
7 . EMPREMTA ECONÒMICA

7 . 1Empremta econòmica i del negoci
L’empremta econòmica i del negoci d’una organització 
es reflecteix mitjançant el resultat tangible i intangible 
obtingut a través de les activitats dutes a terme per 
aquesta organització, en què es generen ingressos fruit del 
disseny i la comercialització dels productes i/o serveis de 
l’organització i, de la utilització dels recursos necessaris 
per al desenvolupament i la prestació d’aquests. És a dir, 
és la conseqüència principal dels resultats de la cadena de 
valor establida per l’entitat.
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En l’actualitat, l’empremta econòmica i del negoci té 

un abast més ampli, ja que no sols mostra els resul-

tats en el terreny econòmic i financer, sinó que integra 

una visió més completa en què inclou la manera com 

s’ha implicat l’organització en la construcció d’ecosis-

temes econòmics, socials i ambientals amb els grups 

d’interés amb què interactua.

Caixa Popular posa el punt de partida de la seua em-

premta econòmica en el principi d’autofinançament 

i en el creixement progressiu i assumible perquè la 

capacitat i la continuïtat del negoci no es vegen com-

promesos i el risc assumit siga el mínim possible.

A partir d’aquesta premissa, estableix actuacions, pro-

jectes i productes en el mercat d’una manera ètica i 

sostenible, amb la participació de tots els grups d’in-

terés i creant el mercat econòmic i social més valuós 

a la Comunitat Valenciana.

Des de la seua estratègia, passant per les seues polí-

tiques i els elements de gestió, Caixa Popular estableix 

com a base per a la generació de valor econòmic els 

principis d’actuació següents:

 A el respecte, l’assumpció i el compliment de les 

declaracions de drets humans en tota la seua 

cadena de valor; 

 A la legislació i les obligacions de l’organització 

per la seua condició de cooperativa i per la lo-

calització geogràfica de les seues operacions i 

instal·lacions; 

 A la construcció de marcs de relació, participa-

ció i tracte exquisit amb tots els grups d’interés, 

d’alt valor i transparència; 

 A l’eficiència, la productivitat i retorn esperats, 

per l’acompliment dels processos corporatius i 

per l’interés i el valor dels productes i els serveis 

posats en el mercat i, per l’autonomia, l’empo-

derament, la capacitació, la responsabilitat i la 

professionalitat del col·lectiu de treball.

En síntesi, per a Caixa Popular, l’empremta econòmica 

i del negoci és bàsicament el resultat de com aquesta 

entitat du a terme:

 A La gestió econòmica, financera i fiscal.

 A La gestió comercial i de clients.

 A La gestió de compres i proveïdors.

 A El desenvolupament del cooperativisme i de 

l’associacionisme.

 A Les relacions amb administracions, reguladors 

i ajuntaments.

 A Les relacions amb aliats socis.

 A La gestió de la qualitat.

 A La gestió de la innovació.

Com hem vist en apartats anteriors, l’estratègia i el 

govern del negoci són els dos exercicis de respon-

sabilitat i coherència necessaris per a definir i acon-

seguir el millor posicionament competitiu, definir 

projectes i activitats per a assegurar la continuïtat i 

el creixement raonable de la cooperativa en el curt, 

mitjà i llarg terminis.

La màxima responsabilitat sobre aquests grans ob-

jectius recau en Caixa Popular sobre el Consell Rector 

i l’Assemblea General, amb la col·laboració de l’equip 

de direcció i de totes les àrees, departaments i perso-

nes d’aquesta.

Resultats econòmics i financers
En aquest apartat de la memòria es fa l’exercici de 

transparència econòmica deguda de Caixa Popular. 

Per fer-ho, es presenten a continuació els dos docu-

ments fonamentals que resumeixen la situació eco-

nomicofinancera, és a dir, el balanç de situació i el 

compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exer-

cici 2020.

105

Memòria  Anual 2020



BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU 2020  
(en milers de €)

Efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres depòsits a la vista 412.881,85

Actius financers mantinguts per negociar 235,16

Derivats 235,16

Instruments de patrimoni 0,00

Valors representatius de deute 0,00

Préstecs i bestretes 0,00

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 0,00

Promemòria: prestats o entregats com a garantia amb dret de venda o pignoració 0,00

Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en 
resultats 

5.815,34

Instruments de patrimoni 4.512,91

Valors representatius de deute 560,53

Préstecs i bestretes 741,90

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 741,90

Promemòria: prestats o entregats com a garantia amb dret de venda o pignoració 0,00

Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0,00

Valors representatius de deute 0,00

Préstecs i bestretes 0,00

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 0,00

Promemòria: prestats o entregats com a garantia amb dret de venda o pignoració 0,00

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 324.208,37

Instruments de patrimoni 27.542,60

Valors representatius de deute 296.665,77

Préstecs i bestretes 0,00

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 0,00

Promemòria: prestats o entregats com a garantia amb dret de venda o pignoració 33.052,41
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ACTIU 2020  
(en milers de €)

Actius financers a cost amortitzat 1.738.645,82

Valors representatius de deute 370.960,41

Préstecs i bestretes 1.367.685,40

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 42.599,37

Clientela 1.325.086,03

Promemòria: prestats o entregats com a garantia amb dret de venda o pignoració 231.637,04

Derivats-comptabilitat de cobertures 0,00

Canvis del valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura del risc de tipus d’interés 0,00

Inversions en dependents, negocis conjunts i associades 0,00

Dependents 0,00

Negocis conjunts 0,00

Associades 0,00

Actius tangibles 31.167,77

Immobilitzat material 30.885,91

D’ús propi 30.864,76

Cedit en arrendament operatiu 0,00

Afecte a l’obra social (caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit) 21,15

Inversions immobiliàries 281,86

Dels quals: cedit en arrendament operatiu 0,00

Promemòria: adquirit en arrendament 16.119,44

Actius intangibles 129,58

Fons de comerç 0,00

Altres actius intangibles 129,58

Actius per impostos 3.707,07

Actius per impostos corrents 719,83

Actius per impostos diferits 2.987,24

Altres actius 6.286,10

Contractes d’assegurances vinculades a pensions 0,00

Existències 0,00

Resta dels altres actius 6.286,10

Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda 4.781,95

TOTAL ACTIU 2.527.859,02
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PASSIU 2021  
(en milers de €)

Passius financers mantinguts per a negociar 219,22

Derivats 219,22

Posicions curtes 0,00

Depòsits 0,00

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 0,00

Valors representatius de deute emesos 0,00

Altres passius financers 0,00

Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats 0,00

Depòsits 0,00

Bancs centrals 0,00

Entitats de crèdit 0,00

Clientela 0,00

Valors representatius de deute emesos 0,00

Altres passius financers 0,00

Promemòria: passius subordinats 0,00

Passius financers a cost amortitzat 2.308.276,54

Depòsits 2.272.864,42

Bancs centrals 324.248,16

Entitats de crèdit 609,14

Clientela 1.948.007,12

Valors representatius de deute emesos 0,00

Altres passius financers 35.412,12

Promemòria: passius subordinats 0,00

 Derivats-comptabilitat de cobertures 50.635,14

Canvis del valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura 0,00

Provisions 4.379,11

Pensions i altres obligacions de prestacions definides postocupació 0,00

Altres retribucions als empleats a llarg termini 0,00

Qüestions processals i litigis per impostos pendents 0,00

Compromisos i garanties concedits 314,24

Resta de provisions 4.064,88

Passius per impostos 4.974,47

Passius per impostos corrents 733,31

Passius per impostos diferits 4.241,16

Capital social reemborsable a la vista 0,00

Altres passius 10.113,17

Dels quals: fons de l’obra social (només caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit) 1.457,34

Passius inclosos en grups alienables d’elements que s’han classificat com a 0,00

TOTAL PASSIU 2.378.597,64

PASSIU I PATRIMONI NET 2020

108



PATRIMONI NET 2020  
(en milers de €)

Fons propis 142.958,14

Capital 67.520,37

Capital desemborsat 67.520,37

Capital no desemborsat exigit 0,00

Promemòria: capital no exigit 0,00

Prima d’emissió 0,00

Instruments de patrimoni emesos diferents del capital 0,00

Component de patrimoni net dels instruments financers compostos 0,00

Altres instruments de patrimoni emesos 0,00

Altres elements de patrimoni net 0,00

Guanys acumulats 65.882,15

Reserves de revaloració 2.173,72

Altres reserves -2.650,89

(-) Accions pròpies 0,00

Resultat de l’exercici 10.032,80

(-) Dividends a compte 0,00

Altre resultat global acumulat 6.303,23

Elements que no es reclassificaran en resultats 2.231,47

Guanys o (-) pèrdues actuarials en plans de pensions de prestacions definides 0,00

Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda 0,00

Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global 2.231,47

Ineficàcia de les cobertures de valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb 
canvis en un altre resultat global 0,00

Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global [element cobert] 0,00

Canvis del valor raonable dels instruments de patrimoni valorats a valor raonable amb canvis en un altre 
resultat global [instrument de cobertura] 0,00

Canvis del valor raonable dels passius financers a valor raonable amb canvis en resultats atribuïbles a 
canvis en el risc de crèdit 0,00

Elements que poden reclassificar-se en resultats 4.071,77

Cobertura d’inversions netes en negocis a l’estranger [part eficaç] 0,00

Conversió de divises 0,00

Derivats de cobertura. Reserva de cobertura de fluxos d’efectiu [part eficaç] -104,35

Canvis del valor raonable dels instruments de deute valorats a valor raonable amb canvis en un altre re-
sultat global 4.176,11

Instruments de cobertura [elements no designats] 0,00

Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda 0,00

TOTAL PATRIMONI NET 149.261,38

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.527.859,02

PROMEMÒRIA: EXPOSICIONS FORA DE BALANÇ 2020  
(en milers de €)

Compromisos de préstec concedits (313) 152.281,36

Garanties financeres concedides (311) 3.722,16

Altres compromisos concedits (312) 40.387,01

109

Memòria  Anual 2020



CONCEPTES 2020  
(en milers de €)

Ingressos per interessos 38.960,20

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global 1.508,77

Actius financers a cost amortitzat 37.363,10

Resta d’ingressos per interessos 88,34

Despeses per interessos (2.217,96)

MARGE D’INTERESSOS 36.742,24

Ingressos per dividends 1.730,02

Ingressos per comissions 20.747,56

Despeses per comissions 1.641,62

Guanys o pèrdues a l’hora de donar de baixa en comptes actius i passius financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en resultats, nets 

1.241,70

Actius financers a cost amortitzat -224,91

Resta d’actius i passius financers 1.466,62

Guanys o pèrdues per actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor 
raonable amb canvis en resultats, nets 

-370,98

Altres guanys o (-) pèrdues 0,00

Diferències de canvi [guany o (-) pèrdua], nets 0,00

Altres ingressos d’explotació -370,98

Altres despeses d’explotació 381,90

Dels quals: dotacions obligatòries a fons de l’obra social (només caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit) 1.079,69

MARGE BRUT (693) 55.500,25

Despeses d’administració 31.175,73

Despeses de personal 18.687,77

Altres despeses d’administració 12.487,96

Amortització 2.802,61

Provisions o (-) reversió de provisions 3.530,35

Deterioració del valor o reversió de la deterioració del valor d’actius financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en resultats i pèrdues o guanys nets per modificació

5.539,38

Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global -0,17

Actius financers a cost amortitzat 5.539,55

 Deterioració del valor o reversió de la deterioració del valor d’actius no financers 5,06

Altres 5,06

Guanys o pèrdues a l’hora de donar de baixa en comptes actius no financers, nets -87,45

Guanys o pèrdues procedents d’actius no corrents i grups alienables d’elements classificats com a 
mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats interrompudes 

-256,41

GUANYS O PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS 12.103,25

Despeses o ingressos per impostos sobre els resultats de les activitats continuades 2.070,45

GUANYS O PÈRDUES DESPRÉS D’IMPOSTOS 10.032,80

RESULTAT DE L’EXERCICI 10.032,80

Compte de resultats. Pèrdues i guanys.

En l’apartat següent d’aquest capítol 7, “Gestió Econòmica, financera i fiscal", s’expliquen els resultats i l’evolució dels paràmetres i 

indicadors principals de la gestió economicofinancera feta en l’exercici, en comparació amb els obtinguts en l’exercici 2020.
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Com hem comentat en apartats anteriors, durant 

l’any 2020, hem començat a implementar la nostra 

estratègia de negoci, TransformAcció 2020-2022. Hi 

figuraven 3 polítiques estratègiques clau o objectius 

estratègics relacionades amb l’acompliment econò-

mic i financer de Caixa Popular, i eren els següents:

 A Reforçar la solvència. 

 A Augmentar la rendibilitat. 

 A Abaixar la taxa d’actius danyats. 

Al juny del 2020, després del procés de revisió estra-

tègica que vam dur a terme i en què vam valorar els 

efectes que la crisi sanitària, econòmica i social pro-

vocada per la COVID-19 estava tenint en la nostra 

entitat, ens vam enfocar a l’assoliment de l’objectiu 

estratègic de Generar Ingressos, a través de la millora 

de la gestió comercial i de l’eficiència. 

Model de gestió econòmica, 
financera i fiscal
Les previsions financeres es fan d’acord amb la plani-

ficació estratègica vigent i es fixen les fites a què es vol 

arribar dins de cada pla estratègic. 

A continuació, es valida que els objectius quantita-

tius que es volen assolir estan en línia amb totes les 

exigències normatives del regulador, que els creixe-

ments del negoci i els resultats són assolibles, tenint en 

compte les ràtios de solvència, liquiditat i rendibilitat 

necessàries per a complir tots els requisits normatius 

i estratègics. 

Anualment es revisen les previsions establides en els 

plans estratègics per ajustar-les a la realitat del mercat. 

En la imatge següent es reflecteix la manera com l’en-

titat planteja la gestió d’aquests processos.

7 . 2 Gestió economicofinancera i fiscal
La gestió econòmica, financera i fiscal de Caixa Popular es 
fa d’acord amb l’estricte compliment del pla general de 
comptabilitat i de la resta de les regulacions i els compromisos 
d’assumpció obligada per les entitats del sector financer i, 
si escau, per la seua condició d’organització cooperativa, 
emmarcada a la Comunitat Valenciana.
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A conseqüència de la publicació estàndard GRI 207: impos-

tos l’any 2019, Caixa Popular també dona resposta als re-

queriments proposats en aquest estàndard.

La gestió fiscal de Caixa Popular es basa en una adminis-

tració prudent, ajustada al compliment normatiu en tot 

moment, amb un mecanisme de report i control, i comp-

tant amb l’assessorament d’un despatx extern, especialista 

en temes fiscals.

En la seua gestió, l’entitat no rep dels governs de la Co-

munitat Valenciana o d’Espanya cap ajuda, ni subvenció 

especial o diferent de la que tenen qualsevol de les com-

panyies presents en els territoris esmentats.

Resultats de la gestió durant  
l’exercici 2020
Quant a la nostra capacitat de generar negoci i valor, com 

veiem a continuació en la taula següent, el 2020 hem con-

tinuat creixent, tant en equip humà com en nombre d’ofi-

cines, d’acord amb els objectius establits.

Estratègia del 
negoci

Previsions i gestió 
financera

Administració 
econòmica i 

financera

Operacions

Gestió comptable

Gestió 
pressupostària

Gestió fiscal

Gestió de 
cobraments o 
pagaments

GESTIÓ ECONÒMICA, FINANCERA I FISCAL
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CAPACITAT BÀSICA PER A LA GENERACIÓ DE NEGOCI I DE VALOR

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Col·lectiu de treball (nre. mitjà) 358 339 326
+ 19 u. 

(5,60%)
+ 13 u. 

(3,83%)

Oficines comercials (nre.) 75 73 71 + 2 u. (2,74)
+2 u.  

(2,82%)

INGRESSOS TOTALS (dades en milers)

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Ingressos bruts (euros) 38.960 37.209 33.751 4,71 % 10,25 %

Ingressos nets (euros) 36.742 35.593 32.209 3,23 % 10,51 %

Respecte a les dades d’ingressos totals, una de les fortaleses principals de Caixa Popular és la generació d’ingressos bruts i 

nets, tenint en compte l’entorn actual de tipus d’interés, mínims o negatius. El 2020 s’ha mantingut la tendència positiva con-

tinuada en aquesta variable econòmica, com veiem a continuació.
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MARGES (dades en milers)

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

D’interessos (euros) 36.742 35.593 32.209 3,23 % 10,51 %

Bruts (euros) 55.500 54.856 50.848 1,17 % 7,88 %

Resultat d’explotació (euros) 13.399 17.825 14.896 -24,83 % 19,66 %

Sobre els marges de l’entitat, com veiem a continuació, el creixement responsable i sostenible, basat en un control ra-

cional de lesa despeses i els costos, ha generat increments notables en els resultats associats a les operacions. La pru-

dència en la gestió ens ha fet dur a terme dotacions en previsió d’un possible repunt de la morositat provocada per les 

conseqüències econòmiques de la COVID-19; com a conseqüència d’això el marge d’explotació s’ha reduït en un 24,83% 

respecte del 2019.

DESPESES TOTALS (dades en milers)

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Operacionals (euros) 12.488 11.738 12.320 6,39 % -4,72 %

Salaris i beneficis (euros) 18.288 17.589 17.447 3,97 % 0,81 %

Pagaments a proveïdors de  
capital (euros)

2.803 2.517 1.512 11,36 % 66,47 %

Inversions socials i ambientals 
(euros)

1.013 1.028 875 -1’14 % 17,48 %

Altres despeses (euros) 0 0 0 0 0 %

En la taula següent, mostrem els nostres resultats en termes de despeses totals. El model de creixement de Caixa Popular, 

sustentat en l’obertura d’oficines, la contractació de persones i la vocació de millora i innovació en estructures i gestió, i la 

responsabilitat social, implica l’increment de despeses proveïdores de capital i inversions socials i ambientals.
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BENEFICIS I IMPOSTOS (dades en milers)

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Beneficis bruts (euros) 12.103 12.976 11.216 -6,73 % 15,69 %

Beneficis nets, després  
d’impostos (euros)

10.033 11.004 9.305 -8,82 % 18,26 %

Impostos (euros) 2.070 1.972 1.911 4,97 % 3,19 %

RENDIBILITAT I EFICIÈNCIA

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Rendibilitat econòmica: actiu  
total (ROI)

0,60 0,77 0,72 -22,07 % 6,94 %

Rendibilitat financera: fons  
propis (ROE)

10,71 12,76 12,41 -16,07 % 2,82 %

Ràtio d’eficiència (%) 59,52 56,38 59,70 5,57 % -5,56 %

Les dotacions fetes a conseqüència de la pandèmia han afectat la generació de beneficis tant en termes bruts com nets 

amb un descens del 6,73% i el 8,82%, respectivament. La contribució a la societat a través dels impostos s’ha incrementat 

en un 4,97%. 

La situació de tipus d’interés negatius, el nombre més alt de dotacions i el creixement dels actius totals està provocant un 

descens en la rendibilitat, encara que es manté per damunt de la mitjana del sector. La ràtio d’eficiència ha empitjorat un 

5,57%. La rendibilitat és una de les fortaleses financeres del negoci, mentre que l’eficiència és una àrea d’avanç i evolució per 

a pròxims exercicis. El model de negoci basat en el servei, la proximitat, l’accessibilitat financera, de proximitat a poblacions 

més menudes limita l’obtenció de grans resultats en aquest aspecte.
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Pel que fa als principals indicadors de capacitat financera i informació rellevant de les operacions, vegem a continuació 

els resultats principals en els últims 3 anys.

Els indicadors més importants per a la definició de la capacitat financera de l’entitat i la seua evolució en els tres exercicis 

tinguts en compte, les ràtios de liquiditat i solvència són un punt fort de la gestió, molt per damunt dels límits marcats per 

la regulació. 

La contenció de la morositat és un altre aspecte destacable per la seua evolució i els seus valors, millors que la mitjana 

del sector.

(*) fons d’inversió + assegurances + plans de pensions + depòsits a la vista + depòsits a termini.

(**) fons d’inversió + fons de pensions i gestió de patrimonis.

CAPACITAT FINANCERA I INFORMACIÓ RELLEVANT DE LES OPERACIONS

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

CAPACITAT DE PAGAMENT

Liquiditat LCR (%) 807 727 830 11,00 % -12,40 %

Liquiditat NSFR (%) 179 186 191 -3,76 % -2,62 %

Solvència: ràtio 16,80 15,00 14,20 12,00 % 5,63 %

Solvència: ràtio de capital CET1 fully loaded 15,62 14,20 13,42 10,00 % 5,81 %

Solvència: ràtio de capital CET1 phase in 16,80 15,00 14,20 12,00 % 5,63 %

RISC

Morositat financera (%) 4,01 4,76 5,89 -15,76 % -19,18 %

Morositat immobiliària (%) 0,4 0,7 1,30 -42,86 % -46,15 %

Actius dubtosos (milions d’euros) 53,65 55,78 61,00 -3,82 % -8,56 %

INFORMACIÓ DEL NEGOCI I MESURES ALTERNATIVES DE RENDIMENT (dades en milions)

Valor dels actius totals 2.599 2.017 1.850 28,85 % 9,02 %

Palanquejament operatiu (%) 5,85 6,92 6,44 -15,46 % 7,45 %

Estalvi (euros) * 2.259 1.858 1.682 21,58 % 10,46 %

Recursos gestionats ** 321 297 243 8,08 % 22,22 %

Crèdits a clients bruts 1.361 1.195 1.052 13,89 % 13,59 %

Crèdits a clients sans 1.307 1.139 991 14,75 % 14,93 %

Actiu irregular (dubtosos + adjudicats nets) 59 64 75 -7,81 % -14,67 %

Actius adjudicats bruts 6 8 14 -25,00 % -42,86 %

Actius adjudicats nets 5 7 10 -28,57 % -30 %

Cobertura actiu irregular 76 61 50 24,59 % 22 %
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Finalment, podem veure en la taula següent els resultats de Caixa Popular en termes de generació de riquesa, en què 

podem observar que l’exercici ha respost a les directrius establides millorant el valor econòmic generat i mantenint 

pràcticament el distribuït.

(***) vendes netes + els ingressos obtinguts d’inversions financeres + vendes d’actius.
(****) despeses operacionals + salaris i beneficis al col·lectiu de treball + pagaments proveïdors capital + inversions en la societat.
(*****) valor econòmic directe generat menys valor econòmic distribuït.

GENERACIÓ DE RIQUESA (dades en milions)

VARIABLE ANY 2020 ANY 2019 ANY 2018
VARIACIÓ 

20/19
VARIACIÓ 

19/18

Valor econòmic directe generat 
(euros) ***

59 57 55 3,51 % 3,64 %

Valor econòmic distribuït  
(euros) ****

31 30,7 30 0,97 % 2,3 %

Valor econòmic retingut  
(euros) *****

28 28 25 0,00 % 10,97 %

Nou posicionament  
estratègic per al període 2020-2022

El nou període mantindrà un enfocament continuista posant el focus a conservar els bons indicadors de solvència i 

liquiditat, en la millora dels ingressos, de l’eficiència i en el desenvolupament de processos per a obtindre informació 

projectiva del mercat, de les seues tendències i per a l’anticipació als possibles canvis que es pogueren produir. Les 

accions més rellevants seran:

 A El disseny d’una nova política econòmica, financera i fiscal.

 A El desenvolupament d’eines informàtiques per a l’obtenció de dades rellevants del sector.
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