
Participacions Preferents i Deute subordinat

Barcelona, 21 de juny de 2013

RODA DE PREMSA



1.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

L’Administració està actuant per oferir solucions en els casos 
de les següents entitats intervingudes:

Catalunya Banc (CX)
Bankia
Nova Caixa Galícia Banco (NCG)



2.- TERMINIS i DATES (Catalunya Banc)

12 de juliol Finalitza el termini per presentar sol·licitud d’acollir-se a
l’arbitratge de consum, pels afectats d’aquesta entitat.

5 de juliol BESCANVI OBLIGATORI en accions (automàtic) de
participacions preferents, deute subordinat perpetu i deute subordinat a
termini.

Del 17 de juny al 12 de juliol Termini per demanar recompra de les
accions (petició voluntària).

19 de juliol Ingrés de l’import en el compte que designin els afectats que
hagin optat per VENDRE les accions.

Del 17 al 28 de juny termini per subscriure un dipòsit indisponible per
aquells titulars de deute subordinat a termini amb venciment anterior a juliol
de 2018 (venciment del dipòsit en data en que vencia el producte).



3.- Participacions Preferents i deute subordinat Catalunya Banc

El bescanvi obligatori per accions, el 5/07/2013, preveu unes QUITANCES
(descomptes) que varien en funció del producte contractat, la seva emissió i
l’entitat emissora.

Descompte Capital final invertit 
en accions

P. Preferents entre 61,38 i 58,95 % entre 38,62 i 41,05 %

Deute perpetu entre 57,73  i 37,73 % entre 42,27 i 62,27 %

Deute a termini 10 % 90 %



Si es venen les accions, el capital respecte a l’inicial del 100 %, quedarà en:

Participacions Preferents entre 33,29 %  i  35,39 %
Deute subordinat perpetu  entre 36,43  i  53,67 %
Deute subordinat a termini 77,58 %



4.- Preferents i deute subordinat NCG Banco

• El mateix procediment però el bescanvi obligatori està previst 
pel 04/07/2013



5.- Preferents i deute subordinat Bankia

El termini per sol·licitar la via de l’arbitratge de consum
finalitza el 30/06/2013. Els afectats han de presentar la
sol·licitud d’arbitratge a les sucursals de l’entitat que és qui
accepta o no la via arbitral de consum.



6.- ACLARIMENTS

L’arbitratge és una via gratuïta i voluntària per a les parts. Si la persona
afectada sol·licita que la seva reclamació sigui atesa per la via arbitral de
consum i l’entitat l’accepta, aquesta li pot proposar la signatura d’un conveni
arbitral on es fixin els límits o condicions en què està disposada a acceptar
l’arbitratge. La sol·licitud de l’arbitratge no és un compromís si no una via.
Amb la signatura d’aquest conveni ambdues parts renuncien a la via judicial.

Tothom té el dret a rebre i estudiar prèviament tota la documentació
relacionada amb aquest procés, abans de signar-la.

El bescanvi obligatori en accions i posterior venda, no tanca el dret de
l’afectat a reclamar, sigui mitjançant l’arbitratge de consum o la via judicial.



7.-Resultats Arbitratges Catalunya Banc
(21 de juny de 2013)

Reclamacions rebudes: 15.688

Reclamacions acceptades
per l’arbitratge: més de 10.000

Laudes signats: 5.769

Import total laudes 110.254.866 €



8.- RESUM TASCA D’INFORMACIÓ DE L’ACC

S’han atès , només a l’Agència Catalana del Consum, al voltant de 8.500
consultes sobre participacions preferents i deute subordinat.

S’ha fet tramesa de cartes informatives a ajuntaments, consells comarcals i
associacions de consumidors.

S’ha difós, a través de mitjans de comunicació, el dia a dia de tot el procés
en relació a les participacions preferents i deute subordinat.

S’han distribuït fulletons informatius.
Mitjançant el nostre web www.consum.cat es facilita informació actualitzada

de les notícies rellevants.
Sessions informatives a Mataró, Igualada. Corbera de Llobregat, Granollers,

Berga, Cornellà, Gavà, Sabadell i Barcelona.




