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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA
DE PREVISIÓ SOCIAL D'OCUPACIÓ

Renda Fixa
Dades a 17/05/2023

Política d'Inversió
Inversió en Renda Fixa a mig i llarg termini de la zona euro. 

Evolució valor de la participació

Rendibilitats i risc històric
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Rendibilitat Acumulada Any Actual

17/05/2023 Últims 12 mesos

0,58 % -4,47 %

Rendibilitat Últims Anys

2022 2021 2020 2019 2018

-9,25 % -2,40 % 0,53 % 1,13 % -1,84 %

Volatilitat

4,65 %

Dades del pla

Despeses d'administració

Despeses
d'administració:

1,600 %

L'estimació del total de despeses
anualitzats del pla és d'un2,00000 % .
Aquest percentatge pot variar cada any i
inclou les despeses d'administració i les
despeses de transacció de les inversions.

Patrimoni i Socis

Patrimonio: 3.227.253,78 €
Número Socis: 218

Unes altres dades

Entitat de previsió:

GeroCaixa PIME, EPSV ocupació 

Data d'inici del Pla: 21/10/2002
Valor de la
participació:

10,60340576 €

Soci Promotor: VidaCaixa, S.A.U.
d'Assegurances i
Reassegurances

Auditor de l'entitat: DELOITTE SL
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA
DE PREVISIÓ SOCIAL D'OCUPACIÓ

Renda Fixa
Dades a 17/05/2023

Distribució de les inversions

CARTERA

VENCIMENTS RENDA FIXA

SECTORS

DIVISA SECTOR RENDA FIXA

TIPUS ACTIU

Comentari del gestor
L'escenari macroeconòmic a tancament
d'abril segueix mostrant signes mixtos. Tant
el PIB de EE.UU. de l'1T 2023 com el de
l'Eurozona, segueixen expandint-se
respecte a trimestres anteriors, encara que
amb menor força. Els seus Bancs centrals
pugen els tipus, però el mínim de 25 punts
bàsics. Les inflacions segueixen a la baixa,
encara que moderen el ritme.
La rendibilitat del deute sobirà es va
mantenir plana l'abril marcada per l'elevada
volatilitat que hi ha en el mercat de renda
fixa, generada el mes anterior per la
inestabilitat bancària, unes dades d'inflació
alguna cosa més elevades dels esperats i
l'impacte sobre el creixement econòmic en
un entorn de tipus alts. La possibilitat
d'arribada al final de cicle de pujades de
tipus d'interès per part de la FED fa que
l'actiu sigui atractiu per als inversors. El
deute corporatiu de manera agregada
segueix registrant guanys durant l'últim mes
a causa de la possible fi de cicle de
pujades de tipus d'interès dels Bancs
Centrals i la resolució positiva assolida amb
els rescats bancaris del mes de març i abril.
Part important de la cartera es troba
invertida en emissions sobiranes, al voltant
del 50%, on els principals emissors en
cartera de deute públic es concentren a
Espanya, Itàlia i UE. En les posicions de
deute corporativa el sector financer té un
pes significatiu. Davant l'actual context el
TIR de mercat es manté al voltant de 2,4% i
la qualitat creditícia de la cartera se situa a
AA -. Es manté una durada de la cartera
lleugerament infraponderada a la cartera
model, per sota els 4 anys.
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA
DE PREVISIÓ SOCIAL D'OCUPACIÓ

Renda Fixa
Dades a 17/05/2023

PRINCIPALS VALORS

PRINCIPALS VALORS

Valors Percentatge
ISHARES CORE EURO CORP BOND 18,01 %
EU 0 10/04/30 7,39 %
FRTR 1 05/25/27 6,80 %
JAN HND HRZN EURO CO B-G2EUR 5,57 %
ROBECO EURO CRDT BND-IE 5,02 %
FRTR 0 3/4 02/25/28 4,79 %
BTPS 0.35 02/01/25 4,51 %
OBL 0 04/16/27 4,35 %
CUENTA CORRIENTE 4,28 %
FRTR 0 02/25/25 4,21 %

Fiscalitat

Aportacions

La Llei limita els imports que poden aportar-se a un pla de pensions i que poden reduir-se en
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Límit general legal

El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no
podrà excedir 1.500 euros.

Increment legal del límit general

El límit general de 1.500 euros es podrà incrementar en els següents casos i quanties:

1. º Es podrà incrementar en 8.500 euros anuals, sempre que aquest increment provingui de
contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix pla de pensions de treball.
L'aportació de treballador serà d'import igual o inferior al resultat d'aplicar a la contribució que li faci
l'empresa el coeficient que correspongui segons el següent quadre:

En qualsevol cas, les quantitats aportades que no hagin pogut reduir-se en la base imposable per
insuficiència de la base o per aplicació del límit percentual, podran reduir-se en els cinc exercicis
següents, respectant el corresponent límit.

Import anual de la
contribució Aportació màxima del treballador

Igual o inferior a 500
euros.

El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.

Entre 500,01 a 1.500
euros.

1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució
empresarial i 500 euros.

Més de 1.500 euros. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

No obstant això, en qualsevol cas s'aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici
rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa que fa la
contribució al pla de pensions de treball.

 

2.- º Es podrà incrementar en 4.250 euros anuals:

Per aportacions als plans de pensions de treball simplificats de treballadors per compte propi o

autònoms;

Per aportacions pròpies que l'empresari individual faci a plans de pensions de treball de què, al

seu torn, sigui promotor i partícip.

Informació addicional

Mobilitzacions entre plans
Pot mobilitzar-se els drets econòmics d'un
pla de previsió a un altre pla de previsió, bé
de la mateixa entitat o d'una altra diferent.
No es poden fer mobilitzacions a plans de
pensions o plans de previsió assegurats
(PPA)
La mobilització pot sol·licitar-se en
qualsevol moment i tantes vegades com es
desitgi, i sense cap tipus de cost. La
mobilització dels drets econòmics del Soci
Ordinari Actiu o del Soci Ordinari en
Suspens, estarà condicionada a l'extinció
de la seva relació laboral o equivalent amb
el Soci Protector.
A més pot fer-se per la totalitat dels drets
econòmics o per una part dels mateixos. 
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA
DE PREVISIÓ SOCIAL D'OCUPACIÓ

Renda Fixa
Dades a 17/05/2023

Prestacions

Les prestacions percebudes tributen com a rendiments del treball subjectes a retenció a compte en
l'IRPF. No tributen per l'Impost sobre Successions i Donacions.
Si la prestació es cobra en forma de capital en l'exercici que es produeixi la contingència o en els
dos següents, es podrà aplicar una reducció fiscal del 40% sobre la part corresponent a les
aportacions realitzades abans de l'1 de gener de 2007.
 
Nota: Fiscalitat aplicable d'acord amb la normativa vigent en la data d'emissió, si es compleixen els
requisits exigits en la mateixa. En la data de cada pagament s'aplicarà la fiscalitat vigent en aquest
moment. Al país Basc i Navarra existeix un règim fiscal propi amb particularitats pròpies no
desenvolupades en aquest document.

Inversió socialment responsable
VidaCaixa està compromesa amb la inversió responsable i porta més de 15 anys considerant els
criteris ASG, que són aquells que incorporen factors ambientals, socials i de bon govern en les
decisions d'inversió. Actualment aquests criteris es tenen en consideració per al 100% dels actius
gestionats. Alineat amb la cultura corporativa del Grup, aquest ferm compromís amb la inversió
sostenible suposa un exercici de transparència i bona gobierno.La coherència amb els valors
corporatius de qualitat, confiança i compromís social centren l'anàlisi inversora de VidaCaixa. El
seu compromís amb la sostenibilitat i l'impuls de la gestió responsable de les inversions ha portat a
la companyia a obtenir la màxima puntuació que atorguen els Principis d'Inversió Responsable de
Nacions Unides (PRI per les seves sigles en anglès) en matèria de previsió social sostenibilitat
social, ambiental i de bon govern.

Nota: Fiscalitat d'acord amb la normativa vigent en la data d'emissió, si es compleixen els requisits
exigits en la mateixa. En la data de cada pagament s'aplicarà la fiscalitat vigent en aquest moment. 

Cobrament del pla de previsió
El pla de previsió pot cobrar-se en cas de
jubilació, incapacitat permanent, invalidesa
per al treball, defunció del soci o del
beneficiari o en cas de gran dependència o
dependència severa.
A més, també pot cobrar-se en cas de
malaltia greu, desocupació de llarga
durada.

Informació Relacionada
amb la Sostenibilitat

Podrà obtenir informació sobre com
VidaCaixa integra els factors de
sostenibilitat ambientals, socials i de govern
(o “ASG”) en les decisions d'inversió dels
seus fons de pensions en la pàgina web de
VidaCaixa:
https://www.vidacaixa.es/es/web/corporativ
o/inversion-responsable

44/
24 Maig 2023


