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D                                            Fons amb un objectiu de rendibilitat no garantit, que el 30 d'abril del 2014 va vèncer i es consideren complerts els objectius i la vocació preestablerts. 
Es fusionarà amb el fons FonCaixa Interés FI, la inversió del qual consisteix en actius de renda fixa públic i privat, amb un ràting mínim mitjà de BBB-, o, si és inferior, la que tingui 
en cada moment el Regne d'Espanya. La durada mitjana serà igual o inferior a un any.

DESCRIPCIÓ GENERAL:

O                                                                               La cartera del fons no incorpora instruments derivats. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és 
Mètode del compromís.
Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fullet informatiu.
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1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'Oficina d'Atenció a 
l'Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv.es).

L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 7a - 08028 Barcelona, correu electrònic per mitjà del 
formulari disponible a www.laCaixa.es

Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a www.laCaixa.es o www.InverCaixa.es
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2.2.1. Individual - FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

Rendibilitat (% anualitzat)

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. DADES GENERALS

Període actual Període anterior Any actual Any anterior
Índex de rotació de la cartera 0,03 0,00 0,03 0,00
Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% 
anualitzat)

0,22 0,10 0,22 0,30

Nota: El període es refereix al trimestre o semestre, segons el cas. En el cas d'IIC el valor liquidatiu no es determini diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible.

Acumulat Trimestral Anual
any  actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009

Rentabilidad 0,17 0,14 0,03 0,08 0,42 2,37

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI 
CLASE ESTANDAR

Acumulat Trimestral Anual
any  actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009

Rentabilidad 0,26 0,16 0,09 0,15 0,48 2,62

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI 
CLASE EXTRA

Trimestre actual Últim any Últims 3 anys
Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -0,03 15-04-14 -0,03 15-04-14 --
Rendibilitat màxima (%) 0,19 03-06-14 0,19 03-06-14 --

Trimestre actual Últim any Últims 3 anys
Rendibilitats extremes* % Data % Data % Data
Rendibilitat mínima (%) -0,03 15-04-14 -0,03 15-04-14 --
Rendibilitat màxima (%) 0,19 03-06-14 0,19 03-06-14 --

La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.

* Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors 
liquidatius consecutius.

Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Nre. de participacions 99.729,51 684.436,56
Nº de partícips 82 318
Benef. bruts distrib. per 
particip. (Euros)

0,00 0,00

Període 631 6,3231
2013 4.320 6,3123
2012 4.765 6,1663
2011 0

Comissió de gestió 0,27 0,27 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,27 0,27 Mixta

Comissió de dipositari 0,02 0,02 Patrimoni
Inversió mínima: 600,00 (Euros)

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE ESTANDAR

Període 
actual

Període 
anterior

Data Patrimoni (milers 
de euros)

Valor liquidatiu 
(euros)

Comissions aplicades en 
el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament

Període Acumulada

Base de 
càlcul

Nre. de participacions 27.082,52 783.785,14
Nº de partícips 1 16
Benef. bruts distrib. per 
particip. (Euros)

0,00 0,00

Període 172 6,3565
2013 4.969 6,3402
2012 4.997 6,1783
2011 0

Comissió de gestió 0,17 0,17 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,17 0,17 Mixta

Comissió de dipositari 0,01 0,01 Patrimoni
Inversió mínima: 150.000,00 (Euros)

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE EXTRA

Període 
actual

Període 
anterior

Data Patrimoni (milers 
de euros)

Valor liquidatiu 
(euros)

Comissions aplicades en 
el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament

Període Acumulada

Base de 
càlcul



Acumulat Trimestral Anual
Volatilitat* de: any actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009
Ibex-35 15,70 13,40 17,79 14,56 17,29 18,62
Lletra Tresor 1 any 0,43 0,35 0,51 2,48 0,92 1,60

Mesures de risc (%)

Acumulat Trimestral Anual
Volatilidad * de: any actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009
Valor Liquidatiu 0,31 0,39 0,19 0,23 0,43 0,83
VaR históric ** 2,07 2,07 2,11 2,16 2,20 2,16

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE ESTANDAR

Acumulat Trimestral Anual
Volatilidad * de: any actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009
Valor Liquidatiu 0,31 0,39 0,19 0,23 0,43 0,83
VaR históric ** 2,05 2,05 2,09 2,14 2,18 2,14

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE EXTRA

* Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política 
d'inversió homogènia. 
** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

Despeses (% s/ patrimoni mitjà)

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI

Acumulat Trimestral Anual
Ràtio total de despeses * any actual 30-06-14 31-03-14 31-12-13 30-09-13 2013 2012 2011 2009
CLASE ESTANDAR 0,21 0,04 0,17 0,17 0,21 0,85
CLASE EXTRA 0,15 0,04 0,11 0,11 0,14 0,64

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de 
despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s’inclouen també les despeses 
efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la 
compravenda de valors.

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE ESTANDAR

Rendibilitat semestral dels últims 5 años

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI CLASE EXTRA



Fi període actual Fi període anterior
Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES 691 86,03 9.255 99,63
* Cartera interior 691 86,03 9.184 98,86
* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00
* Interessos cartera inversió 0 0,00 72 0,77
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 115 14,34 305 3,29
(+/-) RESTA -3 -0,37 -271 -2,92

Notes:
El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.
Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

TOTAL PATRIMONI 803 100,00 9.290 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

% sobre patrimoni mitjà %
Variació del període 

actual
Variació del període 

anterior
Variació acumulada 

anual
Variació respecto fi 

període anterior
PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) 9.290 9.615 9.290
± Subscripcions/ reemborsaments (net) -129,49 -3,98 -129,49 2.135,92
Beneficis bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendiments nets 0,13 0,57 0,13 588,97
  (+) Rendiments de gestió 0,37 0,85 0,37 -70,45
    + Interessos 0,95 1,34 0,95 -51,18
    + Dividends 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultats en renda fixa (fetes o no) -0,56 -0,49 -0,56 -21,83
    ± Resultats en renda variable (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Resultat en derivats (fetes o no) -0,03 0,00 -0,03 -3.660,84
    ± Resultat en IIC (fets o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00
    ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Despeses repercutides -0,24 -0,28 -0,24 -42,83
    - Comissió de gestió -0,21 -0,22 -0,21 -34,22
    - Comissió de dipositari -0,02 -0,02 -0,02 -34,21
    - Despeses per serveis exteriors 0,00 -0,03 0,00 -96,33
    - Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00 0,00 -46,20
    - Altres despeses repercutides 0,00 -0,01 0,00 -83,82
(+) Ingressos 0,00 0,00 0,00 702,25
  + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 702,25
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) 803 9.290 803

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

2.2.2. Comparativa
Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen 
segons la vocació inversora.

Vocació inversora Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Nre. de partícips* Rendibilitat semestral mitjana**
Monetari 1.847.254 68.357 0,29
Monetari curt termini 42.983 724 -0,11
Renda fixa euro 2.767.954 101.381 3,41
Renda fixa internacional 57.636 4.499 1,22
Renda fixa mixta euro 839.977 2.543 2,57
Renda fixa mixta internacional 1.600.736 46.151 2,34
Renda variable mixta euro 0 0 0,00
Renda variable mixta internacional 929.669 24.890 2,86
Renda variable euro 492.447 30.330 9,06
Renda variable internacional 1.202.004 79.773 3,76
IIC de gestió passiva (I) 7.003.343 189.418 5,55
Garantit de rendiment fix 3.082.052 104.835 1,11
Garantit de rendiment variable 734.960 36.772 1,39
De garantia parcial 0 0 0,00
Retorn absolut 271.664 5.982 1,06
Global 917.299 12.968 3,33
Total Fons 21.789.978 708.622 3,41

*Mitjanes.
(I): inclou IIC que reprodueixen un índex, fons cotitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.
** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període



3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Sí No
a.Suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments X
b.Represa de subscripcions/reemborsaments X
c.Reemborsament de patrimoni significatiu X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni X
e.Substitució de la societat gestora X
f.Substitució de l'entitat dipositària X
g.Canvi de control de la societat gestora X
h.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X
i.Autorització del procés de fusió X
j.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
Total altres subjacents 0
TOTAL DRETS 0
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
Total altres subjacents 0
TOTAL OBLIGACIONS 0

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS
RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

Període actual Període anterior
Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de 

mercat % Valor de 
mercat %

BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 EUR 2.545 27,39
Total deute públic cotitzat menys d'1 any 2.545 27,39
BONOS|FADE|4.8|2014-03-17 EUR 6.639 71,46
Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 6.639 71,46
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA 9.183 98,85
REPO|TESORO PUBLICO|.15|2014-07-01 EUR 691 86,03
TOTAL ADQUISICIÓ TEMPORAL D'ACTIUS 691 86,03
TOTAL RENDA FIXA 691 86,03 9.183 98,85
TOTAL RENDA VARIABLE
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR 691 86,03 9.183 98,85
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT
TOTAL RENDA FIXA EXT
TOTAL RENDA VARIABLE EXT
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 691 86,03 9.183 98,85

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE



Perspectives per al 3r trimestre del 2014: Les actuacions dels bancs centrals continuaran sent el condicionant principal per als mercats financers. Seran un factor important el 
manteniment dels tipus d'interès baixos als EUA i la possibilitat que el BCE prengui noves mesures. La confirmació de la recuperació de taxes de més activitat serà fonamental per 
donar suport als actius de risc. Amb aquestes perspectives, l'estratègia d'inversió del fons intentarà aprofitar totes les oportunitats que es donin en el mercat.

Sí No
a.Partícips significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%) X
b.Modificacions d'escassa rellevància en el reglament X
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV) X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament X
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun 
d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una 
altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC X
h.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

InverCaixa Gestión, SGIIC, SAU, entitat gestora d'aquest fons, comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a FET RELLEVANT mitjançant aquest escrit que el 30 
d'abril del 2014 va vèncer l'objectiu de rendibilitat no garantit d'aquest fons, que es consideren complerts els objectius i la vocació preestablerts i que s'ha obtingut en aquesta 
mateixa data (30/4/2014) una revaloració de 5,31% en la classe Estándar i 5,85% en la classe Extra respecte del valor liquidatiu de l'últim dia del període de comercialització 
inicial, 29 de març del 2012, la qual cosa comporta una TAE de 2,51% en la classe Estándar i 2,76% en la classe Extra.
 
Tal com s'indica en el fullet explicatiu, fins que es modifiqui la política inversora el patrimoni del fons s'invertirà en liquiditat o en actius monetaris a fi de mantenir estable el valor 
liquidatiu.
Així mateix, l'entitat gestora del fons ha acordat modificar, de manera efectiva des del 7 de maig del 2014, aquest inclòs, la comissió de gestió de les classes Estándar i Plus i la 
comissió de dipositaria de la classe Estándar, que queden establertes com es detalla tot seguit:
Estàndard:
• Comissió de gestió: baixarà de 0,56% anual sobre el patrimoni del fons a 0,295% anual sobre el patrimoni del fons.
• Comissió de dipositari: baixarà de 0,05% anual sobre el patrimoni del fons a 0,025% anual sobre el patrimoni del fons.
Extra:
• Comissió de gestió: baixarà de 0,335% anual sobre el patrimoni del fons a 0,295% anual sobre el patrimoni del fons.

InverCaixa Gestión, SGIIC, SAU, com a entitat gestora d'aquest fons, comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que amb data 15 de maig del 2014 el patrimoni del 
fons va disminuir un tant per cent superior a 20%, i va passar de 3.323.072,57 € a 2.037.568,08 €, fet que comporta una disminució de 38,68%. 
InverCaixa Gestión, SGIIC, SAU, com a entitat gestora d'aquest fons, comunica que el 15 de maig del 2014 es va produir un descobert en compte que es va traduir en un 
endeutament de més del 5% del seu patrimoni, que es va situar en 23,93% en el dia esmentat. La situació va quedar regularitzada el 16 de maig del 2014. InverCaixa Gestión, 
SGIIC, SAU, com a entitat gestora d'aquest fons, comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que amb data 6 de juny del 2014 el patrimoni del fons ha disminuït un tant 
per cent superior a 20%, i ha passat d'1.509.482,45 € a 1.061.506,95 €, la qual cosa comporta una davallada de 29,68%.
InverCaixa Gestión, SGIIC, SAU, com a entitat gestora d'aquest fons, comunica que el 6 de juny del 2014 es va produir un descobert en compte que es va traduir en un 
endeutament de més del 5% del seu patrimoni, que es va situar en 13,44% en el dia esmentat. La situació va quedar regularitzada el 9 de juny del 2014.
Es va autoritzar amb data 6 de juny del 2014, a sol·licitud d'InverCaixa Gestión, SGIIC, SAU, com a entitat gestora, i de CecaBank, SA, com a entitat dipositària, la fusió per 
absorció de FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 2738), FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO 
II, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 3940), FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 
4429), per FONCAIXA INTERÉS, FI (inscrit en el registre corresponent de la CNMV amb el número 1719). 

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

El 30 de juny del 2014 hi ha un partícip amb 172.150,12 €, que representen el 21,45% del patrimoni.
f) L'import total de les adquisicions en el període és 68.469.058,72 €. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 5,77 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

Informe de gestió: Les polítiques monetàries han continuat sent el factor determinant per als mercats financers, en un entorn de creixement inferior al que s'esperava al 
començament, tant als EUA com a Europa. La Reserva Federal americana ha continuat el procés de normalització de la seva política monetària i de retirada gradual dels estímuls 
monetaris, a més del discurs que defensa tipus d'interès baixos mentre calgui i fins que no es consolidi un creixement sòlid. A Europa, amb fortes divergències geogràfiques, la 
deflació es presenta com el principal risc per a l'economia. El BCE abaixa el tipus d'intervenció a 0,15%, pren mesures que incrementen la liquiditat en el sistema a fi que el crèdit 
flueixi en l'economia real (famílies i empreses) i deixa oberta la possibilitat d'aplicar mesures monetàries no convencionals semblants a les que han aplicat les autoritats monetàries 
americanes. Les economies emergents presenten un to feble, però signes d'estabilització, sobretot a la Xina. En aquest context, les rendibilitats de la renda fixa considerada com a 
refugi han tendit a reduir-se. El bo alemany a 2 anys ha passat de 0,21% a 0,03%, el de 10 anys d'1,93% a 1,24%, el bo americà a 2 anys de 0,38% a 0,46% i el de 10 anys de 
3,03% a 2,53%. Ha continuat la relaxació de les primes de risc dels països perifèrics, que ha permès que la rendibilitat del bo espanyol a 2 anys hagi passat d'1,5% a 0,46%, i la del 
10 anys, de 4,15% a 2,66%. Els mercats de renda variable han tingut un bon comportament: l'Eurostoxx-50 s'ha revalorat 3,84%, l'S&P-500 americà 6,05% i l'IBEX-35 ha pujat 
10,15%. També els emergents globals (l'índex MXEF) han recuperat 4,80%, mentre que el Nikkei japonès ha perdut 6,93%.

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

Durant el període el patrimoni del fons ha disminuït 85,40% en la classe Estándar i 96,54% en la classe Extra i el nombre de partícips ha disminuït 74,21% en la classe Estándar i 
93,75% en la classe Extra. Les despeses que ha tingut el fons han estat 0,29% i 0,18% en les classes Estándar i Extra. La rendibilitat del fons ha estat 0,17% en la classe Estándar i 
0,26% en la classe Extra, inferior a la mitjana de la gestora.
L'estructura de la cartera té com a objectiu assolir l'objectiu de rendibilitat no garantit. La cartera està constituïda per renda fixa pública i renda fixa privada de la zona euro amb 
durada pròxima al venciment de l'objectiu de rendibilitat. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 14,26%. Si el partícip reemborsa en una data que no sigui la del 
venciment pot tenir pèrdues. Amb independència de l'evolució del valor liquidatiu durant el període, s'espera que en el venciment s'arribarà a l'objectiu establert.
Les inversions fetes tenen la finalitat d'adequar la cartera als moviments de sortida de partícips en el període, ajustar la cartera de renda fixa al venciment de l'objectiu de rendibilitat i 
substituir alguna emissió per una altra amb més bon binomi rendibilitat-risc. La rendibilitat i la volatilitat de totes dues classes, de 0,31%, han estat inferiors a la de la lletra del tresor.
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