
Política d'inversió
socialment responsable 
Jul io l  de l  2020



Política d'inversió
socialment responsable 
Índex

3

3

4

4

5

6

1. Antecedents

2. Objectiu i àmbit

3. Marc normatiu

4. Marc de govern

5. Marc de gestió

6. Marc d'informació

7. Actualització 7



0.1  Antecedents
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En el seu compromís per evolucionar cap a una economia sostenible en la qual es 
combini la rendibilitat a llarg termini amb la justícia social i la protecció del medi 
ambient, CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (en endavant, "CaixaBank AM" o la 
"Societat Gestora") desenvolupa un model d'inversió socialment responsable basat en 
tres puntals fonamentals: 

• la incorporació en el procés d'anàlisi i de presa de decisions d'inversió d'aspectes ambientals,
socials i de govern corporatiu (en endavant, aspectes ASG), a més dels criteris financers
tradicionals;

• la implicació a llarg termini de la Societat Gestora amb les companyies en què inverteix, amb
una major participació en les decisions de govern corporatiu (vot actiu o "proxy voting");

• el diàleg obert amb les societats cotitzades en temes materials o controvertits relatius a factors
ASG (conegut com "engagement").

Es considera que la implementació d'aquest model pot tenir un efecte favorable en els resultats 
de les companyies a llarg termini i contribuir a un major progrés econòmic, socialment i 
mediambientalment sostenible. 

Com a mostra del seu compromís amb la sostenibilitat, l'any 2011 la Societat Gestora va 
formalitzar la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides, comprometent-se a donar 
suport i aplicar els deu principis en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i lluita 
contra la corrupció. Posteriorment, l'any 2016 es va adherir als Principis per a la Inversió 
Responsable (PRI, per les seves sigles en anglès), una iniciativa de la comunitat inversora 
promoguda per les Nacions Unides, que tenen com a objectiu últim contribuir al 
desenvolupament d'un sistema financer més estable i sostenible, gràcies a la implementació dels 
sis principis definits. 

0.2  Objectiu i àmbit
En la Política d'inversió socialment responsable (en endavant, "ISR") s'estableixen els principis 
d'actuació encaminats a la incorporació dels criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern) en els 
seus processos d'inversió i presa de decisions, a més dels criteris financers tradicionals. Els principis 
d'actuació dirigits a la implicació a llarg termini amb les companyies s'establiran en les polítiques 
específiques.

Aquesta Política s'aplica a tots els actius que s'integren en les carteres dels fons que gestiona la 
Societat Gestora llevat dels fons indexats, per la seva naturalesa. Inicialment el seu abast és 
diferent per als fons de fons, però sí que té l'objectiu que a mitjà i llarg termini sigui el mateix.
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Aquesta Política s'ha redactat d'acord amb el que preveu la legislació en vigor, de la qual podem 
destacar les disposicions següents:

1. Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de
la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i
diversitat.

2. Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig, per la qual es
modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels
accionistes.

3. Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva (LIIC).
4. Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament

de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva (RIIC).

La Societat Gestora té diverses polítiques responsables aprovades pels seus òrgans de govern, 
entre les quals destaquen
• Codi ètic i principis d'actuació
• Política corporativa de drets humans
• Política de vot ("proxy voting")
• Política de gestió de riscos mediambientals

Aquestes polítiques reflecteixen el compromís de realitzar la seva activitat en el compliment 
estricte de la normativa aplicable i d'acord amb els estàndards ètics i de conducta professional 
més elevats. De manera coherent, considera essencial l'avaluació i la gestió correctes dels riscos i 
impactes socials i ambientals derivats de la seva activitat. 

En aquest sentit, CaixaBank AM reconeix, entre d'altres, les normes, iniciatives, convencions 
i institucions següents:
• La Carta Internacional de Drets Humans de les Nacions Unides.
• El Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact).
• Els Principis Rectors sobre les Empreses i els Drets Humans de les Nacions Unides.
• Els Principis per a la Inversió Responsable (PRI).
• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

0.3  Marc normatiu

0.4  Marc de govern
El Consell d'Administració és el màxim responsable de la Política. Les seves funcions consisteixen 
a aprovar la Política i ratificar les modificacions i actualitzacions de la Política que el Comitè de 
Direcció presenti a proposta del Comitè d'ISR.
L'Àrea de Products & Services ha de vetllar pel coneixement adequat dels criteris d'exclusió 
d'aquesta Política entre els seus equips i no prendre posicions que quedin explícitament excloses 
per aquesta Política. Per tant, l'equip de gestió competent serà responsable d'adoptar decisions 
d'inversió d'acord amb el perímetre d'actius exclosos en aquesta Política. 
S'establiran els mecanismes de control necessaris per assegurar la identificació i el seguiment 
adequats dels actius d'acord amb el que disposa aquesta Política. 
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0.5  Marc de gestió
En termes generals, l'aprovació d'aquesta Política no suposa la modificació dels processos definits 
per a la presa de decisions d'un nou actiu. Per tant, les propostes d'inversió d'un nou actiu s'han 
de sotmetre a les polítiques vigents, així com a les normes, els criteris i els procediments que les 
desenvolupen.
Tot i que el model d'ISR de la Societat Gestora es basa principalment en la integració dels aspectes ASG 
en els processos d'inversió, no és un model basat en exclusions. El Comitè d'ISR identifica i aprova 
determinades restriccions a l'univers d'inversió vinculades fonamentalment a companyies 
involucrades, directament o indirectament, en determinades activitats i a controvèrsies qualificades 
com a "molt greus" (esdeveniments extraordinaris sorgits en les companyies que posin en qüestió la 
seva actuació en temes relacionats amb aspectes ASG rellevants: sancions per males pràctiques, 
incompliments de normes internacionals, catàstrofes mediambientals, corrupteles, etc.).

Amb caràcter general, CaixaBank AM manifesta la seva oposició a la inversió en empreses 
o Estats que incorrin en pràctiques reprovables que vulnerin els tractats internacionals
com el Pacte Mundial de les Nacions Unides i en companyies involucrades directament o
indirectament en determinades activitats vinculades amb:
• Armes controvertides: companyies involucrades en el desenvolupament, la producció, el

manteniment o el comerç d'armament controvertit o que proporcionen components o serveis
tant essencials com no essencials).

• Contractes militars (companyies els ingressos de les quals, en percentatges determinats,
procedeixin de la producció d'armament militar o components especialment dissenyats i
d'equips essencials per a la producció i l'ús d'armes i munició convencionals, així com
programari o maquinari relacionat amb les activitats de defensa).

• Carbó tèrmic (empreses els ingressos de les quals depenguin en un percentatge determinat de
l'extracció o la generació d'energia a partir del carbó tèrmic).

• Energia: sorres bituminoses (companyies que dediquin la seva activitat a la producció i
l'exploració de sorres bituminoses).

Funció Responsables

Creació/actualització Àrea de Desenvolupament de Negoci i Comercial
Departament d'ISR 

Seguiment/Línia de defensa
Control/Línia de defensa

Àrea de Riscos 
Àrea de Compliance

Execució/Línia de defensa Àrea de Inversiones

Emmagatzemament Àrea de Desenvolupament de Negoci i Comercial

Aprovació inicial
i actualitzacions

Òrgans de gestió:
Comitè d'Inversió Socialment Responsable 
Òrgans de govern (aprovació final): 
• Revisió i vistiplau per a elevació al Consell:

Comitè de Direcció
• Aprovació final: Consell d'Administració

Òrgans i funcions
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En determinades ocasions i de manera excepcional, es podrà valorar la inversió en alguna 
empresa o grup empresarial que pogués ser objecte d'aquestes restriccions. L'aprovació 
d'aquestes excepcions haurà de complir el marc de govern estipulat a CaixaBank AM i comptar 
amb una sanció favorable del Comitè d'Inversió Socialment Responsable.

En l'àmbit d'aquesta Política, CaixaBank AM considera armes controvertides les mines 
antipersones, les armes biològiques, químiques i nuclears, les bombes de dispersió, així 
com les armes d'urani empobrit, armes làser encegadores, armes incendiàries i fragments 
no detectables. Per a la definició d'armes controvertides, CaixaBank AM fa servir els 
criteris inclosos en els convenis internacionals que es detallen seguidament:

• Mines antipersones: Convenció sobre la prohibició de l'ús, l'emmagatzemament, la producció
i la transferència de mines antipersones i sobre la seva destrucció (1997).

• Armes biològiques: Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i
l'emmagatzemament d'armes bacteriològiques i toxíniques i sobre la seva destrucció (1972).

• Armes químiques: Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció,
l'emmagatzemament i l'ús d'armes químiques i sobre la seva destrucció (1993).

• Bombes de fragmentació: Convenció sobre les municions de dispersió (2008).
• Armes nuclears: Tractat de no-proliferació d'armes nuclears (1968).

Es considera material de defensa, en l'àmbit d'aquesta Política: 

• Armes (com ara pistoles o altres armes lleugeres, bombes, míssils o coets), llevat de les armes
de fogueig, d'ús esportiu o rèpliques.

• Municions i explosius d'ús militar.
• Components especialment dissenyats i equips essencials per a la producció, el manteniment

i l'ús d'armes i munició convencionals, així com programari o maquinari relacionat amb les
activitats de defensa.

• Productes de doble ús: aquells que es poden fer servir tant amb finalitats civils com militars,
quan la seva destinació és l'ús militar. Per a la definició d'articles de doble ús, el Grup CaixaBank
segueix la regulació de la UE sobre règim de control d'exportacions i material de doble ús
segons el Reglament (UE) 428/2009 del Consell, de 5 de maig del 2009, modificat pel
Reglament delegat (UE) 2016/1969, de la Comissió, de 12 de setembre del 2016.

0.6  Marc d'informació
La Societat Gestora, a través del seu Comitè d'ISR, estableix els principis generals i el marc de 
referència de la ISR. El Comitè d'ISR, tal com disposa el seu Reglament, serà l'encarregat 
d'informar periòdicament el Comitè de Direcció de l'avenç dels principals temes tractats i de les 
decisions adoptades en relació amb la inversió socialment responsable perquè, si cal, siguin 
ratificades o aprovades al si del Comitè de Direcció. A més, el Comitè de Direcció elevarà al 
Consell d'Administració les propostes que es considerin rellevants, especialment aquelles que 
puguin implicar risc de reputació per a la Societat Gestora.
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0.7  Actualització
Aquesta Política es revisarà anualment i quan sigui necessari per adequar-se a la governança, als 
requeriments normatius vigents, així com a les recomanacions sectorials que es considerin 
rellevants

Sens perjudici de l'anterior, a l'efecte de garantir l'adopció de mesures correctores amb l'agilitat 
necessària, les modificacions merament tipogràfiques o lingüístiques seran aprovades pel Comitè 
de Direcció. 




