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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA DE PENSIONS
Renda Fixa

Dades a 19/01/2021

Informació del Pla de Pensions
Aquest pla de pensions de treball és un instrument de previsió social, a través del qual el promotor
(l'empresa) fa aportacions a favor dels seus empleats/partícips amb la finalitat d'anar constituint un
estalvi, per al cobrament de prestacions quan es produeixin les contingències previstes en el
reglament del pla.
Les aportacions realitzades pel promotor són irrevocables i la seva titularitat correspon als
empleats/partícips.
El Pla no pot cobrar-se fins que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals
de liquiditat previstes en el seu reglament. Mentre no es produeixi el cobrament de la prestació, les
aportacions queden integrades en un fons de pensions de treball, que és un patrimoni sense
personalitat jurídica creat a l'exclusiu objecte d'acomplir el pla.
Les prestacions no seran, en cap cas, substitutives d'aquelles a què es pogués tenir dret en el
règim corresponent de la Seguretat Social, tenint, en conseqüència, caràcter privat i complementari
d'aquelles.

Política Inversió
L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% del patrimoni en actius de Renda Fixa a curt i mig termini.
La inversió en RV no podrà ser superior al 15%. 

Evolució de la Participació

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitats i risc històric
Rendibilitat acumulada

19/01/2021 Últims 12 mesos

0,26 % -0,12 %

Rendibilitat anual

2020 2019 2018 2017 2016

0,30 % 5,94 % -3,19 % -0,16 % 0,75 %

Rendibilitat mitjana anual

3 anys 5 anys 10 anys

0,95 % 0,69 % 1,22 %

Rendibilitat i Risc

Comissions

Anual gestora: 0,85 %
Anual dipositària: 0,10 %

Són anuals i sobre el patrimoni del pla.
L'estimació del total de despeses
anualitzats és d'un 1,02000 % , el qual pot
variar cada any. Inclou la comissió de
gestió i de dipositària, així com les
despeses de serveis externs i de transacció
de les inversions, els quals incorporen les
despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si
existeixen, també es tenen en compte els
costos indirectes i les retrocessions de
comissions de fons d'inversió.

[Sin valor] 

Altres dades

Nom: CABK AMBICIÓ
FLEXIBLE EMPRESA,
PLA DE PENSIONS

Fons associat: PENSIONS CAIXA 112,
F.P.

Modalitat del pla: Pla de pensions d'ocupació
del sistema d'aportació
definida.

Patrimoni: 6.608.857,09 €
Núm. de partícips: 602
Inici del Pla: 03/11/2010
Valor participació: 11,31641012 €
Auditor del fons: DELOITTE SL
Promotor: S.A.T. N 8642 D'OR, R.L.
Domicili social: MASER S. BERNAT Y S.

ISIDRE, S/N 46136
MUSEROS

Promotor: CARLOS PONS
CERVERA

Domicili social: AV. RHODE, 203 AT
17480 ROSES

Promotor: JORDI FERRER
QUESADA

Domicili social: PASSEIG BARTOMEU
SOLER, 36 VALLPINEDA
08870 SITGES

I un altre/s promotor/és d'empreses o
entitats relacionades o vinculades amb el
promotor indicat. La totalitat dels promotors
d'aquest pla pot consultar-se en el
reglament d'aquest. 

L'entitat gestora i l'entitat dipositària no
formen part del mateix grup de
societats.L'entitat gestora ha adoptat els
procediments per evitar conflictes d'interès i
per fer operacions vinculades, previstos en
el RD 304/2004, i adoptarà en qualsevol
cas els procediments que prevegi la
normativa vigent.
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA DE PENSIONS
Renda Fixa

Dades a 19/01/2021

Distribució de les inversions

CARTERA

VENCIMENTS RENDA FIXA

SECTORS

DIVISA SECTOR
RENDA
FIXA

SECTOR
RENDA
VARIABLE

TIPUS
ACTIU

PRINCIPALS VALORS

Valors Percentatge
CUENTA CORRIENTE 5,56 %
SPGB 0.45 10/31/22 4,90 %
FRTR 1 05/25/27 4,88 %
SPGB 0.35 07/30/23 4,10 %
NETHER 1 3/4 07/15/23 3,69 %
SPGB 2 3/4 10/31/24 3,21 %
BTPS 1 1/4 12/01/26 2,68 %
BTPS 0.3 08/15/23 2,06 %
BTPS 1.45 11/15/24 2,06 %
AMUNDI EMG MRKT BND-I2 USD C 1,76 %

Al final d'aquest document s'enumeren i descriuen els riscos financers inherents a les inversions.

Comentari del gestor
L'inici de la campanya de vacunació a nivell
mundial, així com l'aprovació d'un nou
paquet fiscal als EUA, juntament amb el
desbloqueig del pla de recuperació europeu
(Next Generation UE) i la signatura de
l'acord comercial del Brexit entre UE i el
Regne Unit, tot això ha donat continuïtat a
la dinàmica alcista dels mercats financers.
Tanmateix no hem de perdre de vista que
les principals economies segueixen
enfrontant-se a un escenari sanitari
complex, on el sentiment inversor segueix
sensible a l'evolució de la pandèmia. 
Davant l'actual context i el conseqüent
impacte en les previsions d'inflació, això no
ha tingut un efecte significatiu en les tiris
dels trams més llargs del deute públic. És
així que el TIR del 10 anys estatunidenc ha
tancat el mes en 0,91% (vs. 0,83% de
novembre) i l'alemany ha tancat desembre
en - 0,569% des de - 0,571% de novembre.
Les rendibilitats dels bons perifèrics
europeus segueixen registrant descensos,
així com les seves primes de risc. El TIR
del bo espanyol a 10 anys tanca l'any en
0,047%, encara que puntualment el mes es
va situar en rendibilitat negativa. I la prima
de risc del deute espanyol segueix
retrocedint i tanca en 61,6 p.b. 
Aquest entorn segueix afavorint la
demanda de deute corporativa, cosa que
ha provocat que de forma generalitzada les
rendibilitats de les emissions tant europees
com estatunidencs hagin cedit, junt també
les seves primes de risc.
Una part important de la cartera es troba
invertida en emissions corporatives, on el
sector financer té un pes important. Els
principals emissors en cartera de deute
públic es concentren a Itàlia i Espanya, per
bé que les emissions espanyoles tenen un
pes més rellevant. El TIR de mercat
segueix la tendència a la baixa i s'enfonsa
fins al - 0,61% i el rating mitjà es manté
sense canvis a BBB+. La durada de la
cartera es redueix lleugerament respecte el
mes anterior i tanca desembre en 5,06
anys. 

52/
25 Gener 2021



N
R

I: 
31

37
-2

02
0/

05
50

4

CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA DE PENSIONS
Renda Fixa

Dades a 19/01/2021

Característiques del Pla de Pensions

Aportacions al Pla de Pensions

El règim d'aportacions ve determinat en el propi reglament del pla de pensions.
Aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions
empresarials.

Cobrament del pla de pensions

El pla de pensions pot cobrar-se en cas de jubilació, invalidesa, defunció del participi o del
beneficiari. A més, i sempre que el reglament del pla el tingui en compte, també pot cobrar-se en
cas de malaltia greu, atur de llarga durada, dependència, bestreta de la prestació de jubilació per
ERO, atur de llarga durada, i des de de l'1 de gener de 2015 s'introdueix un nou supòsit de liquiditat
per a aportacions realitzades a partir d'aquesta data i amb una antiguitat de 10 anys a comptar de
l'1 de gener de 2015.
Formes de cobrament del pla de pensions:
• Renda Assegurada
• Mixt
Procediment de sol·licitud de les prestacions:
El procediment de sol·licitud de prestacions està recollit en el reglament del pla.
Quan se sol·licitin cobraments parcials de drets econòmics, la sol·licitud del beneficiari haurà
d'indicar si els drets econòmics que desitja percebre corresponen a aportacions anteriors o
posteriors a 1 de gener de 2007, si les hi hagués.
Valor diari aplicable:
Per al pagament de prestacions en forma de renda financera, s'aplicarà el valor diari corresponent
a la data d'abonament prevista.
Beneficiaris de defunció

Mobilització a Altres Plans

Els partícips poden mobilitzar els drets
consolidats a un altre pla de pensions, a un
pla de previsió assegurat o a un pla de
previsió social empresarial:
• o per terminació del pla de pensions.
Per a la mobilització, el partícip haurà
d'adreçar-se a l'entitat gestora o
asseguradora de destí, per iniciar el seu
traspàs. Així mateix, la sol·licitud haurà de
fer-se mitjançant escrit signat pel partícip o
qualsevol altre mitjà de què quedi
constància per a aquell i el receptor del seu
contingut i presentació. En el termini màxim
de 2 dies hàbils des que l'entitat
asseguradora o entitat gestora de destí
disposi de la totalitat de la documentació
necessària, aquesta haurà de, sol·licitar a
la gestora del fons d'origen el traspàs dels
drets,
En cas de mobilització parcial de drets
consolidats, la sol·licitud del partícip haurà
d'incloure indicació referent a si els drets
consolidats que desitja mobilitzar
corresponen a aportacions anteriors o
posteriors a 1 de gener de 2007, si les hi
hagués. Els drets consolidats a mobilitzar
es calcularan de forma proporcional segons
corresponguin a aportacions anteriors i
posteriors a aquesta data, quan aquestes
existeixin, i el partícip no hagi fet la
indicació assenyalada anteriorment.
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA DE PENSIONS
Renda Fixa

Dades a 19/01/2021

Fiscalitat

Aportacions al Pla de Pensions

Les aportacions del partícip que donen dret a una reducció en la base imposable general de l'IRPF
amb el límit màxim és la menor de les quantitats següents:
- 2000 € anuals per aportacions del partícip en plans de pensions individuals, associats, de treball,
plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades mutualitats de
previsió empresarial social, i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de
dependència severa o gran dependència.
- el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en
l'exercici.
Aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions
empresarials del promotor en plans de pensions de treball i del prenedor en plans de previsió social
empresarial.
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.

Cobrament del pla de pensions

Les prestacions percebudes amb càrrec a un Pla de Pensions tributen en l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques (IRPF), en cap cas per l'Impost sobre Successions i Donacions.

Com regla general la totalitat de la prestació que es percebuda amb càrrec al Pla de Pensions
constitueix, a l'efecte de l'IRPF, rendiments del treball subjectes a retenció a compte de l'IRPF.

No obstant això, si es cobra en forma de capital podrà resultar d'aplicació el Règim transitori que
permet aplicar una reducció del 40% en els supòsits següents:

Contingència esdevinguda amb anterioritat a a l'1 de gener de 2007.

Contingència produïda a partir de l'1 de gener de 2007: podrà aplicar-se per la part corresponent
a aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2006.

Aquest Règim es podrà aplicar en funció de quan es cobri la prestació i la data d'esdeveniment de
la contingència:

Contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015: s'aplicarà en l'exercici que
s'esdevingui o en els dos següents.

Contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014: s'aplicarà durant els vuit exercicis
següents des d'esdeveniment (exercici de la contingència + 8 anys).

Contingències esdevingudes el 2010 o abans: s'aplicarà fins a 31 de desembre de 2018.

Informació addicional

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
momento.En el País Basc existeix un règim fiscal propi amb particularitats pròpies no
desenvolupades en aquest document.

Aquest pla de pensions està sotmès a les normes que figuren en el text refós de la Llei dels plans i
fons de pensions (Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre), al reglament que la
desenvolupa i a les altres disposicions legals que puguin resultar-li d'aplicació.

Accés a la informació

Amb motiu de l'adhesió del partícip al pla
de pensions l'entitat gestora emetrà un
certificat de pertinença al mateix.

En el web de VidaCaixa disposa d'un
formulari per sol·licitar l'enviament, a través
de correu electrònic, dels comptes anuals i
informe de gestió del fons, la declaració de
la política d'inversió del fons i el reglament
del pla, així com un exemplar actualitzat
d'aquest document.   

Periòdicament rebrà de l'entitat gestora els
comunicats trimestral, semestral i anual
previstos en la legislació vigent, amb
informació del pla de pensions de caràcter
general i particular d'interès.

A més podrà rebre aquesta informació per
diversos mitjans:

Si vostè és client del servei de banca
digital CaixaBankNow, a través d'aquest
mitjà

A través de correu electrònic, amb prèvia
solicitud mitjançant el formulari del web
de VidaCaixa.

Si vostè no és client del servei de banca
digital CaixaBankNow, ni ens ha facilitat
un correu electrònic mitjançant el
formulari del web de VidaCaixa, li
enviarem la informació per correu postal
al domicili informat.
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CABK AMBICIÓ FLEXIBLE EMPRESA, PLA DE PENSIONS
Renda Fixa

Dades a 19/01/2021

Riscos Financers Inherents a les Inversions
Els riscos financers més rellevants són els següents:
Risc de mercat:
- Risc de mercat per inversió en renda variable: Derivat de les variacions en el preu dels actius de
renda variable.
- Risc de tipus de canvi: Com a conseqüència de la inversió en actius denominats en divises
diferents a la divisa de referència de la participació, s'assumeix un risc derivat de les fluctuacions
del tipus de canvi.
Risc de crèdit:
El risc de crèdit és el risc que l'emissor no pugui afrontar el pagament del principal i de l'interès
quan siguin pagadors. Les agències de qualificació creditícia assignen qualificacions de solvència a
determinats emissors/emissions de renda fixa per indicar el seu risc creditici probable. Els emissors
i les emissions amb elevada qualificació creditícia presenten un reduït risc de crèdit mentre que els
emissors i les emissions amb qualificació creditícia mitjana presenten un moderat risc de crèdit. La
no exigència de qualificació creditícia als emissors dels títols de renda fixa o la selecció d'emissors
o emissions amb baixa qualificació creditícia determinen l'assumpció d'un risc de crèdit elevat.
Risc País:
Risc de liquiditat:
Riscos per inversió en instruments financers derivats:
Les inversions en instruments financers derivats comporten riscos addicionals als de les inversions
de comptat pel palanquejament que comporten, cosa que els fa especialment sensibles a les
variacions de preu del subjacent i pot multiplicar les pèrdues de valor de la cartera. Així mateix,
l'operativa amb instruments financers derivats no contractats en mercats organitzats de derivats
comporta riscos addicionals, com el fet que la contrapart incompleixi, a causa de la inexistència
d'una cambra de compensació que s'interposi entre les parts i asseguri el bon fi de les operacions.

Inversió socialment
responsable

L'Entitat presa en consideració, en les
decisions d'inversió, els riscos
extrafinancers que poden afectar a la seva
cartera d'inversions. Basant-se en els
principis d'inversió sostenible i de
transparència en la gestió, l'Entitat és
conscient de la seva responsabilitat cap a
la consecució de la millor rendibilitat per al
soci del Pla sempre tenint en compte el
nivell de risc assumit d'acord amb l'objectiu
de rendibilitat establert. Així mateix, l'Entitat
considera que la inclusió de criteris ASG
(Ambientals, Socials i de Governança) i la
seva integració en la gestió de les
inversions, poden tenir un efecte favorable
en els resultats financers a llarg termini de
les empreses i contribuir a un major
progrés econòmic i social.
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