la compra d'actius?

• El «banc dolent» emetrà capital i deute subordinats que
subscriuran els inversors privats —els principals bancs del país,
asseguradores i altres inversors institucionals— i el FROB per
finançar el 10% dels actius.
• Capital ordinari (1.222 milions €) i deute subordinat a 8%
convertible en capital (3.600 milions €) subscrits per inversors
privats i pel FROB.

• El 90% restant, el sufragarà pagant amb deute sènior avalat per
l’estat a les entitats pels seus actius. Aquest no computaria com a
deute públic, atès que més del 51% del capital està en mans
privades.
• Deute sènior emès per la SAREB i avalat per l’estat (45.959
milions €) per a pagar els actius adquirits (90% del
finançament total).



SAREB
• Suposarà algun cost per al contribuent?

• Els habitatges no han estat adquirits amb diners del contribuent,
sinó amb diners obtinguts d'emissió de deute avalat per l’estat.

• Dependrà del preu a què compre els actius. Si ho fa a un preu molt
elevat, els inversors no veuran rendible la seua participació i el
«banc dolent» no podrà desfer-se d'aquests actius.

• Si la valoració és molt baixa, les entitats podrien tenir més pèrdues,
que haurien de ser cobertes amb les ajudes europees.

• L’estat podria guanyar diners si, al cap dels quinze anys de vida de
la societat els actius, fruit de la recuperació econòmica, es
revaloritzen i es poden vendre a un preu superior.



SAREB
• Resultats SAREB

• A 3 de abril de 2017, la SAREB havia reconegut unes pèrdues netes
de 3.186,5 milions d'euros des de la seua constitució en novembre
de 2012.

• En febrer de 2018 va reconèixer que accionistes i obligacionistes
perdrien el 73% de la seua inversió inicial.

• En l'informe anual de 2018 s'indiquen unes pèrdues de 878 milions
d'euros, un 55% superiors a les de 2017.

• SAREB assumeix quemai guanyarà diners.

• En l'informe anual de 2019 s'indiquen unes pèrdues de 947 milions
d'euros, un 7,58% superiors a les de 2018.



SAREB – Altres experiències
• L'Agència Nacional de Gestió d'Actius (ANGA), el banc dolent dels

irlandesos, es va crear l'any 2010 per agrupar tots els préstecs del taulell
d'origen tòxic que havien signat totes les entitats d'Irlanda, és a dir, un banc
dolent per a tot el sector. L'Agència va pagar al voltant de 32.000 milions
d'euros per la cartera de pisos mentre que el seu valor comptable era d'uns
74.000 milions d'euros.

• L'ANGA va assenyalar que «no espera complir la previsió que va fer quan
es va constituir d'obtenir un benefici de mil milions d'euros en 2020». A
més, el president executiu va afirmar davant un comitè parlamentari que «la
situació base és entrar en beneficis» dins de vuit anys.

• A més, el rescat de les seues entitats financeres va costar a Irlanda el seu
salvament financer per part de la Unió Europea i l’FMI el novembre de
2011.



SAREB – Altres experiències – Informe anual 2016



Banc dolent – Altres experiències
• El panorama és semblat a Alemanya, on el «banc dolent» del nacionalitzat

Hypo Real Estate (HRE) va causar a l’estat alemany unes pèrdues de gairebé
10.000 milions d'euros l’any 2011, pèrdues que, pel que sembla, es van atribuir
a les amortitzacions de títols grecs i que seran assumides pel fons alemany de
rescat per als bancs (SoFFin). Berlín va crear un banc dolent per cada
entitat que ho necessitava.

• Suècia va patir la seua particular crisi financera al llarg dels anys 90. També va
crear el seu propi banc dolent per a dues de les seues entitats amb
problemes: el Gotabank i el Nordbankenque. Per sort, al cap de cinc anys va
poder liquidar beneficis gràcies a l'operació.



Impacte de la COVID-19 sobre la banca española
• La posició de partida de la banca espanyola davant

la COVID-19 és molt millor que en la crisi de 2008

en termes de liquiditat i capital.

• Fort impacte negatiu a través de:

ØContracció acusada del PIB i augment de l'atur que provocarà
una caiguda de la demanda de crèdit bancari (adquisició
d’habitatge i vehicles).

ØAl voltant del 25% del crèdit bancari total correspon al
comerç, hostaleria i transport, sectors fortament castigats per
la crisi.

ØRepunt de la morositat bancaria que durà a una major
dotació de provisions dels bancs.



Impacte de la COVID-19 sobre la banca 
espanyola

Ø Menors ingressos per comissions que es deuen a
la menor activitat bancària.

Ø Escenari de marge d'intermediació molt reduït

per la continuïtat del context de tipus d'interès en
mínims històrics.

Ø En definitiva, el problema de baixa rendibilitat del

sector bancari espanyol s'accentuarà.

ØEsforç redoblat per millorar l'eficiència bancària:
continuació de la política de tancament de sucursals,
nova ronda de fusions bancàries.



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol

• Rendibilitat reduïda del negoci bancari
Ø Molt inferior a l'obtinguda en els anys previs a la crisi de 2008.
Ø Fort impacte de la COVID-19 en 2020.
Ø La baixa rendibilitat és deguda, fonamentalment, a l’elevat volum d'actius

improductius, contracció de l'activitat econòmica i entorn de tipus
d'interès en mínims històrics.



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
q La rendibilitat sobre recursos propis (ROE) de la banca

espanyola l'any 2019 ha sigut, en general, la més baixa dels
últims anys.

q Sols Bankinter i BBVA han tingut un ROE per damunt del
10%.
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Bolsa & Inversión

Laura de la Quintana MADRID.  

Los banqueros de antaño se han 
extinguido del mapa europeo y lo 
que queda hoy en su lugar son una 
especie de ingenieros financieros 
que se doblan la espalda buscando 
cómo obtener rentabilidad en un 
terreno que está seco. Sería senci-
llo culpar a la crisis financiera actual 
de esta situación, pero lo cierto es 
que hacer rentable a un negocio 
como el bancario lleva siendo muy 
complicado desde hace varios años.  
Aunque, sin duda, la pandemia ha 
ejercido una gran presión para que 
los banqueros centrales perpetúen 
sine die el valor prácticamente nulo 
de su materia prima: el dinero. 

Siete de los ocho bancos cotiza-
dos en la bolsa española o están o 
han marcado en los últimos meses 
mínimos históricos en bolsa. Tan 
solo se salva Bankinter, cuyo suelo 

ción expresa de Christine Lagarde, 
al accionista de banca, el mayorita-
rio en España, le resulta cada vez 
más complicado encontrar un cata-
lizador para el sector. Quizás el único 
que pueda surgir a corto plazo es el 
de la concentración bancaria, tras 
conocer las conversaciones de fusión 
entre CaixaBank y Bankia este vier-
nes. “El propio Luis de Guindos, 
número dos del BCE, urgía esta 
misma semana a la banca españo-
la a acelerar el proceso de fusiones 
-literalmente calificaba de urgente 
seguir con la consolidación banca-
ria en la eurozona- dados los bajos 
retornos de capital que presenta el 
sector”, recuerda Sergio Ávila, ana-
lista de IG. 

Retornos del 2% 
Bankinter seguirá siendo la entidad 
más rentable de entre las cotizadas 
españolas y la única que superará 

se hizo en la pasada crisis de deuda 
de la eurozona en 2012, y que, hasta 
que se deshaga definitivamente de 
Línea Directa se ha considerado 
más un híbrido entre banco y ase-
guradora. Y el desplome bursátil 
responde a un contexto difícil que 
mezcla tipos de interés en la zona 
euro en mínimos, una crisis finan-
ciera sin precedentes a nivel plane-
tario y, por ende, el futuro aumen-
to de la morosidad que todavía no 
ha empezado a asomar la cabeza 
en los resultados del primer semes-
tre de las entidades. 

La consecuencia de este totum 
revolutum es que la rentabilidad de 
la banca española está en mínimos 
históricos, ni tan siquiera compa-
rables a los de la crisis de 2010-2012. 
Y es no es algo excepcional de Espa-
ña. En Francia, Italia, Alemania y 
Reino Unido algunos bancos ten-
drán, incluso, rentabilidades nega-

tivas este 2020. También sucederá 
en nuestro país, según las previsio-
nes que contemplan los analistas 
para Banco Sabadell en 2020, cuan-
do no logrará sacar rentabilidad 
sobre el capital esperado.  

Esta situación sitúa a todo el sec-
tor a años luz de lograr cubrir, al 
menos, el coste del capital que dis-
tintos organismos sitúan entre el 
8% y el 10% en función de la ope-
rativa –mayor o menor riesgo– de 
cada entidad. En teoría, es el ROE 
mínimo que todo banco debería 

lograr y su objetivo antes de la pan-
demia era alcanzar rentabilidades 
de doble dígito que cada vez que-
dan más lejanas.  

Las estimaciones de los analistas 
contemplan una caída de casi 400 
puntos básicos en la rentabilidad 
sobre el capital que logre la banca 
española este año frente al 6,1% que, 
de media, obtuvo en 2019. Según las 
previsiones, el ROE (return on 
equity, según sus siglas en inglés) 
de las ocho entidades cotizadas 
cerrará 2020 en el 2,2%, incluso con 
rentabilidades negativas para Banco 
Sabadell del -0,5%. Pero no es la 
única. También se esperan cifras 
negativas en los dos bancos alema-
nes, Deutsche Bank y Com-
merzbank, en el gigante holandés 
ABN Amro, o en el francés Société 
Générale. 

Además, con el dividendo sus-
pendido este año al menos, por peti-

La banca española será la mitad de 
rentable que la europea hasta 2021
Banco Santander, BBVA y CaixaBank obtendrán 
ROEs del 3% este año y del 4,6% en 2021

Sabadell no logrará rentabilidad sobre el capital 
este año y Bankia se quedará a medio punto

El impacto de la fusión bancaria

El ROE medio del 
sector nacional 
caerá hasta el 2,2% 
este año y subirá al 
2,6% el próximo

(*) Rentabilidad sobre recursos propios. (**) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender

Evolución histórica del ROE* de Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter (%) Media de rentabilidad sobre el capital de la banca europea (%)
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el 5%, al menos, los dos próximos 
años. Los expertos estiman que su 
ROE caiga a más de la mitad este 
año, sobre el 5,2%, una vez ya sin 
Línea Directa en su balance; y que 
vuelva a superar el 7,5% en 2022. 
La rentabilidad de la gran banca 
nacional, en el entorno del 6,5% el 
año pasado, también será la mitad 
en el año del Covid; rozará, de media, 
el 4,7% el próximo ejercicio y recu-
perará cotas del 6% en 2022. 

Cuestión aparte son las entida-
des más pequeñas, entre las que hay 
salvedades. Banco Sabadell no solo 
no será un banco rentable este año, 
sino que el próximo su ROE no 
superará el 1%, según las estima-
ciones y estará por debajo del 2,5% 
en 2022, una cuarta parte solo del 
coste del capital. En promedio, Ban-
kia, Unicaja, Sabadell y Liberbank 
obtendrán un retorno sobre el capi-
tal del 0,8% este ejercicio, del 1,5% 
el que viene y superará el 2,6% en 
2022 con las previsiones actuales, 
es decir, sin considerar una segun-
da ola de contagios. 

Las mencionadas salvedades, Uni-
caja y Bankia, se deben a su exceso 
de capital que, por definición, pena-
liza la rentabilidad que logran de 
su capital. Es como guardar el dine-
ro en un cajón sin que ofrezca nin-
gún rendimiento. Entre ambas, 
cuentan con un exceso de capital a 
cierre del primer semestre del año 
de más de 1.550 millones de euros, 
entre los 971 millones de Bankia y 

los 580 millones de la entidad mala-
gueña. 

Ahorro de costes 
¿Y cómo se mejora la rentabilidad? 
Una opción son las fusiones; otra, 
el ahorro de costes sencillamente. 
El sector estaba inmerso en una ola 
de cierres de oficinas antes de que 
estallara la pandemia. Esta tenden-
cia, previsiblemente, continuará 
una vez retomada la normalidad, y 
será completada con más tecnolo-
gía a disposición de los clientes. 
Desde Bloomberg Intelligence espe-
ran que las entidades del Stoxx 600 
asuman un recorte de unos 20.000 
millones de dólares (unos 17.900 
millones de euros) entre 2020 y 
2021. En cambio, siguen viendo ries-
gos teniendo en cuenta que esta 
cifra solo representa un 40% de los 
más de 60.000 millones de dólares 
que esperan caiga el beneficio con-
junto de la banca, hasta poco más 
de 44.000 millones en conjunto este 
ejercicio. 

“La capacidad de reducción de 
costes será el criterio principal por-
que el que se midan los bancos en 
los próximos trimestres. Sospecha-
mos que a medida que se produz-
ca una menor caída de los ingresos, 
la visibilidad sobre futuros recor-
tes será mayor. El consenso de ana-
listas espera que Banco Santander, 
Barclays y HSBC [por ese orden] 
sean los que más reduzcan los gas-
tos en 2020, con unos 5.100 millo-
nes de euros menos”, afirman desde 
BI.  

Ana Botín liderará el mayor recor-

te de las entidades europeas, según 
estos expertos, con una rebaja del 
gasto del 8,7% este año, hasta los 
25.040 millones, y del 11,3% de cara 
a 2021. En total, supondrá un aho-
rro de unos 4.600 millones de euros. 
“Aunque hemos rebajado nuestras 
expectativas de beneficio, sí pensa-
mos que el control del gasto y una 
mayor reestructuración ayudará 
sustancialmente a mejorar las ganan-
cias de Banco Santander”, recono-
cen desde Barclays. 

Pero también está afectando a los 
dos grandes bancos nacionales su 
exposición a América Latina. La 
guía que han dado cifra este año 
entre 150 y 180 puntos básicos el 
coste del riesgo para BBVA y entre 
140 y 150 puntos para Santander 
ante su exposición a mercados emer-
gentes  –entre los que se incluye 
también Turquía–. Se espera que 
ese consumo de capital por el ries-
go sea de entre 80 y 90 puntos en 
el caso de Bankinter, CaixaBank y 
Bankia este año y que caiga a unos 
70 puntos en 2021, mientras que en 
el caso de Sabadell será de los más 
altos, con 108 puntos este año y hasta 
94 el que viene, según Bloomberg. 

De entre los dos grandes BBVA, 

en todas las quinielas también para 
liderar una fusión bancaria, ha sido 
el más perjudicado. La entidad será 
expulsada en dos semanas del 
EuroStoxx 50 por primera vez en 
la historia. También abandonará el 
índice Telefónica, ante la caída acu-
mulada a lo largo de este año en el 
que ambos valores se han dejado 
por el camino más de la mitad de 
su capitalización. El desplome bur-
sátil de todo el sector al unísono ha 
llevado sus valoraciones también a 
mínimos históricos, lo que hace 
pensar que, en caso de fusiones, 
éstas se realizarán a multiplicado-
res ínfimos ya que su valor en bolsa 
tan sólo refleja, como mucho, un 
tercio de lo que valen sus fondos 
propios.  

Con CaixaBank y Bankia en 
conversaciones, BBVA y San-
tander podrían tratar de pes-
car en aguas revueltas, aun-
que esta hipótesis cobra 
mucha menos fuerza que la 
disposición de la pequeña 
banca de buscar un compa-
ñero de viaje. Unicaja y Liber-
bank, cuyo intento de fusión 
fracasó, estarían dispuestas a 
ello; la situación de Banco 

Sabadell le llevaría también a 
intentarlo y entra en juego un 

actor no cotizado, Ibercaja, que 
debe diluir el peso de su fundación 

por debajo del 50% -aunque a Bru-
selas le gustaría que fuera por deba-
jo del 30%- antes de que acabe 2022.

(*) Rentabilidad sobre recursos propios. (**) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender
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Santander liderará 
el ahorro de costes 
en Europa, con 
4.600 millones 
menos en dos años

ISTOCK



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol

• Forta caiguda del marge d'intermediació (diferència entre
ingressos per interessos i costos per interessos) a causa de la
combinació d'un context de tipus d'interès molt baixos i
contracció del crèdit:

Ø Forta competència per la banda de l'actiu i escàs marge de maniobra per
reduir més el cost del passiu.

Ø Despalanquejament de l'economia (reducció de l'endeutament).



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
• És vital augmentar l'eficiència bancària

Ø Mitjançant nous processos de fusió bancària per aprofitar les economies
d'escala

Ø Avanç cap a la banca digital per reduir costos

• Elevat volum d'actius bancaris improductius. La banca té en els
seus balanços un volum que gira al voltant del 14% del PIB en préstecs de
cobrament dubtós. Si hi afegim l'elevat volum d'actius adjudicats que tampoc
generen ingressos la xifra augmentaria fins al 22% del PIB.

• Reputació bancària molt deteriorada. A causa dels escàndols de les
participacions preferents, targetes “black”, clàusules sòl, rescat del sector
bancari, prejubilacions milionàries, etc.
• Les entitats de crèdit necessiten millorar la seua reputació i recuperar la

confiança del client bancari.



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
• Canvi en l'estructura d'ingressos. Gran rellevància dels

resultats per operacions financeres en els últims anys. En 2013
van arribar a representar el 18% dels ingressos nets totals.

Ø Plusvàlues obtingudes per la venda d'actius, per exemple deute públic
(el seu valor augmenta quan baixen els tipus d'interès). Aquesta estratègia
no és sostenible en el temps.

Ø Carry trade (diferència entre els rendiments del deute públic i el
finançament a molt baix cost del BCE).

Ø En l'època del boom creditici els ingressos nets per interessos tenien un
gran protagonisme (fins al 64% dels ingressos nets totals).

Ø Augment del pes de les comissions bancàries.
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R. Lander. Madrid 
En plena crisis por el Covid, 
Bankia, BBVA y Liberbank 
han conseguido aumentar 
por encima del 7%, mejoran-
do incluso los registros de se-
mestres sin crisis económica, 
la partida de ingresos por ser-
vicios bancarios y por venta 
de productos financieros.  

Bankia ha registrado un 
crecimiento del 9,5% en junio 
de 2020 respecto a un año 
atrás. BBVA España declara 
un aumento del 7,4%, mien-
tras que Liberbank muestra 
un incremento del 8,4% de las 
comisiones recurrentes.  

Las únicas entidades que 
han registrado descensos son 
Sabadell (3%) y Santander Es-
paña (5,5%). 

El parón de la economía es-
pañola durante el confina-
miento tumbó el consumo y 
con ello la contratación y re-
novación de productos que 
dejan muchas comisiones en 
las redes bancarias, como las 
pólizas de seguros de vida y 
los planes de pensiones. 

También han caído a plo-
mo los ingresos por procesa-
miento de pagos con tarjeta, 
los ingresos derivados del uso 
de los datáfonos de los comer-
cios y los cobrados por las 
transferencias bancarias.  

Sin embargo, algunos ban-
cos han logrado compensar la 
bajada de de estas actividades 
gracias al tirón de la banca 
corporativa, que ha tenido 

Bankia, BBVA y Liberbank crecen  
en comisiones por encima de la media
NEGOCIO EN ESPAÑA/  La política de los bancos de empezar a cobrar comisiones de gestión en cuentas 
corrientes y los ingresos en banca corporativa han amortiguado la caída de la facturación de tarjetas.

UNA PARTIDA CLAVE EN LA CUENTA DE RESULTADOS

Fuente: Informes financieros de los bancos Expansión

Ingresos por comisiones en España,
en millones de euros. Variación,

en porcentaje
Comisiones enero-junio 2020,
en millones de euros.
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R. Lander. Madrid 
El teletrabajo ha aumentado 
el riesgo de las empresas de 
ser víctimas de ciberataques a 
gran escala, porque ha creci-
do la vulnerabilidad de los sis-
temas de tecnologías de la in-
formación a sufrir brechas de 
seguridad. Según la EBA se 
trata de una de las cinco ame-
nazas más fuertes que tiene el 
sector bancario, junto con el 
riesgo de liquidez o la bajada 
sustancial de la rentabilidad.  

Durante los meses de con-
finamiento severo, los 
hackers incrementaron los in-
tentos de phising, aprove-
chando el uso intensivo que 
se ha hecho de los dispositi-

vos tecnológicos. Todos los 
bancos españoles han consta-
tado un aumento significativo 
de este tipo de fraude, que 
consiste en engañar al usua-
rio para que entre en una web 
aparentemente oficial con la 
intención de robarle sus cre-
denciales bancarias o la nu-
meración de su tarjeta de cré-
dito.  

Consciente de estos ries-
gos, BBVA ha ofrecido forma-
ción a 2.000 empleados de to-
do el mundo en ciberseguri-
dad a través de cursos, confe-
rencias y charlas impartidas 
en el espacio virtual Campus 
BBVA. “La formación en ci-
berseguridad es una de nues-

tras prioridades”, explica Pi-
lar Concejo, responsable de 
Formación de  la entidad. “Se 
trata de un elemento clave de 
nuestra estrategia de trans-
formación digital. Es una ca-
pacidad básica, transversal, 
que cada vez va a ser más re-
levante en el futuro. Y no sólo 
para los bancos, sino para 
cualquier empresa que esté 
avanzando en la digitaliza-
ción de su actividad”, señala 
Ricardo Forcano, responsa-
ble global de Ingeniería y Or-
ganización en BBVA.  

Durante estos cursos, los 
empleados tuvieron que en-
frentarse a un ciberataque si-
mulado para poner a prueba 

Torres instruye en ciberseguridad a 2.000 empleados 

Las comisiones de 
servicios bancarios y  
por venta de produc-
tos aportan de pro-
medio el 25% de la 
base de ingresos de 
la banca española.

CONTRIBUCIÓN

Bankinter y, sobre todo, Li-
berbank, han demostrado que 
se puede crecer en casi todos 
los negocios en medio de una 
severa recesión económica.  

El banco asturiano ha regis-
trado un semestre muy fuerte 
comercialmente teniendo en 
cuenta las circunstancias. La 
facturación de comisiones 
por venta de fondos de inver-
sión (tiene una alianza con 
JPMorgan Asset Manage-
ment) ha subido un 19%. Y la 
de comercialización de segu-
ros, un 6,5%.  

Bankinter ha registrado 
también un crecimiento de 
los ingresos por comercializa-
ción de seguros, una partida 
donde todo el sector ha regis-
trado descensos (+4,5%). 
También ha ido a contraco-
rriente con la facturación de 
los procesamientos de pagos 
de tarjetas de crédito y de los 
TPV de los comercios. El cre-
cimiento ha sido del 1,05% y le 
ha reportado ingresos de 54 
millones.  

Se calcula que el 49% de los 
ingresos de la banca española 
procede del margen de inte-
reses, la partida donde se con-
tabilizan los ingresos por la 
concesión de créditos. El 25% 
llega de las comisiones por 
servicios bancarios y venta de 
productos financieros. Otro 
25% por cobro de dividendos 
de empresas y filiales y el 4% 
por plusvalías derivadas de 
sus carteras de renta fija. 

clientes que desarrollan gran 
parte de su actividad bancaria 
con la entidad, pero ha dejado 
de bonificar a los particulares 
que tienen un saldo de depó-
sitos ocioso de más de 60.000 
euros.  

Impacto 
Este giro comercial se ha no-
tado especialmente en la 
cuenta de resultados de Ban-
kia, que venía de varios años 
de aplicación de una política 
de comisiones cero muy agre-
siva para los clientes con nó-
mina o pensión. En apenas 12 
meses, la rúbrica de ingresos 
por comisiones de adminis-
tración de cuentas ha subido 
un 164,5%, hasta 102 millones 
de euros. Esta partida supone 
un 16,5% de todos los ingresos 
por comisiones.  

En el caso de Liberbank, la 
decisión de empezar a cobrar 
recargos le ha permitido au-
mentar sus ingresos por co-
misiones de servicios banca-
rios un 12,4%. Sabadell, por su 
parte, tras la depuración de 
clientes hecha en su producto 
estrella, la Cuenta Expansión, 
ha pasado de facturar 30 mi-
llones por administración de 
cuentas a la vista a ingresar 90 
millones. 

La partida de ingresos que 
procede de la gestión de fon-
dos de inversión y sicavs ha 
aguantado en la mayoría de 
entidades, así como el negocio 
de la intermediación bursátil.   

una intensa actividad en el 
mercado de capitales. Desta-
can los aumentos del 3,5%  de 
Santander y del 19,5% de Ban-
kia (estructuración de opera-
ciones). 

También ha influido, y mu-
cho, el cambio de política co-
mercial de muchas entidades 
adoptado meses antes del Co-
vid. Desde principios de año y 
para desviar a los clientes me-
nos rentables a la banca digi-
tal, la inmensa mayoría ha 

empezado a cobrar (o elevar 
quien ya lo hacía) comisiones 
de gestión por las cuentas co-
rrientes que no llevan apare-
jada la domiciliación de nómi-
na o pensión. En algunas enti-
dades no basta siquiera con la 
nómina para librarse del pago 
de recargos. Sabadell exige 
también tener contratado un 
seguro con la entidad o 
10.000 euros depositados en 
un fondo de inversión.  

Santander no cobra a los 

Bankia ha disparado 
un 164%  
su facturación  
por comisiones de 
gestión de cuentas

A diferencia  
del resto, Bankinter  
y Liberbank  
han crecido en  
la venta de seguros  

Algunos de los talleres, co-
mo el de concienciación sobre 
los riesgos de TikTok y de  
YouTube, estaban abiertos a 
los hijos de los empleados del 
grupo.  

Paralelamente y durante 
los meses de confinamiento, 
BBVA realizó labores de di-
vulgación en materia de cibe-
rriesgos para todos los ciuda-
danos a través de su web.  

El banco cuenta desde hace 
tiempo con un Equipo Global 
de Respuesta de Emergencias 
Informáticas, en el que traba-
jan 200 profesionales y que da 
servicio a todos los países en 
los que está presente. Está 
operativo 24 horas al día. 

su capacidad de respuesta an-
te un episodio de estas carac-
terísticas. Otra de las activida-
des ofrecidas, en este caso en 

colaboración con Amazon, 
consistió en la resolución de 
varios desafíos tecnológicos 
de seguridad.  

 Carlos 
Torres, 
presidente 
de BBVA.JM

C
ad
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Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
• Irrupció de nous competidors digitals

Ø FinTech. Les tecnologies financeres (FinTech) presten serveis
semblants als bancaris (per exemple de pagaments, d'inversió, de
sol·licitud de préstecs o de canvi de divises) mitjançant canals alternatius
a la banca tradicional. Aquestes empreses exploten alguns espais
especialitzats, d'alta rendibilitat, amb operativa fàcil i accessible per al
client i sense requeriments de capital (com que no capten dipòsits, no
estan subjectes a la regulació i supervisió bancària).

Ø Entrada en el negoci bancari de les grans companyies tecnològiques:
Amazon (permet realitzar pagaments per compres directament a través
d'un compte bancari, sense recórrer a les companyies que actuen com a
intermediàries en aquestes transaccions), Google (compta amb un
sistema de pagaments, Google Pay, i en 2020, junt amb Citigroup va
llançar comptes corrents als EUA), Apple (en 2019 va llançar una
targeta de crèdit), Facebook (ha llançat una moneda virtual, la lliura),
Whatsapp, …



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
• Big Tech

Ø Segons el Banc de Pagaments Internacionals (BIS), conegut com el banc
central de bancs centrals, les grans empreses tecnològiques de tot el món
acceleraren en 2019 la concessió de crèdit per a prestar 572.000 milions de
dòlars.

Ø Entre les grans tecnològiques, hi destaquen el finançament als seus clientes i
altres serveis financers que dugueren a terme pel seu compte o en col·laboració
amb un banc.
ØApple llançà Apple Card junt amb Goldman Sachs, que només en aquell

any va concedir finançament per 7.000 milions de dòlars.
ØAmazon va finançar compres per 1.000 milions i treballa també amb

Goldman Sachs per a implementar un servei de finançament a les petites
empreses que utilitzen la seua plataforma com a portal de venda.

ØAlibaba, junt amb Baidu o Tencent, haurien arribat als 100.000 milions de
dòlars.



Desafiaments actuals del sector bancari espanyol
• Irrupció de nous competidors digitals.

Ø Entrada en vigor de la segona Directiva europea de pagaments (PSD2) a
partir del 14 de setembre de 2019: L'usuari té dret a cedir totes les
seues dades bancàries a un tercer i l'EC de referència no podrà
negar-se a facilitar la informació.

Ø El Banc d'Espanya ha donat una moratòria de 15 mesos perquè les
entitats de crèdit, les tecnologies financeres i els comerços en línia
implementen les tecnologies necessàries per a adequar-s’hi.



Tema 2. Inversió creditícia

Estudi financer de les operacions actives



Índex
n 1. Les característiques comercials de les operacions actives

Càlcul de tants efectius
n 2.  Operacions de préstec

q 2.1. Préstecs indexats
q 2.2. Préstecs en divisa
q 2.3. Préstecs hipotecaris
q 2.4. Préstecs sindicats
q 2.5. Préstecs participatius
q 2.6. Altres modalitats de préstec

n 3. Descompte bancari
n 4. Crèdits en compte corrent



1. Càlcul dels tants efectius de les operacions
actives
n Les operacions actives presenten en la pràctica múltiples característiques
comercials que incideixen en el càlcul dels tants efectius i responen a raons
diverses:

q En primer lloc, al desig per part de les entitats de reduir o compensar el
risc de l’operació.

q En segon lloc, a la remuneració de les despeses que implica l’operació
o, si és el cas, a serveis annexos que excedeixen el pur finançament.

q Finalment, a la instrumentació de polítiques de foment a la inversió
per part d’algun organisme públic.

n Totes aquestes característiques, siga quina siga la seua justificació, es
poden classificar com a característiques bilaterals o unilaterals (pàg.
29 - Guia d’accés al préstec hipotecari).



A) Característiques comercials bilaterals

n Són pagades per una part de l’operació i rebudes per l’altra.

n En concret, pagades pel prestatari (el client d’actiu) i rebudes pel prestador
(l’entitat de crèdit).

n D’aquesta manera, suposen un increment del cost per al prestatari i del
rendiment per al prestador.

n Dins d’aquest grup, les característiques comercials més freqüents són:



A) Característiques comercials bilaterals

n Comissió d’obertura. Generalment s’estableix com un percentatge sobre
la quantia del préstec, o límit del crèdit, i amb un import mínim. Es paga
d’una sola vegada a l’inici de l’operació i es podria considerar una
remuneració de les despeses associades a la posada en marxa de l’operació.

n Despeses d’estudi i informació. Se sol tractar d’una quantia única que es
paga també a l’inici de l’operació. El seu objectiu és retribuir les despeses
derivades de l’anàlisi de la solvència del sol·licitant i per això, a vegades, es
cobra fins i tot en el cas que es denegue la concessió.

n D’acord amb la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit
immobiliari, la comissió d’obertura:

q Es reporta una sola vegada i engloba la totalitat de les despeses
d’estudi, tramitació o concessió del préstec o d’altres de similars
inherents a l’activitat del prestador ocasionada per la concessió del
préstec.

q En el cas de préstecs expressats en divises, la comissió d’obertura
ha d’incloure, així mateix, qualsevol comissió per canvi de moneda
corresponent al desembossament inicial del préstec.



A) Característiques comercials bilaterals

n Comissió de cancel·lació anticipada:

q S’estableix com un percentatge sobre el total capital viu, o sobre
l’import amortitzat en el cas de cancel·lació parcial, i es cobra en cas
que l’operació s’amortitze, a petició del titular, d’una manera diferent de
la que hi havia prevista contractualment.

q El seu objectiu és remunerar l’entitat pel risc d’interès que assumeix.



B) Característiques comercials unilaterals

n Són les que només afecten el cost o rendiment de l’operació, però
no tots dos, ja que involucren terceres persones alienes a l’operació. En
general, aquestes característiques responen a dos objectius:

1) Formalització dels contractes i garanties. Atenen el desig de les
entitats de disminuir tant com siga possible el risc de crèdit que incorpora
l’operació i fan més efectius els drets de cobrament.

2) Incentius a la inversió. A vegades, les autoritats consideren oportú
incentivar o facilitar la inversió en determinats béns o agents. Per això,
depenent de les característiques del prestatari i/o de la finalitat a què es
destinen els fons, es poden arbitrar procediments que disminuïsquen el
cost del finançament per diverses vies:

q Tipus d’interès subvencionats.
q Subvencions directes.
q Beneficis fiscals.



1. Càlcul dels tants efectius de les operacions actives

n Totes les característiques comercials, bilaterals i unilaterals són canviants en el
temps i responen a les modificacions de les pràctiques comercials, a la
competència, als objectius de la política econòmica i, en menor mesura, als
canvis legislatius.

n Per calcular el tant de cost o de rendiment d’una operació s’han d’incloure
totes les característiques comercials que afecten les posicions de les parts.

n Quan el que es vol calcular és la TAE cal ajustar-se al que disposa el Banc
d’Espanya en la normativa vigent.

n En aquests moments, la normativa aplicable al càlcul de la TAE en les
operacions actives en general es recull en la norma 13, epígraf 7 de la CBE
5/2012.



2. Operacions de préstec

n Des del punt de vista financer, les operacions de préstec s’enquadren en la
categoria d’operacions d’amortització.

n No hi ha cap normativa sobre les condicions financeres d’aquestes
operacions, per tant l’import, el termini, el mètode d’amortització, la llei
financera i fins i tot el nombre de dies que té l’any, seran els que lliurement
pacten les parts.

n La modalitat més utilitzada en aquests moments és la d’operacions indexades
i, pel que fa a la llei financera, la majoria de les operacions es realitzen en
capitalització composta.



2.1. Préstecs indexats (no indiciats ni a tipus variable)

n Un dels trets (característiques) més importants de la transformació ocorreguda
en els balanços bancaris durant les últimes dècades és la substitució de les
operacions a tipus fix per operacions indexades.

n S’han substituït operacions predeterminades, de rendiment o cost coneguts
per endavant, per operacions postdeterminades, en què els tants efectius
només es poden calcular a posteriori.

n Les operacions indexades dutes a terme en el mercat espanyol pertanyen a la
categoria de les d’indexació de la quota d’interès.



2.1.1. Normativa aplicable als préstecs indexats

n L’elecció de l’índex de referència i del diferencial aplicable és
l’element clau en la contractació.

n L’objectiu que justifica la seua utilització pels prestataris és assegurar-se a
cada moment un finançament en condicions de mercat. Això suposa
renunciar als avantatges d’un préstec a tipus fix en cas de pujada dels tipus
d’interès.

n Per això, la normativa vigent intenta evitar possibles interferències del
prestador en el procés comentat i, deixant llibertat a les parts per triar
l’índex de referència que consideren oportú, imposa certs requisits a
aquests. Aquestes disposicions són recollides en l’article 26 de l’Ordre
EHA/2899/2011:
q No siguen susceptibles d’influència per l’entitat.
q Les dades que servisquen de base a l’índex seguisquen un procediment

matemàtic objectiu.



Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. 
Article 21. Variacions en el tipus d’interès

n El tipus d’interès del préstec no pot ser modificat en perjudici del
prestatari durant la vigència del contracte, excepte acord mutu de les
parts formalitzat per escrit.

n Condicions que ha de complir un índex de referència en un préstec a
tipus variable:
a) Ser clar, accessible, objectiu i verificable per les parts en el contracte

de préstec i per les autoritats competents.
b) Calcular-se a cost de mercat i no ser susceptible d’influència pel

mateix prestador, o en virtut d’acords amb altres prestadors o
pràctiques conscientment paral·leles.

c) Les dades que serveixen de base a l’índex o tipus han de ser
agregades d’acord amb un procediment matemàtic objectiu.

n En les operacions amb tipus d’interès variable no es pot fixar un límit a
la baixa del tipus d’interès.

n L’interès remuneratori en aquestes operacions no pot ser negatiu.



2.1.2. Càlcul del tant efectiu i de la TAE

n Els préstecs indexats, en la pràctica, es veuen afectats per les
característiques comercials dels préstecs en general i en cada cas per les
pròpies de la modalitat concreta en que s’apliquen: hipotecaris, en divisa,
sindicats, etc.

n No obstant això, cal tenir en compte que el tret bàsic d’aquests préstecs és
que es tracta d’operacions postdeterminades i, per tant, el tant de cost o de
rendiment només es pot calcular al final de l’operació, quan es conega el valor
pres per l’índex de referència en tots els períodes.



2.1.2. Càlcul del tant efectiu i de la TAE

n Tot i això, les entitats de crèdit han de calcular un taxa anual equivalent
(TAE), a efectes informatius, en els termes descrits en la norma 13, epígraf
5, de la CBE 5/2012. Aquesta TAE s’anomena TAEVariable i es calcula
amb el supòsit teòric que el tipus de referència inicial es manté constant,
durant tota la vida de l’operació, en l’últim nivell conegut en el moment de
formalitzar el contracte. Si es pacta un tipus d’interès fix per a un cert període
inicial, aquest s’ha de tenir en compte en el càlcul, però només durant aquest
període inicial.

n En aquests casos, la TAE per tant només té efectes informatius.



2.1.2. Càlcul de la TAE (Llei 5/2019 – art. 8)
n Quan l’obtenció del crèdit estiga supeditada a l’obertura o al

manteniment d’un compte, els costos d’obertura i manteniment de
l’esmentat compte, d’utilització d’un mitjà de pagament per a transaccions i
operacions de disposició de crèdit i els altres costos relatius a les operacions
de pagament, s’inclouran en el cost total del crèdit per al prestatari.

n En els contractes de crèdit que continguen clàusules que permeten
modificacions del tipus deutor, la TAE es calcularà partint del supòsit
que el tipus deutor i les altres despeses es mantindran sense canvis
respecte al nivell fixat en el moment de la formalització del contracte.

n Quan el tipus deutor no estiga limitat, aquesta informació anirà
acompanyada d’un advertiment en què es pose en relleu que el cost total del
crèdit per al prestatari, mostrat en la TAE, pot variar.



2.1.2. Càlcul de la TAE - (Llei 5/2019 – annex II, 
apartat II, e)
n Quan hi ha un tipus fix inicial i, posteriorment, s’ajusta respecte a una

referència, les entitats de crèdit han de partir del supòsit que aquest tipus
deutor de revisió no siga inferior al tipus fix pactat per al període
inicial.

n Però si el tipus de revisió és inferior a l’inicial, la TAE es calcularà,
exclusivament, amb el tipus fix inicial.

n D’altra banda, quan hi ha una venda combinada -com per exemple
assegurances-, en la publicitat s’ha de proporcionar la TAE sense
possibles bonificacions futures al tipus de interès.



2.2. Préstecs en divisa 

n Des de 1991, els residents a Espanya es poden finançar en divisa, a través
d’una entitat de crèdit nacional o estrangera, a Espanya o fora d’Espanya,
sense limitacions quant a l’import, el termini o la modalitat de l’operació.

n La característica que defineix els préstecs en divisa és la necessitat de dur a
terme canvis de moneda.

n La conversió de moneda fa que, per a decidir sobre la conveniència d’aquesta
modalitat, a més de les variables usuals, calga valorar el risc de canvi que
incorpora l’operació.

n Riscos: d’apreciació de la divisa i de pujada del tipus d’interès de la divisa.

n Monedes usuals: ien japonès, franc suís i dòlar americà.



2.2.Préstecs en divisa 

n Per aquest motiu, els préstecs en divisa són operacions postdeterminades
encara que es pacten a tipus fix, i el seu cost o rendiment només es pot
calcular a posteriori.

n Per al càlcul dels tants efectius és vàlid tot el que s’ha comentat
anteriorment. Aquestes operacions tindran les característiques comercials
comunes als préstecs en general, i les pròpies de la modalitat d’operació en
que s’utilitzen (hipotecaris, sindicats, etc.), però a més en presenten una
d’específica: la comissió de canvi, que s’aplicarà a les conversions de
moneda que es duguen a terme en el transcurs de l’operació.

n També es pot eliminar o limitar el risc de canvi utilitzant algun procediment
de cobertura. En aquest cas, en el càlcul del tant efectiu s’haurà d’incloure
el cost d’aquesta cobertura (assegurança de canvi...).
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Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. 
Article 20. Préstecs immobiliaris en moneda estrangera

n El prestatari té dret a convertir el préstec a una moneda alternativa que
serà:
q La moneda en què el prestatari rebrà la major part dels ingressos o

tinga la majoria dels actius amb els quals ha de reembossar el préstec.
q La moneda de l’estat membre en què el prestatari fora resident en la

data de formalització del contracte de préstec o siga resident en el
moment en què se sol·licita la conversió.

n Els prestadors informaran periòdicament el prestatari de l’import degut
amb el desglossament de l’increment que, si és el cas, s’haja produït i del
dret de conversió en una moneda alternativa i les condicions per a exercir
aquesta conversió.

n S’informarà obligatòriament quan el valor de l’import degut pel
prestatari o de les quotes periòdiques diferisca en més del 20 per cent de
l’import que hauria correspost si s’haguera aplicat el tipus de canvi entre la
moneda del contracte de préstec i l’euro vigent en la data de formalització del
contracte de préstec.



2.3.Préstecs  hipotecaris

n Els préstecs amb garantia real suposen la modalitat amb més importància
relativa i amb més creixement, i dins d’aquesta la gran majoria estan
constituïts per préstecs hipotecaris, la major part destinats a finançament
d’habitatge.

n Independentment de la finalitat, els préstecs hipotecaris són operacions
d’amortització i la característica diferenciadora de les quals és que l’entitat
prestadora exigeix la constitució d’una garantia hipotecària.

n En l’ordenació jurídica espanyola, la hipoteca és un dret de garantia i, com
a tal, accessori a un altre de principal que és el préstec. La naturalesa de la
hipoteca permet continuar gaudint del bé hipotecat i, per tant, deixa intactes
les facultats anomenades materials o de disposició. En resum, la hipoteca és
una garantia i només s’executa en cas d’impagament.



2.3.1. Condicions financeres (recomanacions Banc d’Espanya)

n La quantia del préstec està condicionada a la valoració del bé a hipotecar i
generalment oscil·la entre el 70% i el 80% d’aquest valor (també s’ofereixen
préstecs hipotecaris pel 100% del valor del bé, però s’exigeixen garanties
complementàries).

n En general, es tracta d’operacions a llarg termini, entre 10 i 30 anys, i
sense limitacions pel que fa a la modalitat d’amortització.

n No hi ha tampoc limitacions en la moneda en què ha d’expressar-se
l’operació, per això es poden dur a terme préstecs hipotecaris en qualsevol
divisa.
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Evolución Euribor a 12m (Promedio anual)

Evolución plazo de contratación medio en operación hipotecaria vivienda (Promedio anual)

Evolución del ratio préstamo/valor de tasación (LTV) (Promedio anual)

(*) promedio enero-septiembre
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Evolución importe medio del préstamo hipotecario (nueva contratación)

Evolución cuota hipotecaria media (sobre nueva contratación a tipo de interés variable) 
(*)

(*)
 Cálculo obtenido a partir de la información trimestral sobre el importe medio financiado, el plazo medio de amortización y el tipo 

de interés medio de las operaciones constituidas con un tipo variable
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2.3.2. Tants efectius

DESPESES

a) Despeses derivades de la comprovació de la idoneïtat de l’immoble per
a servir com a garantia de l’operació:

qDespeses d’obtenció de la nota del registre de la propietat.
qDespeses de taxació.

b) Assegurances.
Els béns hipotecats han de comptar amb una assegurança de danys
obligatòria. També és freqüent que l’entitat exigisca una assegurança
d’amortització que cobrisca la defunció, invalidesa o desocupació del
prestatari.



2.3.2. Tants efectius
DESPESES
c) Despeses derivades de la garantia hipotecària.

①Despeses de constitució d’hipoteca:
qHonoraris notarials
qImpost d’actes jurídics documentats (AJD)
qDespeses registrals d’inscripció
qDespeses de gestió

② Despeses d’alçament d’hipoteca:
qHonoraris notarials
qImpost d’actes jurídics documentats (AJD)
qDespeses registrals d’alçament d’hipoteca
qDespeses de gestió



Actes jurídics documentats

q És un impost que grava els actes formalitzats en document, com les
hipoteques, però també s’aplica a altres: lletres de canvi, bons de menys
de 18 mesos, transmissió de títols nobiliaris...

q En el cas de les hipoteques, el seu import es calcula com un percentatge
aplicat sobre la responsabilitat hipotecària (suma de capital,
interessos, interessos de demora, costes i despeses), que sol estar entre el
150 i el 200% de la quantia del préstec.

q El percentatge aplicable varia segons la comunitat autònoma
(Comunitat Valenciana 1,5%).



Despeses 
hipotecàries

Prestatari

Taxació de l’immoble

Nota simple 

Impost de transmissions patrimonials 

IVA

Prestador

Gestoria

Aranzels notarials de l’escriptura de 
préstec hipotecari

Inscripció de les garanties en el registre 
de la propietat 

IAJD

Llei 5/2019
“reguladora dels contractes de crèdit immobiliari”



TAE
n Per calcular la TAE d’un préstec hipotecari, l’entitat hi ha d’incloure:

q Els interessos que el client haurà de pagar (si és a tipus variable, calculats
al tipus que resulta de tenir en compte el valor de l’índex més el diferencial
en aquest moment). Modificat per la Llei 5/2019, art. 8.

En els contractes de crèdit que continguen clàusules que permeten 
modificacions del tipus deutor, la TAE es calcularà partint del supòsit que el 
tipus deutor i les altres despeses es mantindran sense canvis respecte al nivell 

fixat en el moment de la formalització del contracte.
q Totes les comissions i qualsevol altre tipus de despeses que el client

haja de pagar en relació amb el contracte de préstec i que siguen
conegudes per l’entitat.

q També s’hi haurà d’incloure el cost de tots els serveis accessoris
relacionats amb el contracte de préstec, en particular les primes
d’assegurança, si l’obtenció del préstec en les condicions ofertes està
condicionada a la prestació d’aquests serveis.



n Interessos de demora hipotecaris:

q Fins a 2012 eren de 5 vegades el tipus d’interès legal dels diners (4%):
20%.

q A partir de l’entrada en vigor de la modificació, gener 2013, per a noves
hipoteques i sobre les actuals que entren en mora s’aplica un tipus
d’interès de 3 vegades el tipus d’interès legal dels diners (4%): 12%.

q En 2015 el tipus d’interès legal baixà al 3,5% i, per tant, el tipus d’interés
per demora hipotecària és el 10,5%.

q Des del gener de 2016 fins a l’any 2019 el tipus d’interès legal ha baixat al
3% i, per tant, el tipus d’interés per demora hipotecària és el 9%.



Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
Article 25. Interessos de demora

n En el cas de préstec o crèdit conclòs per una persona física que estiga garantit
mitjançant hipoteca sobre béns immobles per a ús residencial, l’interès de
demora serà l’interès remuneratori més tres punts percentuals al llarg del
període en què aquell resulte exigible.



2.3.2. Tants efectius

n INCENTIUS

q En sentit contrari, i per al cas de determinats préstecs hipotecaris,
pot haver-hi bonificacions en el tipus d’interès o subvencions
a fons perdut que suposen una disminució del cost del
finançament.

q Així mateix, també és freqüent l’existència de beneficis fiscals.
En el cas d’Espanya, i sempre que el préstec es destine a
l’adquisició de l’habitatge habitual pel subjecte passiu de l’IRPF,
són aquests:



Tractament fiscal de la compra de l’habitatge habitual fins 
al 31 de desembre de 2010.

§ La base de la deducció esta constituïda per totes les quantitats satisfetes en
cada període; això inclou l’amortització, els interessos i les altres despeses que
se’n deriven.

§ Hi ha un límit màxim d’inversió en habitatge amb dret a deducció establert
en 9.015€.

§ El percentatge general per a determinar la quantitat que es pot deduir és del
15%.



Tractament fiscal de la compra de l’habitatge habitual
des de l’1 de gener de 2011 i fins al 31/12/2012

§ Només tenen deducció del 100% les rendes inferiors a 17.707€ anuals, i
aquest percentatge es va reduint fins que la renda arribe als 24.170,20€,
moment en què no s’aplica cap tipus de deducció.

§ Els comptes habitatge deixen de tenir avantatges fiscals per als qui
guanyen més de 24.170,20€, mentre que els qui guanyen menys de 17.707€ es
dedueixen un 15% de com a màxim 9.015€.

§ La deducció fiscal per la compra d’habitatge habitual ha desaparegut per als
habitatges adquirits a partir del gener de 2013.



2.3.2. Tants efectius

n Per a calcular el tant efectiu de cost s’han d’incloure totes les
característiques comercials de l’operació que afecten el
prestatari.

n Si es desitja obtenir el cost financerofiscal caldrà valorar, a més,
l’estalvi fiscal derivat del seu especial règim fiscal.

n La TAE es calcularà com s’indica en l’annex II de la Llei
5/2019.



2.3.3.Normativa aplicable als préstecs hipotecaris
Atesa la gran importància adquirida pels préstecs hipotecaris per a la compra
d’habitatge, aquestes operacions gaudeixen d’una protecció especial, amb una
legislació més exigent i minuciosa que fins i tot, a vegades, limita la llibertat de
contractació. Normes principals:

n Llei 5/2019, de 15 de març, “reguladora dels contractes de crèdit immobiliari”,
que entrà en vigor el 16 de juny de 2019.

n CBE 1/2021 , per la qual es modifica la Circular 5/2012, a entitats de crèdit i
provïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i
responsabilitat en la concessió de préstecs.

n CBE 5/2012 sobre “entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament”.

n Ordre EHA/289/2011 de “transparència i protecció del client de serveis
bancaris”.

n Llei 41/2007, de 7 de desembre, de “reforma del mercat hipotecari”.

n Llei 2/1994, de 30 de març, sobre “subrogació i modificació de préstecs
hipotecaris”, modificada per la Llei 5/2019, de 15 de març.



2.3.3. Normativa aplicable als préstecs hipotecaris

Normativa
préstecs

hipotecaris

Condicions
de

contractació

Requisits
d’informació

Subrogació i
modificació

Índexs de referència  

Informació precontractual

Oferta vinculant

Informació contractual



1) Normes que afecten les condicions de contractació

a) Condicions per a la subrogació i modificació del préstec.

n L’objectiu de la normativa era facilitar la modificació de les
condicions financeres dels préstecs en vigor perquè els
titulars es pogueren beneficiar del descens dels tipus
d’interès. Les possibilitats potenciades per la normativa són
dues:



1) Normes que afecten les condicions de contractació

a) Condicions per a la subrogació i modificació del préstec.

1. Novació modificativa. És quan l’acord de modificació de les
condicions del contracte original es du a terme amb l’entitat
prestadora inicial i té un avantatge: es beneficia de les
reduccions de costos notarials i registrals establerts en la Llei
41/2007, de 7 de desembre, de reforma del mercat hipotecari.

En aquesta llei es diu que es consideren novacions amb aquests
avantatges les escriptures en què es pacten una o més de les
modificacions següents:

q l’ampliació o reducció de capital,
q l’alteració del termini,
q les condicions del tipus d’interès inicialment pactat o

vigent,
q el mètode o sistema d’amortització i qualssevol altres

condicions financeres del préstec, i
q la prestació o modificació de les garanties personals.



1) Normes que afecten les condicions de contractació
2. Subrogació. Quan una altra entitat de crèdit, diferent de la inicial, se

situa com a prestadora de l’operació. És a dir, quan es canvia el
préstec a una altra entitat de crèdit. A partir de l’entrada en vigor
de la Llei 5/2019:

n Durant els quinze dies naturals següents a aquesta data, l’entitat
creditora podrà oferir al deutor una modificació de les
condicions del seu préstec, en els termes que estime
convenients.

n Transcorregut el termini sense que el deutor haja
formalitzat amb l’entitat creditora la novació modificativa
del préstec o crèdit hipotecari, podrà atorgar-se l’escriptura de
subrogació. Desapareix el dret d’enervar la hipoteca.



n Si durant el període de durada del préstec es produïren una o diverses
subrogacions, el prestador subrogat haurà de ser reintegrat pel
prestador subrogant en la part proporcional de l’impost i les
despeses que li van correspondre en el moment de la constitució del
préstec al subrogat d’acord amb els apartats anteriors.

n Solament es podran repercutir despeses o percebre comissions per
serveis relacionats amb els préstecs que hagen estat sol·licitats en
ferm o acceptats expressament per un prestatari o prestatari potencial
i sempre que responguen a serveis efectivament prestats o despeses
efectuades que puguen acreditar-se.



1) Normes que afecten les condicions de contractació
n En els últims 20 anys s’han anat introduint una sèrie de mesures dirigides a

facilitar l’ús d’aquestes possibilitats i a abaratir els costos de la seua
utilització (rebaixes dels honoraris notarials i registrals de les novacions
i subrogacions, limitació de la comissió de cancel·lació anticipada
màxima dels préstecs).



1) Normes que afecten les condicions de contractació
Ø La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, la

compensació o comissió pel reembossament anticipat:

1) Préstec a tipus d’interès variable si l’amortització (total o parcial) es
realitza, dues opcions:

q Durant els 5 primers anys de la vida del préstec, aquesta compensació
té una quantia màxima del 0,15%.

q Durant els 3 primers anys de la vida del préstec, aquesta compensació
té una quantia màxima del 0,25%.



1) Normes que afecten les condicions de contractació

Ø La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari,
canvia la compensació o comissió pel reembossament anticipat:

2) Préstec a tipus d’interès fix si l’amortització (total o parcial)
es realitza:

q Durant els 10 primers anys de la vida del préstec, aquesta
compensació té una quantia màxima del 2%.

q A partir dels 10 primers anys de la vida del préstec, aquesta
compensació té una quantia màxima de l’1,5%.



1) Normes que afecten les condicions de contractació
3) En cas de novació del tipus d’interès aplicable o de subrogació d’un

tercer en els drets del creditor, sempre que en tots dos casos suposen
l’aplicació durant la resta de vigència del contracte d’un tipus
d’interès fix en substitució d’un altre variable:

q Durant els 3 primers anys de vigència del contracte de préstec, la
compensació o comissió per reembossament o amortització
anticipada no podrà superar la pèrdua financera que puga sofrir el
prestador, amb el límit del 0,15% del capital reembossat
anticipadament.

q Transcorreguts els 3 primers anys de vigència del contracte de
préstec, el prestador no podrà exigir cap compensació o
comissió en cas de novació del tipus d’interès aplicable o de
subrogació de creditor en què es pacte l’aplicació, d’ara endavant i
per a la resta de la vida del préstec, d’un tipus d’interès fix.



1) Normes que afecten les condicions de contractació

b) Normes sobre índexs de referència.

n Pel que fa als índexs de referència que s’han d’utilitzar en els préstecs
hipotecaris a interès variable, la llei només exigeix la publicació d’una
sèrie d’índexs amb caràcter oficial perquè els puguen utilitzar les
entitats.

n Aquests índexs són recollits en la norma 14 de la CBE 5/2012, i la
seua definició i forma de càlcul, en l’annex 8 de la mateixa circular.

n La utilització d’aquests índexs no és obligatòria per a les entitats, que
poden utilitzar qualsevol altre índex que complisca els requisits
enunciats en l’article 26 de l’Ordre EHA/2899/2011. Bàsicament,
índexs que no siguen influenciables o manipulables per les entitats.



1) Normes que afecten les condicions de contractació
n Es consideren oficials els següents tipus de referència (Circular del

BdE 1/2021, modifica la norma 14a i l’annex 8 de la Circular 5/2012 i
proporciona la definició dels nous tipus d’interès oficials.).

a) Tipus de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic
de termini entre dos i sis anys.

b) Euríbor a una setmana
c) Euríbor a un mes
d) Euríbor a tres mesos
e) Euríbor a sis mesos
f) Euríbor a un any
g) Permuta d’interessos/interest rate swap (IRS) al termini de cinc

anys.
h) El MIBOR, exclusivament per als préstecs hipotecaris formalitzats

abans de l’1 de gener de 2000.



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1901.pdf
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19.    TIPOS DE INTERÉS 19.1   (1ª parte) Tipos de interés legales, euríbor,
A)  Tipos de interés legales y otros tipos de referencia (a)

  (e) Este tipo de interés dejó de tener la consideración de tipo de referencia oficial del mercado hipotecario para los préstamos formalizados a partir del 1 de enero de 2000.
 (d) Para consultar otros tipos que dejaron de tener la consideración de tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario, véanse publicaciones anteriores a enero de 2021.
 establecido en el anejo 8 de la Circular 5/2012 de Banco de España, este índice no se corregirá en el caso de que el BCE modificara posteriormente el tipo publicado.
 (c) Este tipo corresponde al elaborado y publicado por el BCE desplazado un mes a efectos de su utilización como tipo de referencia del mercado hipotecario. Según lo
 disponibles en el cuadro 9.1 de la publicación de Indicadores Económicos y en el cuadro 1.15 del Boletín Estadístico. 
 tres meses, seis meses), incorporados por la Orden ETD/699/2020, muestran  observaciones desde enero de 2021. Las series estadísticas completas, con datos previos, están
 (b) Con el fin de coincidir con la información difundida en el BOE, las columnas de este cuadro que contienen las series de los nuevos plazos del Euríbor (una semana, un mes,
 Hasta ese momento son provisionales y su difusión en este cuadro se realiza a efectos informativos exclusivamente.
 (a) Los datos de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario (Orden EHA/2899/2011 y CBE 5/2012) tienen carácter oficial al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                                        

                Mercado hipotecario: Tipos de referencia oficiales                        Otros                         
                                                                                          tipos de    Fecha publicación 
                                                                                          referencia                     
                                           Tipo medio   Tipo medio                       del mercado          BOE        
                                           préstamos    préstamos a              Deuda    hipotecario                     

                  Euribor                  hipotecarios  la vivienda   Interest   Pública.    (d)                          
                    (b)                    a mas de 3   entre uno y    Rate    Rendimien-                                 
                                           años,adqui-  5 años.       Swap    to interno                                 

                                           sición de    Entidades     (IRS)    mercado                                  
                                           vivienda     de crédito   a cinco  secundario                Tipos     Tipos  
                                           libre.Enti-  en la zona    años    entre 2 y    Míbor a     cols.     cols.  

   Una      Un      Tres    Seis    Un     dades de     euro (c)               6 años      un año     1 a 5,     6, 7   
  semana    mes     meses   meses   año    crédito en                                                 8 y 9      y 10   

                                             España                                          (e)                        
                                                            

18       ... ... ... ... -0,173 1,921 1,844 0,354 0,137 -0,173 ... ... 
19       ... ... ... ... -0,215 1,935 1,730 -0,137 -0,029 -0,215 ... ... 
20       ... ... ... ... -0,303 1,727 1,573 -0,345 -0,164 -0,303 ... ... 

20 Ene   ... ... ... ... -0,253 1,825 1,580 -0,186 -0,235 -0,253 4-02-20 20-02-20
     Feb   ... ... ... ... -0,288 1,816 1,520 -0,303 -0,219 -0,288 3-03-20 19-03-20
     Mar   ... ... ... ... -0,266 1,765 1,540 -0,282 -0,166 -0,266 2-04-20 18-04-20
     Abr   ... ... ... ... -0,108 1,754 1,550 -0,224 -0,075 -0,108 5-05-20 21-05-20
     May   ... ... ... ... -0,081 1,745 1,540 -0,292 -0,049 -0,081 2-06-20 18-06-20
     Jun   ... ... ... ... -0,147 1,744 1,580 -0,300 -0,054 -0,147 2-07-20 18-07-20
     Jul   ... ... ... ... -0,279 1,745 1,640 -0,363 -0,070 -0,279 4-08-20 20-08-20
     Ago   ... ... ... ... -0,359 1,743 1,580 -0,380 -0,077 -0,359 2-09-20 18-09-20
     Sep   ... ... ... ... -0,415 1,700 1,610 -0,418 -0,133 -0,415 2-10-20 20-10-20
     Oct   ... ... ... ... -0,466 1,663 1,610 -0,459 -0,232 -0,466 4-11-20 19-11-20
     Nov   ... ... ... ... -0,481 1,661 1,580 -0,460 -0,302 -0,481 2-12-20 18-12-20
     Dic   ... ... ... ... -0,497 1,563 1,540 -0,469 -0,356 -0,497 5-01-21 20-01-21

21 Ene   -0,568 -0,562 -0,547 -0,529 -0,505 ... ... -0,449 -0,382 -0,505 2-02-21 ... 



http://www.bde.es/clientebanca/tipo/entidades.htm
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2.13. Tipos de interés contratados en los nuevos créditos hipotecarios sobre 
vivienda 

TIPOS DE INTERÉS CONTRATADOS EN NUEVOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA. 4º TRIMESTRE 2020 

 
La contratación a tipo de interés fijo sigue creciendo, alcanzando en el cuarto trimestre el 55,74% del total, un 
nuevo máximo histórico, volviendo a formalizarse más créditos hipotecarios a tipo fijo que a tipo variable. En 
consecuencia, la contratación a tipo de interés variable ha sido del 44,26%, un nuevo mínimo histórico, 
formalizándose su práctica totalidad con el EURIBOR como índice de referencia (43,44% del total). 

Con estos resultados la contratación a tipo de interés fijo se ha incrementado en 6,15 pp, dando lugar al 
correspondiente descenso en la contratación a tipo de interés variable. Esta ha sido la tendencia predominante 
durante los últimos años, aunque el trimestre precedente se produjo un incremento de la contratación a tipo 
de interés variable. Por tanto, parece que la tendencia sigue mostrando la mayor fortaleza de la contratación a 
tipo de interés fijo. 

En la gran mayoría de comunidades autónomas se han formalizado más créditos hipotecarios a tipo fijo que a 
tipo variable, concretamente en catorce. Las únicas en las que la contratación a tipo variable ha sido superior 
han sido Extremadura (60,66%), País Vasco (56,58%) y Comunidad de Madrid (53,82%). Por el contrario, el 
mayor peso en contratación a tipo fijo se ha alcanzado en La Rioja (69,93%), Comunidad Foral de Navarra 
(69,07%) y Cantabria (67,78%). 

La gran mayoría de comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales en la contratación a tipo 
de interés fijo, concretamente quince. Las únicas que han mejorado el peso de contratación a tipo variable han 
sido La Rioja (3,80 pp) y Cantabria (1,46 pp). Los mayores ascensos en contratación a tipo fijo se han registrado 
en Canarias (21,51 pp), Galicia (14,45 pp) e Illes Balears (14,03 pp). 

Para el conjunto del año 2020 la contratación a tipo de interés fijo también ha superado a la contratación a tipo 
de interés variable, con resultados del 53,10% y 46,90%, respectivamente, lo que ha supuesto un nuevo 
máximo histórico en contratación a tipo de interés fijo y mínimo histórico en contratación a tipo de interés 
variable. La práctica totalidad del crédito a tipo de interés variable a utilizado el EURIBOR como índice de 
referencia (46,02% del total). 



Estadística Registral Inmobiliaria 4º Trimestre 2020 
 

 Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España 68 
 

1,19 %

53,10 %

98,81 %

46,90 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

03
4T

04
1T

04
2T

04
3T

04
4T

05
1T

05
2T

05
3T

05
4T

06
1T

06
2T

06
3T

06
4T

07
1T

07
2T

07
3T

07
4T

08
1T

08
2T

08
3T

08
4T

09
1T

09
2T

09
3T

09
4T

10
1T

10
2T

10
3T

10
4T

11
1T

11
2T

11
3T

11
4T

12
1T

12
2T

12
3T

12
4T

13
1T

13
2T

13
3T

13
4T

14
1T

14
2T

14
3T

14
4T

15
1T

15
2T

15
3T

15
4T

16
1T

16
2T

16
3T

16
4T

17
1T

17
2T

17
3T

17
4T

18
1T

18
2T

18
3T

18
4T

19
1T

19
2T

19
3T

19
4T

20
1T

20
2T

20
3T

20
4T

Evolución de los tipos de interés contratados en los créditos hipotecarios sobre vivienda. 
Fijos vs Variables (resultados interanuales)

FIJOS VARIABLES EURIBOR

 

92,50 %

46,02 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

03
4T

04
1T

04
2T

04
3T

04
4T

05
1T

05
2T

05
3T

05
4T

06
1T

06
2T

06
3T

06
4T

07
1T

07
2T

07
3T

07
4T

08
1T

08
2T

08
3T

08
4T

09
1T

09
2T

09
3T

09
4T

10
1T

10
2T

10
3T

10
4T

11
1T

11
2T

11
3T

11
4T

12
1T

12
2T

12
3T

12
4T

13
1T

13
2T

13
3T

13
4T

14
1T

14
2T

14
3T

14
4T

15
1T

15
2T

15
3T

15
4T

16
1T

16
2T

16
3T

16
4T

17
1T

17
2T

17
3T

17
4T

18
1T

18
2T

18
3T

18
4T

19
1T

19
2T

19
3T

19
4T

20
1T

20
2T

20
3T

20
4T

Evolución de los índices de referencia contratados en los créditos hipotecarios sobre vivienda 
a tipo de interés variable (resultados interanuales)

EURIBOR IRPH OTROS
 

 





Febrer 2021

FINANZAS & MERCADOS  

Sábado 20 febrero 202116 Expansión

Batalla hipotecaria: los préstamos 
fijos y variables compiten en precio
GUERRA COMERCIAL/ Con el euribor anclado en el -0,50%, las entidades financieras ya sólo bajan los precios 
de los préstamos fijos, que caen oficialmente hasta el 2,77% de media. Pero el descenso real es mayor.

E.Utrera. Madrid 
La banca española ha puesto 
en marcha el rodillo en el 
mercado hipotecario para 
vender más préstamos a tipo 
fijo que nunca. La estrategia 
no es nueva, pero está alcan-
zando la máxima expresión 
desde el último trimestre del 
año pasado. 

Según los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el precio medio de 
las nuevas hipotecas fijas fir-
madas en noviembre se situó 
en el 2,77%, frente al 2,19% de 
los préstamos variables.  

La diferencia entre ambas 
modalidades ya es de apenas 
0,58 puntos, muy por debajo 
de los 0,66 de octubre y de los 
0,72 de septiembre. Y mucho 
más lejos aún quedan los más 
de 0,80 puntos registrados 
cuando empezó el año y los ti-
pos fijos medios todavía se si-
tuaban por encima del 3%. 

La banca no repara en es-
fuerzos para conseguir el ob-
jetivo. En los once primeros 
meses del año pasado, el pre-
cio de las hipotecas fijas bajó 
un 9%, desde el 3,05% hasta el 
2,77%, mientras que el de las 
variables apenas se ha movido 
desde el 2,18% hasta el 2,19%. 
Una tendencia que coge más 
fuerza aún en este arranque 
de 2021.  

Openbank y Bankinter han 
protagonizado los primeros 
grandes movimientos del 
ejercicio, y los dos han ido 
exactamente en la misma di-
rección. El denominador co-
mún de ambos es que sólo re-
ducen los precios de las hipo-
tecas a tipo fijo y mixto, como 
ya hicieron Evo Banco e ING 
a finales del año pasado. 

Ofensiva 
El banco digital de Santander 
(ver tabla adjunta) ha metido 
la sexta velocidad a su escapa-
rate de ofertas a tipo fijo, que 
es el cuarto mejor del merca-
do tras MyInvestor, Evo Ban-
co y Targobank. Ofrece entre 
el 1,70% y el 1,89% TAE (tasa 
anual equivalente, que recoge 
todos los gastos de la opera-
ción) entre los 15 y los 30 años. 
Por su parte, Bankinter ha re-
bajado sus tipos fijos hasta ni-
veles muy próximos ya al 2% 
que acercan su oferta a las 
más agresivas del mercado.  

Unas ofertas actualizadas a 
la baja que deben acelerar el 
proceso para completar el gi-
ro histórico del mercado hi-

CADA VEZ MÁS CERCA

Tipo fijo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Evolución del tipo medio de las hipotecas a tipo fijo y variable. En 2020, en %

Fuente: INE

3,05 3,02
2,92 2,86 2,87 2,88 2,86 2,87 2,84 2,85 2,77

Tipo variable

2,22

2,47

2,21
2,13 2,12 2,14

2,27 2,18 2,12 2,19 2,19

E.U. Madrid 
La caída continua de los pre-
cios de las hipotecas a tipo fijo 
y el parón en el descenso de 
los de las variables pone a los 
compradores de vivienda an-
te una gran disyuntiva. Se tra-
ta de aprovechar los mínimos 
históricos del euribor para 
contratar un préstamo varia-
ble y seguir beneficiándose de 
una larga era de tipos negati-
vos o, por el contrario, de 
blindar el futuro con una hi-
poteca fija a los precios más 
bajos de la historia. 

No hay receta mágica para 
elegir la mejor hipoteca del 
mercado. Simplemente, por-
que la oferta más adecuada es 
siempre la que mejor se adap-
ta a las necesidades persona-
les, económicas y de carácter 
del comprador de casa. 

La primera recomenda-
ción es no ir nunca contra 
nuestro perfil. Es decir, no 
contratar nunca una hipoteca 
variable si no somos capaces 
de soportar potenciales subi-
das futuras del euribor. Ofer-
tas como las de MyInvestor,  
Evo Banco, Openbank o Tar-
gobank con tipos de interés 
inferiores al 2% TAE en todos 
los plazos permiten hipote-
carse a tipo fijo a unos niveles 
nunca vistos. Incluso, los me-
jores tipos del mercado po-
drían bajar un poco más en 

plena guerra hipotecaria, pe-
ro son tan competitivos que 
los expertos creen que quien 
necesite ahora una vivienda 
no debe demorar la compra.  

Siempre sobre el papel, la 
hipoteca fija está especial-
mente indicada para quienes, 
con sueldos medios o altos y 
sin grandes ahorros acumula-
dos, no tienen perspectivas 
de mejoras salariales y quie-
ren una hoja de ruta estable 
de pagos. En este grupo en-
tran también las personas 
mayores de 45 años con una 
vida laboral estable. 

Por el contrario, la hipote-
ca variable encaja mejor con 
las capas de población más jó-
venes. Es decir, con personas 
que tienen potencial de creci-
miento profesional y salarial 
en sus empresas y que prefie-

ren pagar menos ahora sa-
biendo que en un futuro au-
mentarán su poder adquisiti-
vo y de ahorro. Una mejora 
que les permitiría hacer fren-
te a la posible subida del euri-
bor que hoy por hoy no se vis-
lumbra. Los expertos dan por 
hecho que el principal indica-
dor para fijar el precio de las 
hipotecas se mantendrá en 
tasas negativas todo este año 
y posiblemente también du-
rante 2022. 

Quienes apuesten por la hi-
poteca variable deben acep-

tar un período de un año en el 
que pagarán un tipo fijo que 
en las mejores ofertas se sitúa 
entre el 0,95% y el 1,99%. Se 
trata de un mecanismo de-
fensivo de la banca para blin-
darse del actual escenario de 
tipos cero.  

La tercera opción es la hi-
poteca mixta, que combina el 
pago el pago de una cuota fija 
mensual durante los prime-
ros años y después aplica una 
variable hasta el final del 
préstamo. Una opción que 
con el euribor en negativo es 
menos atractiva. En cual-
quier caso, la Ley Hipotecaria 
aprobada en 2019 abre un 
amplio universo de posibili-
dades a los hipotecados, ya 
que ahora es mucho más sen-
cillo y barato reconvertir una 
hipoteca variable en una fija. 

Las claves para elegir la mejor hipoteca 
Los precios actuales 
son tan competitivos 
que si hay interés 
por comprar es  
un buen momento

Los expertos dan por 
hecho que el euribor 
seguirá en negativo 
al menos hasta  
bien entrado 2022

Los precios de las 
hipotecas siguen en 
zona de mínimos his-
tóricos. El tipo medio 
se situó en el 2,45% 
en noviembre frente 
al 2,47% de octubre.  

TIPO MEDIO

potecario hacia el préstamo 
fijo. De momento, no hay res-
puesta al otro lado.  

Los préstamos variables no 
han experimentado bajada al-
guna en la oferta oficial de los 
bancos en estas primeras se-
manas de 2021. Sí ha tocado 
los precios Banco Santander, 
pero para subirlos, en un mo-
vimiento que según los exper-
tos podría ser seguido pronto 
por otros competidores.  

Los últimos datos oficiales 
de noviembre dicen que el 
49,2% de las hipotecas se fir-
maban a tipo fijo y el 51,8% a  
variable. Por lo tanto, la espa-
das siguen en todo lo alto, por-
que los mínimos históricos 
del euribor siguen estimulan-

MEJORES HIPOTECAS A TIPO VARIABLE 
Con máxima bonificación. Ordenadas de menor a mayor diferencial

MyInvestor                                                  1,59                         E+0,69                       4.000 70 

Evo Banco                                              E+0,89                         E+0,88                                –  80  

Kutxabank                                                   1,45                         E+0,89                       3.000 80 

Targobank                                                   0,95                         E+0,95                                –  80 

Abanca                                                          1,65                         E+0,99                       2.500 80 

Bankinter                                                    1,99                         E+0,99                                –  80 

BBVA                                                              1,99                         E+0,99                                –  80 

ING                                                                 1,99                         E+0,99                                –  80 

Openbank                                                    1,99                         E+0,99                           900 80 

E = Euribor. Fuente: Elaboración propia

do hipotecas variables com-
petitivas. Pero la banca sigue 
echando el resto.  

“Cada vez más, los bancos 

están haciendo ofertones a ti-
po fijo, con tipos nominales 
que pueden llegar al 0,70% 
para clientes muy solventes. 

Es lo nunca visto”, asegura Ri-
card Garriga, primer ejecuti-
vo del bróker hipotecario 
Trioteca.   

MEJORES HIPOTECAS A TIPO FIJO  
Con máxima bonificación. Ordenadas de más barata a más cara en conjunto en los distintos plazos

  MyInvestor            15             1,28                  0  

                                     20             1,58                  0 

                                      25             1,68                  0 

                                      30                –                     – 

  Evo Banco              15              1,67                  0 

                                      20             1,67                  0 

                                      25             1,67                  0  

                                     30             1,67                  0 

  Targobank              15             1,58                  0  

                                     20             1,67                  0 

                                      25             1,86                  0 

                                      30             1,90                  0 

  Openbank              15             1,70                  0  

                                     20             1,80                  0 

                                      25             1,85                  0 

                                      30             1,89                  0

Entidad Plazo 
años

Tipo TAE 
(%)

Comisión 
apertura  

Entidad Plazo 
años

Tipo TAE 
(%)

Comisión 
apertura  

Fuente: Elaboración propia

 
Entidad

Primer año  
TAE (%)

Diferencial 
(%)

Ingresos mínimos 
(euros/mes)

Financiación 
(%)

Una cifra que coincide ple-
namente con el de su compe-
tidor iAhorro, que asegura 
que los tipos de interés del 
0,70% ya están en la oferta co-
mercial más agresiva de algu-
nas entidades.  

Por lo tanto, los precios a ti-
po fijo que se negocian en las 
plataformas son sensible-
mente inferiores a los oficia-
les y cabe esperar que acer-
quen las condiciones de las hi-
potecas variables y fijas du-
rante este ejercicio hasta ni-
veles nunca vistos.   

El resultado de este movi-
miento es la oferta de hipote-
cas más atractiva de la historia 
en todos los segmentos del 
producto. 
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Batalla hipotecaria: los préstamos 
fijos y variables compiten en precio
GUERRA COMERCIAL/ Con el euribor anclado en el -0,50%, las entidades financieras ya sólo bajan los precios 
de los préstamos fijos, que caen oficialmente hasta el 2,77% de media. Pero el descenso real es mayor.

E.Utrera. Madrid 
La banca española ha puesto 
en marcha el rodillo en el 
mercado hipotecario para 
vender más préstamos a tipo 
fijo que nunca. La estrategia 
no es nueva, pero está alcan-
zando la máxima expresión 
desde el último trimestre del 
año pasado. 

Según los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el precio medio de 
las nuevas hipotecas fijas fir-
madas en noviembre se situó 
en el 2,77%, frente al 2,19% de 
los préstamos variables.  

La diferencia entre ambas 
modalidades ya es de apenas 
0,58 puntos, muy por debajo 
de los 0,66 de octubre y de los 
0,72 de septiembre. Y mucho 
más lejos aún quedan los más 
de 0,80 puntos registrados 
cuando empezó el año y los ti-
pos fijos medios todavía se si-
tuaban por encima del 3%. 

La banca no repara en es-
fuerzos para conseguir el ob-
jetivo. En los once primeros 
meses del año pasado, el pre-
cio de las hipotecas fijas bajó 
un 9%, desde el 3,05% hasta el 
2,77%, mientras que el de las 
variables apenas se ha movido 
desde el 2,18% hasta el 2,19%. 
Una tendencia que coge más 
fuerza aún en este arranque 
de 2021.  

Openbank y Bankinter han 
protagonizado los primeros 
grandes movimientos del 
ejercicio, y los dos han ido 
exactamente en la misma di-
rección. El denominador co-
mún de ambos es que sólo re-
ducen los precios de las hipo-
tecas a tipo fijo y mixto, como 
ya hicieron Evo Banco e ING 
a finales del año pasado. 

Ofensiva 
El banco digital de Santander 
(ver tabla adjunta) ha metido 
la sexta velocidad a su escapa-
rate de ofertas a tipo fijo, que 
es el cuarto mejor del merca-
do tras MyInvestor, Evo Ban-
co y Targobank. Ofrece entre 
el 1,70% y el 1,89% TAE (tasa 
anual equivalente, que recoge 
todos los gastos de la opera-
ción) entre los 15 y los 30 años. 
Por su parte, Bankinter ha re-
bajado sus tipos fijos hasta ni-
veles muy próximos ya al 2% 
que acercan su oferta a las 
más agresivas del mercado.  

Unas ofertas actualizadas a 
la baja que deben acelerar el 
proceso para completar el gi-
ro histórico del mercado hi-
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Tipo fijo
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Evolución del tipo medio de las hipotecas a tipo fijo y variable. En 2020, en %

Fuente: INE

3,05 3,02
2,92 2,86 2,87 2,88 2,86 2,87 2,84 2,85 2,77

Tipo variable

2,22

2,47

2,21
2,13 2,12 2,14

2,27 2,18 2,12 2,19 2,19

E.U. Madrid 
La caída continua de los pre-
cios de las hipotecas a tipo fijo 
y el parón en el descenso de 
los de las variables pone a los 
compradores de vivienda an-
te una gran disyuntiva. Se tra-
ta de aprovechar los mínimos 
históricos del euribor para 
contratar un préstamo varia-
ble y seguir beneficiándose de 
una larga era de tipos negati-
vos o, por el contrario, de 
blindar el futuro con una hi-
poteca fija a los precios más 
bajos de la historia. 

No hay receta mágica para 
elegir la mejor hipoteca del 
mercado. Simplemente, por-
que la oferta más adecuada es 
siempre la que mejor se adap-
ta a las necesidades persona-
les, económicas y de carácter 
del comprador de casa. 

La primera recomenda-
ción es no ir nunca contra 
nuestro perfil. Es decir, no 
contratar nunca una hipoteca 
variable si no somos capaces 
de soportar potenciales subi-
das futuras del euribor. Ofer-
tas como las de MyInvestor,  
Evo Banco, Openbank o Tar-
gobank con tipos de interés 
inferiores al 2% TAE en todos 
los plazos permiten hipote-
carse a tipo fijo a unos niveles 
nunca vistos. Incluso, los me-
jores tipos del mercado po-
drían bajar un poco más en 

plena guerra hipotecaria, pe-
ro son tan competitivos que 
los expertos creen que quien 
necesite ahora una vivienda 
no debe demorar la compra.  

Siempre sobre el papel, la 
hipoteca fija está especial-
mente indicada para quienes, 
con sueldos medios o altos y 
sin grandes ahorros acumula-
dos, no tienen perspectivas 
de mejoras salariales y quie-
ren una hoja de ruta estable 
de pagos. En este grupo en-
tran también las personas 
mayores de 45 años con una 
vida laboral estable. 

Por el contrario, la hipote-
ca variable encaja mejor con 
las capas de población más jó-
venes. Es decir, con personas 
que tienen potencial de creci-
miento profesional y salarial 
en sus empresas y que prefie-

ren pagar menos ahora sa-
biendo que en un futuro au-
mentarán su poder adquisiti-
vo y de ahorro. Una mejora 
que les permitiría hacer fren-
te a la posible subida del euri-
bor que hoy por hoy no se vis-
lumbra. Los expertos dan por 
hecho que el principal indica-
dor para fijar el precio de las 
hipotecas se mantendrá en 
tasas negativas todo este año 
y posiblemente también du-
rante 2022. 

Quienes apuesten por la hi-
poteca variable deben acep-

tar un período de un año en el 
que pagarán un tipo fijo que 
en las mejores ofertas se sitúa 
entre el 0,95% y el 1,99%. Se 
trata de un mecanismo de-
fensivo de la banca para blin-
darse del actual escenario de 
tipos cero.  

La tercera opción es la hi-
poteca mixta, que combina el 
pago el pago de una cuota fija 
mensual durante los prime-
ros años y después aplica una 
variable hasta el final del 
préstamo. Una opción que 
con el euribor en negativo es 
menos atractiva. En cual-
quier caso, la Ley Hipotecaria 
aprobada en 2019 abre un 
amplio universo de posibili-
dades a los hipotecados, ya 
que ahora es mucho más sen-
cillo y barato reconvertir una 
hipoteca variable en una fija. 

Las claves para elegir la mejor hipoteca 
Los precios actuales 
son tan competitivos 
que si hay interés 
por comprar es  
un buen momento

Los expertos dan por 
hecho que el euribor 
seguirá en negativo 
al menos hasta  
bien entrado 2022

Los precios de las 
hipotecas siguen en 
zona de mínimos his-
tóricos. El tipo medio 
se situó en el 2,45% 
en noviembre frente 
al 2,47% de octubre.  

TIPO MEDIO

potecario hacia el préstamo 
fijo. De momento, no hay res-
puesta al otro lado.  

Los préstamos variables no 
han experimentado bajada al-
guna en la oferta oficial de los 
bancos en estas primeras se-
manas de 2021. Sí ha tocado 
los precios Banco Santander, 
pero para subirlos, en un mo-
vimiento que según los exper-
tos podría ser seguido pronto 
por otros competidores.  

Los últimos datos oficiales 
de noviembre dicen que el 
49,2% de las hipotecas se fir-
maban a tipo fijo y el 51,8% a  
variable. Por lo tanto, la espa-
das siguen en todo lo alto, por-
que los mínimos históricos 
del euribor siguen estimulan-

MEJORES HIPOTECAS A TIPO VARIABLE 
Con máxima bonificación. Ordenadas de menor a mayor diferencial

MyInvestor                                                  1,59                         E+0,69                       4.000 70 

Evo Banco                                              E+0,89                         E+0,88                                –  80  

Kutxabank                                                   1,45                         E+0,89                       3.000 80 

Targobank                                                   0,95                         E+0,95                                –  80 

Abanca                                                          1,65                         E+0,99                       2.500 80 

Bankinter                                                    1,99                         E+0,99                                –  80 

BBVA                                                              1,99                         E+0,99                                –  80 

ING                                                                 1,99                         E+0,99                                –  80 

Openbank                                                    1,99                         E+0,99                           900 80 

E = Euribor. Fuente: Elaboración propia

do hipotecas variables com-
petitivas. Pero la banca sigue 
echando el resto.  

“Cada vez más, los bancos 

están haciendo ofertones a ti-
po fijo, con tipos nominales 
que pueden llegar al 0,70% 
para clientes muy solventes. 

Es lo nunca visto”, asegura Ri-
card Garriga, primer ejecuti-
vo del bróker hipotecario 
Trioteca.   

MEJORES HIPOTECAS A TIPO FIJO  
Con máxima bonificación. Ordenadas de más barata a más cara en conjunto en los distintos plazos

  MyInvestor            15             1,28                  0  

                                     20             1,58                  0 

                                      25             1,68                  0 

                                      30                –                     – 

  Evo Banco              15              1,67                  0 

                                      20             1,67                  0 

                                      25             1,67                  0  

                                     30             1,67                  0 

  Targobank              15             1,58                  0  

                                     20             1,67                  0 

                                      25             1,86                  0 

                                      30             1,90                  0 

  Openbank              15             1,70                  0  

                                     20             1,80                  0 

                                      25             1,85                  0 

                                      30             1,89                  0

Entidad Plazo 
años

Tipo TAE 
(%)

Comisión 
apertura  

Entidad Plazo 
años

Tipo TAE 
(%)

Comisión 
apertura  

Fuente: Elaboración propia
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Una cifra que coincide ple-
namente con el de su compe-
tidor iAhorro, que asegura 
que los tipos de interés del 
0,70% ya están en la oferta co-
mercial más agresiva de algu-
nas entidades.  

Por lo tanto, los precios a ti-
po fijo que se negocian en las 
plataformas son sensible-
mente inferiores a los oficia-
les y cabe esperar que acer-
quen las condiciones de las hi-
potecas variables y fijas du-
rante este ejercicio hasta ni-
veles nunca vistos.   

El resultado de este movi-
miento es la oferta de hipote-
cas más atractiva de la historia 
en todos los segmentos del 
producto. 
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2.15. Cuota hipotecaria mensual y porcentaje con respecto al coste salarial 

CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL MEDIA (€) Y % RESPECTO COSTE SALARIAL MENSUAL. 4º TRIMESTRE 2020 

 
Los indicadores de accesibilidad han registrado un buen comportamiento durante el último trimestre del año, 
dando lugar a una reducción del -4,33% en la cuota hipotecaria mensual media y un descenso de -1,33 pp en el 
porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial. 

De este modo, la cuota hipotecaria mensual media se ha situado en los 592,02 € y el porcentaje de dicha cuota 
con respecto al coste salarial en el 31,04%. 

Este buen comportamiento ha sido como consecuencia de la reducción del endeudamiento hipotecario por 
vivienda (-1,20%) y el ascenso de los plazos medios de contratación (4,61%), actuando en sentido negativo el 
ascenso de los tipos de interés (0,02 pp) y el ligero descenso de los salarios (-0,23%). En este caso las fuerzas 
con efecto positivo han presentado mayor intensidad que las variables en sentido negativo, mejorando los 
indicadores de accesibilidad. 

Los mayores importes medios en cuota hipotecaria mensual media se han registrado en Illes Balears (878,17 €), 
Comunidad de Madrid (829,95 €), Cataluña (689,53 €) y País Vasco (677,28 €), siendo las únicas que superan la 
media nacional (592,02 €). Por el contrario, los menores importes medios se han registrado en Extremadura 
(348,33 €), Región de Murcia (369,98 €) y Castilla – La Mancha (423,33 €). 

En cuanto al porcentaje de dicha cuota hipotecaria con respecto al coste salarial mensual medio, los mayores 
porcentajes se han registrado en Illes Balears (51,64%), Comunidad de Madrid (35,83%), Canarias (35,82%) y 
Cataluña (34,13%), mientras que las condiciones más favorables han correspondido a Región de Murcia 
(21,81%), Principado de Asturias (22,40%) y Extremadura (22,47%). 

En el último trimestre han predominado las mejoras en las condiciones de accesibilidad, dando lugar a 
reducciones trimestrales de la cuota hipotecaria mensual media en trece comunidades autónomas, frente a los 
incrementos en únicamente cuatro comunidades autónomas. Por su parte, en doce comunidades autónomas 
se ha reducido el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial, dando lugar a incrementos en cinco 
comunidades autónomas. 



2) Requisits d’informació

n Informació precontractual (Norma 6 CBE 5/2012 i articles 20 a 25 de
l’Ordre EHA/2899/2011):

q Les entitats han de facilitar de forma gratuïta al client tota la
informació precontractual que calga perquè puga comparar ofertes
semblants i adoptar una decisió informada sobre un servei bancari.

q Aquesta informació ha de ser clara, suficient i no enganyosa.

q Ha d’incloure l’import de totes les comissions i despeses de qualsevol
naturalesa cobrats per l’entitat.



Brokers hipotecaris o Hipotech

n Hipoo, Trioteca, Helloteca, Finteca o iAhorro.

n Analitzen la informació que reben del client i busquen el millor
préstec del mercat.

n El cost va a càrrec del banc i es troba entre un 0,5% i un 1% del
valor prestat.



Informació precontractual
n Les entitats de crèdit han de proporcionar als clients que ho sol·liciten

informació clara i suficient sobre els préstecs que ofereixen. Aquesta
informació s’ha de recollir en la fitxa d’informació precontractual
(FIPRE). (Vegeu Aula Virtual)

n Llei 5/2019, de 15 de març de 2019, reguladora dels contractes de crèdit
immobiliari - Article 14. Normes de transparència en la
comercialització de préstecs immobiliaris:

q La informació personalitzada es facilitarà mitjançant la fitxa europea
d’informació normalitzada (FEIN) que tindrà la consideració d’oferta
vinculant per a l’entitat durant el termini pactat fins a la signatura del
contracte que, com a mínim, haurà de ser de deu dies.

q Una fitxa d’advertiments estandarditzats (FiAE) en la qual s’informarà
el prestatari de l’existència de les clàusules o elements rellevants.



Fitxa europea d’informació normalitzada (FEIN)
n Característiques principals del préstec:

q Import i moneda del préstec a concedir.
q Durada del préstec.
q Valor del bé immoble que s’ha pres com a hipòtesi per a preparar

aquesta fitxa d’informació.
q Import màxim de préstec disponible en relació amb el valor del bé

immoble o valor mínim del bé immoble exigit per a prestar l’import
indicat.

n Tipus d’interès i altres despeses - La taxa anual equivalent (TAE)

q Costos únics (registre hipoteca...)
q Periòdics (canvi tipus interès… )
q Despeses desconegudes per al prestador i que no s’inclouen per tant

en la TAE ...
n Periodicitat i nombre de pagaments.
n Import de cada quota.
n Reembossament anticipat.



Fitxa europea d’informació normalitzada (FEIN)

n Si el tipus d’interès és variable, la informació ha d’incloure:
q Les hipòtesis emprades per al càlcul de la TAE.
q Si escau, els límits aplicables a l’alça o a la baixa.
q Un advertiment que indique que la variació del tipus pot afectar el

nivell efectiu de la TAE.

n Per cridar l’atenció del prestatari, l’advertiment es remarcarà utilitzant
caràcters tipogràfics més grans i figurarà d’una manera destacada en el
cos principal de la FEIN.



Fitxa europea d’informació normalitzada (FEIN)

n L’advertiment ha d’anar acompanyat d’un exemple il·lustratiu sobre la TAE:

q Si la variació del tipus deutor té un límit a l’alça, se suposarà en
l’exemple que el tipus deutor augmenta en la primera ocasió en què
aquest augment siga possible al nivell màxim previst en el contracte de
crèdit.

q Si no hi ha límits a l’alça, l’exemple il·lustrarà la TAE al tipus deutor
més elevat dels últims 20 anys com a mínim, o si solament es disposa
de les dades subjacents utilitzades per al càlcul del tipus deutor per a un
període inferior a 20 anys, del període més llarg pel qual aquests dades
estiguen disponibles, sobre la base del màxim valor de qualsevol tipus de
referència extern utilitzat per al càlcul del tipus deutor si pertoca o el
màxim valor d’un tipus de referència especificat per una autoritat
competent o per l’Autoritat Bancària Europea (ABE) en cas que el
prestador no utilitze un tipus de referència extern.



Fitxa d’advertiments  estandarditzats
(FiAE)

n Informarà el prestatari de l’existència de les clàusules o elements rellevants:
q Índexs oficials de referència.
q Existència de límits mínims en el tipus d’interès aplicable com a

conseqüència de la variació a la baixa dels índexs o tipus d’interès als quals
aquell estiga referenciat.

q Possibilitat que es produïsca el venciment anticipat del préstec com a
conseqüència de l’impagament i les despeses derivades d’això.

q Distribució de les despeses associades a la concessió del préstec.



Article 15. Comprovació del compliment del principi 
de transparència material

El notari
n Haurà d’informar individualitzadament fent-ho constar en l’acta, que ha

prestat assessorament relatiu a les clàusules específiques recollides en la fitxa
europea d’informació normalitzada (FEIN) i en la fitxa d’advertiments
estandarditzats (FiAE), d’una manera individualitzada i amb referència
expressa a cadascuna, sense que siga suficient una afirmació genèrica.

n En presència del notari, el prestatari respondrà a un test que tindrà per
objecte concretar la documentació lliurada i la informació
subministrada.

n El prestatari, o qui el represente a aquests efectes, haurà de comparèixer
davant el notari, perquè aquest puga estendre l’acta, com a màxim el dia
anterior al de l’autorització de l’escriptura pública del contracte de
préstec. Això serà així també per a la persona fiadora o garant del préstec.



Article 16. Requisits de coneixements i competència 
aplicables al personal

n La llei també preveu una sèrie de normes de conducta dirigides a
prestadors i intermediaris de crèdit.

n Per exemple, s’exigeix que el personal que treballe per a aquestes
entitats reuneixen uns coneixements i competències
mínimes dels productes que comercialitza.



Article 17. Pràctica de vendes vinculades i 
combinades

n S’impedeix que la seua retribució depenga de la quantitat de
sol·licituds de préstec que accepten.

n Queden prohibides les pràctiques de venda vinculada de préstecs, llevat
que el prestador puga demostrar que els productes vinculats o les categories
de productes oferts, en condicions similars entre si, que no es presenten
separadament, impliquen un clar benefici als prestataris, tenint
degudament en compte la disponibilitat i els preus dels productes pertinents
oferts al mercat.



Article 17. Pràctica de vendes vinculades i 
combinades

n Els prestadors poden exigir al prestatari la subscripció d’una pòlissa
d’assegurança en garantia del compliment de les obligacions del contracte
de préstec, així com la subscripció d’una assegurança de danys respecte
de l’immoble objecte d’hipoteca.

n El prestador ha d’acceptar pòlisses alternatives de tots els proveïdors
que ofereixen unes condicions i un nivell de prestacions equivalents a la que
aquell haja proposat.

n El prestador no pot cobrar cap comissió o despesa per a l’anàlisi de les
pòlisses alternatives que li presente el prestatari.

n L’acceptació pel prestador d’una pòlissa alternativa no pot suposar
empitjorament en les condicions del préstec.



Article 24. Venciment anticipat

n Que la quantia de les quotes vençudes i no satisfetes equivalguen almenys:

q Al 3% de la quantia del capital concedit, si la mora es produïra dins
de la primera meitat de la durada del préstec. Es considerarà
complert aquest requisit quan les quotes vençudes i no satisfetes
equivalguen a l’impagament de dotze terminis mensuals o un
nombre de quotes tal que supose que el deutor ha incomplert la seua
obligació per un termini almenys equivalent a dotze mesos.

q Al 7% de la quantia del capital concedit, si la mora es produïra dins
de la segona meitat de la durada del préstec. Es considerarà
complert aquest requisit quan les quotes vençudes i no satisfetes
equivalguen a l’impagament de quinze terminis mensuals o un
nombre de quotes tal que supose que el deutor ha incomplert la seua
obligació per un termini almenys equivalent a quinze mesos.



Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. 
Disposició transitòria primera. Contractes preexistents

n Aquesta llei no és aplicable als contractes de préstec subscrits amb
anterioritat a la seua entrada en vigor.

n No obstant això, les previsions d’aquesta llei són aplicables als
contractes formalitzats amb anterioritat si són objecte de novació o de
subrogació amb posterioritat a la seua entrada en vigor. Per exemple, el
canvi d’un tipus variable a un tipus fix.

n Per als contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei en els
quals s’incloguen clàusules de venciment anticipat, és aplicable el que
disposa l’article 24 d’aquesta llei, tret que el deutor al·legue que la previsió
que conté resulta més favorable per a ell.



2.3.4. Hipoteca inversa 
(article 32 de l’Ordre EHA/2899/2011) - Guia d’accés a la hipoteca inversa

Justificació de l’interès de l’operació

n La hipoteca inversa és un crèdit hipotecari dirigit a persones de la tercera
edat (o que patisquen dependència severa o gran dependència).
Funciona a l’inrevés que el préstec hipotecari (en compte de pagar una
renda periòdica, els titulars la reben).

n Producte destinat a donar liquiditat al patrimoni immobiliari, i
proporcionar una renda, temporal o vitalícia, o un capital únic a persones
majors (o dependents) propietàries d’un habitatge i utilitzant aquest com a
garantia.

n Permet conservar la propietat de l’habitatge, garantir-ne l’usdefruit fins a
la defunció, materialitzar la revaloració de l’habitatge i mantenir els drets
dels hereus.

n Serveix com a complement a la pensió de jubilació o proporciona un
ingrés extra que pot ser destinat a qualsevol fi.



2.3.4. Hipoteca inversa

Característiques de l’operació

n Es tracta d’un préstec amb garantia de l’habitatge que no s’amortitza
(capital i interessos) fins que el prestatari o l’últim dels beneficiaris
muiren.

n S’ha de registrar la hipoteca i el prestatari es compromet a taxar
oficialment l’habitatge, mantenir-lo en perfectes condicions, assegurar-lo
(danys, incendis, etc.) i complir totes les obligacions fiscals.

n El principal del préstec pot ser disposat de tres maneres diferents (que a
més es poden combinar): un pagament únic, una línia de crèdit o
mitjançant una renda temporal o vitalícia (açò és més freqüent).

n Els ingressos rebuts (import únic o renda) es consideren disposicions d’un
préstec i no tributen per cap concepte.



2.3.4. Hipoteca inversa

Característiques de l’operació

n Atès que el prestatari conserva propietat, aquest pot arrendar
l’habitatge, sempre amb un contracte temporal.

n Els hereus del propietari, a la seua defunció, poden decidir si volen:
q mantenir la propietat

q vendre-la

q refinançar l’operació

n En cas que els hereus no cancel·len el deute, l’entitat només podrà
cobrar fins on arriben els béns de l’herència.



2.3.4. Hipoteca inversa

Característiques de l’operació

n El valor de la prestació es calcula segons:
q l’edat del prestatari,
q el valor de taxació de l’habitatge, i
q la modalitat triada: pagament únic, renda temporal o vitalícia.

n En el cas d’un matrimoni, la prestació es calcula prenent l’edat del
cònjuge més jove, però tots dos han de signar l’operació. Mentre
visca un dels titulars no caldrà amortitzar el préstec i el supervivent
continua cobrant la renda.



2.3.4. Hipoteca inversa

Característiques de l’operació

n Les característiques comercials són les pròpies d’un préstec hipotecari i
no té comissió de cancel·lació.

n Beneficis fiscals i aranzelaris: Exempció de l’impost d’actes jurídics
documentats (IAJD) i important reducció dels honoraris notarials i
registrals.

n En cas de constituir una hipoteca inversa sobre un immoble que no
siga l’habitatge habitual del sol·licitant, es perd l’exempció de l’IAJD i
la reducció d’honoraris.

n L’operació es formalitza a través d’una pòlissa de crèdit.



2.3.4. Hipoteca inversa

Característiques de l’operació

n Si es contracta una renda vitalícia, l’operació financera de préstec es
combina amb una operació actuarial. Si viu més temps de l’estimat,
continuarà rebent la renda mensual, però la cobrarà a través de
l’assegurança de rendes vitalícies que es contracta, sempre que el titular
ho desitge, al mateix temps que la hipoteca inversa. Si el titular mor abans
de finalitzar el termini previst, els hereus rebran la part proporcional
de la prima que en el seu moment aquesta persona major va pagar.

n En el cas d’una renda temporal, el prestatari deixa de rebre-la en finalitzar
el termini i el crèdit només reportarà interessos fins a la seua
cancel·lació.

n Es tracta en tots els casos d’una operació postdeterminada ja que es
desconeix la data de defunció del prestatari i, per tant, el final de l’operació.

n Escàs èxit a Espanya fins ara. Motius: crisi immobiliària (tipus d’interès
més alts a causa de la incertesa), esclat de la bombolla de l’habitatge
(baixada preu de l’habitatge) i factors culturals (inclinació a la propietat i
herència per als fills).
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2.4. Préstecs sindicats

n En essència, aquestes operacions tracten de compatibilitzar la demanda de
volums elevats de finançament per part de les empreses amb el desig, per
part de les entitats creditícies, d’evitar excessives concentracions de risc.

n Així, enfront de la figura del préstec clàssic, un únic prestador i un únic
prestatari, en el préstec sindicat l’import del finançament es reparteix entre un
conjunt de prestadors.

n Els préstecs sindicats són operacions de finançament d’import elevat
que es col·loquen –o sindiquen– entre un grup de bancs que,
coordinats per un d’aquests, anomenat banc agent, signen
mancomunadament una operació de préstec única.



Exemples

n L’operadora de cable Ono va signar l’any 2012 un préstec sindicat de 1.250
milions d’euros amb 18 bancs per refinançar els seus actuals préstecs
sindicats.

El préstec sindicat ha estat subscrit per un club de bancs integrat per ABN
Amro, Ahorro Corporación Financiera, Bank of Scotland, BNP Paribas,
Caixa Catalunya, Calyon, Deutsche Bank, Fortis Bank, Instituto de Crédito
Oficial (ICO), La Caixa, Royal Bank of Scotland, Sabadell Atlántico, Banco
Santander Central Hispano, Société Générale i WestLB com a entitats
directores principals, i Banesto, BBVA i Rabobank com a entitats
directores.

n El nou finançament, que es compon d’un préstec sindicat de 1.200 milions
d’euros estructurat en tres trams i d’una línia d’avals de 50 milions d’euros,
tindrà com a data de venciment el 30 de juny i el 31 de desembre de 2012 i el
marge aplicable se situarà inicialment entre els 250 i 275 punts bàsics sobre
l’euríbor.



Exemples

n Telefónica va subscriure el 18 de febrer de 2014 un crèdit sindicat de fins a
3.000 milions d’euros amb 26 entitats de crèdit nacionals i estrangeres.

n Es tracta d’un crèdit "revolving" (que li permet disposar de nou de crèdit a
mesura que el retorna), que està compost per un únic tram i compta amb un
termini de pagament de cinc anys (2019).

n En termes de preu s’obté un estalvi significatiu pel que fa a les operacions
sindicades dels últims anys, entorn del 60 % del preu fixat en el sindicat signat
a principis de 2013 i situant-se per sota d’una operació semblant realitzada
l’any 2010.



Exemples (nov. 2018)

n BBVA i Red Eléctrica Corporación s’han convertit en les primeres
empreses del món a formalitzar un préstec sindicat utilitzant la tecnologia
blockchain.

n El crèdit de 150 milions d’euros i tancat amb tres entitats
bancaries, BBVA, BNP Paribas i MUFG (Mitsubishi UFJ Financial
Group), va ser negociat en un temps rècord utilitzant la plataforma
desenvolupada per BBVA basada en la tecnologia DLT (distributed
ledger technology).

n La tecnologia blockchain ofereix avantatges especialment tangibles quan el
nombre de participants en el procés és alt.



2.4. Préstecs sindicats

n El demandant de fons en una operació d’aquestes característiques es posa
en contacte amb un banc (o grup de bancs), banc director, que organitza
l’operació desenvolupant bàsicament les funcions següents:

q Dissenyar segons les condicions de mercat i de les necessitats del
sol·licitant la forma concreta que adoptarà l’operació i signar el manament.

q Efectuar l’oferta de l’operació a les potencials entitats participants.
q Organitzar el sindicat de prestadors i preparar la signatura del préstec.

n Per evitar la complexitat que suposaria que el prestatari haguera de relacionar-
se directament amb tots els bancs que formen el sindicat de finançament,
apareix la figura del banc agent que actua com a administrador i controlador
únic de l’operació. El banc agent és un dels pertanyents al sindicat de
finançament i generalment, tot i que no resulta imprescindible, sol ser un dels
que han format part del grup director.



2.4. Préstecs sindicats

n En general, el préstec sindicat es concreta en una operació de finançament a
mitjà o llarg termini pactada a tipus d’interès indexat, amb períodes
d’interès de poca amplitud (fins a 6 mesos).

n El tipus de referència utilitzat depèn del mercat on es duga a terme i de la
moneda en què s’expresse l’operació, però el tipus més freqüentment utilitzat
ha estat el LIBOR (London InterBank Offered Rate).

n Un element important d’aquest tipus d’operacions és la modalitat de
sindicació utilitzada. Hi ha diferents possibilitats, des de l’operació
totalment assegurada fins a la sindicació “sobre la base dels millors
esforços”. Entre una figura i l’altra hi ha situacions intermèdies en què es
garanteix la col·locació d’una part dels fons sol·licitats.

n Aquesta modalitat de préstec permet adoptar a les entitats participants
diferents papers segons les seues característiques, grandària, capacitat
tècnica, etc. Així, una entitat pot pertànyer al grup director, assegurar
l’operació, ser banc agent o simplement finançar una quota part.



2.4. Préstecs sindicats

n Una característica d’aquestes operacions, que ha tingut molt a veure amb
l’important desenvolupament del mercat, és la possibilitat que les entitats
acreditants mobilitzen les seues participacions en l’operació cedint-les
-íntegrament o, el que és més freqüent, per parts- a altres bancs o a altres
intermediaris financers.

n Cal tenir en compte que els préstecs bancaris poden suposar per a molts
inversors institucionals una combinació de risc/rendibilitat més interessant
que la d’altres productes alternatius. Aquest fet ha fomentat que per als
préstecs sindicats s’anara estenent la pràctica habitual, en les emissions de
bons en mercats internacionals, de sol·licitar la qualificació creditícia de
l’operació per una agència de ràting.

n Aquesta qualificació facilita, d’una banda, la constitució del sindicat
finançador i, de l’altra, la posterior negociació de les operacions en el
mercat secundari, ja que ofereix als inversors potencials una opinió
independent sobre el risc de crèdit d’aquelles.



2.4. Préstecs sindicats

n Les diferents funcions que exerceixen les entitats que intervenen en l’operació
donen lloc a l’existència de diverses característiques comercials
específiques, entre les quals destaquen:
q Comissió de direcció, que rep el banc, o grup de bancs, director per les

gestions derivades de la posada en marxa de l’operació.
q Comissió de participació, que reben els bancs acreditants per la

participació en l’operació.
q Comissió d’agència, que rep el banc agent per la funció d’administració i

gestió de l’operació.
q Comissió d’assegurament, que, si l’operació està assegurada, remunera als

bancs asseguradors la garantia sobre l’obtenció dels fons.

n Els tants efectius es calculen incloent en l’equació d’equivalència financera
les característiques comercials que presenta l’operació; es poden obtenir
diferents tants de rendiment depenent dels rols assumits per l’entitat de
crèdit i, per tant, de les característiques comercials que la puguen afectar.



Préstec participatiu
n És un instrument de finançament a mig camí entre el préstec tradicional i

el capital de risc (participació en els fons propis de l’empresa).

n A Espanya, van començar l’any 1983, amb la finalitat d’oferir finançament als
sectors empresarials acollits a plans de reconversió o reindustrialització.

n Actualment es troben regulats a Espanya pel Reial decret llei 7/1996, de 7
de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de
l’activitat econòmica, i ja no es limiten a certs sectors empresarials ni tenen
per finalitat fer arribar ajudes i subvencions públiques a determinades
empreses.



Principals característiques del préstec participatiu

q El tipus d’interès està lligat a la marxa de l’empresa. L’entitat prestadora
rebrà un interès variable que s’estableix en funció de l’evolució
economicofinancera de l’empresa prestatària. Normalment s’utilitza com a
indicador d’aquesta evolució el benefici net, la xifra de negoci, el
patrimoni total o qualsevol altre indicador que acorden les parts.

q A més, s’estableix un tipus d’interès fix que és independent d’aquesta
evolució.

q El préstec participatiu reforça els fons propis de l’empresa, millorant les
seues ràtios de solvència i, per tant, portant a un millor ràting creditici.



Característiques principals del préstec participatiu

q En termes de la prelació de crèdits, els préstecs participatius se situen
després dels creditors comuns i just abans que els accionistes.

q No hi ha llibertat per a amortitzar el préstec participatiu de forma
anticipada. S’exigeix que hi haja una ampliació de capital del mateix
import que l’amortització per no descapitalizar l’empresa.

q La durada no sol superar els 10 anys. Solen incorporar un període de
carència bastant generós.

q Els préstecs participatius no exigeixen avals ni garanties.



Càlcul del tipus d’interès 
n El tipus d’interès dels préstecs participatius presenta 2 trams diferents:

q Un tram fix per a tota la vida del préstec, determinat per l’euríbor a un any
més un diferencial.

q Un tram variable en funció d’alguna variable representativa de l’evolució
financera de l’empresa, com per exemple l’evolució de les vendes, el
benefici net o la rendibilitat financera obtinguda per l’empresa en l’exercici
a què correspon la liquidació d’interessos.

n Si l’empresa no segueix la trajectòria positiva esperada, el préstec només
liquida el tram fix. En cas de complir-se les expectatives, el préstec liquida
tant el tram fix com el variable.



Exemples
1) Institut Valencià de Finances



Exemples
2) Lanzadera (acceleradora d’empreses emergents (start-ups) valenciana) 

q Termini del préstec participatiu: fins a 5 anys.
q Tipus d’interès: 

n Interès fix: EURIBOR + 0%, sense comissions (el tipus d’interès mai 
pot ser negatiu).

n Interès variable: 2,5% del benefici abans d’impostos (BAI).
n La suma dels dos tipus no ha de superior al 6%.

q Lanzadera podrà convertir-se en soci convertint el préstec en capital
social, des de l’inici del programa i fins a 12 mesos des de la finalització
del programa. En cap cas hi haurà obligació per a Lanzadera de
conversió del préstec.







2.6. Altres modalitats de préstecs 

n Les modalitats d’operacions de préstec descrites no són les úniques que hi ha.
Tant pel tipus de garanties de l’operació com per la personalitat del prestatari,
la destinació dels fons o la forma d’amortització, se’n podrien enumerar
moltes altres modalitats: préstecs personals, préstecs amb garantia
pignorativa (bé moble), préstecs per a pimes, préstecs al consum, etc.

n Tots els plantejaments generals que s’han dut a terme són vàlids per a fer
l’anàlisi financera, pel sol fet d’incloure les característiques comercials que hi
puga haver. Cal recordar que, en definitiva, les condicions financeres
d’aquestes operacions són les acordades lliurement per les parts.



Préstec amb garantia pignorativa

n En aquest tipus de préstec, l’habitatge o immoble no actuen com a garantia, sinó
que són els actius financers del client (accions, obligacions, IPF,
participacions en fons d’inversió, plans de pensions, etc.) els que es pignoren
(utilitzen com a garantia).

n No obstant això, cal recordar que les hipoteques compten amb beneficis fiscals
(fins al 31/12/2012) i amb un major termini d’amortització (cinc anys és el
termini màxim que sol tenir el préstec de garantia pignorativa).

n És un tipus de préstec que generalment s’aplica en àmbits no hipotecaris, encara
que algunes entitats l’utilitzen en el marc del préstec habitatge. Avantatges:
q Estalvi de les despeses derivades de la taxació de l’immoble i registre de la

propietat.
q També s’evita el pagament de l’impost d’actes jurídics documentats. Com

a contrapartida, els actius pignorats han de mantenir-se immobilitzats.



2.6. Altres modalitats de préstecs 

n Solament hi ha una modalitat per a la qual hi ha una normativa específica amb
un objectiu semblant a la que s’ha descrit per als préstecs hipotecaris,
constituïda pels préstecs al consum regulats per la Llei 16/2011, de 24 de
juny, de crèdit al consum.

n La normativa estableix alguns requisits d’informació i limita determinades
despeses inherents a aquests.

n S’aplica als contractes en què l’entitat concedeix un crèdit a un consumidor
per a les seues necessitats personals i per un import superior a 200 € i
inferior a 75.000 €.



3. Descompte bancari

n El descompte bancari és una operació de finançament tradicional que ha
perdut una importància considerable els últims anys, tot i que continua sent
rellevant per a les pimes.

n Per descompte bancari s’entén “el fet d’abonar al client, en diners,
l’import d’un títol de crèdit no vençut, descomptant-li els interessos
corresponents al temps que hi ha entre la bestreta i el venciment del
crèdit”.

n Des del punt de vista financer, es tracta d’una operació simple en la qual el
capital de la prestació -la bestreta abonada al client- s’anomena efectiu i el
capital de la contraprestació -import del títol descomptat- s’anomena
nominal.

n Hi ha dues modalitats de descompte bancari:
q el descompte comercial i
q el descompte financer.



3.1.  Descompte comercial

n En aquesta modalitat, el títol de crèdit descomptat ha de
correspondre a una operació prèvia de compravenda de béns i
serveis, en què s’ha pactat un ajornament de pagament. Els efectes en
què es recull l’ajornament de pagament poden ser de diversos tipus:
lletres de canvi, rebuts, pagarés, etc.

n Realitzada l’operació, el lliurador dels efectes pot optar per conservar-
los en poder seu fins a la data de venciment i presentar-los en aquest
moment al lliurat pel seu cobrament. No obstant això, també és possible
que desitge anticipar la disposició d’aquests fons i procedisca al seu
descompte.

n El descompte comercial segueix l’esquema següent:



3.1.  Descompte comercial

LLIURADOR BANC LLIURAT

Efectes

Efectiu

Data 
inicial

Data
final

Efectes

Nominal



3.1.  Descompte comercial

n El bon fi de l’operació depèn en primer lloc del lliurat, que és l’obligat al
pagament en la data de venciment. No obstant això, per al banc respon en
segona instància el lliurador.

n L’entitat de crèdit només té pèrdues en cas de fallida simultània de lliurat
i lliurador.

n Encara que el descompte comercial té com a objectiu el finançament de
l’activitat comercial del client, el banc també presta una sèrie de serveis
annexos, ja que assumeix les funcions següents:

q Custodiar els efectes fins al venciment
q Gestionar el cobrament
q Realitzar el tractament dels impagats



3.1.  Descompte comercial

n La forma més important de descompte comercial és la que s’anomena
“classificació comercial”. En aquesta modalitat, el client signa amb el
banc un contracte de descompte pel qual aquest li atorga una
classificació o límit de risc, i el client pot presentar remeses d’efectes al
descompte fins a aquest límit i anar renovant els efectes vençuts per
d’altres de nous.

n Si hi ha impagats, el banc n’abona l’import en el compte del client
incloent-hi despeses i comissions. Per disminuir el risc de crèdit de
l’operació, el banc exigeix una certa qualitat al paper que es presenta al
descompte i es reserva la possibilitat de rebutjar el que no complisca les
seues exigències.

n A més, és relativament freqüent, si bé el Banc d’Espanya no ho recomana,
que per assegurar el cobrament dels impagats retinga un determinat
percentatge del risc viu del contracte de descompte en un compte
paral·lel.



3.2.  Plantejament financer

n L’operació es valora amb la llei de descompte simple comercial. El temps
s’expressa en dies, s’utilitza l’any comercial de 360 dies i té l’esquema
següent:

t0 tn

N

E
D

END

ndNE

-=

úû
ù

êë
é -=

360
1

On:
E   Efectiu
N   Nominal
d    Tipus anual de descompte
N   Nombre de dies del descompte
D   Import del descompte

n=tn-t0



3.3. Característiques comercials  

n Les característiques comercials específiques d’aquesta operació són les que 
segueixen:

q Comissió de negociació: cobrada per l’entitat en el moment del
descompte. Generalment s’estableix com un percentatge del nominal
amb un import mínim i sol ser diferent segons que es tracte d’efectes
domiciliats, en què s’indica clarament que el pagament es portarà a efecte en
una entitat de depòsit, o sense domiciliar, quan no es dona la circumstància
anterior.

q Retenció o compensació: suposa la immobilització, en un compte
paral·lel, d’un import que servisca com a garantia per al cobrament dels
possibles impagats. Generalment s’estableix com un percentatge del risc
viu.



3.3. Característiques comercials  

q Correu: també, a vegades, es cobra un import per efecte corresponent a les
despeses de franqueig generades per cada enviament.

q Corretatge: si el descompte es realitza a l’empara d’un contracte de
descompte, aquest haurà de ser intervingut per un fedatari públic (0,3%).

q Timbre: respon al pagament de l’IAJD. Si els efectes descomptats no són
lletres de canvi, aquest impost es reporta en el moment del descompte, i
l’entitat bancària actua com a liquidadora i recaptadora per compte de la
hisenda pública.

q Comissió de devolució: generalment un percentatge del nominal de
l’efecte amb un import mínim. Es cobra en produir-se l’impagament de
l’efecte.



Lletra de canvi

LliuradorLliurat

TimbreImportTermini



Escala de timbres lletra de canvi



3.3. Característiques comercials

n Tenint en compte l’existència d’aquestes despeses, i suposant que l’efecte és
pagat al venciment, l’efectiu realment rebut pel client, efectiu net, s’obté amb
l’expressió següent:

rNTGGErNTGGndNE CNCNN ----=----úû
ù

êë
é -=

360
1

On: 
GN Import de la comissió de negociació
GC Import de les despeses de correu
T Import del timbre
r Retenció aplicada expressada en tant per un



3.4. Càlcul del tant efectiu

n Per al càlcul del tant efectiu de cost cal tenir en compte les
característiques comercials que inclou l’operació.

n El càlcul es pot efectuar per efecte, o per remesa d’efectes, per això
no s’hi sol incloure el corretatge, ja que aquest afecta el contracte de
descompte, que normalment té més durada que el venciment de
l’efecte, i en el qual s’emparen múltiples operacions de descompte
successives.

n No obstant això, si hi ha retenció cal considerar que el seu import,
juntament amb els interessos generats (calculats en capitalització
simple) si el compte en què s’immobilitza és remunerat, es recuperaran
al final de l’operació.



3.4.  Càlcul del tant efectiu
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3.5. Càlcul de la TAE

n Per al càlcul de la TAE, s’apliquen les normes generals per a les operacions
actives i les específiques d’aquesta modalitat (CBE 8/1990-Norma 8, apartat
4, lletra d - full 9 bis); per tant, en definitiva:
q No s’hi inclou el correu ni el timbre (despeses a tercers), ni la

comissió de devolució (només es considera l’operació en situació
normal).

q Els efectes a menys de 15 dies no es consideren descomptats.
q No s’hi inclou la repercussió de l’exigència de

compensació/retenció (garanties).
q Només es considera l’import de la comissió de negociació que

excedisca el mínim tarifat.

n D’aquesta manera, l’expressió que permet calcular la TAE és:

E −GN
' = N(1+ iTAE )

−
n
365On:

E: Efectiu de l’operació sense característiques comercials.
GN

’: Comissió de negociació que excedeix el mínim tarifat. 



3.6. Descompte financer

n És una operació amb una importància relativa molt escassa en els
balanços bancaris.

n Es tracta d’un préstec, atorgat pel banc al client, instrumentat en una
lletra de canvi.

n Aquesta lletra no procedeix d’una operació comercial prèvia, sinó que és
creada expressament per a l’operació.

n El lliurador és el banc i el lliurat el client.



4.  Crèdits en compte corrent

n Es tracta d’un contracte bancari pel qual l’entitat concedeix al client la
possibilitat de finançar-se fins a un cert límit prèviament pactat.

n El client pot, durant el termini acordat, realitzar disposicions i
reembossaments a conveniència seua.

n El banc només li cobra interessos pels saldos disposats.

n Tot i que, tractant-se d’una operació activa, la posició natural del compte és
que el saldo siga deutor (a favor de l’entitat), es poden donar altres dues
situacions:

q Saldo creditor: quan els reembossaments realitzats pel titular superen l’import de
les disposicions.

q Saldo excedit sobre el límit: quan les disposicions realitzades fan que el saldo
deutor supere l’import establert com a límit en el contracte (aquesta situació només
es dona si el banc l’autoritza).



4.1. Plantejament financer

n Des del punt de vista financer, el compte corrent de crèdit i el compte
corrent de depòsit, que s’estudiarà en el tema següent, són operacions
semblants, per això el plantejament financer que es durà a terme és vàlid per
a ambdues operacions.

n Es tracta d’operacions doblement compostes, definides per dos conjunts de
capitals:
q Capitals creditors: anomenats ingressos, abonaments o imposicions.
q Capitals deutors: anomenats càrrecs, deutes o disposicions.

n Atès que per la mateixa naturalesa de l’operació no es poden conèixer a priori
la quantia ni el venciment de tots els capitals que hi intervenen, es tracta d’una
operació postdeterminada en què l’equivalència financera només es pot
plantejar a posteriori.

n Per això, a fi de conèixer la posició relativa de les parts, la durada total
d’aquestes operacions es subdivideix en successius períodes de liquidació.



4.1. Plantejament financer

n D’aquesta manera, per a la valoració financera d’un compte corrent, a més
dels capitals deutors i creditors, cal definir els aspectes següents:

q Data d’obertura: és el moment en què comença l’operació.
q Dates de liquidació: són els moments del temps en què es planteja

l’equivalència financera, es procedeix al càlcul dels interessos i s’obté el
saldo del compte.

q Períodes de liquidació: són els períodes de temps que intervenen entre la
data d’obertura i la primera data de liquidació i entre cada dues dates de
liquidació successives.

q Saldo comptable: és el saldo de capitals del compte, suma algebraica dels
capitals deutors i creditors. Es tracta d’una funció escalonada que solament
varia quan hi ha un moviment.

q Saldo financer: és el saldo que incorpora capital i interessos. Se sol
calcular en les dates de liquidació i en la data de tancament del compte.



4.1. Plantejament financer

Es té, per tant, una operació definida per:
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4.1. Plantejament financer
n El saldo comptable o saldo de capitals pot ser positiu o negatiu, i amb el

signe se n’indica el sentit.
n El saldo financer és la diferència financera entre els capitals creditors i

deutors obtinguda sobre la base d’una llei de capitalització simple. Això
és,
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Si SL>0 – Saldo creditor
Si SL<0 – Saldo deutor

El saldo de tancament d’un període de liquidació és el saldo d’obertura del
període següent i, per tant, un capital deutor o creditor segons el signe.



4.1.1. Liquidació d’interessos
n Els comptes corrents bancaris es liquiden en la pràctica per l’anomenat

mètode hamburguès, escalar o de saldos, que té el desenvolupament
següent:

q Cada vegada que hi ha un moviment de capitals es determina el saldo
comptable del compte.

q A continuació, es calculen els nombres comercials, que són el resultat de
multiplicar l’import del saldo de capitals pel nombre de dies que es manté
sense variació i dividir el resultat per cent.
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4.1.1. Liquidació d’interessos
q Arribada la data de liquidació se sumen els nombres comercials de tots els

saldos del període.

q Per obtenir la quantia dels interessos es divideix la suma dels nombres
comercials pel divisor fix D, que és igual a: D=365/i, on “i” és el rèdit
anual en % de la llei de capitalització simple amb què es valora l’operació.

q L’import dels interessos calculats així se sumen a l’últim saldo de capitals
del període i s’obté el saldo financer (saldo de tancament).

n És important tenir en compte, a l’efecte del càlcul dels nombres comercials,
que la data que es té en compte és l’anomenada data valor, que no sempre
coincideix amb la del moviment.
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4.1.1. Liquidació d’interessos: mètode hamburguès

Data valor Saldo capitals Dies saldo Nombres comercials
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4.1.1. Liquidació d’interessos

n El resultat d’aplicar aquest mètode és el mateix que si s’haguera plantejat
l’equivalència financera de capitals en la data de liquidació.

n En la pràctica bancària a Espanya, els comptes corrents de crèdit i de
depòsit es liquiden per aquest mètode, però considerant-se separadament
els diferents tipus de saldos que hi ha en el període de liquidació i aplicant
a cada un un tipus d’interès diferent.

n Els interessos de cada període es carreguen o abonen segons el signe en el
compte, però cal tenir en compte que els interessos creditors estan sotmesos a
retenció fiscal a compte dels respectius impostos de les persones físiques o
de societats.



4.2. Càlcul del tant efectiu i de la TAE
n El càlcul dels tants efectius en aquestes operacions s’ha de realitzar, com en

qualsevol altra, plantejant l’equivalència financera entre els capitals lliurats
i rebuts, incloent-hi els derivats de les característiques comercials de
l’operació.

n El compte corrent de crèdit té les característiques comercials pròpies de
les operacions actives, com ara la comissió d’obertura o les despeses
d’intervenció del corredor de comerç, i a més una característica específica
que és l’anomenada comissió de disponibilitat.

n La comissió de disponibilitat es cobra en cada data de liquidació i
s’estableix com un percentatge sobre el saldo mitjà no disposat (SMND).
El seu objectiu és retribuir a l’entitat pel risc de liquiditat i d’interès que
suposa la possibilitat que té el client de disposar o reembossar a conveniència
seua.

SMND=Límit crèdit - Saldo mitjà disposat (SMD) 
SMD = (Nombres comercials deutors x 100) / Dies període liquidació



4.2. Càlcul del tant efectiu i de la TAE

n La comissió d’obertura es gira sobre el límit del compte i s’aplica en cada
renovació successiva. D’altra banda, també es cobra comissió d’obertura
sobre els saldos excedits, en general sobre el major saldo excedit que el
compte haja tingut en cada període de liquidació.

n En plantejar-se el càlcul del tant efectiu, que se sol fer per períodes de
liquidació, és convenient recordar que s’ha d’incloure el saldo inicial o
d’obertura com a primer capital i el saldo de tancament com a últim, tenint en
compte en tots dos casos el signe.

n Pel que fa al càlcul de la TAE, cal ajustar-se al que es disposa de forma
general per a les operacions actives i al que s’indica específicament per a
aquestes operacions en la norma 13, epígraf 7-d (CBE 5/2012, p. 9–bis) i
en la norma 8, epígraf 4-c (CBE 8/1990, p. 9).



4.2. Càlcul del tant efectiu i de la TAE
n Les comissions d’obertura o altres despeses inicials s’han de distribuir

durant tota la vida contractual del crèdit, i la seua integració com a component
del cost efectiu anual es farà calculant-los sobre el límit del crèdit, encara que
no haja estat totalment disposat.

n No s’inclou en el cost la comissió que es puga cobrar per disponibilitat, tot
i que aquesta circumstància ha de quedar expressament assenyalada, amb
indicació de l’import total a què aquesta comissió puge.

n En la documentació contractual relativa a aquestes operacions, el cost efectiu
que cal reflectir a efectes informatius s’ha de calcular amb el supòsit de la
disposició total del crèdit a la seua concessió.

n En la liquidació d’aquests crèdits, els càlculs s’han d’efectuar sobre els saldos
mitjans efectivament disposats. No es consideren com a disposicions els
càrrecs inicials per comissions i despeses.



Tema 3. Creditors.

Estudi financer de les operacions passives



Índex
1. Càlcul de tants efectius en les 

operacions passives
2. Dipòsits a la vista
3. Imposicions a termini fix
4. Emprèstits d'obligacions
5. Cessió temporal d'actius



1. Càlcul de tants efectius en les operacions 
passives
n Els tants efectius de les operacions passives es calculen igual que

en les operacions actives. És a dir, plantejant l'equivalència
financera en capitalització composta entre els capitals lliurats
i rebuts per tots els conceptes, incloent les característiques
comercials.

n Atès que són operacions de captació de fons i, per tant,
l'entitat bancària adopta la posició de prestatari, les
característiques comercials són molt menys nombroses que
en les operacions actives i en molts casos inexistents (en aquest
cas, el risc de crèdit l’assumeix el client).

n Pel que fa al càlcul de la TAE, cal ajustar-se com sempre al que
disposa la normativa, que en aquest la norma 13, epígraf 8
(CBE 5/2012, p.9–bis).



Cost i rendiment efectius de les operacions

n Per al càlcul de la TAE es pren l'import brut dels
interessos liquidats, sense tenir en compte les

retencions d'impostos a càrrec del perceptor ni els

avantatges fiscals per desgravaments que el puguen

beneficiar.

n Tant la retribució en efectiu, si n’hi ha, com la

retribució en espècie s’han de tenir en compte per al

càlcul de la TAE.



2. Dipòsits a la vista
2.1. Comptes corrents de dipòsit a la vista
n Es tracta de contractes bancaris en què el titular concerta un

dipòsit de fons en una entitat de crèdit que pot incrementar,
disminuir o, fins i tot, retirar totalment el saldo disponible sense
avisar prèviament.

n Les disposicions i els ingressos es poden fer en efectiu, amb
talons o mitjançant càrrecs i abonaments de qualsevol naturalesa
(domiciliacions, transferències, etc.).

n Atès que es tracta d'operacions de passiu sembla lògic que la
posició natural del saldo del compte siga creditor (a favor del
client). Això no obstant, i sempre que el banc ho autoritze, el
saldo pot ser deutor i en aquest cas s’anomena descobert en
compte o més col·loquialment “números rojos”.



2. Dipòsits a la vista
2.1. Comptes corrents de dipòsit a la vista
n L'estudi financer dels comptes corrents de dipòsit és idèntic al

que s’ha indicat per als comptes corrents de crèdit.

n Aquests comptes també es liquiden en la pràctica utilitzant el
mètode hamburguès i es valoren en capitalització simple
separant els nombres comercials creditors i deutors i aplicant a
cada un el tipus d'interès pactat, que sempre és diferent.

n Els interessos calculats així es carreguen o abonen en el compte
segons el seu signe. Els interessos creditors estan sotmesos a
retenció a compte del 19% en 2019. A més, tributen en la base
imposable de l'estalvi (IRPF): al 19% fins a 6.000€, al 21% fins
a 50.000€ i al 23% a partir de 50.000€.



2. Dipòsits a la vista
2.1. Comptes corrents de dipòsit a la vista

n Per als descoberts en compte corrent amb

consumidors hi ha una limitació al tipus d'interès
legal aplicable.

n En cap cas es pot aplicar un tipus d'interès que done lloc

a una TAE superior a 2,5 vegades el tipus d'interès
legal dels diners (article 20.4 de la llei 16/2011) – 2,5 x

3% =7,5%.

n Aquesta limitació no opera per als descoberts de les

persones jurídiques.



Descobert compte corrent empresa



n Tipus d'interès legal dels diners: és el que s'aplica com a
indemnització de danys i perjudicis quan el deutor deixa de pagar i no
s'ha pactat un tipus determinat. A més, serveix de referència per a
altres normes legals o pactes en contractes. Des de l'any 1987 és fixat
per a cada any per la Llei de pressupostos generals de l‘estat.

n Des de 1985, el tipus d'interès de demora a efectes tributaris és el
tipus d'interès legal dels diners incrementat un 25 %, tret que la Llei de
pressupostos generals de l‘estat decidisca fixar un altre (3% x 1,25 =
3,75%).

n La llei 3/2004 (modificada per l’article 33 del Reial decret-llei 4/2013),
sobre mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials,
estableix un tipus d'interès de demora per a operacions comercials.
Aquest tipus d'interès legal és aplicable en cas que no se n'haja pactat
cap en el contracte. Serà la suma del tipus d'interès aplicat pel Banc
Central Europeu a la seua operació de finançament més recent
més vuit punts percentuals, i aquest tipus s’aplicarà durant els sis
mesos següents a la seua fixació.



Tipus legals
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1901.pdf
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19.    TIPOS DE INTERÉS 19.1   (Cont.)Tipos de interés legales, euríbor,
A)  Tipos de interés legales y otros tipos de referencia

  (h) Este tipo junto con el de la columna 6 se utiliza para el cálculo del diferencial a aplicar en el caso de cancelaciones anticipadas de prestamos.
 (g) Estos tipos de referencia (Orden EHA/2899/2011 y CBE 5/2012) se difunden exlusivamente a efectos informativos hasta su difusión en el Boletín Oficial del Estado.
 modificación de la Ley 3/04.
 (f) El tipo correspondiente a febrero de 2013 será aplicable hasta el 23 de febrero, y para el resto del mes se aplicará el correspondiente a marzo de 2013, en virtud de  la reciente

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                        
                                   Índices o tipos de referencia para el cálculo del                    

       Tipos legales              valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo        Fecha   
                                         de interés de los préstamos hipotecarios (g)          publica- 

                                                                                                ción    
                                                                                                        

 Inte-  Inte-  Interés  Interés                    Interest Rate Swap (IRS)                         BOE    
 rés   rés      de      de                                                                              
 legal  Ley    demora  demora                                                                            
       enjui-    a     en ope-                                                                            
       cia-   efectos  racio-   un   dos   tres  cuatro  cinco  siete  diez  quince  veinte  treinta   tipos   
       miento  tribu-  nes co-   año  años  años   años  años  años  años   años   años   años    cols.   
       civil  tarios  mercia-                                                                    17 a 26 
                      les Ley   (h)                                                                      
                       3/04                                                                             
                       (f)                                                                              
                                                                           

18       3,00 5,00 3,750 8,00 -0,301 -0,139 0,025 0,195 0,354 0,633 0,964 1,309 1,463 1,521 ... 
19       3,00 5,00 3,750 8,00 -0,394 -0,311 -0,268 -0,207 -0,137 0,021 0,263 0,564 0,713 0,773 ... 
20       3,00 5,00 3,750 8,00 -0,460 -0,405 -0,402 -0,384 -0,345 -0,269 -0,141 0,047 0,125 0,093 ... 

20 Ene   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,401 -0,316 -0,280 -0,236 -0,186 -0,077 0,103 0,355 0,489 0,528 12-02-20
     Feb   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,444 -0,380 -0,363 -0,336 -0,303 -0,221 -0,069 0,160 0,284 0,314 4-03-20
     Mar   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,472 -0,389 -0,426 -0,442 -0,282 -0,173 -0,076 0,125 0,192 0,141 11-04-20
     Abr   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,323 -0,271 -0,269 -0,250 -0,224 -0,156 -0,041 0,117 0,165 0,077 13-05-20
     May   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,366 -0,299 -0,316 -0,311 -0,292 -0,237 -0,132 0,018 0,065 -0,017 11-06-20
     Jun   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,422 -0,335 -0,339 -0,325 -0,300 -0,232 -0,114 0,057 0,126 0,085 3-07-20
     Jul   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,461 -0,394 -0,396 -0,384 -0,363 -0,305 -0,193 -0,026 0,039 -0,006 21-08-20
     Ago   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,481 -0,430 -0,422 -0,404 -0,380 -0,317 -0,199 -0,022 0,048 0,006 4-09-20
     Sep   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,512 -0,477 -0,468 -0,447 -0,418 -0,345 -0,213 -0,027 0,049 0,020 6-10-20
     Oct   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,535 -0,515 -0,508 -0,488 -0,459 -0,386 -0,255 -0,070 0,005 -0,026 5-11-20
     Nov   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,542 -0,525 -0,515 -0,492 -0,460 -0,381 -0,241 -0,046 0,035 0,012 4-12-20
     Dic   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,555 -0,530 -0,518 -0,498 -0,469 -0,396 -0,265 -0,080 0,000 -0,024 9-01-21

21 Ene   3,00 5,00 3,750 8,00 -0,558 -0,529 -0,511 -0,483 -0,449 -0,366 -0,225 -0,030 0,059 0,045 10-02-21



2. Dipòsits a la vista
2.2. Altres modalitats de dipòsits a la vista
n Enfront del compte corrent ordinari que tenia com a objectiu

fonamental la custòdia dels fons dipositats i l'obtenció d'un
servei de caixa, han sorgit noves figures que han afegit als
anteriors l'objectiu de rendibilitzar els fons dipositats.

n Amb diferents denominacions comercials (comptes financers,
d'alta remuneració, “compte taronja”, 123, etc.), aquests
comptes estableixen procediments variats per proporcionar una
remuneració que resulte atractiva als clients. Així, s'exigeix sovint
un saldo mitjà mínim, es plantegen diferents remuneracions per
trams, remuneracions més elevades al principi, remuneracions en
espècie, certes (regals per punts) o aleatòries (sortejos).





El cliente recibirá un ingreso en cuenta de veinte (20) euros netos cada mes que perciba en su Cuenta Nómina Más DB 
un ingreso por nómina/pensión/prestación del SPEE en las condiciones descritas en los puntos 1. y 2. de estas bases 
de la promoción.

El cliente recibirá este ingreso en cuenta durante veinticuatro (24) meses desde la fecha de apertura de la cuenta, 
siempre que cumpla los requisitos de ingreso mensual por nómina/pensión/prestación del SPEE y compras con tarjeta 
descritos anteriormente, consiguiendo como máximo un importe de cuatrocientos ochenta (480) euros en veinticuatro 
(24) pagos mensuales de veinte (20) euros.  

El ingreso en la cuenta del cliente constituirá un rendimiento del capital mobiliario sometido a retención, al tipo actual 
¨©°��'9��µ¹©�·©¶ĥ�´¶¥§¸§¥¨¥�´³¶��©¹¸·§¬©��¥²¯�¨©�¥§¹©¶¨³�¥�°¥�²³¶±¥¸º¥�Î·§¥°�º«©²¸©��

�°�º¥°³¶�¦¶¹¸³�¨©°�²«¶©·³�©²�°¥�§¹©²¸¥�¨©°�§°©²¸©�¥·§©²¨©¶ĥ�¥�¹²¥�§¥²¸¨¥¨�µ¹©��¨©·§³²¸¥¨¥�°¥�¶©¸©²§Ĭ²�Î·§¥°�º«©²¸©�
en cada momento, supondrá el importe neto percibido de 20 euros. 

El cliente deberá declarar este rendimiento en la base imponible del ahorro de su declaración del Impuesto sobre la 
renta de las Personas Físicas (IRPF). 

�°�´¥¶¸§´¥¶�©²�°¥�´¶©·©²¸©�´¶³±³§Ĭ²��©°�§°©²¸©�±¥²Î©·¸¥�µ¹©�¥§©´¸¥�·¹·�¦¥·©·�½�©°�§¶¸©¶³�¨©��©¹¸·§¬©��¥²¯�´¥¶¥�
resolver cualquier cuestión derivada de esta. 

�©¹¸·§¬©��¥²¯�·©�¶©·©¶º¥�©°�¨©¶©§¬³�¥�±³¨Î§¥¶�°¥·�¦¥·©·�¨©�©·¸¥�´¶³±³§Ĭ²�¥·Ĩ�§³±³�·¹·´©²¨©¶°¥�³�¥±´°¥¶°¥�©²�©°�
momento que considere, debido a causa de fuerza mayor, siempre haciendo públicos estos cambios.
 
Deutsche Bank queda exonerado de toda responsabilidad por cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda 
afectar al correcto disfrute de este incentivo. 
 

Para cualquier duda o aclaración en relación a las condiciones de esta promoción, estamos a su disposición a través del 
teléfono 91 789 66 99  o el correo electrónico alta.clientes@db.com. 

3. Incentivo de la promoción

4. Fiscalidad

5. Aceptación de las condiciones de la promoción

6. Consultas

03Condiciones de la promoción “Nómina Más 20 € al mes durante 2 años”

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito Registro Mercantil Madrid, t28100, l0, f1, s8, hM506294, i2, CIF: A08000614



02Condiciones de la promoción “Nómina Más 20 € al mes durante 2 años”

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito Registro Mercantil Madrid, t28100, l0, f1, s8, hM506294, i2, CIF: A08000614

Deutsche Bank efectuará un ingreso en la Cuenta Nómina Más DB de aquellos clientes que cumplan todas las
condiciones referidas a continuación:

• Ser persona física, mayor de edad, con DNI, nacido y residente en España.

• Promoción exclusiva para altas online de nuevos clientes de Deutsche Bank, que no hayan sido clientes
§³²�¥²¸©¶³¶¨¥¨��°�¦©²©Î§³�·©�§³²§©¨©¶ĥ�¥�°³·�#�����´¶±©¶³·�§°©²¸©·�©²�§³²¸¶¥¸¥¶�°¥��¹©²¸¥��Ĭ±²¥
Más DB durante el periodo de la promoción.

• El nuevo cliente debe darse de alta en Deutsche Bank y contratar la Cuenta Nómina Más DB durante el
periodo de la promoción a través del canal online (App Deutsche Bank España) y además tener la referida
cuenta abierta antes del 31 de Enero de 2021 (incluido).

• Para cumplir con el requisito de ingreso mensual por nómina, pensión o prestación del SPEE igual o
superior a mil quinientos (1.500) euros netos, además deberá tener en cuenta que:

 

 
 

• Se deberán efectuar un mínimo mensual de cuatro (4) compras con tarjeta de débito o alternativamente
una (1) compra con tarjeta de crédito. Además, deberá tener en cuenta que:

• Si se dejaran de cumplir los requisitos de ingreso mensual por nómina, pensión o prestación SPEE y/o
de compras con tarjeta antes referidos durante tres (3) o más meses consecutivos, el cliente, además
de no percibir el ingreso en cuenta de veinte (20) euros netos correspondiente a esos meses, perderá el
derecho a seguir participando en la promoción. En tal caso, aunque en los meses posteriores volviera a
cumplir los requisitos de la promoción, el cliente no tendrá derecho al ingreso en cuenta de veinte (20)
euros netos por dichos meses.

• Esta promoción no es acumulable a otras promociones relacionadas con la domiciliación de nómina/
pensión o prestación del SPEE realizadas por Deutsche Bank.

• No es posible en ningún caso la suma de varios ingresos hasta alcanzar el mínimo de mil quinientos
(1.500) euros indicado.

• No son válidos los ingresos de efectivo.
• No son válidos los traspasos/transferencias entre cuentas del mismo titular o su cónyuge.

• Las anulaciones o devoluciones de estas compras se deducirán del requisito de compras del mes
• No computan como compras con tarjeta las retiradas de efectivo en cajeros.

1. Requisitos para participar en la promoción

P

 � Exclusiones de la promoción

Estarán excluidos de esta promoción:

• Aquellos clientes que no cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 anterior.

• Clientes menores de 18 años.

• Clientes no residentes en España.

• �µ¹©°°³·�§°©²¸©·�µ¹©�½¥�·©�¬¥½¥²�¦©²© §¥¨³�©²�¥°«į²�±³±©²¸³�¨©�¥°«¹²¥�§¥±´¥Ţ¥�¶©°¥§³²¥¨¥�§³²�°¥�
domiciliación de nómina, pensión o prestación del SPEE realizada por Deutsche Bank.

• Los clientes que realicen a juicio de Deutsche Bank, actuación fraudulenta en la presente promoción.

• No serán válidos a efectos de esta promoción los ingresos recurrentes o transferencias que se reciban�
desde cuentas a nombre del mismo titular ³�¨©�·¹�§Ĭ²½¹«©��ya estén abiertas en Deutsche Bank o en 
otras entidades. 
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Indefinidamente. ara clientes nuevos,
y por supuesto, para los actuales.

TAE 0,56%, 2,30% y 2,67% correspondientes a distintos escenarios en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de 2.500!, 5.000! y 10.000! respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés
nominal anual aplicable a cada importe y la comisión de mantenimiento de 36!/año (3!/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE. No se remuneran los saldos superiores a 15.000!. Para personas físicas
mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600!/mes) o pensión (+300!/mes) o REA/RETA (+175!/mes) o PAC
(+3.000!/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0!) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva
asociados el contrato multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8!/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, domiciliados y
pagados en la Cuenta 1I2I3. El importe de los recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000!/mes por cada uno de los conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones
(ADSL, móvil, fijo e Internet de emisores españoles); Seguros de prima periódica distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades españolas y ONG registradas en la Agencia Española de Cooperación.
Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es

De más de 1.000!
y hasta 2.000!

Tributos locales
y Seguros sociales.

De más de 2.000!
y hasta 3.000!

De más de 3.000!
y hasta 15.000!

Colegios, Guarderías,
Universidades públicas y

privadas españolas
y ONG.

Todo comienza con una sencilla cuenta

Bonificación
de tus recibos

Interés nominal
anual de tu saldo

d fi id t P li

Y además, recibirás del Banco Santander al contratarla y cumplir las
condiciones, la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.

Suministros del hogar
y Seguros de protección.

900 123 123
www.bancosantander.es
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A partir del 10 de gener de 2020
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Si no visualiza correctamente este email haga click aquí.

Este email es para usted, Francisco Jose Climent Diranzo.

Estimado cliente, nos dirigimos a usted como cliente de la Cuenta 1I2I3. 

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros, y de
forma muy especial en esta ocasión, pues la continuada situación de tipos de interés
negativos, nos obliga a cambiar las condiciones de su Cuenta 1l2l3, lo que implica,
que a partir del 10 de enero 2020, por un lado, dejará de percibir la remuneración y
devolución de importes por sus recibos y por otro, como compensación, dejará de
pagar por el mantenimiento de su cuenta, cumpliendo condiciones y, además, sus
tarjetas 1l2l3 estarán exentas de comisión de emisión y mantenimiento.

¿Cómo queda ahora mi Cuenta 1I2I3?

Se modifican las siguientes condiciones: Ahora Antes

Remuneración de cuenta: 0%
3%

(hasta 1.000€)

Bonificación de recibos domiciliados 
(con cargo a la Cuenta 1I2I3) 0% 1%, 2%, 3%

Comisión de mantenimiento de la cuenta:

Si cumple condiciones de su contrato: 0 euros 3 euros

Si no cumple las condiciones de su
contrato: 12 euros/mes 8 euros/mes

Comisión de emisión y mantenimiento de las
tarjetas 1I2I3: 0 euros 3 euros/mes

Comisión por retirada de efectivo a crédito:
(con tarjeta Mi Otra 1I2I3, en cajeros Santander
en España)

3,90% 0%

Además:

Se mantendrá la exención del pago en las comisiones por transferencias en euros
realizadas por internet, banca móvil o en cajeros (no aplica a transferencias
urgentes e inmediatas) y se mantendrá el resto de beneficios relacionados con la
Tarjeta Mi Otra 1I2I3 que podrá consultar en bancosantander.es

Sobre el resto de operativa en sus cuentas se aplicarán las tarifas estándar
publicadas por el Banco.

Las nuevas condiciones se aplicarán a partir del 10 de Enero de 2020 y aparecerán
reflejadas en la liquidación correspondiente a 10 de Febrero de 2020. Llegado el día
de entrada en vigor de las nuevas condiciones sin que haya manifestado su oposición
a las modificaciones propuestas, se entenderá que las acepta. En caso de oposición,
podrá resolver libremente el contrato de su cuenta de forma inmediata y sin ningún
coste de cancelación. 

En el Santander, según las circunstancias del mercado, nos esforzamos para ofrecerle
el mejor servicio y que usted forme parte de una entidad líder, que aúna fortaleza,
seguridad y solidez con una amplia red de profesionales y oficinas, con más de
7.000 cajeros automáticos en España y 30.000 en el mundo, soluciones
multicanal 24h / 365 días, para que pueda elegir, cómo, cuándo y dónde
relacionarse con nosotros. 

Reciba un cordial saludo. 

Banco Santander, S.A.



Santander One - 5 de novembre de 2020
n El producte i els serveis essencials associats seran gratuïts i no 

tindran comissions per als clients vinculats:

q Domiciliació de la nomina o pensió
q El càrrec de tres rebuts
q La contractació d’un d’aquests tres productes:

n Finançament (préstecs, hipoteca o rènting)
n Estalvi (fons d’inversió, pensions, assegurança d’estalvi)
n Protecció (assegurança de llar, cotxe, vida, accidents...)

n Si el client no té l’operativa principal en l’entitat, assumirà una 
comissió de vint euros al mes (240 euros anuals). 



Les entitats de crèdit comencen a cobrar pel
diners als comptes corrents 2021 

, te recordamos los próximos cambios
en la Cuenta NARANJA y otras cuentas de ahorro
Estimado :

 
Hace unos meses comunicamos que, como consecuencia del entorno de tipos de interés bajos que
atravesamos desde hace unos años, el próximo 1 de abril de 2021 introduciremos algunos cambios en
nuestra Cuenta NARANJA (así como en otras cuentas de ahorro1).

 
Como novedad, estas cuentas tal y como las conoces (remuneradas y sin comisiones) pasan a ser un
producto exclusivo para quienes, como tú, nos han elegido como su banco y ya tienen su nómina o
ingresos mensuales en ING. Por eso, en tu situación actual, nada cambia y seguirás disfrutando de tu
Cuenta NÓMINA y de tu Cuenta NARANJA como hasta ahora.

 
Estas condiciones se mantendrán siempre que mantengas tu nómina, pensión o prestación por desempleo
con nosotros; o mientras recibas ingresos mensuales desde otro banco de, al menos, 700 € al mes en tu
Cuenta NÓMINA (o SIN NÓMINA). En caso de que decidas dejar de hacerlo, tendremos que dejar de
remunerar tu Cuenta NARANJA y aplicar en ella una comisión de custodia de saldos de 10 € al mes cuando
su saldo medio mensual2 sea igual o superior a 30.000 €.

 
Estos cambios entrarán en vigor el 1 de abril y, en su caso, el primer cobro de la comisión tendrá lugar
dentro de los diez primeros días de mayo, tomando como referencia el saldo medio mensual mantenido en
abril en cada cuenta. Estas nuevas condiciones ya las hemos reflejado en el contrato de prestación de
servicios y sus anexos (anexo de precios).

 
, como ves, estos últimos cambios no suponen ningún cambio para ti que nos has elegido

como tu banco principal. Pero ya sabes que en ING siempre eres libre de elegir. Por eso, si no estás de
acuerdo con ellos, puedes cerrar tu cuenta antes del 1 de abril. De no ser así, entenderemos que conoces y
aceptas estas nuevas condiciones. 

De nuevo, gracias por tu confianza. 

Atentamente, 
El equipo de ING

1Esta comisión se aplicará a las siguientes cuentas: Cuenta NARANJA, Cuenta NARANJA Mini, Cuenta Vivienda NARANJA,
Cuenta NARANJA Vivienda, Cuenta Impuestos Cero, Cuenta Ahorro Fiscal y Cuenta Ahorro. También les aplicará, en su caso, el
cese de la remuneración. 

2El saldo medio mensual se calcula sumando el saldo de cada uno de los días de un mismo mes a las 00:00 horas y dividiendo
esta cantidad total entre el número de días que tiene ese mes. 

IMPORTANTE: No respondas a este correo, la dirección desde la que se ha enviado no está habilitada para recibir mensajes.
Recuerda que ING nunca te enviará por correo electrónico solicitud alguna para que informes de tus datos personales ni de tus
claves.
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El negocio de los depósitos
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Evolución de los depósitos de empresas y familias en la zona euro. Variación interanual (%)
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F. Tadeo MADRID.  

Poco a poco la banca europea va 
trasladando con más intensidad los 
tipos negativos a los depósitos de 
empresas y familias. Ya más de un 
25% del dinero guardado por las so-
ciedades no financieras y un 5% del 
de los hogares de la zona euro está 
sujeto a un coste, es decir que las 
entidades cobran una tasa por es-
tas operaciones, de acuerdo con una 
análisis realizado por JP Morgan. 

Desde finales de 2014 la tenden-
cia no ha parado de crecer, pero so-
bre todo desde que el euribor en-
tró en terreno bajo cero, principios 
de 2016. Hay que tener en cuenta 
que entonces, únicamente el 5% de 
los recursos de las compañías esta-
ba penalizado. 

En nuestro país, salvo contadas 
excepciones, los bancos han esta-
blecido como política cobrar solo a 
las empresas. Tan solo BBVA ha de-
cidido dar un paso adelante en es-
ta estrategia y a principios de este 
ejercicio empezó a exigir un tipo o 
comisión para los depósitos de los 
clientes particulares menos vincu-
lados y con saldos por encima de 
saldos de 100.000 euros. 

De momento, el resto de entida-
des no está dispuesto a seguir sus 
pasos, según lo señalado por sus 
principales responsables durante 
la presentación de los resultados de 
2020, pero los expertos advierten 
de que todo dependerá de la evolu-
ción del euribor y de la profundi-
dad de la crisis, es decir, cuán apre-
tadas estén las cuentas de resulta-
dos en el corto plazo. 

La banca europea 
cobra por el 25% 
de los depósitos  
de las empresas
El sector aplica ya tipos negativos a  
las imposiciones del 5% de las familias

En Europa, por contra, no hay 
tanto temor de las entidades por co-
brar a las familias por su dinero so-
bre todo en los países nórdicos y en 
Holanda. De hecho, el BCE alertó 
hace tiempo del peligro de una fu-
ga de capitales que podría suponer 
que los hogares tuvieran que pagar 
por colocar sus ahorros en una cuen-
ta o una imposición a plazo. 

Este traslado de tipos negativos 
a los clientes se está produciendo 
en un momento de volúmenes en 
crecimiento, como consecuencia 
de la crisis. Tanto familias como em-
presas están incrementando los im-
portes que tienen en las cuentas 
bancarias. En Europa, el alza está 
rozando ritmos del 20% como con-
secuencia de los menores niveles 
de inversión por la incertidumbre 
económica y por un aumento de los 
saldos por la retención de una par-
te de los créditos solicitados por las 
compañías para hacer frente a los 
efectos del coronavirus. 

En España, el incremento de los 
depósitos de compañías y familias 
se situó el año pasado en el 9,3%, un 
ascenso que se sitúa en la parte me-
dia de la zona euro.  

La banca de nuestro país, al tiem-
po que ha ido acaudalando más re-
cursos en balance ha ido elevando  
las tarifas que aplica a las compa-
ñías y, en la medida de lo posible, 
reduciendo los tipos que ofrece a 
los particulares, hasta situarlos ca-
si en el 0%. En el caso de las socie-
dades no financieras, la tasa nega-
tiva fijada ha llegado a escalar has-
ta el 0,32% de media en los depósi-
tos a plazo, mientras que una parte 

importante de los meses ha caído 
hasta el 0% en las cuentas a la vis-
ta. En cuanto a los saldos nuevos de 
las familias, el tipo que abonan las 
entidades en las imposiciones con 
vencimiento se ha recortado hasta 
el 0,02% y en el dinero de libre dis-
posición, el 0,01% . 

Con esta política de precios el sec-
tor intenta compensar la bajada de 
los ingresos por el desplome del eu-
ribor, una situación que podría man-
tenerse en el tiempo. Los banque-
ros no esperan que los tipos vuel-
van a positivo hasta al menos 206 
o 2027, aunque algunos, extienden 
el plazo hasta 2031.

F. T. MADRID.  

Mapfre ha realizado los primeros 
cálculos del impacto que tendrán 
en sus cuentas las reclamaciones 
de los clientes por los daños ocasio-
nados por la tormenta de nieve y 

viento Filomena. La compañía, tras 
llevar a cabo una valoración de las 
peticiones de indemnización y con-
siderando la protección por el rea-
seguro, estima que este evento ca-
tastrófico vaya a tener un efecto ne-
to de impuesto de entre 20 y 25 mi-
llones. 

Una cantidad, eso sí, que podría 
variar en un futuro próximo, ya que 
la aseguradora aún está recibiendo 
partes por parte de los clientes. La 
tormenta se produjo a principio de 

enero y causó una nevada históri-
ca en Madrid. 

Mapfre cuenta con cuotas de mer-
cado elevadas en la región y en la 
zona centro del país, las más afec-
tada por Filomena, tanto en comu-
nidades de vecinos como en póli-
zas de automóviles, dos de los seg-
mentos asumirán más indemniza-
ciones por la borrasca. 

Este suceso empeorará el ratio 
de siniestraliedad de la compañía, 
que ha mejorado en el último ejer-

cicio por la menor actividad deri-
vada del coronavirus. 

Las compañías de seguros, según 
las últimas cifras aportadas por la 
patronal, habían recibido en los dos 
primeras semanas tras la catástro-
fe unas 60.000 partes por daños en 
los hogares. A este volumen habría 
que añadir siniestros en vehículos, 
empresas y mobiliario urbano, en-
tre otros. La mitad de la reclama-
ciones provienen por efectos del 
viento y la otra mitad, de la nieve.

Mapfre asume 25 millones por ‘Filomena’
La compañía cifra el 
coste del temporal tras 
descontar el reaseguro

Mediolanum 
duplica en España 
su beneficio, 
hasta 18 millones
La entidad aumenta 
los recursos 
gestionados un 21%

elEconomista MADRID.  

Banco Mediolanum ha cerrado 
el ejercicio 2020 con un benefi-
cio de 18,3 millones de euros, el 
doble que el año anterior, cuan-
do ganó 9,1 millones. A pesar de 
la crisis del Covid-19, la entidad 
ha logrado duplicar sus ganan-
cias y ha aumentado en un 28% 
su red de asesores financieros, 
que suman ya un total de 1.318 
en nuestro país. 

“El año 2020 ha demostrado 
el inmenso valor que tienen el 
asesoramiento y el acompaña-
miento de un asesor financiero 
en momentos difíciles y llenos 
de incertidumbre. Por eso segui-
remos apostando de forma de-
cidida por el crecimiento de la 
red de ‘Family Bankers’, para po-
der asesorar a cada vez más fa-
milias”, afirma el consejero de-
legado de la entidad en España, 
Igor Garzesi. 

El margen de intereses se ha 
situado en 15,4 millones, un 77% 
más, y las comisiones netas han 
alcanzado los 22,6 millones, lo 
que supone un crecimiento de 
casi el 7%. 

Respecto al patrimonio, Ban-
co Mediolanum ha aumentado 
los recursos totales de clientes 
en un 21,2%, hasta los 7.233,2 mi-
llones, y el número de clientes 
ha crecido un 14,2%, llegando a 
los 156.712. 

En 2020, la actividad de cré-
dito del banco ha batido récords, 
con un aumento de las nuevas 
concesiones del 52,5%, hasta los 
261,1 millones de euros, lo que 
ha permitido un crecimiento del 
31,4% de la cartera de créditos, 
hasta alcanzar los 765,5 millones 
de euros. 

Por su parte, la tasa de moro-
sidad ha seguido reduciéndo-
se hasta el 0,89%, una de las 
más bajas de toda  la banca es-
pañola. 

En el 2020 el Grupo Mediola-
num, con sede en Italia, ha lo-
grado un beneficio neto de 434,5 
millones de euros y ha alcanza-
do los 93.347 millones de euros 
de recursos de clientes, un 10% 
más que en 2019.

156.712 
CLIENTES 
Es el volumen de usuarios  
a los que el banco da servicio, 
un 14,2% más que en 2019.

-0,505 

POR CIENTO 

Es la media provisional del 
euribor en el mes de febrero, 
un porcentaje que supondría 
un nuevo mínimo histórico de 
este indicador, que se utiliza 
para fijar el precio de las hipo-
tecas, pero también de otros 
préstamos y los productos de 
ahorro de compañías y fami-
lias. Lleva bajo cero desde 
principios de 2016.



2. Dipòsits a la vista
2.2. Altres modalitats de dipòsits a la vista
n El tractament financer d'aquests comptes és idèntic al dels

ordinaris, sense més que tenir en compte les condicions de
remuneració pactades en el contracte.

n Una altra modalitat de més interès és la que constitueixen els
anomenats comptes d'estalvi habitatge. Aquestes operacions
són comptes corrents de dipòsit amb saldos que es destinen a la
compra o rehabilitació de l'habitatge habitual pel subjecte passiu
de l'IRPF.

n Financerament són comptes corrents remunerats que es valoren i
liquiden com els restants. El seu tret més important és l'especial
règim fiscal de què gaudiren fins 2013.



Llibreta d'estalvi

n És una figura clàssica de captació de passiu, sobretot en les
caixes d'estalvi.

n El seu funcionament i valoració són semblants als dels comptes
corrents. L'única diferència és que els moviments i saldos es
reflecteixen en un document, la llibreta d’estalvis, que està en
poder del titular i que s’ha d'utilitzar per a disposar dels fons, ja
que no hi ha talonari.

n En l'actualitat és freqüent que les entitats no oferisquen ni
llibretes d'estalvi ni talonari.



n Per a l'obtenció del tant efectiu de rendiment cal tenir en
compte, a més dels capitals deutors i creditors i els corresponents
saldos d'obertura i tancament, les possibles característiques
comercials de l'operació.

n Comissions més habituals en els C/C de dipòsit:

1) Comissió d'administració. Consisteix en el pagament d'una
quantitat fixa per cada anotació que es realitze en el compte
durant el període de liquidació. És habitual excloure de la seua
aplicació un nombre determinat d'anotacions (per exemple les deu
primeres) o excloure algun tipus d'anotació (per exemple les de
tots els ingressos en efectiu).



2) Comissió de manteniment. Se sol pagar per compensar
l‘entitat per la custòdia dels diners, el manteniment dels registres
necessaris per al funcionament del compte (sistema informàtic,
estructura administrativa…), el servei de caixa bàsic associat al
compte (ingressos i pagaments) i l'emissió de documents
(extractes i liquidacions) que han de facilitar als seus clients.

3) Comissió de descobert. S'aplica habitualment sobre el major
saldo en descobert que el compte ha tingut durant el període de
liquidació.



n Per al càlcul de la TAE cal ajustar-se al que es disposa de forma
general per a les operacions passives i en les normes específiques
aplicables als comptes a la vista, que es recullen en la norma 13,
epígraf 8.3 (CBE 5/2012, p.10).

“En els comptes a la vista, quan es preveja un tipus fix per a 
un període determinat i un diferent una vegada 

transcorregut aquest, la TAE tindrà en compte tots dos 
tipus per al supòsit de permanència del saldo durant un any 

complet”

n Quan el tipus creditor siga superior a l’1%, caldrà indicar la
TAE il·lustrada mitjançant un exemple representatiu que
incloga totes les hipòtesis utilitzades per a calcular-la
(norma 6, epígraf 2.1-e; CBE 5/2012, p.4-bis).
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Folleto que explica las características de la cuenta. EE

Compte corrent Superrendibilitat 
Compte d’estalvis Superrendibilitat 

Comercialización: desde el 26 de noviembre de 2014 exclusivamente en Cataluña.  

 

 

Características: 

RENTABILIDAD  PARA  EL  CLIENTE 

! Cuentas a la vista, transaccionales y con una atractiva rentabilidad por tramos de 
saldo. Producto disponible en formato cuenta corriente o cuenta de ahorro con 
libreta. 

! No tiene comisiones de mantenimiento y administración.  
! Su apertura lleva asociada la solicitud de una tarjeta de débito y una de crédito. 
 

PÚBLICO  OBJETIVO 
• Personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes (sin límite de edad). 

 
• Disponible para los segmentos  de Banca Privada, Select, Particulares, Negocios, Grandes 

Empresas, Empresas/Pymes, Microempresas Industriales. Quedan excluidos, por lo tanto, los 
segmentos de Intermediarios Financieros e Instituciones.  

• Se ofrecerá preferentemente a nuevos clientes del Banco o para dinero nuevo de ya clientes.  
  
• Sólo podrá abrirse una cuenta por cliente.  

1,75% nominal Para saldos hasta 100.000 euros 

TAE 
1,76% 

1,25% nominal 
Para saldos desde 100.000,01 hasta 500.000 euros 1,26% 

0,50% nominal Para saldos desde 500.000,01 hasta 2.000.000 euros 0,50% 

0,00% nominal Para saldos desde 2.000.000,01 euros 0,00% 

Franquicia 3.000 euros 
las cuentas no generan  remuneración por  el número de días en el que el saldo se encuentre por debajo de 
3.000 euros. Superado este mínimo, la remuneración se aplica desde el primer euro.  
  

Ej: para un saldo de 200.000 ! se remuneran los 100.000 primeros ! al 1,75% y desde 100.000,01 a 200.000 
! restantes al 1,25%.  
Ej: para un saldo de 540.000  !, se remuneran los 100.000 primeros ! al 1,75%,  desde 100.000,01 a 
500.000 ! al 1,25% y los restantes 40.000 ! al 0,50%. 

Cuenta corriente: 300.308. ER1 Cuenta de ahorro: 301.539. ER1 

• Abono trimestral de intereses según el saldo de cada día.  

El presente documento ha sido preparado exclusivamente con fines informativos y 
no constituye una oferta de compra o venta 

L. Miyar MADRID.

Las tres entidades financieras con
más cuota de negocio en Cataluña,
CaixaBank, BBVA y Sabadell, re-
chazan poner en marcha una ini-
ciativa similar a la emprendida por
el Santander en esta comunidad au-
tónoma, donde ofrece un interés del
1,76 por ciento en las cuentas co-
rrientes desde esta semana.

La iniciativa del grupo que pre-
side Ana Botín ha cogido por sor-
presa al sector pero, según asegu-
ran, en esta ocasión no responde-
rán con artillería pesada al movi-
miento del Santander.

Así, los tres bancos coinciden en
que no entra en sus planes de ne-
gocio hacer una diferenciación te-
rritorial similar y tachan la “cuen-
ta superrendibilitat” de una acción
táctica que no va a hacer variar sus
planes a largo plazo.

CaixaBank, líder de este merca-
do con una cuota cercana al 33 por
ciento, asegura que nunca ha res-
pondido a estrategias basadas en un
solo producto y que seguirán ba-
sando la suya en un asesoramiento
integral al cliente. Según fuentes de
esta entidad, su estrategia está en-
focada a la “banca de clientes” y no
“banca de productos”.

Por su parte, BBVA tampoco pien-
sa variar su política comercial tras
la iniciativa emprendida por el San-
tander. Según fuentes de la entidad,
la relación con sus clientes se basa
en la vinculación y no en un pro-
ducto puntual. El banco que presi-
de Francisco González ha crecido
en Cataluña a fuerza de adquisicio-
nes. Tras la de Unnim y cuando se
materialice la de CatalunyaBank,
su cuota rondará el 23 por ciento.

El tercer banco en Cataluña, Sa-
badell, que controla una cuota cer-
cana al 14 por ciento, tampoco quie-
re oír hablar de una iniciativa que
parece pensada para el corto plazo.

CaixaBank, BBVA y Sabadell rechazan
imitar la supercuenta del Santander
Aseguran que no abrirán una guerra del depósito y menos en un solo territorio

Supercuenta, comisiones cero,
ofensiva en pymes y superdepósito
El Santander lleva décadas adelantándose a la competencia para sa-
car provecho del primer golpe. En 1989, cuando Emilio Botín llevaba
tres años en la presidencia, lanzó la supercuenta, que ofrecía un inte-
rés del 11 por ciento, el doble que el sector. En 2006 lanzó las comi-
siones cero; en 2010 un superdepósito a un año que rentaba un 4 por
ciento; este mismo año, una ofensiva internacional para captar el ne-
gocio de pymes. Los movimientos del Santander marcan la tendencia
del sector. Esta vez, el resto de entidades dice que no le seguirá.

Según fuentes de la entidad, la es-
trategia comercial está basada en el
largo plazo y no se modificará por
esta supercuenta. El banco seguirá
ofreciendo sus múltiples ofertas de
inversión sin diferenciar territorios.

El Santander siempre ha mostra-
do su interés por crecer en una co-
munidad autónoma dónde tiene una
cuota de negocio menor a la media
de España. Sin embargo, el banco
no ha logrado hacerse con ninguna
de las entidades catalanas que cam-
biaron de manos durante la crisis,
por lo que el objetivo, que no aban-
dona, debe hacerse por medio de
crecimiento orgánico.

Así, la iniciativa persigue que la
cuota del Santander, de un 9 por
ciento en Cataluña, crezca en el me-
dio plazo hasta el 12 por ciento.

La supercuenta del Santander,
cuyo interés del 1,76 por ciento só-
lo se aplica al dinero nuevo que lle-
gue a las oficinas catalanas, es muy
agresiva, ya que supera en prácti-
camente un punto lo que ofrece la
entidad por sus depósitos a un año,
que va en línea con lo que ofrece la
media del mercado.

El entorno de tipos bajos (el tipo
oficial del dinero está en el 0,05 por
ciento y el euribor en el 0,33 por
ciento) haría que el banco tuviera
pérdidas con el cliente. La entidad
afirma, sin embargo, que la inicia-
tiva de su banca comercial no se li-
mita a lanzar un producto. Así, no
se relajan los objetivos de vincula-
ción, que son los que pueden pro-
ducir un margen positivo con el
cliente, la mejora de servicios y el
impulso de los distintos canales.

Respecto a su limitación territo-
rial, que el resto de entidades cali-
fica como muy arriesgada por el
eventual malestar que puede cau-
sar en el resto de España, el Santan-
der asegura que su extensión a otras
zonas no está descartada, si bien por
el momento se ciñe a Cataluña.

Villalabeitia
quiere reforzar
el beneficio
de Kutxabank
Asume con ilusión
el reto de tomar el
testigo de Fernández

C. Larrakoetxea BILBAO.

El nuevo presidente de Kutxa-
bank, Gregorio Villalabeitia, to-
mó ayer posesión de su cargo tras
ser refrendado por unanimidad
por el consejo de la entidad y ex-
plicó que su labor se centrará en
la obtención de beneficios para
lo cual pondrá el “foco en el ne-
gocio bancario, en los clientes,
en el mercado, en la competen-
cia, en los productos, en los pre-
cios, en los márgenes, en la efi-
ciencia, en la rentabilidad”.

La presentación oficial del nue-
vo presidente de Kutxabank se
realizó como un acto de decla-
ración institucional, sin opción
a preguntas, en la que intervino
también el presidente de la Fun-
dación BBK, Xabier Sagredo, que
controla el 57 por ciento del ca-
pital del banco.

Ni Villalabeitia ni Sagredo se
refirieron al debate sobre el ac-

cionariado de Kutxabank y su
posible privatización en función
del actual marco regulatorio de
las antiguas cajas de ahorros, que
fue lo que llevó a Mario Fernán-
dez a tener que dejar la presi-
dencia del banco tras haber dis-
crepado públicamente con el
PNV, que controla la fundación
BBK y, por tanto, Kutxabank.

Villalabeita mostró ilusión al
asumir el reto de presidir Kutxa-
bank y alabó la labor de su pre-
decesor Mario Fernández.

12,3
POR CIENTO
Kutxabank tiene un ratio de
capital del 12,3% y del 11,82%
en un escenario adverso.

E. C. MADRID.

Los bancos españoles aportará en-
tre 5.500 milloens y 6.000 millones
de euros al mecanismo europeo que
se ocupará, a partir de 2016, de re-
solver o salvar a las entidades in-

solventes. La contribución, apun-
tada ayer por el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, supone alre-
dedor del 10 por ciento de los 55.000
millones en presupuesto total con
que contará la herramienta. Se ale-
ja de los 8.500 millones topes bara-
jados inicalmente, gracias a que el
sistema planteado por la Comisión
Europea para fijar las aportaciones
favorece a los sistemas menos con-
centrados y con mayor peso de de-
pósitos, como el español y alemán.

El mecanismo se crea para futu-
ros rescates o liquidaciones de ban-
cos. La factura correrá con cargo al
sector evitando que el contribuyen-
te vuelva a sufragar las quiebras. Su
ámbito de actuación serán entida-
des con, al menos, 30.000 millones
de euros en activos, es decir, las su-
pervisadas directamente por el Ban-
co Central Europeo (BCE). Para re-
solver las dificultades del resto de
entidades, que en España son bási-
camente las cajas rurales, habrá un

organismo nacional similar, cuya
regulación aprobó ayer el Consejo
de Ministros en el anteproyecto que
traspone la directiva europea sobre
reestructuraciones y resoluciones
de entidades de crédito.

El canon será asumible para la
banca, sin aumentar los aproxima-
damente 2.000 millones que entre-
gan cada año al Fondo de Garantía
de Depósitos. Una parte quedará
ahí para proteger el ahorro de clien-
tes y otra irá al fondo de resolución.

En caso de tener que socorrer a
una entidad, los primeros en asis-
tirla serán los accionistas, seguidos
por los tenedores de deuda híbri-
da y senior, y los depositantes con
más de 100.000 euros. La ley les
obliga a cubrir cualquier desfase
patrimonial, con quitas en sus in-
versiones, por hasta un máximo del
8 por ciento del total de los pasivos
de la entidad. Si la cifra es insufi-
ciente, entraría el apoyo del fondo
de rescate europeo.

La banca dará 6.000 millones al fondo de rescate de la UE
El Gobierno aprueba la
ley de resolución para
futuras crisis del sector





3. Imposicions a termini fix (IPF)
n Són una figura tradicional de captació de passiu consistent en un

contracte de dipòsit amb venciment a dia cert. En aquest
contracte el banc s'obliga a pagar al client els interessos sobre el
dipòsit realitzat en les condicions pactades i a posar a la seua
disposició l'import dipositat en la data prevista contractualment.

n Enfront dels comptes corrents, que porten associat un servei de
caixa, les imposicions a termini fix són operacions pures
d'inversió, per això es veuen enormement influïdes per les
modificacions de les condicions del mercat.



3. Imposicions a termini fix
n Des del punt de vista financer, es tracta d'una operació

d'amortització en què el prestador és el client i el prestatari,
el banc, valorada en general en capitalització simple.

n Encara que la modalitat d'amortització pot ser en principi
qualsevol, la més freqüent és la de préstec simple. No obstant
això, els últims anys han aparegut operacions amb pagament
periòdic d'interessos i més recentment els anomenats dipòsits
estructurats (combinen remuneració fixa i variable).



3. Imposicions a termini fix
a) Imposicions que s'instrumenten com una operació de 
préstec simple a tipus fix.

n És la figura més utilitzada tradicionalment.

n El client lliura al banc una quantitat i aquest es compromet a
retornar-li-la juntament amb els interessos en la data de
venciment pactada.

n Els interessos s'abonen en un compte paral·lel i és freqüent
la reinversió successiva del capital (o fins i tot dels interessos).
Les condicions financeres poden variar en cada reinversió.

n Tradicionalment ha estat una operació a curt termini (màxim
un any).



3. Imposicions a termini fix.

b) Imposicions que representen una operació d'amortització 
americana.

n Generalment, aquesta modalitat s'utilitza en dipòsits a major
termini que els anteriors.

n En aquesta modalitat, el banc paga periòdicament els interessos
en un compte paral·lel i, seguint l'esquema d'una operació
americana, en la data de venciment posa a la disposició del
client el capital dipositat.



Saldos vius - http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1910.pdf

ISFLSH: institucions sense finalitats de lucre al servei de les llars
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19.    TIPOS DE INTERÉS 19.10   Tipos de interés (TEDR) de los saldos vivos.
B) Tipos de interés aplicados por las IFM Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras.
a residentes en la UEM Entidades de crédito y EFC (a)

  b. Para estas categorías de depósitos las nuevas operaciones equivalen al total del saldo vivo, por lo tanto estos tipos de interés coinciden con los que figuran en el cuadro 19.7.
 a. TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale a TAE (tasa anual equivalente) sin incluir comisiones.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                          
                                                                                                          

                   Hogares e ISFLSH                       Sociedades no financieras               Hogares 
                                                                                                  e ISFLSH
                                                                                                  y socie-

   A la               A plazo            Cesiones  A la              A plazo           Cesiones    dades no
   vista                                 tempo-   vista                               temporales  finan-  
    (b)                                  rales     (b)                                            cieras. 
             Tipo      Hasta    Más de                    Tipo      Hasta    Más de               Cesiones
            medio     2 años    2 años                    medio     2 años   2 años               tempora-
           ponderado                                      ponderado                                 les     

                                                       

15       0,12 0,75 0,50 1,63 0,45 0,24 0,91 0,74 1,68 0,24 0,34 
16       0,06 0,30 0,24 0,75 0,16 0,15 0,65 0,52 1,34 0,06 0,10 
17       0,04 0,16 0,11 0,59 0,40 0,10 0,77 0,59 1,50 -0,01 0,00 
18       0,03 0,12 0,07 0,53 0,13 0,08 0,63 0,44 1,53 -0,37 -0,36 
19       0,03 0,12 0,05 0,65 0,26 0,07 0,99 0,67 2,20 -0,12 -0,09 

19 Oct   0,03 0,11 0,05 0,53 ... 0,08 0,81 0,71 1,17 -0,11 -0,07 
     Nov   0,03 0,11 0,05 0,57 ... 0,08 0,86 0,60 1,87 -0,14 -0,11 
     Dic   0,03 0,12 0,05 0,65 ... 0,07 0,99 0,67 2,20 -0,12 -0,09 

20 Ene   0,03 0,11 0,05 0,64 ... 0,07 1,05 0,70 2,28 -0,26 -0,19 
     Feb   0,01 0,10 0,04 0,54 ... 0,01 0,84 0,63 1,63 -0,28 -0,21 
     Mar   0,01 0,10 0,04 0,54 ... 0,01 0,86 0,65 1,63 -0,28 -0,21 
     Abr   0,01 0,09 0,04 0,55 ... 0,01 0,84 0,64 1,68 -0,49 -0,45 
     May   0,01 0,09 0,04 0,56 ... 0,01 0,75 0,55 1,66 -0,50 -0,47 
     Jun   0,01 0,09 0,03 0,54 ... 0,00 0,70 0,49 1,66 -0,50 -0,47 
     Jul   0,01 0,08 0,03 0,48 ... 0,01 0,68 0,48 1,69 -0,50 -0,47 
     Ago   0,01 0,08 0,03 0,48 ... 0,00 0,62 0,42 1,74 ... -0,47 
     Sep   0,01 0,07 0,03 0,41 ... 0,00 0,62 0,42 1,71 ... ... 
     Oct   0,01 0,07 0,03 0,41 ... 0,01 0,55 0,36 1,69 ... -0,43 
     Nov   0,01 0,06 0,03 0,33 ... 0,00 0,60 0,41 1,71 ... -0,39 
     Dic   0,01 0,06 0,03 0,33 ... 0,01 0,59 0,43 1,55 ... -0,36 



Noves operacions - http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1907.pdf
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19.    TIPOS DE INTERES 19.7   Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones.
B) Tipos de interés aplicados por las IFM Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras.
a residentes en la UEM Entidades de crédito y EFC (a)

  b. Para estas categorías de depósitos las nuevas operaciones equivalen al total del saldo vivo, por lo tanto estos tipos de interés coinciden con los que figuran en el cuadro 19.10.
 a.TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale a TAE (tasa anual equivalente) sin incluir comisiones.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                         
                                                                                                         

                   Hogares e ISFLSH                      Sociedades no financieras               Hogares 
                                                                                                 e ISFLSH
                                                                                                 y socie-

  A la          A  plazo                Cesio-  A la                 A   plazo            Cesiones  dades no
 vista                                  nes    vista                                      tempora-  finan-  
  (b)                                  tempo-   (b)                                        les    cieras. 
                                       rales        Tipo me-  Hasta 1   Más de 1  Más de 2           Cesiones
       Tipo me-  Hasta   Más de 1  Más de               dio pon-    año    y hasta    años            tempo-  
       dio pon-  1 año   y hasta  2 años               derado            2 años                     rales   
       derado          2 años                                                                            
                                                                 

15       0,12 0,39 0,35 0,48 0,24 0,42 0,24 0,31 0,29 0,38 0,66 0,12 0,15 
16       0,06 0,11 0,10 0,13 0,07 0,15 0,15 0,13 0,11 0,14 0,48 0,05 0,06 
17       0,04 0,08 0,07 0,10 0,08 0,02 0,10 0,16 0,17 0,05 0,33 -0,01 -0,02 
18       0,03 0,05 0,05 0,06 0,17 -0,15 0,08 0,37 0,39 0,03 0,74 -0,24 -0,24 
19       0,03 0,04 0,02 0,07 0,18 0,11 0,07 0,38 0,36 0,47 0,92 -0,11 -0,11 

19 Oct   0,03 0,04 0,03 0,06 0,08 ... 0,08 -0,15 -0,17 0,03 0,07 ... ... 
     Nov   0,03 0,05 0,03 0,07 0,27 ... 0,08 -0,08 -0,09 0,02 0,09 ... ... 
     Dic   0,03 0,04 0,02 0,07 0,18 ... 0,07 0,38 0,36 0,47 0,92 -0,11 -0,11 

20 Ene   0,03 0,04 0,02 0,07 0,19 ... 0,07 -0,22 -0,22 0,10 0,01 ... ... 
     Feb   0,01 0,03 0,01 0,04 0,18 ... 0,01 -0,24 -0,25 0,01 0,02 ... ... 
     Mar   0,01 0,03 0,01 0,03 0,18 ... 0,01 0,02 0,01 -0,01 0,09 ... ... 
     Abr   0,01 0,03 0,01 0,04 0,31 ... 0,01 -0,17 -0,17 0,08 0,01 ... ... 
     May   0,01 0,04 0,01 0,05 0,29 ... 0,01 -0,17 -0,17 0,00 0,16 ... ... 
     Jun   0,01 0,03 0,01 0,05 0,27 ... 0,00 -0,03 -0,07 0,75 0,64 ... ... 
     Jul   0,01 0,05 0,03 0,05 0,35 ... 0,01 -0,21 -0,21 0,02 0,08 ... ... 
     Ago   0,01 0,03 0,02 0,04 0,20 ... 0,00 -0,22 -0,22 0,01 0,05 ... ... 
     Sep   0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 ... 0,00 -0,25 -0,25 -0,00 0,13 ... ... 
     Oct   0,01 0,02 0,01 0,04 0,13 ... 0,01 -0,32 -0,33 -0,03 0,03 ... -0,46 
     Nov   0,01 0,09 0,11 0,04 0,11 ... 0,00 -0,13 -0,17 2,50 1,02 ... -0,44 
     Dic   0,01 0,02 0,01 0,06 0,15 ... 0,01 0,01 0,01 0,02 0,13 ... -0,46 



Tipus d’interès passius aplicats per les entitats de crèdit



FONS DE GARANTIA DE DIPÒSITS (FGD)
D'ENTITATS DE CRÈDIT

n Objecte: garantir els dipòsits en diners i en valors o altres
instruments financers constituïts en les entitats de crèdit,
amb el límit de 100.000€ per als dipòsits en diners.

n Està prevista l'actuació del FGD en els supòsits de fallida o
suspensió de pagaments d'una entitat o si aquesta no pot
atendre el pagament dels dipòsits exigibles i el Banc
d'Espanya conclou que la seua situació financera li impedirà
restituir-los a curt termini.

n El límit s'estableix en 100.000€ per dipositant en cada entitat
de crèdit. Cada titular té garantit fins al límit màxim.



3. Imposicions a termini fix
c) Dipòsits estructurats

n Els dipòsits estructurats es poden definir com actius
financers de renda fixa lligats a un instrument derivat
(bàsicament opcions).

n Aquesta figura permet a l'entitat bancària oferir al client
dipòsits en què la rendibilitat està lligada a l'evolució d'altres
mercats (renda variable, interbancari, petroli, fons d'inversió,
divises, etc.). En definitiva, es tracta d'un dipòsit indexat.



3. Imposicions a termini fix
c) Dipòsits estructurats

n La casuística és molt variada. En aquests moments hi ha dipòsits
totalment indexats en què fins i tot es pot rebre a venciment una
quantitat inferior a la dipositada; uns altres que garanteixen la
recuperació del principal i en què només estan indexats els
interessos, i fins i tot dipòsits que garanteixen també una rendibilitat
mínima.

n Aquesta situació va dur a la publicació de la circular 3/2000, de
la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per
establir una diferenciació entre els diversos productes financers que
s’havien agrupat amb aquesta denominació.



3. Imposicions a termini fix
c) Dipòsits estructurats

nLa circular 3/2000 distingueix dues categories:

1. Contractes bancaris en què l’entitat assegura la
devolució del principal: es poden considerar com dipòsits
-contractes típics de l'activitat de les entitats de crèdit- i no
requereixen cap tràmit davant la CNMV, tot i que el tipus
d'interès estiga referenciat a l'evolució d'un valor cotitzat o
d'un índex.



3. Imposicions a termini fix
c) Dipòsits estructurats

2. Contractes en què l'entitat de crèdit no es compromet a
la devolució íntegra i incondicional del principal; la
restitució queda vinculada a l'evolució d'un o més
valors cotitzats o d'un índex: aquests contractes han de ser
inclosos en el concepte d'instrument financer sotmès a la llei
37/1998, de reforma de la Llei del mercat de valors. Reben
la denominació de “contractes financers atípics” o també
“contractes sobre opcions” i constitueixen una nova figura
que explicarem separadament.



Contractes financers atípics
n La definició que dona la CNMV és:

“Contractes no negociats en mercats secundaris organitzats
pels quals una entitat de crèdit rep diners o valors, o ambdues
coses, de la seua clientela i assumeix una obligació de
reemborsament consistent en el lliurament de determinats valors
cotitzats, o bé en el pagament d'una suma de diners, o ambdues
coses, en funció de l'evolució de la cotització d'un o més valors
cotitzats o d'un índex, sense compromís de reemborsament
íntegre del principal rebut”.
n La subscripció d'un contracte financer atípic suposa per al client

la realització de dues operacions simultànies. D'una banda, un
dipòsit de diners o de títols, i, de l’altra, la venda d'una opció
sobre els valors subjacents.



Contractes financers atípics
n Cal tenir en compte que el venedor d'una opció (tant si és

put com call) resulta obligat pel contracte a atendre el desig
del comprador en la data d'exercici, i, per tant, si aquest
exerceix l'opció haurà d'assumir la pèrdua corresponent, que
pot arribar a ser la totalitat de la quantitat invertida. En
contraprestació, el venedor cobrarà la prima corresponent a la
venda de l'opció.

n El rendiment rebut pel client al venciment de l'operació
tindrà així dos components: la capitalització de la prima (ja
que és el venedor de l'opció), i l'interès reportat pel dipòsit en
les condicions pactades en el contracte. La devolució del
principal del contracte està subjecta a les condicions
estipulades i lligada a l'evolució del preu del subjacent.



Contractes financers atípics
n En definitiva, es tracta d'una operació postdeterminada, en

la qual la rendibilitat obtinguda a posteriori depèn de
l'evolució de la cotització del subjacent.

n Els contractes financers atípics i els dipòsits a termini
comparteixen moltes característiques: es necessita un compte
corrent associat per al cobrament dels interessos; no solen tenir
comissions o despeses a càrrec de l'inversor; se sol exigir un
import mínim per contractar l'operació, i són operacions sense
liquiditat externa, i, en general, sense possibilitat de
cancel·lació anticipada.
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3. Imposicions a termini fix 
3.1. Tants efectius 

!  Per les característiques de l'operació, pura captació de fons sense 
serveis paral· lels, no és habitual que tinguen despeses o comissions a 
càrrec del client, si exceptuem la ja comentada de penalització a la 
cancel·lació anticipada, i fins i tot hi ha depòsits que tenen característiques 
a favor del client. 

!  Els rendiments de les Imposicions a Termini Fix estan sotmesos a 
retenció en el moment del seu abonament, tret d’aquells en que els fons 
captats s'inverteixen en REPOS amb deute públic (lletres del Tresor). 

!  Per al càlcul dels tants efectius s‘han d’incloure totes les característiques 
financeres i comercials de l'operació i per al càlcul de la TAE s'aplicarà la 
normativa corresponent a les operacions passives. 

 





3. Imposicions a termini fix
3.1. Tants efectius

n Per les característiques de l'operació, pura captació de fons sense
serveis paral·lels, no és habitual que tinguen despeses o comissions a
càrrec del client, si exceptuem la que ja hem comentat de la penalització de
la cancel·lació anticipada. I fins i tot hi ha dipòsits que tenen
característiques a favor del client.

n Els rendiments de les imposicions a termini fix estan sotmesos a retenció
en el moment de l’abonament, tret d’aquells en què els fons captats
s'inverteixen en operacions amb pacte de recompra amb deute públic
(lletres del tresor).

n Per al càlcul dels tants efectius s‘han d’incloure totes les
característiques financeres i comercials de l'operació, i per al càlcul de
la TAE s'aplica la normativa corresponent a les operacions passives.



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

n Els valors de renda fixa són els títols amb rendiment prefixat
–constant, variable o fins i tot indexat– emesos per qualsevol
demandant de fons a fi d'obtenir finançament directament de
l'inversor final. Aquests valors s'emeten agrupats en allò que
financerament rep el nom d’emprèstit d'obligacions.

n Des del punt de vista financer, els emprèstits d'obligacions són
operacions d'amortització de gran volum en què el capital prestat
es divideix en múltiples operacions de préstec d'idèntica quantia.
Aquestes operacions es van reemborsant d'acord amb un pla
general i unitari d'amortització i totes tenen a priori unes
condicions financeres equivalents.



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

n Les parts alíquotes en què es divideix l'operació es materialitzen
en valors negociables representats per títols físics o per
anotacions en compte.

n Aquests títols reben denominacions diverses –pagarés, bons,
cèdules, obligacions, etc.–. Tots reconeixen els drets dels
prestadors múltiples, anomenats obligacionistes, enfront del
prestatari únic, anomenat emissor.



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

n La quantia de la prestació de cada operació de préstec s’anomena
nominal de l'obligació. D'aquesta manera, la prestació de
l'operació total s'obté així:

n on:  

q C T0: quantia de la prestació de l'emprèstit (total emprèstit).

q C: nominal de l'obligació.

q N1: nombre de títols emesos (nombre d'operacions de préstec
en què s'ha dividit l'emprèstit).

C0
T =C ⋅N1



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

q Hi ha nombroses modalitats d'emprèstits, però la més senzilla,
i en aquests moments quasi l'única utilitzada en el mercat
espanyol, és la d'emprèstits amb títols d'idèntiques
característiques.

q En aquesta modalitat totes les obligacions són amortitzades en
el mateix moment, fixat en les condicions d'emissió, i tenen
idèntiques característiques financeres. En definitiva,
constitueixen un conjunt de N1 préstecs iguals: mateixa
quantia, mateixa durada, mateix mètode d'amortització i
mateixa llei de valoració.



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

q Resolució molt simple: es pot resoldre l'emprèstit com
una operació de préstec qualsevol i obtenir els valors
corresponents a cada obligació dividint les quanties totals pel
nombre de títols o, al revés, resolent el préstec representat per
una obligació i obtenint els valors corresponents al total
emprèstit multiplicant els d’una obligació pel nombre d’aquestes.



4. Emprèstits d'obligacions
4.1. Plantejament financer

q Els préstecs agregats, tots iguals, poden ser de qualsevol classe:
préstec americà, francès, quotes constants, etc.

q No obstant això, la modalitat més freqüent és aquella en què
les obligacions representen una operació americana (amb
pagament periòdic d'interessos). En aquest cas, la quota
d'interès rep la denominació de cupó.

q També, tot i que menys freqüent, hi ha obligacions que
representen una operació de préstec simple (títols cupó
zero).

q En el cas dels emprèstits d'obligacions també hi ha hagut una
transformació semblant a la que ha tingut lloc en els préstecs,
amb un increment del nombre d'operacions indexades.



4. Emprèstits d'obligacions
4.2. Modalitats de títols en circulació

q Les entitats de crèdit espanyoles emeten actualment títols de
renda fixa amb diferents denominacions, que responen a
diferents característiques:

1. Pagarés: són títols de renda fixa emesos al descompte
desde 1982. Constitueixen instruments de captació de
recursos a curt termini, que es diferencien dels dipòsits
tradicionals per la seua transmissibilitat. S'emeten
mitjançant subhasta o mitjançant col·locació a través
d'un intermediari financer. També es realitzen
col·locacions a mida, a petició de l'inversor.



n Davant la necessitat de captar liquiditat a causa dels venciments
importants de deute i amb la guerra de passiu, les entitats de
crèdit han recorregut darrerament a l'emissió de PAGARÉS
BANCARIS.

n Els pagarés no estan garantits pel FGD i, per tant, la seua
garantia la proporciona exclusivament la solvència de l’entitat
emissora.



n Són valors de renda fixa privada, títols emesos al descompte,
per això la seua rendibilitat s'obté per diferència entre el preu de
compra i el valor nominal del pagaré que es rep en la data
d'amortització.

n Són a curt termini i hi ha venciments entre quinze dies i un, dos,
tres, sis, nou, dotze i divuit mesos, si bé els terminis més
freqüents són d'un, tres, sis i dotze mesos.

Pagarés



n Els pagarés es col·loquen en el mercat primari mitjançant
subhastes competitives en què es determina el preu
d'adquisició, o bé per negociació directa entre l'inversor i
l'entitat financera.

n El pagaré és transmissible i negociable.

n Els emissors de pagarés tenen l'obligació de registrar en la
CNMV un fullet informatiu cada vegada que realitzen una
emissió de pagarés. (http://www.aiaf.es/)

Pagarés



Evolució de l'emissió de pagarés i altres

http://www.bmerf.es/docs/Ficheros/Informes/mensual/mensual_esp.pdf

  ADMISIONES A COTIZACIÓN 

2 INFORME MENSUAL DE RENTA FIJA 

ADMISIONES Año  2021 Año  2020 Variación
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

AIAF 158.026,03 158.026,03 93.294,43 93.294,43 69,4% 69,4%
Renta Fija Privada 27.865,79 27.865,79 13.363,50 13.363,50 108,5% 108,5%

Pagarés de Empresa 2.078,19 2.078,19 1.368,66 1.368,66 51,8% 51,8%

Bonos y Obligaciones 23.812,60 23.812,60 10.796,58 10.796,58 120,6% 120,6%

Cédulas Hipotecarias 1.600,00 1.600,00 1.198,25 1.198,25 33,5% 33,5%

Deuda Pública 130.160,24 130.160,24 79.930,93 79.930,93 62,8% 62,8%
Letras del Tesoro 8.185,78 8.185,78 6.461,09 6.461,09 26,7% 26,7%

Pagarés CC.AA. 48,87 48,87 28,05 28,05 74,2% 74,2%

Deuda del Tesoro 22.966,88 22.966,88 21.612,91 21.612,91 6,3% 6,3%

Strips 65,87 65,87 11,66 11,66 464,9% 464,9%

Deuda Publica Extranjera 98.892,85 98.892,85 51.817,22 51.817,22 90,8% 90,8%

MARF 637,30 637,30 975,10 975,10 -34,6% -34,6%
Renta Fija Privada 637,30 637,30 975,10 975,10 -34,6% -34,6%

Pagarés de Empresa 637,30 637,30 975,10 975,10 -34,6% -34,6%

Total general 158.663,33 158.663,33 94.269,53 94.269,53 68,3% 68,3%
importes en millones €

Letras del 
Tesoro
26,24%

Pagarés 
CC.AA.
0,16%

Deuda del 
Tesoro
73,61%

Deuda CC.AA
0,00%

ADMISIONES DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA Acumulado 2021 %

Pagarés de 
Empresa

7,46%

Bonos y 
Obligac.
85,45% Cédulas 

Hipotecarias
5,74%

Titulización
0,00%

Part. 
Preferentes

1,35%

ADMISIONES RENTA FIJA PRIVADA Acumulado en 2021 %



n Liquiditat. Els dipòsits bancaris són, en general, més difícils
de cancel·lar que els pagarés, ja que els segons poden ser
venuts en un mercat secundari.

n Risc. Els dipòsits a termini compten amb el suport del Fons
de Garantia de Dipòsits (FGD), que garanteix fins a 100.000
euros per titular i entitat en cas de fallida. En els pagarés l'única
garantia és la solvència del banc en qüestió.

Diferències pagarés - dipòsits



n Els dipòsits bancaris tenen menys menys risc i per a
rendibilitats semblants és millor un dipòsit bancari.

n En cas que els pagarés oferisquen més rendibilitat cal valorar
en cada cas la solvència de l'entitat i els riscos que l'inversor
estiga disposat a assumir i, és clar, les possibles necessitats de
liquiditat que tinga.

Pagarés enfront de dipòsits



4.2. Modalitats de títols en circulació
2. Bons i obligacions: són valors de renda fixa a mitjà termini

(tres-cinc anys) i a llarg termini (més de cinc anys), amb les
condicions financeres decidides lliurement per l'emissor, que,
responent a alguna característica concreta, poden adoptar
diferents denominacions:

n Bons (tres-cinc anys) i obligacions (deu-quinze-trenta
anys) de l‘estat. (2012 emissió a vint anys i en 2014-setze-
dèsset-divuit-vint-i-un a cinquata anys). Governs com el
belga (2015), l’irlandès (2016) i l’austríac (2017) tenen
emissions a cent anys.

n Bons de caixa, bons de tresoreria: és una denominació
específica per a títols a mitjà termini emesos fonamentalment
mitjançant col·locació directa per les entitats de crèdit.



4.2. Modalitats de títols en circulació



4.2. Modalitats de títols en circulació
n Obligacions subordinades: són títols a mitjà i llarg

termini o fins i tot perpetus que tenen la consideració,
amb determinades restriccions, de recursos propis
computables per a les entitats de crèdit.

La clàusula de subordinació indica que aquests valors estan
col·locats en penúltim lloc en la prelació de deutes de
l'entitat (només per davant de les participacions
preferents). Les característiques restants són semblants a
les de les altres obligacions.



Participacions preferents
q Producte híbrid entre accions i renda fixa que computa com a

recursos propis per a les entitats de crèdit (EC).
q Valors que creen un cupó lligat a l'obtenció de beneficis, però no

atorguen drets polítics.

q Emissió regulada a Espanya per la llei 19/2003, de 4 de juliol.

q Tenen caràcter perpetu, si bé l'EC emissora es pot reservar el
dret d'amortització anticipada (recompra) a partir del cinquè any
des del desemborsament, amb l’autorització prèvia del BdE.

q Remuneració fixa en un primer període i variable durant la resta.
Exemple: 6% durant els tres primers anys i Euríbor a tres mesos
més 2,5 punts percentuals amb revisió trimestral a partir
d’aleshores.

q Es negocien en mercats organitzats de renda fixa com l’AIAF.



Participacions preferents
Riscos elevats

q Com que no són un dipòsit, no estan cobertes pel Fons de
Garantia de Dipòsits (FGD): en cas de fallida de l'EC es
perdria la inversió realitzada.

q No es paguen cupons (interessos) si l'EC no obté
beneficis i no s'han pagat dividends (els cupons no
s'acumulen). Excepció: Banc Popular (gener de 2013).

q Escassa liquiditat: no sempre és possible desfer la inversió
sense tenir pèrdues - pot produir pèrdues importants.

q Els titulars de les participacions preferents se situen darrere de
tots els creditors comuns i subordinats (només per davant
dels accionistes).



Participacions preferents enfront d’obligacions subordinades
q Les obligacions subordinades són també productes híbrids de

renda fixa i variable. La rendibilitat inicial d'ambdues opcions és
semblant.

q Les subordinades tenen una data concreta de venciment,
generalment deu anys. També hi ha el dret d'amortització
anticipada a favor de l'emissor a partir dels cinc anys, però
coincidint amb la data de pagament del cupó.

q En tots dos casos no es cobra el cupó si l'EC emissora no obté
beneficis. No obstant això, en les participacions preferents es
perd el cupó, mentre que en les obligacions subordinades
només es difereix (es tornarà a cobrar quan hi haja beneficis).

q Prelació de cobrament: en cas de fallida de l'EC els titulars
d'obligacions subordinades se situen per davant dels titulars
de les participacions preferents i dels accionistes.



Participacions preferents
n Què passa si l'inversor en participacions preferents vol vendre

anticipadament? Ha d'acudir a un mercat organitzat, encara que
poc líquid, com l'AIAF.

n La falta de liquiditat d'aquest mercat pot originar problemes
seriosos a l'hora de vendre: pocs compradors que a més
exigeixen grans descomptes → resultat: no és difícil perdre part
de la inversió inicial si es ven amb presses.

n Bon negoci per a les EC: reforcen les seues ràtios de solvència
a uns preus baixos en comparació amb els preus de mercat i
eviten haver de fer ampliacions de capital.

n Oportunitat per a inversors minoristes: compra de
participacions amb un descompte important → interessos +
plusvàlua (si es recupera la cotització).



http://www.bmerf.es/esp/aspx/documentos/BoletinRF.aspx

Descripción del valor
Security details

Moneda Saldo Circulación.
Outstanding Volume

Último Precio*
Last Price

Cód. ISIN
ISIN Code

Emisión
Issue

Currency Precio
Price

Fecha
Date

BANCOS Y CAJAS
ES0865936001 PPR ABANCA- VBLE Perpetua EUR 250.000.000,00
ES0865936019 PPR ABANCA- VBLE Perpetua EUR 375.000.000,00
ES0813211002 PPR B.B.V.A-7 VBLE Perpetua EUR 1.000.000.000,00
ES0813211010 PPR B.B.V.A-8 VBLE Perpetua EUR 1.000.000.000,00
ES0813211028 PPR B.B.V.A-10 VBLE Perpetua EUR 1.000.000.000,00
ES0840609020 PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua EUR 750.000.000,00
ES0840609004 PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua EUR 1.000.000.000,00 107,5400 01-03-19
ES0840609012 PPR CAIXABANK- VBLE Perpetua EUR 1.250.000.000,00 103,3700 18-12-19
ES0844251001 PPR IBERCAJA BAN- VBLE Perpetua EUR 350.000.000,00

* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio
ponderado.
* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.
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n La il·liquiditat és el principal problema de les participacions
preferents. Milers de petits inversors es troben atrapats i sense
possibilitat de vendre aquests títols perpetus.

n La CNMV va impedir el mercat intern de preferents (que les EC
recompraren les seues emissions al 100%, la qual cosa perjudicà uns
inversors i beneficià uns altres).

n Per millorar la transparència i la liquiditat del mercat espanyol de
deute corporatiu s'ha creat el Sistema Electrònic de Negociació de
Deute (SEND), plataforma electrònica pertanyent a l’AIAF
destinada específicament a la negociació de renda fixa per a
detallistes (minoristes).

n Per intentar aturar el descontent dels clients i evitar-ne la
fugida a altres entitats, les EC ofereixen alternatives, com ofertes
de recompra de participacions preferents (encara que amb
descomptes importants), de bescanvi per accions, per bons
obligatòriament convertibles en accions, per dipòsits a llarg
termini.



Problemes preferents



4. Emprèstits d'obligacions
4.2. Modalitats de títols en circulació

n Obligacions convertibles i bescanviables: són títols de
renda fixa que a més de tenir les característiques comunes a
les obligacions donen al titular la possibilitat de transformar-
les en una altra classe de valor (habitualment en accions),
d'acord amb unes condicions de termini i preu especificades
prèviament per l'emissor.

n Si les accions en què es poden transformar les obligacions són
noves, es parla de títols convertibles, però si són velles, és a
dir, si estan en circulació, es parla de títols bescanviables.



4. Emprèstits d'obligacions
4.2. Modalitats de títols en circulació

q Títols hipotecaris: són títols emesos a l'empara de la llei
2/1981, de regulació del mercat hipotecari, que tenen la
característica diferenciadora d’estar estretament relacionats amb
les operacions de préstec hipotecari realitzades per l'entitat
emissora. De les modalitats establertes per la llei, actualment se
n'utilitzen dues:

1. Cèdules hipotecàries: són títols en què no hi ha una
vinculació directa amb els préstecs. És la totalitat de la
cartera hipotecària de l'entitat emissora, no afectada a
altres operacions, la que garanteix l'emissió.



Cèdules hipotecàries
n Es tracta d'un producte que resulta més vendible

perquè té major seguretat, ja que gaudeix de la doble
garantia de l'entitat i del conjunt de la cartera
hipotecària que aquesta posseeix, i això suposa una

elevada qualificació creditícia per part de les agències de

qualificació.

n La seua probabilitat d'impagament és molt reduïda,

raó de sobra en els temps actuals perquè els inversors

les vegen amb menys sospites que altres actius.



4. Emprèstits d'obligacions
4.2. Modalitats de títols en circulació

2. Participacions hipotecàries: són instruments de
participació a tercers dels crèdits hipotecaris realitzats per
l'entitat. Com que es tracten de cessions, totals o parcials,
del crèdit hipotecari, la seua vinculació amb aquest és total. Si
hi ha un impagament del préstec hipotecari, no es cobren els
rendiments corresponents. Constitueixen l'actiu dels fons de
titulització hipotecària.

q Cèdules territorials: autoritzades per la llei 44/2002, de 23
de novembre, de reforma del sistema financer, són títols de
renda fixa representats en anotacions en compte, de
característiques semblants a les de les cèdules
hipotecàries, però en què la garantia recau sobre préstecs
i crèdits concedits per l'entitat a les administracions
públiques.



4. Emprèstits d'obligacions
4.3. La negociació de títols de renda fixa

q La característica més destacable dels emprèstits és que els
seus títols constituïsquen valors negociables, és a dir, amb
possibilitat de cessions successives fins al venciment, cosa
que dona lloc a l'existència de mercats secundaris molt
importants.

q Les obligacions són, per tant, operacions financeres amb
liquiditat externa i poden ser venudes a tercers sense que es done
la cancel·lació de l'operació. Això no obstant, també hi ha
emprèstits amb clàusules de cancel·lació anticipada a favor
de l'obligacionista, de l'emissor o de tots dos.

q Naturalment, el preu de venda del títol en el mercat secundari (el
seu valor de mercat) serà aproximadament el seu valor financer i
la seua variació dependrà de la relació que hi haja entre el tipus
intern i el tipus d'interès de mercat en el moment de la venda.



4. Emprèstits d'obligacions
4.3. La negociació de títols de renda fixa

q Les obligacions cotitzen en mercats organitzats:
n La borsa: deute públic anotat al Banc d'Espanya i altres actius

emesos per la resta d'entitats o empreses privades, públiques o
semipúbliques, per a minoristes.

n El mercat de l’AIAF: deute d’empreses corporatives, i des de
2013 deute públic.

n SENAF: plataforma electrònica de negociació majorista de BME
per a deute públic espanyol, tant al comptat com en operacions
amb pacte de recompra i simultànies.

n SEND: plataforma electrònica de negociació minorista de BME
per a deute públic i privat.

n MARF: plataforma electrònica de negociació majorista de BME
per a deute privat

q La normativa sobre les condicions d'emissió d'emprèstits i
de cotització en els mercats organitzats depèn de la CNMV.



4. Emprèstits d'obligacions
4.3. La negociació de títols de renda fixa

Mercat
secundari

Sistema de 
contractació

Actius negociats Participants

SENAF ELECTRÒNIC DEUTE PÚBLIC MAJORISTES

AIAF ELECTRÒNIC I  
TELEFÒNIC

DEUTE PÚBLIC DEUTE PRIVAT MAJORISTES

SISTEMA 
BORSARI

ELECTRÒNIC DEUTE PÚBLIC DEUTE PRIVAT MINORISTES

SEND ELECTRÒNIC DEUTE PÚBLIC DEUTE PRIVAT MINORISTES

MARF ELECTRÒNIC DEUTE PRIVAT MAJORISTES

De: professor Ángel Pardo – Material d’operacions i mercats de renda fixa



4. Emprèstits d'obligacions
4.3. La negociació de títols de renda fixa

q Com a norma general, l'emissió de valors de renda fixa
no exigeix autorització administrativa i tant les
característiques dels valors emesos com la seua forma de
col·locació o el col·lectiu a què es dirigeix l'emprèstit es
deixen a la lliure elecció de l'emissor.

q Les normes dels mercats no són sempre iguals, però és
habitual que els preus cotitzats siguen “excupó”, és a dir, el
valor financer menys l'import dels interessos reportats i no
vençuts (cupó corregut).

cupó del dies de Nombre
eguts transcorrdies de Nombre x cupóImport =corregut Cupó



4. Emprèstits d'obligacions
4.3. La negociació de títols de renda fixa

q Pel que fa a les obligacions d'informar els clients sobre les
característiques financeres dels valors emesos, la CNMV exigeix
la confecció d'un fullet amb “la informació necessària perquè els
inversors puguen formular un judici fonamentat sobre la
inversió que se'ls proposa”.

q La CNMV verificarà que el fullet informatiu compleix els
requisits establerts i, en cas afirmatiu, l’incorporarà al registre
oficial corresponent, i en un altre cas, requerirà fer aquest
tràmit.

q Tanmateix, és important tenir en compte que el registre del
fullet per la CNMV no implica recomanació de subscripció
dels valors ni pronunciament en cap sentit sobre la
solvència de l'entitat emissora o la rendibilitat de l'emissió.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials 

1. Característiques comercials bilaterals
n Les obligacions no són més que contractes de préstec que

reconeixen els drets de cada un dels prestadors múltiples
(obligacionistes) enfront del prestatari únic (emissor) i en les
quals el nominal de l'obligació representa la quantia de la
prestació en cada operació de préstec.

n Tot i això, enfront de l'operació de préstec bancari en
què, en general, era el prestador qui dissenyava les condicions
de l'operació, en els emprèstits és el prestatari, l'emissor, qui
decideix les característiques dels títols que ofereix al mercat
per obtenir finançament.

n Aquest fet determina el tipus de característiques
comercials bilaterals que solen aparèixer en aquestes
operacions i que sovint tenen per objectiu fer més atractius
els títols emesos.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

q En general, els emprèstits d'obligacions s'emeten lliures de
despeses per al subscriptor, però a vegades introdueixen altres
característiques comercials que afecten el rendiment de
l'obligació. Dins d'aquest segon tipus, les més freqüents són:

n Prima d'emissió
Es diu que un emprèstit té prima d'emissió quan el seu preu
d'adquisició (V) no coincideix amb el nominal (C). La prima
d'emissió (P0) és la diferència entre tots dos valors.

q És a dir:

q Si P0 > 0, l'emprèstit s'emet sobre la par.
q Si P0 < 0, l'emprèstit s'emet sota la par.
q Si P0 = 0, aleshores l'emissió és a la par.

CV ¹ CVP -=® 0



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

q Hi ha dues possibilitats d'introduir la prima d'emissió:

n L'emissor emet l'emprèstit a un preu determinat, diferent
del nominal, igual per a tots els títols: l'import de la prima
d'emissió és el mateix per a totes les obligacions.

n El preu d'adquisició no és el mateix per a tots els títols,
perquè l'emprèstit s'emet mitjançant subhasta o bé
perquè es fixen preus diferents, segons el moment de
subscripció.

q Naturalment, en tots dos casos l'amortització dels títols i
el pagament dels interessos es realitza com si el títol
s'haguera adquirit pel nominal.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

n Prima d'amortització o de reemborsament

q Es diu que un emprèstit té prima d'amortització o
reemborsament quan el valor de reemborsament
(Cn') no coincideix amb el valor de la reserva per
l'esquerra al final de l'operació (Cn-):

§ La prima de reemborsament pot ser també positiva
(per a fer més atractiu el títol) o negativa.
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4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

n Prima d'amortització o de reemborsament

q Es diu que un emprèstit té prima d'amortització o
reemborsament quan el valor de reemborsament
(Cn') no coincideix amb el valor de la reserva per
l'esquerra al final de l'operació (Cn

-):

§ Cn'≠ Cn
-→ Pn= Cn'- Cn

-

§ La prima de reemborsament pot ser també positiva
(per fer més atractiu el títol) o negativa.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

n Clàusules de cancel·lació anticipada
q Una de les característiques fonamentals de les obligacions

és que es tracta de valors negociables i, per tant, són
operacions amb liquiditat externa.

q Tanmateix, en aquestes operacions s'introdueixen sovint
clàusules de cancel·lació anticipada i, per tant,
presenten també liquiditat interna.

q Els emprèstits poden presentar clàusules a favor del
prestatari, del prestador i, fins i tot, a favor de tots
dos.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

q La cancel·lació anticipada es pot dur a terme pel valor de la
reserva o, el que és més freqüent, amb prima d'amortització.

q La clàusula d'amortització anticipada és una opció que
serà exercida pel titular segons la relació que hi haja en
la data d'amortització anticipada entre el valor de
reemborsament (Vr) del títol previst en les condicions
d'emissió i el seu valor de mercat (Vs).

q Cal tenir en compte que el valor de mercat representa la
valoració financera en les condicions vigents en aquest
moment dels drets futurs de l'obligacionista i de les
obligacions pendents de l'emissor.

n Si Vr > Vs, interessarà cancel·lar a l'obligacionista (éi).

n Si Vr < Vs, interessarà cancel·lar a l'emissor (êi).



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

q Característiques comercials unilaterals
n Les característiques comercials unilaterals afecten només una

de les parts de l'operació, el prestatari o els prestadors. Les
més importants són:

n 1. Despeses
q Inicials:

§ Taxes de la CNMV: pel registre i la verificació del fullet
d'emissió.

§ Despeses de col·locació: que s'abonen a les entitats
financeres a les quals s'encarrega la col·locació dels títols.
Aquestes entitats han d’atendre les sol·licituds
presentades durant el període de subscripció.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

§ Despeses d'assegurament: que s'abonen a les entitats que
es comprometen a adquirir els títols no col·locats a tercers
durant el període de subscripció.

§ Despeses de publicitat: es distingeix entre la publicitat
oficial, l’obligatòria i la comercial voluntària.

§ Despeses d'admissió a cotització en un mercat
secundari.

§ Honoraris notarials i registrals: per l'atorgament i el
registre de l'escriptura d'emissió (permet l'endós)



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials 

q Periòdics.
§ Comissió d'agència: és una despesa periòdica que

s'abona a l'entitat financera (banc agent) que
s'encarrega d'atendre el servei del deute (pagament
de cupons, amortitzacions, etc.)

q Finals.
§ Bàsicament es refereixen a les despeses derivades de

l'alçament de les garanties en els emprèstits garantits.

q Tanmateix, la importància i fins i tot l'existència d'aquestes
despeses no és la mateixa en totes les emissions, sinó que
depèn de múltiples aspectes que van des del volum de
l'emissió fins a la personalitat de l'emissor.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials

n En general, totes aquestes despeses van a càrrec de
l'emissor, per això no afecten l'obligacionista.

n Això no obstant, l'obligacionista encarrega sovint a una
entitat financera les funcions de subscripció,
manteniment, venda, etc. dels títols adquirits i, per tant,
ha de satisfer les comissions corresponents a la
remuneració d'aquests serveis.

n Aquestes despeses sí que s’han de tenir en compte a l'hora
de calcular el tant efectiu de rendiment per a l'inversor.



4. Emprèstits d'obligacions
4.4. Característiques comercials 

n 2. Impostos

q La repercussió de les normes impositives sobre els valors
negociables es tradueix en el càlcul de la rendibilitat
financera fiscal, que considera les modificacions sofertes
per la contraprestació derivades de les característiques
fiscals del títol.

q Aquesta rendibilitat depèn, per tant, del tractament rebut en
la normativa fiscal vigent pel títol en concret i de les
condicions particulars del perceptor dels rendiments.



4. Emprèstits d'obligacions
4.5. Càlcul de tants efectius

q Les característiques financeres indicades afecten sempre els
tants efectius de l'operació, ja que totes suposen algun tipus
de modificació en la quantia de la prestació i/o de la
contraprestació.

q Si, com és habitual, hi ha característiques comercials
unilaterals, caldrà distingir entre:

n Tant efectiu de l'emissor (ip): rèdit anual de la llei de
capitalització composta que estableix l'equivalència
financera entre la prestació real rebuda i la contraprestació
real lliurada per l'emissor.

n Tant efectiu del conjunt dels obligacionistes (ia): rèdit
anual de la llei de capitalització composta que estableix
l'equivalència financera entre la prestació real lliurada i la
contraprestació real rebuda pel conjunt dels
obligacionistes.



4. Emprèstits d'obligacions
4.5. Càlcul de tants efectius

q Les característiques especials d'aquestes operacions fan que
es puga calcular un altre tant efectiu de rendiment que és el
tant efectiu d'una obligació, amb una definició semblant
a la dels anteriors, però considerant exclusivament la
prestació real lliurada i la contraprestació real rebuda
per una obligació i que, segons les característiques
comercials concretes, pot coincidir o no amb el
corresponent al conjunt dels obligacionistes.



4. Emprèstits d'obligacions
4.5. Càlcul de tants efectius

q A l'hora de calcular el tant efectiu de rendiment, cal tenir en
compte que aquestes operacions estan representades en títols
negociables. Per això, és freqüent que l'horitzó temporal de
l'inversor no coincidisca amb el termini de l'operació i que el
títol no es mantinga fins al seu venciment. D'aquesta manera,
la rendibilitat obtinguda en l'operació no sempre coincidirà amb
la que s’ha calculat a priori, ja que depèn del preu de venda en el
mercat secundari i, en definitiva, de l'evolució dels tipus d'interès
i de les comissions satisfetes per l'obligacionista.

q Finalment, igual que passava en les operacions de préstec, si
l'emprèstit és indexat, els tants efectius només podran ser
calculats a posteriori.
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Emisiones brutas de renta !ja registradas en la CNMV  CUADRO 13

" 2017 2018 2019 2020

2020

I II III IV

IMPORTE NOMINAL  
(tipo de instrumento, millones de euros)

109.487 101.296 90.165 132.111 20.763 35.880 20.743 54.725

Cédulas hipotecarias 29.824 26.575 22.933 22.960 6.250 11.100 1.160 4.450

Cédulas territoriales 350 2.800 1.300 9.150 0 4.750 4.400 0

Bonos y obligaciones no convertibles 30.006 35.836 29.606 33.412 6.159 925 373 25.956

Bonos y obligaciones convertibles/canjeables 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos de titulización 29.415 18.145 18.741 36.281 3.066 5.060 8.193 19.963

Pagarés de empresa1 17.911 15.089 15.085 22.292 5.288 7.780 5.617 3.607

  De titulización 1.800 240 0 0 0 0 0 0

  Resto de pagarés 16.111 14.849 15.085 22.292 5.288 7.780 5.617 3.607

Otras emisiones de renta !ja 981 0 1.500 6.266 0 6.266 0 0

Participaciones preferentes 1.000 2.850 1.000 1.750 0 0 1.000 750

Pro memoria:

  Emisiones subordinadas 6.505 4.923 3.214 14.312 861 516 2.020 10.915

  Emisiones aseguradas 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTE NOMINAL  
(sector emisor, millones de euros)

109.487 101.296 90.165 132.111 20.763 35.880 20.743 54.725

Entidades !nancieras 105.380 96.926 80.424 114.119 17.061 29.515 16.096 51.447

  Largo plazo 75.785 72.039 63.462 101.685 14.513 18.514 18.383 50.275

    SAREB 20.040 29.751 20.505 27.867 4.064 0 0 23.803

  Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociedades no !nancieras 4.108 4.370 9.741 16.142 3.002 6.365 4.647 2.129

  Largo plazo 4.108 4.370 9.741 16.142 3.002 6.365 4.647 2.129

  Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0

Administraciones públicas 400 0 0 0 0 0 0 0

En el exterior por emisores españoles" "
2017

"
2018

"
2019 2020

2020

I II III IV2

IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 84.771 87.846 100.321 82.774 27.367 30.377 13.394 11.636

A largo plazo 61.125 36.913 53.234 42.978 14.043 16.579 5.950 6.406

  Participaciones preferentes 5.844 2.000 3.070 1.850 1.500 0 350 0

  Obligaciones subordinadas 5.399 2.250 1.755 0 0 0 0 0

  Bonos y obligaciones 49.882 32.663 48.409 41.128 12.543 16.579 5.600 6.406

  Bonos de titulización 0 0 0 0 0 0 0 0

A corto plazo 23.646 50.933 47.087 39.796 13.324 13.798 7.444 5.230

  Pagarés de empresa 23.646 50.933 47.087 39.796 13.324 13.798 7.444 5.230

   de titulización de activos 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro memoria: emisiones brutas de !liales de empresas 
españolas residentes en el resto del mundo

2018 2019 2020

2020

2017 I II III IV2

IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 68.976 92.600 92.284 65.235 24.587 20.153 9.654 10.841

  Instituciones !nancieras 21.391 43.549 57.391 38.339 18.519 10.695 6.035 3.090

  Sociedades no !nancieras 47.585 49.051 34.893 26.896 6.068 9.459 3.619 7.751

Fuente: CNMV y Banco de España.
1 Las cifras de emisión de pagarés de empresa corresponden a los importes colocados.
2 Datos hasta el 30 de noviembre.



5. Cessió temporal d'actius

n Aquesta modalitat de captació de passiu és molt més nova que
les C/C i les ITF, ja que les primeres operacions van començar
a realitzar-se l’any 1982.

n Consisteix en la venda temporal -una operació amb pacte
de recompra- de valors negociables.

n Encara que en principi els valors cedits podrien ser qualssevol,
la pràctica totalitat dels que s’utilitzen són títols de deute
públic.



5. Cessió temporal d'actius
n Una operació amb pacte de recompra consisteix en dues

operacions de compravenda de signe contrari pactades en
la mateixa data inicial, per ser dutes a terme en dos
moments diferents del temps.

n En aquest cas, el venedor de l'operació inicial serà el banc i el
comprador el client, i s’inverteixen les posicions en la segona
compravenda. Els compradors poden ser tot tipus de clients de
l'entitat, tant persones físiques com jurídiques.

n Les compravendes temporals donen dret al cobrament de tots
els capitals que genere l'actiu al tenidor d’aquest en el moment
del seu pagament.

n El comprador inicial pot cedir l'actiu adquirit en una altra
operació amb pacte de recompra, sempre que la durada
d'aquesta segona operació no excedisca la durada de la inicial.



5. Cessió temporal d'actius
n Hi ha dues modalitats d'operacions amb pacte de recompra:

q Pacte de recompra “a data fixa”: és la més freqüent; es
pacta en el moment de la contractació el preu de les
compravendes inicial i final i les dates d'ambdues. D'aquesta
manera, queda determinat per endavant el tant efectiu de
l'operació.

q Pacte de recompra “a la vista ”: en aquest cas, en la data
de contractació es pacta el preu de la primera
compravenda, el tipus d'interès associat a l'operació i, en
general, un termini en què una o ambdues parts poden
sol·licitar que es realitze la segona compravenda. El preu
d'aquesta es determinarà en el moment en què tinga lloc a
partir del tipus d'interès pactat. D'aquesta manera, si, com és
habitual, l'operació es valora en capitalització simple, el
tant efectiu només es podrà conèixer a posteriori.



5. Cessió temporal d'actius
n Les operacions amb pacte de recompra realitzades amb

títols de l’estat són el suport dels anomenats comptes i
dipòsits financers comercialitzats per les entitats de crèdit.

n Mitjançant els comptes i dipòsits financers les entitats
financeres capten fons i els inverteixen immediatament, per
compte dels seus clients, en valors del tresor, i la mateixa
entitat es compromet de forma periòdica a comprar i revendre
immediatament als titulars del compte o del dipòsit financer els
valors del tresor afectes.

n Els comptes i dipòsits financers no són més que una sèrie
d’operacions amb pacte de recompra successives emparades en
un únic contracte.

n En funció del termini de les successives operacions amb
pacte de recompra contractades i de com s'assignen els
valors del tresor als inversors, els comptes financers en deute
de l’estat poden ser de dos tipus:



5. Cessió temporal d'actius
1. Si el termini a què es pacten les successives cessions temporals

amb l'entitat és inferior a quinze dies o els valors del tresor en
què es basa el compte s'assignen als diferents inversors en
règim de copropietat (cada titular d'un compte és propietari d'una
part de la massa de valors adquirits pel banc), el producte rep la
denominació de compte financer.

2. Si el termini de les successives cessions temporals és superior a
quinze dies i els valors s'assignen individualment a cada
titular, el producte rep la denominació de dipòsit financer.

Les característiques d'aquests comptes (tipus de valors del tresor
en què inverteixen, saldo mínim, disponibilitat dels fons, rendiment,
etc.) varien d'una entitat a una altra, però sempre han de figurar en
el contracte que el titular subscriga amb l'entitat.



5. Cessió temporal d'actius
5.1. Plantejament financer

n Des del punt de vista financer, cal distingir dues modalitats
segons que hi haja o no venciments de capitals durant
l’operació amb pacte de recompra. Tanmateix, ací només
plantejarem el segon cas, que és, de bon tros, el més freqüent.

n En general, es tracta d'operacions a curt termini i valorades en
capitalització simple amb l’esquema següent:

Data primera
compravenda

Data segona
compravenda

E1 E2s



5. Cessió temporal d'actius
5.1. Plantejament financer

Data primera 
compravenda

Data segona
compravenda

E1 E2s

21 360
1 EsiE =÷

ø
ö

ç
è
æ +

On:
• E1: preu de la primera compravenda.
• E2: preu de la esgona compravenda.
• i: tipus d'interès associat a l'operació.
• s: durada de l’operació amb pacte de recompra en 

Si l'operació és a la vista, les fórmules que cal utilitzar són les
mateixes, una vegada coneguda la data de la segona
compravenda.



5. Cessió temporal d'actius
5.2. Tant efectiu de rendiment
n El càlcul del tant efectiu exigirà, com sempre, plantejar

l'equivalència financera en capitalització composta entre els
capitals lliurats i els rebuts. Si, com és freqüent, no hi ha
característiques comercials, la fórmula per a calcular el tant
efectiu serà:

n El preu de la primera compravenda i el preu de la segona es pot
pactar lliurement entre les parts segons el tipus d'interès
acordat en l'operació. Ara bé, per no incrementar el seu risc de
crèdit és recomanable que el preu de la primera compravenda
siga tan aproximat com siga possible al valor de mercat de
l'actiu transmès.

E1 1+ ia( )
s
365

= E2



Lletres del tresor
n Són valors de renda fixa a curt termini representats

exclusivament mitjançant anotacions en compte. Es van crear
al juny de 1987, quan es va posar en funcionament el mercat
de deute públic en anotacions.

n Les lletres s'emeten mitjançant subhasta. L'import mínim
de cada petició és de mil euros, i les peticions per un
import superior han de ser múltiples de mil.



Lletres del tresor
n Són valors emesos al descompte, per això el preu d'adquisició és

inferior a l'import que l'inversor rebrà en el moment del
reemborsament. La diferència entre el valor de reemborsament de
la lletra (mil euros) i el seu preu d'adquisició serà l'interès o
rendiment generat per la lletra del tresor.

n Actualment el tresor emet lletres amb els terminis següents: tres,
sis, nou (primera emissió 19 de febrer de 2013), dotze i divuit
mesos.

n Com que es tracten de valors a curt termini, les variacions del seu
preu en el mercat secundari solen ser bastant reduïdes, i, per tant,
suposen un menor risc per a l'inversor que preveja o puga
necessitar vendre aquests valors en el mercat abans del seu
venciment.

n Els rendiments obtinguts no estan subjectes a retenció a
compte de l'IRPF.



Càlcul del preu en el mercat

1. Lletra amb vida residual superior a un any

n P = preu inicial de l'operació.
n Fi = import total de cada flux financer.
n T = tipus de rendiment anual.
n di = nombre de dies des de la data de valor fins al venciment de cada flux. 
n n = nombre de fluxos fins a l'amortització.

P = Fi
1+T( )

di
360i=1

n

∑



Càlcul del preu en el mercat

2. Lletra amb vida residual menor o igual a un any

n P = preu inicial de l'operació.
n Fi = import total de cada flux financer.
n T = tipus de rendiment anual.
n di = nombre de dies des de la data valor fins al venciment de cada flux.
n n = nombre de fluxos fins a l'amortització.

P = Fi
1

1+T ⋅ di
360

"

#
$

%

&
'
= Fi

1
360+T ⋅di
360

"

#
$

%

&
'i=1

n

∑
i=1

n

∑ = Fi
360

360+T ⋅dii=1

n

∑
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Los tipos de interés de la deuda a corto plazo continuaron en descenso en el cuarto 
trimestre, situándose en zona de mínimos históricos tanto en el mercado primario 
como en el secundario. De este modo, el rendimiento de la deuda pública acumula 
su sexto año consecutivo en valores negativos para todo el tramo corto de la curva, 
como consecuencia del mantenimiento por parte del BCE de los tipos oficiales en los 
niveles actuales10. Así, el rendimiento medio de las letras del Tesoro a 3, 6 y 12 me-
ses se situaba en diciembre en el mercado secundario en el -0,70 %, el -0,59 % y el 
-0,63 % respectivamente, valores inferiores a los del tercer trimestre y en línea con 
el rendimiento que ha establecido el BCE para la facilidad marginal de depósito 
(-0,5 %). El balance anual de estos tipos de interés arroja un descenso que oscila en-
tre los 12 p.b. y los 15 p.b. dependiendo del plazo.

En el caso de la renta fija privada a corto plazo el comportamiento fue diferente, 
observándose valores crecientes en cada trimestre del año, aunque se mantuvo en 
niveles muy reducidos. Este comportamiento alcista se explica, en parte, por los 
mayores costes que están soportando las empresas más pequeñas para emitir deuda 
debido a su tamaño y calidad crediticia11, así como por el reducido nivel de la mues-
tra de emisores, que se concentra en mayor medida en empresas del Mercado Alter-
nativo de Renta Fija (MARF). Con los últimos datos disponibles, el rendimiento 
medio de los pagarés en el momento de su emisión alcanzaba en diciembre el 0,44 % 
en la referencia a 3 meses, el 0,55 % a 6 meses y el 1,44 % a 12 meses. Estos valores 
son entre 3 y 73 p.b. superiores a los de finales de 2019 (véase cuadro 11).

Tipos de interés a corto plazo1 CUADRO 11

%

dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 mar.-20 jun.-20 sep.-20 dic.-20

Letras del Tesoro

3 meses -0,62 -0,50 -0,58 -0,70 -0,38 -0,50 -0,49 -0,70

6 meses -0,45 -0,41 -0,47 -0,59 -0,40 -0,45 -0,46 -0,59

12 meses -0,42 -0,33 -0,48 -0,63 -0,36 -0,38 -0,46 -0,63

Pagarés de empresa2   

3 meses 0,39 0,24 0,20 0,49 0,19 0,36 0,39 0,49

6 meses 0,26 0,19 0,52 0,55 0,23 0,57 0,69 0,55

12 meses 0,19 0,07 0,71 1,44 0,58 0,45 1,02 1,44

Fuente: Thomson Datastream y CNMV.
1 Promedio mensual de datos diarios.
2 Tipo de interés de emisión.

10 El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés o!ciales del BCE continúen en los niveles actuales, 
o en niveles inferiores, hasta que observe una convergencia sólida de las perspectivas de in"ación hasta 
un nivel su!cientemente próximo, aunque inferior, al 2#% en su horizonte de proyección, y dicha conver-
gencia se haya re"ejado de forma sistemática en la evolución de la in"ación subyacente. El BCE, en sus 
últimas proyecciones macroeconómicas de diciembre 2020, espera que la in"ación aumente desde el 
0,2#% en 2020 hasta el 1,0#% en 2021, el 1,1#% en 2022 y el 1,4#% en 2023.

11 De hecho, se observa un elevado número de compañías con rating inferior al grado de inversión o sin 
rating.
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Rentabilidad de la renta !ja privada a medio y largo plazo1 CUADRO 12

%

dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 mar.-20 jun.-20 sep.-20 dic.-20

Renta !ja pública

3 años -0,09 -0,04 -0,29 -0,53 -0,11 -0,23 -0,40 -0,53

5 años 0,31 0,44 -0,06 -0,42 0,11 -0,06 -0,25 -0,42

10 años 1,46 1,43 0,45 0,05 0,58 0,55 0,29 0,05

Renta !ja privada

3 años 0,44 0,67 0,20 -0,20 0,38 0,26 0,14 -0,19

5 años 0,41 0,55 0,23 -0,13 0,47 0,47 0,09 -0,13

10 años 1,16 1,52 0,79 0,41 1,10 0,86 0,68 0,41

Fuente: Thomson Datastream, Reuters y CNMV. 
1 Promedio mensual de datos diarios. 

La prima de riesgo soberano —medida como la diferencia entre la rentabilidad del 
bono soberano español y el alemán a 10 años— se mantuvo relativamente estable 
durante la mayor parte del último trimestre del año, situándose en 63 p.b. al cierre de 
2020. Esta cifra es inferior tanto al máximo alcanzado en abril durante los momentos 
más severos derivados de la pandemia (156 p.b.) como a la cifra de cierre de 2019 
(66 p.b.). Su reducción ha sido consecuencia del conjunto de anuncios y estímulos 
adoptados por la autoridad monetaria, así como del inminente inicio del programa de 
vacunación contra el COVID-19 en la Unión Europea después de haberse iniciado con 
éxito en otros países como el Reino Unido o EE. UU. Asimismo, la prima de riesgo 
soberano estimada utilizando el CDS del bono soberano español —cuyo mercado es 
menos líquido que el del bono subyacente— ha ido disminuyendo progresivamente a 
lo largo del último trimestre, hasta situarse al cierre de 2020 en 43 p.b., muy por deba-
jo del máximo registrado en marzo (167 p.b.) y ligeramente por encima de los 41 p.b. 
de finales del año anterior (véase gráfico 14). A corto plazo, su comportamiento 

—como el de las primas de los grandes emisores españoles— sigue condicionado por la 
evolución de la pandemia y su repercusión en el ritmo de la recuperación económica. 

Prima de riesgo de emisores españoles: sector público GRÁFICO 14

Diferencial rentabilidad bono español y alemán a 10 años CDS a 5 años
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Fuente: Thomson Datastream y elaboración propia. Datos hasta el 31 de diciembre.
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21.    MERCADO PRIMARIO DE VALORES 21.16   Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros
C) Administraciones Públicas Administración central

Tipos de interés a la emisión: subastas

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA \ BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                         

                       A largo plazo                                                                     
                                                                               A corto plazo             

                                                                                                         
                                                                                                         

  Bonos a 3   Bonos a 5  Obligaciones  Obligaciones  Obligaciones    Letras del    Letras del   Letras del 
    años        años      a 10 años    a 15 años    a 30 años        Tesoro        Tesoro       Tesoro   
                                                                   a 6 meses      a 1 año     a 18 meses 

                                                                                                         
 Tipo  Tipo  Tipo  Tipo  Tipo  Tipo   Tipo  Tipo    Tipo   Tipo   Tipo  Tipo    Tipo   Tipo  Tipo   Tipo 
 medio  margi  medio  margi  medio  margi-  medio  margi-  medio  margi-  medio  margi-  medio  margi-  medio  margi-
 pon-  nal   pon-  nal   pon-  nal    pon-  nal    ponde-  nal    ponde-  nal    ponde-  nal    pon-  nal   
 dera-        dera-        dera-         dera-         rado          rado          rado          dera-        
 do          do          do           do                                                     do          
                                                                                

15       0,33 0,35 0,76 0,78 1,74 1,75 2,13 2,15 2,75 2,76 0,01 0,02 0,07 0,08 - - 
16       0,09 0,10 0,40 0,41 1,45 1,46 1,92 1,93 2,54 2,55 -0,21 -0,21 -0,14 -0,14 - - 
17       -0,06 -0,05 0,37 0,39 1,57 1,58 2,14 2,15 2,89 2,90 -0,40 -0,39 -0,34 -0,34 - - 
18       -0,05 -0,04 0,39 0,40 1,44 1,46 1,94 1,95 2,54 2,55 -0,44 -0,44 -0,37 -0,36 - - 
19       -0,15 -0,14 -0,09 -0,08 0,69 0,70 1,00 1,01 1,54 1,55 -0,45 -0,44 -0,41 -0,40 - - 
20       -0,19 -0,13 -0,13 -0,11 0,42 0,43 0,92 0,93 1,31 1,32 -0,45 -0,44 -0,40 -0,40 - - 

19 Ago   - - -0,25 -0,24 0,30 0,31 - - 1,28 1,29 -0,53 -0,53 -0,51 -0,50 - - 
     Sep   - - -0,33 -0,32 0,21 0,22 0,65 0,66 - - -0,56 -0,56 -0,52 -0,52 - - 
     Oct   - - -0,22 -0,21 0,25 0,26 - - 1,00 1,02 -0,50 -0,50 -0,48 -0,47 - - 
     Nov   - - -0,11 -0,10 0,41 0,41 0,70 0,71 - - -0,48 -0,47 -0,46 -0,45 - - 
     Dic   - - -0,09 -0,06 0,44 0,45 - - 1,33 1,33 -0,45 -0,44 -0,47 -0,45 - - 

20 Ene   -0,24 -0,22 -0,10 -0,09 0,50 0,50 0,85 0,86 1,27 1,28 -0,46 -0,45 -0,45 -0,44 - - 
     Feb   -0,30 -0,29 -0,22 -0,21 0,35 0,35 - - - - -0,48 -0,47 -0,45 -0,45 - - 
     Mar   - 0,08 -0,26 -0,24 0,66 0,72 - - 1,07 1,07 -0,51 -0,51 -0,50 -0,49 - - 
     Abr   0,27 0,28 0,41 0,42 0,69 0,72 1,19 1,20 1,57 1,58 -0,04 -0,01 0,16 0,08 - - 
     May   0,04 0,05 0,05 0,07 0,71 0,73 - - 1,67 1,69 -0,29 -0,28 -0,10 -0,08 - - 
     Jun   -0,24 -0,22 -0,08 -0,06 0,53 0,54 0,95 0,95 - - -0,49 -0,47 -0,38 -0,37 - - 
     Jul   - - -0,19 -0,18 0,45 0,46 0,69 0,70 1,21 1,22 -0,51 -0,50 -0,46 -0,45 - - 
     Ago   -0,39 -0,28 - - 0,26 0,27 - - - - -0,48 -0,48 -0,46 -0,45 - - 
     Sep   -0,45 -0,44 - - 0,26 0,27 - - 1,09 1,10 -0,47 -0,46 -0,45 -0,45 - - 
     Oct   - - -0,35 -0,33 0,22 0,23 - - - - -0,51 -0,50 -0,50 -0,50 - - 
     Nov   - - -0,41 -0,40 - - - - - - -0,56 -0,56 -0,56 -0,55 - - 
     Dic   - - - - -0,03 -0,02 - - - - -0,61 -0,60 -0,62 -0,61 - - 

21 Ene   -0,50 -0,49 -0,38 -0,37 - - 0,37 0,38 0,85 0,87 -0,58 -0,57 -0,55 -0,54 - - 



SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO
   Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/14.pdf
http://www.tesoro.es/sites/default/files/estadisticas/14.xlsx

45 anys



Tema 4: Altres operacions 
bancàries
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1. Operacions derivades de la instrumentació de la política
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El Regne Unit abandonà
l’UE el 31de gener de 2020



Els 19





n L’Eurosistema és l’autoritat monetària de la zona de l’euro i està
integrat pel Banc Central Europeu (BCE) i els bancs centrals

nacionals dels estats membres, la moneda dels quals és

l’euro.

q El seu objectiu primordial és mantenir l’estabilitat de

preus i, a més, busca preservar l’estabilitat financera i
promoure la integració financera europea.

n El Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) està format
pel BCE i els bancs centrals nacionals de tots els estats

membres de la Unió Europea (UE), tant si han adoptat

l’euro com si no.

n L’Eurosistema i el SEBC seguiran coexistint mentre hi haja

estats membres de la UE que no pertanyen a la zona de

l’euro.



1. Operacions derivades de la
instrumentació de la política monetària
n Les operacions realitzades amb altres institucions financeres

monetàries (IFM) suposen una important partida dins del
balanç de les entitats de crèdit.

n En aquest epígraf tenen un paper rellevant les operacions
derivades de la instrumentació de la política monetària
encomanada al Banc Central Europeu (BCE), però gestionada

de forma descentralitzada pels corresponents bancs

centrals nacionals.



1. Operacions derivades de la
instrumentació de la política monetària
n Per aconseguir els seus objectius, l’Eurosistema realitza

operacions de mercat obert, ofereix facilitats permanents i
exigeix a les entitats de crèdit el manteniment d’unes reserves

mínimes.

n Solament les entitats subjectes a reserves mínimes que siguen
financerament solvents i satisfacen determinats requisits

operatius, poden actuar com a contrapartida de les operacions

de política monetària.

n Vídeo BCE

https://www.youtube.com/watch?v=7JC-fgFzfr0



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_de/La_politica_mone/

1) Modalitats d’operacions:

A) Operacions de mercat obert

B) Facilitats permanents



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

n La instrumentació més freqüent utilitzada en les operacions
de mercat obert és la d’operacions temporals.

n Les operacions temporals són transaccions en què
l’Eurosistema compra o ven actius de garantia mitjançant
operacions amb pacte de recompra o realitza operacions de
crèdit utilitzant actius de garantia com a col·lateral (préstecs
garantits).

n Aquestes operacions es valoren en capitalització simple,
considerant els dies reals de l’operació i utilitzant l’any
comercial de 360 dies. Es tracta del procediment habitual en el
mercat monetari.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

A) Operacions de mercat obert

n Objectius:
q El control dels tipus d’interès.
q La gestió de la liquiditat del mercat.
q La senyalització de l’orientació de la política monetària.

n En relació amb els seus objectius, regularitat i procediments,
les operacions de mercat obert de l’Eurosistema es poden
dividir en quatre categories:
A. Les operacions principals de finançament (OPF).
B. Les operacions de finançament a més llarg termini.
C. Les operacions d’ajust (o de fine-tuning).
D. Les operacions estructurals.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

A. Les OPF representen l’instrument fonamental de política
monetària de l’Eurosistema.

q Són les operacions més importants realitzades per
l’Eurosistema, fan un paper primordial per a aconseguir els
objectius previstos i constitueixen la font principal de
finançament del sistema financer.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

n Les característiques operatives d’aquestes operacions
són:

q Són operacions d’injecció de liquiditat (l’Eurosistema
presta fons a les entitats de crèdit, sempre contra el
lliurament d’actius de garantia –col·lateral-).

q S’executen regularment cada setmana.
q Normalment tenen un venciment a una setmana.
q Les executen els bancs centrals nacionals de forma

descentralitzada mitjançant subhastes ordinàries o
estàndard.

q Totes les entitats de contrapartida que complisquen els
criteris generals poden presentar licitacions.



B. Operacions de finançament a termini més llarg. Són operacions
temporals d’injecció de liquiditat de periodicitat mensual i
venciment a tres mesos que executen els bancs centrals nacionals
mitjançant subhastes estàndard. El seu objectiu és proporcionar
finançament addicional a termini més llarg a les entitats de
contrapartida.

C. Operacions d’ajust. S’executen de forma ad hoc per gestionar la
situació de liquiditat del mercat i suavitzar els efectes que les
fluctuacions inesperades de liquiditat en el mercat causen sobre els tipus
d’interès. Els bancs centrals nacionals realitzen normalment aquestes
operacions mitjançant subhastes ràpides o procediments bilaterals.

D. Operacions estructurals (LTRO longer-term refinancing operations -
TLTRO - targeted longer-term refinancing operations). Es duen a terme
sempre que el BCE desitja ajustar la posició estructural de
l’Eurosistema enfront del sector financer -amb periodicitat o no-. Es
duen a terme mitjançant l’emissió de certificats de deute, operacions
temporals o operacions simples.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

B) Facilitats permanents

q Tenen com a objectiu proporcionar i absorbir liquiditat a
un dia, assenyalar l’orientació general de la política
monetària i controlar els tipus d’interès del mercat a un dia.

q Les gestionen els bancs centrals nacionals de forma
descentralitzada.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema
B) Facilitats permanents

q Tipologia:

n Facilitat marginal de crèdit
q Permet a les entitats obtenir liquiditat a un dia dels

bancs centrals nacionals contra actius de garantia.

q El tipus d’interès de la facilitat marginal de crèdit
constitueix normalment un límit superior per al tipus
d’interès de mercat a un dia.



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema

n Facilitat  marginal de depòsit

q Permet a les entitats realitzar depòsits a un dia als bancs centrals
nacionals.

q El tipus d’interès de la facilitat de depòsit constitueix normalment
un límit inferior per al tipus d’interès de mercat a un dia.

Els tipus d’interès aplicats en ambdues facilitats marginals solen 
presentar condicions desfavorables respecte als tipus de mercat

(per desincentivar-ne l’ús)

Des del 30 de setembre de 2019 la remuneració ha passat a ser d’un -0,5%.



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0115.pdf
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M  
M  
M  

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

       
1. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA ZONA DEL EURO 1.15  Tipos de interés

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

       Tipos de las operaciones                   Tipos del                  Tipos aplicados por las instituciones financieras            Rendimientos
        de regulación monetaria                    mercado                  monetarias a sectores residentes en la zona del euro          de la deuda 

           del Eurosistema                        monetario (a)                            (nuevas operaciones)                            pública (b)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 Subastas: Operaciones    Facilidades            Depósitos (c) (d)                     Depósitos                      Préstamos                        
    de financiación      permanentes                                                                                                        A     A   
                                                                                                                                          tres   diez 
                                                                                                               A hogares:     A socieda-   años   años 

 Principales   A plazo    De       De      €STR   EONIA      euribor          A hogares        A sociedades     tasa anual     des no fi-               
               más     crédito  depósito            (e)                                        no financieras   equivalente (f)  nancieras               
              largo                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                         A un    A un    A tres   A doce  A la   Hasta   A más   A la   Hasta   Crédito   Compra   Hasta                  
                                          día     día    meses    meses  vista  un año de dos   vista  un año     al      de     un año (g)               
                                                                                      años                   consumo vivienda                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                          

18       0,00 0,00 0,25 -0,40 ... -0,363 -0,32 -0,17 0,04 0,33 0,67 0,03 0,07 6,21 2,12 2,04 0,07 1,27 
19       0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,542 -0,392 -0,36 -0,22 0,03 0,28 0,77 0,03 0,00 6,22 1,91 1,95 -0,19 0,58 
20       0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,547 -0,462 -0,43 -0,30 0,02 0,22 0,71 -0,00 -0,15 5,82 1,67 1,73 -0,34 0,21 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

       e. El administrador de EONIA, el European Money Markets Institute (EMMI), modifica la metodología actual de EONIA para convertirse en el €STR más un diferencial fijo de 8,5
 puntos básicos desde la primera fecha de publicación del €STR, es decir, el 2 de octubre de 2019, hasta la supresión de EONIA el 3 de enero de 2022.
 Véanse notas al final del capítulo.

20 Ene   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,538 -0,453 -0,39 -0,25 0,02 0,26 0,73 0,01 -0,08 6,23 1,73 1,97 -0,35 0,32 
     Feb   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,538 -0,453 -0,41 -0,29 0,02 0,33 0,70 0,00 -0,13 6,13 1,71 1,88 -0,43 0,14 
     Mar   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,534 -0,449 -0,42 -0,27 0,02 0,31 0,64 0,00 -0,09 5,89 1,65 1,80 -0,16 0,37 
     Abr   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,537 -0,452 -0,25 -0,11 0,02 0,22 0,73 -0,00 -0,08 5,54 1,67 1,45 -0,00 0,55 
     May   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,542 -0,457 -0,27 -0,08 0,02 0,20 0,70 -0,00 -0,13 5,64 1,70 1,42 -0,09 0,48 
     Jun   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,546 -0,461 -0,38 -0,15 0,02 0,20 0,71 0,00 -0,14 5,57 1,68 1,59 -0,24 0,35 
     Jul   0,00 - 0,25 -0,50 -0,550 -0,465 -0,44 -0,28 0,02 0,20 0,74 -0,00 -0,19 5,71 1,67 1,74 -0,33 0,22 
     Ago   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,553 -0,468 -0,48 -0,36 0,02 0,17 0,71 -0,00 -0,20 5,89 1,67 1,73 -0,38 0,16 
     Sep   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,554 -0,469 -0,49 -0,41 0,02 0,17 0,70 -0,00 -0,20 5,75 1,66 1,79 -0,42 0,12 
     Oct   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,554 -0,469 -0,51 -0,47 0,02 0,19 0,69 -0,00 -0,22 5,80 1,64 1,82 -0,52 0,00 
     Nov   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,556 -0,471 -0,52 -0,48 0,02 0,19 0,72 -0,01 -0,21 5,90 1,63 1,82 -0,57 -0,06 
     Dic   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,557 -0,472 -0,54 -0,50 ... ... ... ... ... ... ... ... -0,60 -0,09 

21 Ene   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,563 -0,478 -0,55 -0,51 ... ... ... ... ... ... ... ... -0,56 -0,06 



1. 1. Les operacions de política monetària de l’Eurosistema
Garanties:
n Els estatuts del BCE exigeixen que totes les operacions de

crèdit de l’Eurosistema es basen en actius de garantia
adequats.

n Per això, totes les operacions d’injecció de liquiditat de
l’Eurosistema es basen en actius de garantia proporcionats per les
entitats, sia mitjançant la transferència de la propietat dels actius
(operacions simples o cessions temporals), sia mitjançant la
constitució de penyora sobre els actius (és el cas dels préstecs
garantits).

n El BCE i els bancs centrals nacionals determinen els requisits que
han de complir els actius financers que poden ser utilitzats com a
garantia.

n Des del gener de 2007 es treballa amb un sistema únic d’actius de
garantia, conegut com a “llista única”, que està integrat per dues
categories d’actius: actius negociables i no negociables.

http://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos/Los_activos_de_garantia.html



1. 2. Reserves mínimes
El sistema de reserves mínimes de l’Eurosistema s’aplica a les entitats de
crèdit de la zona euro i té com a objectius:

1. Estabilitzar els tipus d’interès del mercat monetari
Aquesta funció es du a terme a través del mecanisme de mitjanes, que
permet a les entitats de crèdit suavitzar les fluctuacions diàries de la
liquiditat (és a dir, les derivades d’oscil·lacions en la demanda de bitllets),
atès que els desequilibris de caràcter transitori que es produïsquen en
les reserves es poden compensar amb desequilibris de signe contrari que
tinguen lloc en el mateix període de manteniment.

2. Crear (o augmentar) el dèficit estructural de liquiditat
El manteniment obligatori de reserves en els BCN contribueix a
augmentar la demanda de finançament al banc central per part de les
entitats de crèdit. Això facilita la tasca del BCE a l’hora de controlar els
tipus d’interès del mercat monetari mitjançant operacions regulars
d’injecció de liquiditat.



1. 2. Reserves mínimes
q Càlcul de les reserves mínimes:

n Les reserves mínimes de cada institució individual es
calculen aplicant sobre la quantitat de passius
computables els nivells del coeficient de reserves
corresponent.

n En aquests moments, el coeficient de caixa positiu és
de l’1%.

n A cada entitat se li aplica una reducció de 100.000 euros
que es dedueix de les seues reserves obligatòries
(franquícia que té per objecte reduir els costos
administratius derivats de gestionar un volum molt petit
de reserves mínimes).



1. 2. Reserves mínimes
n Base i coeficient de reserves

A. Passius inclosos en la base de reserves als quals s’aplica un
coeficient de reserves positiu

n Depòsits a la vista i a termini igual o inferior a dos anys.
n Disponibles amb preavís inferior o igual a dos anys.
n Valors de renda fixa amb venciment inferior o igual a dos anys.

B. Passius inclosos en la base de reserves als quals s’aplica un
coeficient de reserves del 0%

n Depòsits a termini superior a dos anys.
n Disponibles amb preavís superior a dos anys.
n Cessions temporals.
n Valors de renda fixa a més de dos anys.

C. Passius exclosos de la base de reserves
n Enfront d’altres entitats subjectes al sistema de reserves mínimes de

l’Eurosistema.
n Enfront del BCE i als bancs centrals nacionals.



1. 2. Reserves mínimes
n Manteniment de les reserves:

q Les entitats han de mantenir les seues reserves mínimes en
un o més d’un compte de reserves al banc central
nacional de l’estat membre on estiguen radicades. Els
comptes s’expressen en euros.

q Una entitat ha complert les seues exigències de reserves
si el nivell mitjà de les reserves diàries durant el període
de manteniment no és inferior a la xifra calculada segons
la norma anterior (s’aplica un mecanisme de mitjanes que
permet estabilitzar els tipus d’interès).

q Els períodes de manteniment són d’amplitud
aproximadament mensual.



1. 2. Reserves mínimes
n Remuneració de les reserves:

q Les reserves mínimes es remuneren al tipus mitjà, ponderat segons el
nombre de dies naturals, del tipus d’interès de les OPF del BCE.

q Les reserves mantingudes per damunt del saldo obligatori no es
remuneren.

n Incompliment de les exigències de reserves mínimes.
q L’incompliment de les exigències de reserves mínimes porta a la

imposició de sancions per part del BCE.
q En el cas d’infraccions greus, l’Eurosistema pot suspendre l’accés de

les entitats de contrapartida a les operacions de mercat obert.



Des del gener de 2012: 1%



Des del gener de 2012: 1%



Mesures extraordinàries de política monetària del 
BCE – Vídeo (https://youtu.be/oV5p25b8KIU)

q Realització d’operacions de finançament a més llarg
termini (LTRO - Long-Term Refinancing Operations) sense
límits, amb venciment aproximat de tres anys, a un
tipus d’interès fix de l’1% i amb exigències de garanties
suavitzades (al desembre de 2011 i febrer de 2012).

q Programa de compra de deute públic (OMT en anglès).
Consisteix en la compra il·limitada de bons sobirans
d’1 a 3 anys en els mercats secundaris de deute dels
països que demanen ajuda financera a través dels fons
europeus amb unes condicions estrictes.



n L’escassa disposició de la banca espanyola a donar crèdit fa que les nostres
entitats guarden un 80% de l’LTRO en facilitat de depòsit del BCE.

n El BC no remunera aquests depòsits, la qual cosa significa que les entitats
espanyoles prefereixen tenir els diners en un lloc segur a un tipus
negatiu (-0,5% des del setembre 2019) en compte de prestar-lo.

n Aquesta mesura ha anat reduint aquestes quantitats, encara que la principal
raó és que els bancs han anat utilitzant els diners que van prendre en
préstec per atendre els seus propis venciments de deute, comprar bons
de l’estat i practicar l’anomenat carry trade (aquesta liquiditat tenia un
cost del 0,5%, mentre que el deute públic rendeix el 4% o 5%, amb la
qual cosa els bancs guanyen la diferència).



Entitats espanyoles
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0801.pdf
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8.1.a BALANCE CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA. OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA Y SUS CONTRAPARTIDAS

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / INDICADORES ECONÓMICOS

Medias mensuales de datos diarios. Millones de euros
                                                                                                      
                                                                                                      

     Operaciones de política monetaria                               Contrapartidas                   
          (activo del balance)                                     (pasivo del balance)               

                                                                                                      
                                                                                                      

  Operac.   Operac.   Operac.  Progra-  Facili-   Total   Reser-          Factores autónomos          
 principa-  financia-  de ajuste  mas de   dades              vas                                        
  les de    ción a   y estruc-  compras  perma-            mante-                                      
 financia-     l/p    turales   de acti-  nentes             nidas  Billetes  Depósitos   Oro  y   Resto  
   ción.    (inyec-   (neto)     vos    (neto)             por               AAPP    activos   (neto) 
 (inyec-     ción)                                        entida-                     netos en          
  ción)                                                   des de                     moneda           
                                                          crédi-                     extran-          
                                                           to                          jera           
                                                 1+2+3+4+                                              
                                                 5=7+8+9-                                              
                                                 10+11                                                

                                                       

19 Ago   3 236 692 543 - 2 612 743 -545 019 2 763 502 1 333 198 1 251 160 276 980 720 320 622 485 
     Sep   2 445 686 874 - 2 610 921 -524 993 2 775 246 1 352 708 1 250 192 278 582 722 599 616 363 
     Oct   1 852 663 748 - 2 607 656 -436 152 2 837 104 1 411 552 1 253 993 290 777 773 810 654 592 
     Nov   1 872 663 586 - 2 614 948 -237 726 3 042 680 1 676 313 1 257 295 239 957 773 455 642 571 
     Dic   3 716 642 118 - 2 632 700 -276 372 3 002 161 1 624 497 1 280 686 199 532 775 148 672 594 

20 Ene   1 436 616 175 - 2 640 979 -257 767 3 000 822 1 627 625 1 277 279 225 762 763 778 633 933 
     Feb   1 109 616 069 - 2 662 386 -231 423 3 048 141 1 649 008 1 274 533 270 957 766 034 619 677 
     Mar   1 539 688 007 - 2 691 100 -238 718 3 141 929 1 689 181 1 293 993 297 683 817 877 678 948 
     Abr   284 895 688 - 2 806 666 -285 458 3 417 179 1 846 028 1 326 227 390 893 945 270 799 301 
     May   291 971 253 - 2 949 088 -293 771 3 626 861 1 950 195 1 343 238 448 383 949 667 834 711 
     Jun   489 1 148 156 - 3 100 945 -297 684 3 951 906 2 123 755 1 359 039 602 198 898 487 765 402 
     Jul   1 152 1 589 391 - 3 229 229 -391 578 4 428 194 2 547 329 1 372 039 711 439 870 571 667 957 
     Ago   1 203 1 593 718 - 3 318 911 -409 234 4 504 598 2 623 812 1 381 600 715 873 865 603 648 915 
     Sep   1 669 1 602 148 - 3 402 388 -413 967 4 592 238 2 682 198 1 384 995 740 876 864 653 648 822 
     Oct   1 087 1 752 889 - 3 494 288 -525 875 4 722 389 2 804 595 1 390 202 738 220 864 556 653 928 
     Nov   683 1 753 715 - 3 580 645 -517 266 4 817 777 2 929 238 1 398 198 679 454 864 342 675 230 
     Dic   306 1 774 798 - 3 683 759 -598 069 4 860 795 2 976 224 1 421 839 565 643 867 946 765 035 

21 Ene   323 1 792 566 - 3 726 336 -554 405 4 964 820 3 096 164 1 428 512 534 485 835 177 740 836 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

8.1.b BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA. OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA Y SUS CONTRAPARTIDAS

  FUENTES: BCE para el cuadro 8.1.a y BE para el cuadro 8.1.b.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / INDICADORES ECONÓMICOS

Medias mensuales de datos diarios. Millones de euros
                                                                                                                            
                                                                                                                            

     Operaciones de política monetaria                              Contrapartidas   (pasivo del balance)                   
          (activo del balance)                                                                                              

                                                                                                                            
                                                                Posición       Reser-        Factores autónomos             

  Operac.   Operac.   Operac.  Progra-  Facili-   Total        intrasistema     vas                                         
 principa-  financia-  de ajuste  mas de   dades                                 manteni-                                       
  les de    ción a   y estruc-  compras  perma-                                das por                                       
 financia-     l/p    turales   de acti-  nentes               Target   Resto   entida-  Billetes  Depósi-   Oro  y    Resto   
   ción.   (inyec-    (neto)     vos    (neto)                                des de              tos    activos    (neto)  
 (inyec-    ción)                                                             crédito            AAPP     netos             
  ción)                                                                                                     en              
                                                                                                           moneda           
                                                 12+13+14+                                                 extran-           
                                                 15+16=18+                                                 jera              
                                                 19+20+21+                                                                   
                                                 22-23+24                                                                   

                                                                 

19 Ago   152 148 513 - 330 559 -6 964 472 260 397 884 -139 852 90 277 136 906 30 838 63 776 19 982 
     Sep   97 145 835 - 330 627 -6 805 469 755 389 781 -141 832 94 706 136 611 34 499 64 033 20 023 
     Oct   99 134 454 - 330 741 -7 639 457 655 373 567 -144 010 97 025 137 521 38 238 67 290 22 604 
     Nov   85 134 454 - 331 062 - 465 601 373 132 -145 797 111 848 137 756 31 164 67 245 24 744 
     Dic   102 132 611 - 332 324 -3 049 461 989 376 312 -146 715 117 872 141 014 17 723 67 916 23 699 

20 Ene   74 130 400 - 335 495 -6 388 459 581 381 475 -148 103 106 544 140 310 24 152 66 323 21 526 
     Feb   42 130 400 - 336 440 -3 902 462 980 373 577 -148 727 113 476 139 010 26 440 66 016 25 220 
     Mar   18 142 966 - 340 023 -2 340 480 667 377 902 -150 007 121 146 140 981 36 107 69 239 23 777 
     Abr   2 167 524 - 356 051 -3 596 519 982 410 477 -152 489 119 410 145 569 47 056 74 333 24 289 
     May   2 176 040 - 374 992 -4 442 546 593 437 072 -152 185 120 862 147 929 40 296 74 234 26 854 
     Jun   5 196 370 - 398 893 -2 717 592 551 455 009 -151 084 132 642 149 725 53 317 74 130 27 072 
     Jul   5 256 627 - 416 150 -2 261 670 521 445 632 -149 629 216 549 150 728 55 437 73 437 25 241 
     Ago   3 256 598 - 423 608 -1 962 678 247 455 581 -149 619 225 960 150 920 41 030 72 858 27 234 
     Sep   - 256 802 - 434 394 -2 008 689 189 456 679 -150 777 228 843 151 522 46 842 70 810 26 889 
     Oct   - 260 661 - 444 383 -15 287 689 758 461 203 -151 483 219 817 152 317 52 426 68 077 23 554 
     Nov   - 260 673 - 455 955 -7 177 709 451 473 028 -151 985 225 805 152 897 49 623 67 846 27 930 
     Dic   - 260 971 - 469 488 -1 852 728 606 490 629 -152 557 248 122 155 524 27 775 68 586 27 699 

21 Ene   - 261 210 - 475 783 -1 851 735 141 501 712 -153 518 244 532 156 282 27 916 66 004 24 222 



Zona euro
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0801.pdf
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8.1.a BALANCE CONSOLIDADO DEL EUROSISTEMA. OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA Y SUS CONTRAPARTIDAS

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / INDICADORES ECONÓMICOS

Medias mensuales de datos diarios. Millones de euros
                                                                                                      
                                                                                                      

     Operaciones de política monetaria                               Contrapartidas                   
          (activo del balance)                                     (pasivo del balance)               

                                                                                                      
                                                                                                      

  Operac.   Operac.   Operac.  Progra-  Facili-   Total   Reser-          Factores autónomos          
 principa-  financia-  de ajuste  mas de   dades              vas                                        
  les de    ción a   y estruc-  compras  perma-            mante-                                      
 financia-     l/p    turales   de acti-  nentes             nidas  Billetes  Depósitos   Oro  y   Resto  
   ción.    (inyec-   (neto)     vos    (neto)             por               AAPP    activos   (neto) 
 (inyec-     ción)                                        entida-                     netos en          
  ción)                                                   des de                     moneda           
                                                          crédi-                     extran-          
                                                           to                          jera           
                                                 1+2+3+4+                                              
                                                 5=7+8+9-                                              
                                                 10+11                                                

                                                       

19 Ago   3 236 692 543 - 2 612 743 -545 019 2 763 502 1 333 198 1 251 160 276 980 720 320 622 485 
     Sep   2 445 686 874 - 2 610 921 -524 993 2 775 246 1 352 708 1 250 192 278 582 722 599 616 363 
     Oct   1 852 663 748 - 2 607 656 -436 152 2 837 104 1 411 552 1 253 993 290 777 773 810 654 592 
     Nov   1 872 663 586 - 2 614 948 -237 726 3 042 680 1 676 313 1 257 295 239 957 773 455 642 571 
     Dic   3 716 642 118 - 2 632 700 -276 372 3 002 161 1 624 497 1 280 686 199 532 775 148 672 594 

20 Ene   1 436 616 175 - 2 640 979 -257 767 3 000 822 1 627 625 1 277 279 225 762 763 778 633 933 
     Feb   1 109 616 069 - 2 662 386 -231 423 3 048 141 1 649 008 1 274 533 270 957 766 034 619 677 
     Mar   1 539 688 007 - 2 691 100 -238 718 3 141 929 1 689 181 1 293 993 297 683 817 877 678 948 
     Abr   284 895 688 - 2 806 666 -285 458 3 417 179 1 846 028 1 326 227 390 893 945 270 799 301 
     May   291 971 253 - 2 949 088 -293 771 3 626 861 1 950 195 1 343 238 448 383 949 667 834 711 
     Jun   489 1 148 156 - 3 100 945 -297 684 3 951 906 2 123 755 1 359 039 602 198 898 487 765 402 
     Jul   1 152 1 589 391 - 3 229 229 -391 578 4 428 194 2 547 329 1 372 039 711 439 870 571 667 957 
     Ago   1 203 1 593 718 - 3 318 911 -409 234 4 504 598 2 623 812 1 381 600 715 873 865 603 648 915 
     Sep   1 669 1 602 148 - 3 402 388 -413 967 4 592 238 2 682 198 1 384 995 740 876 864 653 648 822 
     Oct   1 087 1 752 889 - 3 494 288 -525 875 4 722 389 2 804 595 1 390 202 738 220 864 556 653 928 
     Nov   683 1 753 715 - 3 580 645 -517 266 4 817 777 2 929 238 1 398 198 679 454 864 342 675 230 
     Dic   306 1 774 798 - 3 683 759 -598 069 4 860 795 2 976 224 1 421 839 565 643 867 946 765 035 

21 Ene   323 1 792 566 - 3 726 336 -554 405 4 964 820 3 096 164 1 428 512 534 485 835 177 740 836 
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8.1.b BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA. OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA Y SUS CONTRAPARTIDAS

  FUENTES: BCE para el cuadro 8.1.a y BE para el cuadro 8.1.b.

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / INDICADORES ECONÓMICOS

Medias mensuales de datos diarios. Millones de euros
                                                                                                                            
                                                                                                                            

     Operaciones de política monetaria                              Contrapartidas   (pasivo del balance)                   
          (activo del balance)                                                                                              

                                                                                                                            
                                                                Posición       Reser-        Factores autónomos             

  Operac.   Operac.   Operac.  Progra-  Facili-   Total        intrasistema     vas                                         
 principa-  financia-  de ajuste  mas de   dades                                 manteni-                                       
  les de    ción a   y estruc-  compras  perma-                                das por                                       
 financia-     l/p    turales   de acti-  nentes               Target   Resto   entida-  Billetes  Depósi-   Oro  y    Resto   
   ción.   (inyec-    (neto)     vos    (neto)                                des de              tos    activos    (neto)  
 (inyec-    ción)                                                             crédito            AAPP     netos             
  ción)                                                                                                     en              
                                                                                                           moneda           
                                                 12+13+14+                                                 extran-           
                                                 15+16=18+                                                 jera              
                                                 19+20+21+                                                                   
                                                 22-23+24                                                                   

                                                                 

19 Ago   152 148 513 - 330 559 -6 964 472 260 397 884 -139 852 90 277 136 906 30 838 63 776 19 982 
     Sep   97 145 835 - 330 627 -6 805 469 755 389 781 -141 832 94 706 136 611 34 499 64 033 20 023 
     Oct   99 134 454 - 330 741 -7 639 457 655 373 567 -144 010 97 025 137 521 38 238 67 290 22 604 
     Nov   85 134 454 - 331 062 - 465 601 373 132 -145 797 111 848 137 756 31 164 67 245 24 744 
     Dic   102 132 611 - 332 324 -3 049 461 989 376 312 -146 715 117 872 141 014 17 723 67 916 23 699 

20 Ene   74 130 400 - 335 495 -6 388 459 581 381 475 -148 103 106 544 140 310 24 152 66 323 21 526 
     Feb   42 130 400 - 336 440 -3 902 462 980 373 577 -148 727 113 476 139 010 26 440 66 016 25 220 
     Mar   18 142 966 - 340 023 -2 340 480 667 377 902 -150 007 121 146 140 981 36 107 69 239 23 777 
     Abr   2 167 524 - 356 051 -3 596 519 982 410 477 -152 489 119 410 145 569 47 056 74 333 24 289 
     May   2 176 040 - 374 992 -4 442 546 593 437 072 -152 185 120 862 147 929 40 296 74 234 26 854 
     Jun   5 196 370 - 398 893 -2 717 592 551 455 009 -151 084 132 642 149 725 53 317 74 130 27 072 
     Jul   5 256 627 - 416 150 -2 261 670 521 445 632 -149 629 216 549 150 728 55 437 73 437 25 241 
     Ago   3 256 598 - 423 608 -1 962 678 247 455 581 -149 619 225 960 150 920 41 030 72 858 27 234 
     Sep   - 256 802 - 434 394 -2 008 689 189 456 679 -150 777 228 843 151 522 46 842 70 810 26 889 
     Oct   - 260 661 - 444 383 -15 287 689 758 461 203 -151 483 219 817 152 317 52 426 68 077 23 554 
     Nov   - 260 673 - 455 955 -7 177 709 451 473 028 -151 985 225 805 152 897 49 623 67 846 27 930 
     Dic   - 260 971 - 469 488 -1 852 728 606 490 629 -152 557 248 122 155 524 27 775 68 586 27 699 

21 Ene   - 261 210 - 475 783 -1 851 735 141 501 712 -153 518 244 532 156 282 27 916 66 004 24 222 



TLTRO (targeted long-term refinancing operations - préstecs 
condicionats a llarg termini)

n Juny de 2014: BCE va anunciar mesures amb l’objectiu de millorar la
transmissió del crèdit de la banca cap a l’economia: TLTRO, una línia de
crèdit a la banca europea per import d’un bilió d’euros.

n L’objectiu: “millorar el crèdit bancari al sector privat no financer de la
zona euro durant un període de 2 anys”. Els fons obtinguts s’han de dirigir
a crèdits al consum i finançament a les empreses, però no a hipoteques.

n Amb les dues TLTRO en 2014, setembre i desembre a un tipus fix del
0,15%, els bancs europeus han pogut obtenir fons amb un límit màxim
de préstec equivalent al 7% de l’import total dels seus préstecs al sector
privat no financer de la zona euro a 30 d’abril de 2014. A partir de llavors,
i amb periodicitat trimestral, s’han convocat sis operacions més fins a
mitjan 2016.



TLTRO
n Els dos préstecs tenen una vigència de 4 anys, fins al setembre

de 2018. Això sí, sempre que les entitats utilitzen aquests
diners per a concedir crèdits a empreses i famílies. En cas
contrari, haurien de retornar-los al setembre de 2016.

n Aquesta és la principal diferència amb el bilió d’euros que va
disposar en les LTRO executades entre el desembre de 2011
i el febrer de 2012. Llavors, els bancs tenien llibertat per a fer el
que volgueren amb aquests diners, mentre que ara hauran de
concedir préstecs.

n Juny 2019 s’anuncia una nova TLTRO (III): la primera
subhasta trimestral va ser al setembre de 2019 i la darrera al
març de 2021, amb una duració de 3 anys i un tipus fins al -
0,5%.



TLTRO i PELTRO
n Juny 2020 subhasta de la TLTRO (III): Com a novetat, el

tipus d’interés màxim es el -1%. Per tant, les entitats guanyaran
un 1% sols pel fet de demanar els diners. Ara bé, amb la condició
que les entitats mantinguen la massa creditícia, és a dir, el volum
de crèdits concedits a l’economia real en nivells de març de 2020.

n En cas de no complir la condició, el tipus d’interés seria un
-0,5%, igual a tipus de les facilitats marginals de depòsit.

n Finalment, en la crisi del coronavirus, el BCE ha volgut
complementar les TLTRO amb les operacions de finançament
d’emergència pandèmica a llarg termini (PELTRO), amb
un tipus d’interés -0,25%, adjudicació plena i sense estar lligats al
crèdit. S’espera un ús residual d’aquesta eina.



Expansió quantitativa – Quantitative Easing (QE) –
Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=BE1rK8dpvY4)

n L’objectiu de tenir uns tipus d’interès pròxims a zero és facilitar el
crèdit per intentar reactivar l’economia.

n El problema de tenir tipus pròxims a zero és que no es poden rebaixar
més, per tant la política monetària convencional (que consisteix a “jugar”
amb el tipus d’interès) perd la capacitat operativa.

n És una política utilitzada per a desbloquejar el crèdit en les economies,
fent fluir la liquiditat als bancs amb la intenció de tornar a prestar diners a
les famílies i a les empreses. D’aquesta manera, injecta diners en l’economia.
El BCE imprimeix euros i compra bons de l’estat i actius hipotecaris.

n El problema de tenir uns tipus d’interès pròxims a zero durant molt
temps és doble:
q Permet la creació de noves bombolles, ja que es poden crear empreses

amb dubtosa viabilitat financera a baix cost financer.
q Redueix els incentius del govern a baixar el seu dèficit fiscal, que

pot finançar molt barat.



Expansió quantitativa – Quantitative Easing (QE) 
n La QE pretén afectar directament els tipus d’interès de llarg
termini.

n Quan el banc central compra un determinat tipus d’actiu a
gran escala, la seua rendibilitat baixa, la qual cosa incentiva els
inversors a recompondre la seua cartera amb altres actius que
ofereixen rendibilitats més atractives, de manera que el descens del
tipus d’interès es trasllada a actius més arriscats.

n El banc central compra deute públic (o un altre deute privat)
imprimint nous euros (en realitat, incrementa el saldo del compte
corrent que els bancs tenen al BCE). En definitiva, un banc pot
millorar estructuralment la seua liquiditat que ningú
l’empitjore.

n Amb aquesta estratègia, es pretén combatre els baixos nivells
d’inflació i estimular l’economia de l’eurozona.



Facilitació quantitativa – Quantitative Easing (QE) 

n El BCE començà al març de 2015 adquirint, a ritme de 60.000
milions d’euros cada mes, títols amb venciments entre 2 i 31 anys.

n Des de l’abril de 2016 s’augmentà la compra de títols a 80.000
milions d’euros mensuals.

n A l’abril de 2017 i al gener de 2018 s’ha reduït el ritme de compres a
60.000 i 30.000 milions d’euros, respectivament.

n Des de l’1 de novembre de 2019 s’anuncia la compra de deute per
valor de 20.000 milions d’euros mensuals.



2. Operacions amb altres entitats de crèdit. El 
mercat interbancari de depòsits
n El mercat interbancari començà a funcionar a Espanya en la

dècada dels anys 70. L’objectiu bàsic era que les entitats de
crèdit pogueren cobrir les necessitats de liquiditat
derivades del coeficient de caixa (reserves mínimes).
Posteriorment, les entitats de crèdit començaren a utilitzar
aquest mercat com a font de finançament i d’inversió.

n Característiques bàsiques del mercat interbancari:

q Entitats participants. El mercat interbancari de depòsits és
un mercat tancat en què només poden participar els seus
membres. Aquests poden pertànyer a qualsevol país de l’àrea
de l’euro i estan constituïts per una sèrie d’entitats financeres
a les quals s’exigeixen determinats requisits.



2. Operacions amb altres entitats de crèdit. El 
mercat interbancari de depòsits

q Sistema de liquidació.

n TARGET (Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer system) és la
denominació anglesa del Sistema Automatitzat
Transeuropeu de Transferència Urgent per a la
Liquidació Bruta en Temps Real. Es tracta d’un sistema
descentralitzat, basat en la interconnexió dels sistemes de
pagaments de cada país.



2. El mercat interbancari de depòsits
q Sistema de liquidació.

n Des del gener de 1999, la liquidació i compensació de les
operacions que es fan en el mercat interbancari està
encomanada al Sistema de Liquidació del Banc
d’Espanya (SLBE). Aquest servei és la branca espanyola
del sistema TARGET, servei de pagaments comú a l’àrea de
l’euro.

n A partir del febrer de 2008, va entrar en vigor el sistema
TARGET2 - Banc d’Espanya, que s’utilitza per a
processar grans pagaments per compte de les pròpies
entitats o dels seus clients.



2. El mercat interbancari de depòsits
q Sistema de liquidació.

n Des del novembre de 2018, els bancs europeus disposen d’un nou
servei immediat de liquidació de pagaments anomenat TIPS (Target
Instant Payment Settlement - Tranferències inmediates).

n És una evolució del sistema de pagaments Target 2 i els bancs europeus
que s’hi associen podran canalitzar els pagaments de qualsevol
import en deu segons, les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, els
365 dies de l’any. Pot processar fins a 2.000 pagaments en menys
d’un segon.

n Limitat a 15.000€ i només en euros.

n El cost de cada transacció no és fix i depèn de cada entitat.

n Els bancs no estan obligats a oferir aquest servei (a 7 de juny de
2019, 10 entitats hi participen de forma directa).

n No es pot anul·lar l’ordre una vegada feta.



Alternatives - Bizum
n L’aplicació per a fer transferències immediates.
n Aquest servei està adherit a les apps de la majoria del bancs espanyols.
n No és necessari descarregar una app especialitzada, el servei està integrat en

l’aplicació habitual del banc.
n Funciona de forma totalment gratuïta.
n No és necessari inserir el número de compte del receptor dels diners, n’hi

ha prou de tenir guardat al mòbil el seu número de telèfon.
n Els diners arriben en segons i l’app avisa al receptor amb un SMS.
n Només es poden associar a Bizum comptes espanyols.
n L’import màxim per operació és de 1.000€.
n Només es pot associar un compte per número de telèfon, per això si

només tenim un telèfon mòbil, no podrem enviar-nos diners instantàniament
a un altre compte nostre.



2. El mercat interbancari de depòsits
n Es tracta d’un sistema de liquidació bruta en temps real, és a

dir, les ordres de pagament són liquidades una a una en el
moment de la recepció (sense compensació prèvia entre
ordres) i amb fermesa immediata.

n Per això cal que l’entitat pagadora dispose de saldo previ en
el seu compte amb el banc central corresponent o bé que
aquest últim li done el crèdit necessari (liquiditat intradia) amb
el suport de les garanties corresponents.

n El crèdit intradia, que no reporta interessos, ha de ser
cancel·lat necessàriament al llarg del dia, mitjançant l’aportació
d’efectiu suficient o bé amb càrrec a la facilitat marginal de
crèdit.



2. El mercat interbancari de depòsits

q Totes les operacions de política monetària que fan els bancs
centrals dels països integrats en la UEM es canalitzen a través
del TARGET.

q Aquest sistema, d’altra banda, està obert a qualsevol tipus de
pagament expressat en euros, tant relacionat amb els mercats
monetaris com amb operacions comercials. A més a més, tots
els bancs centrals dels països de la UE, i no només els
integrats en la UEM, es poden connectar.

q L’horari de funcionament del TARGET és de 7.00 a 18.00
hores, de dilluns a divendres, durant tot l’any, excepte alguns
festius.



2. El mercat interbancari de depòsits
q Garanties.

n El mercat no ofereix cap tipus de garantia per a les
operacions encreuades entre les entitats que són membres.

q Procediment de negociació.
n La negociació de les operacions la poden fer directament els

membres o a través d’un mediador.
q Actius negociats.

n Els actius negociats són depòsits a termini fix expressats
en euros. Les operacions que es negocien efectivament són
depòsits no transferibles, que no es poden cancel·lar
anticipadament ni es poden cedir (operacions financeres
sense liquiditat externa ni interna). Es tracta d’operacions
de préstec simple sense més garanties que la personal de
l’entitat prestatària.



2. El mercat interbancari de depòsits
q Terminis

n Les operacions que es fan són a molt curt termini. La major
part es fan al termini d’un dia i són molt escasses les que
superen els sis mesos.

q Tipus de referència – L’Institut Europeu de Mercats
Monetaris (EMMI) és l’administrador:

n El Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC) només publica
una referència oficial per al tipus de l’euro a un dia (EONIA-Euro
OverNight Index Average) i pretén que siga el sector privat el
que elabore índexs representatius de la resta del mercat interbancari
en euros.

n La Federació Bancària Europea publica un EURIBOR (Euro
Interbank Offered Rate) determinat per les contribucions
d’entitats especialitzades en els mercats monetaris
(http://www.euribor-ebf.eu/).
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(Entitats)
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/panel-banks.html



http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0115.pdf
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  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

       
1. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA ZONA DEL EURO 1.15  Tipos de interés

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO

Porcentajes
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

       Tipos de las operaciones                   Tipos del                  Tipos aplicados por las instituciones financieras            Rendimientos
        de regulación monetaria                    mercado                  monetarias a sectores residentes en la zona del euro          de la deuda 

           del Eurosistema                        monetario (a)                            (nuevas operaciones)                            pública (b)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 Subastas: Operaciones    Facilidades            Depósitos (c) (d)                     Depósitos                      Préstamos                        
    de financiación      permanentes                                                                                                        A     A   
                                                                                                                                          tres   diez 
                                                                                                               A hogares:     A socieda-   años   años 

 Principales   A plazo    De       De      €STR   EONIA      euribor          A hogares        A sociedades     tasa anual     des no fi-               
               más     crédito  depósito            (e)                                        no financieras   equivalente (f)  nancieras               
              largo                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                         A un    A un    A tres   A doce  A la   Hasta   A más   A la   Hasta   Crédito   Compra   Hasta                  
                                          día     día    meses    meses  vista  un año de dos   vista  un año     al      de     un año (g)               
                                                                                      años                   consumo vivienda                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                          

18       0,00 0,00 0,25 -0,40 ... -0,363 -0,32 -0,17 0,04 0,33 0,67 0,03 0,07 6,21 2,12 2,04 0,07 1,27 
19       0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,542 -0,392 -0,36 -0,22 0,03 0,28 0,77 0,03 0,00 6,22 1,91 1,95 -0,19 0,58 
20       0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,547 -0,462 -0,43 -0,30 0,02 0,22 0,71 -0,00 -0,15 5,82 1,67 1,73 -0,34 0,21 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

       e. El administrador de EONIA, el European Money Markets Institute (EMMI), modifica la metodología actual de EONIA para convertirse en el €STR más un diferencial fijo de 8,5
 puntos básicos desde la primera fecha de publicación del €STR, es decir, el 2 de octubre de 2019, hasta la supresión de EONIA el 3 de enero de 2022.
 Véanse notas al final del capítulo.

20 Ene   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,538 -0,453 -0,39 -0,25 0,02 0,26 0,73 0,01 -0,08 6,23 1,73 1,97 -0,35 0,32 
     Feb   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,538 -0,453 -0,41 -0,29 0,02 0,33 0,70 0,00 -0,13 6,13 1,71 1,88 -0,43 0,14 
     Mar   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,534 -0,449 -0,42 -0,27 0,02 0,31 0,64 0,00 -0,09 5,89 1,65 1,80 -0,16 0,37 
     Abr   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,537 -0,452 -0,25 -0,11 0,02 0,22 0,73 -0,00 -0,08 5,54 1,67 1,45 -0,00 0,55 
     May   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,542 -0,457 -0,27 -0,08 0,02 0,20 0,70 -0,00 -0,13 5,64 1,70 1,42 -0,09 0,48 
     Jun   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,546 -0,461 -0,38 -0,15 0,02 0,20 0,71 0,00 -0,14 5,57 1,68 1,59 -0,24 0,35 
     Jul   0,00 - 0,25 -0,50 -0,550 -0,465 -0,44 -0,28 0,02 0,20 0,74 -0,00 -0,19 5,71 1,67 1,74 -0,33 0,22 
     Ago   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,553 -0,468 -0,48 -0,36 0,02 0,17 0,71 -0,00 -0,20 5,89 1,67 1,73 -0,38 0,16 
     Sep   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,554 -0,469 -0,49 -0,41 0,02 0,17 0,70 -0,00 -0,20 5,75 1,66 1,79 -0,42 0,12 
     Oct   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,554 -0,469 -0,51 -0,47 0,02 0,19 0,69 -0,00 -0,22 5,80 1,64 1,82 -0,52 0,00 
     Nov   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,556 -0,471 -0,52 -0,48 0,02 0,19 0,72 -0,01 -0,21 5,90 1,63 1,82 -0,57 -0,06 
     Dic   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,557 -0,472 -0,54 -0,50 ... ... ... ... ... ... ... ... -0,60 -0,09 

21 Ene   0,00 0,00 0,25 -0,50 -0,563 -0,478 -0,55 -0,51 ... ... ... ... ... ... ... ... -0,56 -0,06 
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I. MERCADO DE DINERO 
 
 
 
                        1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS 
                       ┌────────────────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐ 
                       │                │             │      TIPOS DE INTERES     │  OPER. VIVAS │ 
                       │     PLAZOS     │   IMPORTE   ├─────────┬────────┬────────┤  POR PLAZOS  │ 
                       │                │  NEGOCIADO  │  MEDIO  │ MAXIMO │ MINIMO │  RESIDUALES  │ 
                       ├────────────────┼─────────────┼─────────┴────────┴────────┼──────────────┤ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ DIA A DIA      │         -   │     -        -        -   │    10.419,65 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 2 A 5 DIAS     │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ UNA SEMANA     │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ QUINCE DIAS    │         -   │     -        -        -   │       274,77 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 18-26 DIAS     │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ UN MES         │         -   │     -        -        -   │       424,64 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 1 A 2 MESES    │         -   │     -        -        -   │       149,87 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ DOS MESES      │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 2 A 3 MESES    │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ TRES MESES     │         -   │     -        -        -   │       124,87 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 3 A 6 MESES    │         -   │     -        -        -   │       299,58 │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ SEIS MESES     │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ 6 A 12 MESES   │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ UN AÑO         │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       │ MAS DE 1 AÑO   │         -   │     -        -        -   │          -   │ 
                       │                │             │                           │              │ 
                       ├────────────────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤ 
                       │     TOTAL      │        0,00 │                           │    11.693,38 │ 
                       └────────────────┴─────────────┘                           └──────────────┘ 
 
 
 
 
II. MERCADO DE DIVISAS 
 
 
 
                        1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Abril de 2018) 
                       ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ 
                       │                                             │                           │ 
                       │                                             │          CAMBIO           │ 
                       │                   MONEDA                    │                           │ 
                       │                                             │         (1 EUR =)         │ 
                       │                                             │                           │ 
                       ├───────┬─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  USD  │  Dólar USA                          │           1.2317          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  JPY  │  Yen japonés                        │           132.64          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  CZK  │  Corona checa                       │           25.307          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  DKK  │  Corona danesa                      │           7.4467          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  GBP  │  Libra esterlina                    │          0.86400          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  HUF  │  Forint húngaro                     │           311.13          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  PLN  │  Zloty polaco                       │           4.1763          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  SEK  │  Corona sueca                       │          10.3798          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  CHF  │  Franco suizo                       │           1.1854          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  ISK  │  Corona islandesa                   │           121.60          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  NOK  │  Corona noruega                     │           9.5643          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  BGN  │  Lev búlgaro                        │           1.9558          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       │  HRK  │  Kuna croata                        │           7.4165          │ 
                       │       │                                     │                           │ 
                       └───────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 
                        (Continúa) 
 

Des del 16 d’abril de 2018 deixa de publicar-se



Tipus d’interès del mercat interbancari
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/ti_1_2.pdf

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1    TIPOS DE INTERÉS (datos diarios) 1.2   Del mercado interbancario

___________________________________________________________________________________________________________________________

BANCO DE ESPAÑA / ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

                          Los datos mensuales corresponden al último día del mes Porcentajes
                                                                                                                       
                                                                                                                       

        Depósitos no transferibles             Operaciones simultáneas           Operaciones con pacto de recompra     
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                             Bonos y obligaciones del Estado              Letras del Tesoro            
                                                                                                                       
                                                                                                                       

 1 dia   1 mes  3 meses  6 meses   1 año   1 dia   1 mes  3 meses  6 meses   1 año   1 dia   1 mes  3 meses  6 meses   1 año 
                                                                                                                       
                                                                           

20 Feb   -0,460 -0,400 -0,300 - - - - - - - - - - - - 
     Mar   -0,460 - - - - - - - - - - - - - - 
     Abr   -0,410 -0,320 - - - - - - - - - - - - - 
     May   -0,406 - - - - - - - - - - - - - - 
     Jun   -0,420 -0,360 - - - - - - - - - - - - - 
     Jul   -0,490 - - - - - - - - - - - - - - 
     Ago   -0,490 - - - - - - - - - - - - - - 
     Sep   -0,490 0,620 - - - - - - - - - - - - - 
     Oct   -0,350 - -0,490 - - - - - - - - - - - - 
     Nov   - - - - - - - - - - - - - - - 
     Dic   -0,500 - - 0,588 - - - - - - - - - - - 

21 Ene   -0,500 - - - - - - - - - - - - - - 

  Estadístico.
 Los datos mensuales corresponden al último día del mes. Los datos medios mensuales figuran en el cuadro 9.1 de los Indicadores Económicos y en el cuadro 22.11 del Boletín

21 Ene  1  - - - - - - - - - - - - - - - 
             2  - - - - - - - - - - - - - - - 
             3  - - - - - - - - - - - - - - - 
             4  - - - - - - - - - - - - - - - 
             5  - - - - - - - - - - - - - - - 
             6  - - - - - - - - - - - - - - - 
             7  - - - - - - - - - - - - - - - 
             8  - - - - - - - - - - - - - - - 
             9  - - - - - - - - - - - - - - - 
           10  - - - - - - - - - - - - - - - 
           11  - - - - - - - - - - - - - - - 
           12  - - - - - - - - - - - - - - - 
           13  - - - - - - - - - - - - - - - 
           14  - - - - - - - - - - - - - - - 
           15  - - - - - - - - - - - - - - - 
           16  - - - - - - - - - - - - - - - 
           17  - - - - - - - - - - - - - - - 
           18  - - - - - - - - - - - - - - - 
           19  - - - - - - - - - - - - - - - 
           20  - - - - - - - - - - - - - - - 
           21  - - - - - - - - - - - - - - - 
           22  - - - - - - - - - - - - - - - 
           23  - - - - - - - - - - - - - - - 
           24  - - - - - - - - - - - - - - - 
           25  -0,500 - - - - - - - - - - - - - - 
           26  -0,500 - - - - - - - - - - - - - - 
           27  -0,500 - - - - - - - - - - - - - - 
           28  - - - - - - - - - - - - - - - 
           29  - - - - - - - - - - - - - - - 
           30  - - - - - - - - - - - - - - - 
           31  - - - - - - - - - - - - - - - 

     Feb  1  - - - - - - - - - - - - - - - 
             2  - - - - - - - - - - - - - - - 



2. Operacions amb altres entitats de crèdit. El 
mercat interbancari de depòsits.

Càlcul de preus i rendiments 
q Instruments amb vida residual o termini menor o igual a un 

any natural

On: 
q P =  preu inicial de l’operació
q Fi = import total de cada flux financer
q T = tipus de rendiment anual (capitalització simple i 360 dies)
q di = nombre de dies des de la data valor fins al venciment de cada flux
q n =  nombre de fluxos fins a l’amortització

P = Fi ⋅
360

360+ T ⋅di( )i=1
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2. Operacions amb altres entitats de crèdit. El 
mercat interbancari de depòsits.

Càlcul de preus i rendiments
q Si, com és habitual, el depòsit interbancari és una

operació de préstec simple a menys d’un any, la
fórmula aplicable serà:

On:
q d = nombre de dies des de la data valor fins al venciment de l’operació.
q Fn= quantia a lliurar al venciment (capital més interessos).

P ⋅ 1+T d
360
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3. Operacions fora de balanç
n La normativa comptable considera aquestes operacions com a

comptes d’ordre i les defineix com a:
q “Els saldos representatius de drets, obligacions i altres

situacions jurídiques que en el futur puguen tenir
repercussions patrimonials, així com aquells altres saldos
que es necessiten per a reflectir totes les operacions
realitzades per la societat encara que no comprometen el
patrimoni”.

q Dins dels comptes d’ordre es recullen així una sèrie de
conceptes de diferent importància relativa i molt
heterogenis, des de les representatives d’una activitat
bancària típica, i potencialment generadores d’ingressos,
fins a altres de caràcter merament comptable.



3. Operacions fora de balanç
n Els comptes d’ordre recullen les categories següents:
1. Riscos contingents.
2. Compromisos contingents.
3. Derivats financers.
4. Compromisos i riscos per pensions i obligacions similars.
5. Operacions per compte de tercers.
6. Altres comptes d’ordre.

n Aquestes operacions tenen un important element comú: són
operacions no patrimonials. Aquesta circumstància fa que es
puguen expandir molt ràpidament sense que es necessiten
recursos per a finançar-les, però cal no oblidar que en general
es tracta d’operacions amb risc (palanquejades).



3.1. Riscos contingents
n En aquest epígraf s’inclouen totes les operacions per les quals

una entitat garanteix obligacions d’un tercer:
1. Garanties financeres
2. Actius afectes a obligacions de tercers
3. Altres riscos contingents
4. Riscos contingents dubtosos

n Cal recordar que es tracta, originalment, d’operacions no
patrimonials, però poden arribar a ser-ho, a això al·ludeix la
seua denominació de contingents).

n La partida més important, inclosa en les garanties financeres,
està constituïda pels avals i altres caucions que es presten,
l’objecte de les quals siga assegurar el bon fi d’operacions o
compromisos contrets pels seus clients davant tercers.



3.1. Riscos contingents
n Aquesta operació representa un matís del paper bàsic de les

entitats de crèdit d’intermediació entre els oferents i els
demandants de fons. Mitjançant l’aval financer, el
demandant de fons aconsegueix el finançament
necessari, encara que l’entitat no li’l concedisca
directament.

n Simultàniament, aquestes operacions impliquen una altra de
les funcions assignades a les entitats de crèdit, que és la de
ser especialistes en la gestió de riscos.

n Cal tenir en compte que si el client al qual s’ha concedit un
aval econòmic no atén el pagament de les obligacions, és
l’entitat qui ha d’atendre-les i llavors l’aval es converteix en
una operació patrimonial.



3.1. Riscos contingents
n La concessió d’un aval financer segueix un procés semblant al

d’un préstec i fins i tot la seua valoració de risc, a efectes de la
cobertura de les exigències legals de recursos propis, és la
mateixa que la valoració d’un préstec. Així mateix, té
anàlogues característiques comercials: comissió d’obertura,
despeses d’intervenció del fedatari públic, etc., però en
comptes de cobrar interessos sobre els fons prestats, es cobra
una comissió periòdica sobre l’import avalat.

n Les comissions que es cobren pels avals es calculen sobre la
quantia de l’obligació principal vigent en el moment de la
percepció, més les subsidiàries i complementàries que es
puguen derivar de l’incompliment d’aquella.



3.2. Compromisos contingents
Aquesta partida integra els compromisos irrevocables que
poden donar lloc al reconeixement d’actius financers (el
reconeixement d’un risc de crèdit). Inclou les partides següents:

1. Disponibles per tercers.
2. Compromisos de compra a termini d’actius financers.
3. Contractes convencionals d’adquisició d’actius financers.
4. Valors subscrits pendents de desembossament.
5. Compromisos de col·locació i subscripció de valors.
6. Compromisos contingents dubtosos.



3.2. Compromisos contingents

n Entre els compromisos contingents, les operacions més
importants són els disponibles per tercers, que comprenen
els saldos disponibles a favor de tercers dins dels límits o
principals dels contractes de crèdit concedits per l’entitat en
qualsevol modalitat (pòlisses de crèdit).

n D’altra banda, els compromisos de col·locació i
subscripció de valors reflecteixen l’import dels
compromisos de subscripció de valors que impliquen
l’obligació ferma d’adquirir en la data d’emissió els valors no
col·locats a tercers.



3.2. Compromisos contingents

n En aquests dos casos es tracta d’operacions que també es
poden enquadrar en les activitats típiques d’intermediació i
d’anàlisi de riscos. Són operacions que si bé no són
patrimonials en l’origen, poden arribar a ser-ho si els clients
disposen dels fons o si l’entitat es veu obligada a subscriure els
valors que ha assegurat.

n Que aquestes operacions es convertisquen en
patrimonials suposa un augment del risc de crèdit
de l’entitat, ja que poden resultar fallides.



3.3. Derivats financers
n Aquesta categoria, pel seu import nocional o nominal,

comprèn els contractes d’aquesta naturalesa fets per compte
propi, excepte els corresponents a derivats de crèdit, amb el
desglossament següent:

n Derivats sobre risc de canvi

n Derivats sobre tipus d’interès

n Derivats sobre accions

n Derivats sobre metalls preciosos

n Derivats sobre mercaderies

n Derivats sobre altres riscos



3.3. Derivats financers
n Totes les operacions incloses en aquest epígraf són

operacions amb risc, per tant quan es realitzen cal que
l’entitat analitze aquest risc.

n Això no vol dir que totes elles suposen un increment del
risc global, ja que de vegades es poden utilitzar com a
cobertura d’altres operacions de futur o d’operacions
patrimonials.

n Per tant, la repercussió en el nivell de risc global de l’entitat i
el tipus de risc rellevant depèn de l’objectiu establert per a
la seua contractació, especulació o cobertura.

n El tractament comptable d’aquestes operacions és diferent
en cada cas.


