
El treball de restauració i rehabilitació del 

«Gran Hotel», de Palma de Mallorca, dut a 

terme per la Fundació ”la Caixa”, ha rebut el

Premi Nacional de Restauració i Conservació

de Béns Culturals atorgat per primera vegada

pel Ministeri de Cultura.

A la portada d’aquest Informe es reprodueix 

un detall de la tribuna d’aquest edifici històric, 

obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech

i Montaner, que és la seu actual de la Fundació 

”la Caixa” a les Illes Balears.



CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA

INFORME ANUAL
corresponent a l’exercici de 1994

Inclou els Comptes anuals i 
l’Informe de gestió consolidats, com també 

l’Informe d’activitats de l’Obra Social,
que el Consell d’Administració, en la sessió

del 26 de gener de 1995, acorda elevar
a l’Assemblea General a celebrar 

el 16 de febrer de 1995.



DADES MÉS RELLEVANTS

Grup consolidat ”la Caixa”
a 31 de desembre, en milions de pessetes

Variació
1994 1993

Absoluta En %

Patrimoni net 358.043 337.105 20.938 6,2
Actiu total 8.462.592 7.848.729 613.863 7,8
Recursos aliens 6.581.982 6.095.109 486.873 8,0
Crèdits sobre clients 3.364.740 3.012.931 351.809 11,7
Resultat després d’impostos 53.390 47.821 5.569 11,6

”la Caixa”
a 31 de desembre, en milions de pessetes

Variació
1994 1993

Absoluta En %

Actiu total 7.667.122 7.134.215 532.907 7,5
Recursos aliens 5.953.351 5.554.401 398.950 7,2
Crèdits sobre clients 2.877.828 2.548.501 329.327 12,9
Resultat després d’impostos 40.934 39.396 1.538 3,9

Nombre d’empleats (1) 11.907 11.580 327 2,8
Nombre d’oficines 2.394 2.362 32 1,4
Nombre de caixers automàtics 3.104 3.048 56 1,8
Nombre de terminals ServiCaixa 596 392 204 52,0

(1) Plantilla fixa a 31 de desembre més plantilla no-fixa mitjana del mes de desembre.

Fundació ”la Caixa”
Exercici 1994

Nombre
Usuaris

o assistents

Programes socials
Esplais 113 918.417
Activitats 391 161.373

Ciència
Museu de la Ciència 1 400.512
Activitats 184 757.176

Programes culturals
Biblioteques 104 1.685.060
Mediateca 1 45.557
Exposicions 166 932.719
Concerts 172 38.599

Programes educatius
Activitats 542 136.328

Programes de desenvolupament rural i medi ambient
Activitats 134 637.376

Beques per a ampliació d’estudis a l’estranger (1982-1994) 680
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DIRECCIÓ
a 31 de desembre de 1994
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Direcció General
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Asunción Ortega Enciso Mercat de Capitals

Joaquim Porcar Alarcón Control de Gestió
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Gloria Trías Salas Atencions Assistencials
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Antoni Aliana Magrí Subdirector General



EL GRUP ”LA CAIXA” DURANT EL 1994

El resultat consolidat de ”la Caixa” s’ha incrementat un 12,8%

L’exercici de 1994 ha estat satisfactori per al Grup ”la Caixa”. En un entorn

econòmico-financer complex, el benefici net atribuït al Grup ha augmentat un

12,8% i s’ha situat, després d’impostos, en 47.619 milions de pessetes. Els recur-

sos aliens consolidats han augmentat un 8% i els crèdits sobre clients ho han fet

en un 11,7%.

El marge financer ha estat similar a l’obtingut l’any anterior i s’ha situat en

210.440 milions de pessetes. En aquest marge ha incidit la caiguda general de

tipus d’interès en l’últim semestre de 1993. La favorable evolució dels productes

ordinaris nets, que creixen un 23,8%, ha fet que el marge ordinari s’hagi incre-

mentat un 3,4%.

A causa fonamentalment de l’esforç inversor derivat de l’expansió territorial,

les despeses d’explotació han experimentat un creixement d’un 6,1%, que és infe-

rior al creixement dels actius mitjans, d’un 6,6%. D’aquesta manera, el marge

d’explotació s’ha situat en 78.087 milions de pessetes, un 2,7% per sota de l’obtin-

gut durant l’exercici anterior.

La millora de la situació econòmica i un control actiu del risc s’han traduït en

una menor exigència de dotacions als fons per a insolvències i en uns resultats

positius obtinguts en la venda d’immobles, tant dels adjudicats a ”la Caixa” en

pagament de deutes, com d’altres.

Amb tot això, el resultat net consolidat de 1994 ha estat de 53.390 milions de

pessetes, dels quals 47.619 corresponen al Grup ”la Caixa” i 5.771 a accionistes

minoritaris.
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Compte de resultats consolidat

En milions de pessetes

Variació
1994 1993

Absoluta En %

Ingressos financers 691.555 797.138 (105.583) (13,2)

Despeses financeres (481.115) (584.735) 103.620 (17,7)

Marge financer 210.440 212.403 (1.963) (0,9)

Productes ordinaris nets 55.594 44.892 10.702 23,8

Marge ordinari 266.034 257.295 8.739 3,4

Despeses d’explotació (187.947) (177.080) (10.867) 6,1

Despeses de personal (116.440) (104.512) (11.928) 11,4

Despeses generals (52.625) (53.956) 1.331 (2,5)

Amortitzacions (18.882) (18.612) (270) 1,5

Marge d’explotació 78.087 80.215 (2.128) (2,7)

Resultat venda de títols 1.548 4.330 (2.782) (64,2)

Resultat venda d’immobilitzat 16.785 9.211 7.574 82,2

Provisions per a insolvències (20.512) (45.925) 25.413 (55,3)

Altres (10.436) 13.788 (24.224) (175,7)

Resultat abans d’impostos 65.472 61.619 3.853 6,3

Impost sobre societats (12.082) (13.798) 1.716 (12,4)

Resultat després d’impostos 53.390 47.821 5.569 11,6

Resultat de minoritaris 5.771 5.618 153 2,7

Resultat del Grup 47.619 42.203 5.416 12,8



Els recursos aliens consolidats ascendeixen 
a 6.581.982 milions de pessetes

Els recursos aliens consolidats ascendeixen a 6.581.982 milions de pessetes, la

qual cosa representa un creixement acumulat al llarg de l’exercici de 486.873

milions, un 8% més. ”la Caixa” concentra el 90,4% d’aquest saldo, mentre que la

resta correspon a les altres entitats bancàries del Grup: CaixaBank, Banc d’Euro-

pa, CaixaBank France, CaixaBank Monaco i Crèdit Andorrà.
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Els productes propis mantenen la tendència d’anys anteriors i registren el crei-

xement més destacat, que puja a 520.473 milions de pessetes (11,2%). L’estalvi a

termini concentra prop del 45% d’aquest creixement. La Llibreta Estrella és tam-

bé un producte que registra un creixement notable, d’un 22%, sens dubte impul-

sat per una de les campanyes publicitàries més ambicioses de l’exercici.

Els productes intermediats registren un augment de 176.691 milions de pesse-

tes, el qual es deu bàsicament a les cessions de deute públic efectuades als fons

d’inversió i a les filials asseguradores.

Cal considerar, a més, que a l’inici de l’exercici es van traspassar a la filial

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros (CaixaVida) les

operacions d’assegurança, el saldo de les quals era de 218.565 milions de pesse-

tes.

A la fi de 1994, els fons d’inversió del Grup acumulaven un patrimoni de

876.335 milions de pessetes. Aquesta xifra els situa al tercer lloc del rànking es-

panyol, tot i que no són objecte de cap tipus de publicitat específica.

D’altra banda, el saldo acumulat pels fons de pensions, la gestió dels quals

correspon a la filial asseguradora VidaCaixa, ascendia a 49.511 milions de pesse-

tes.

Senyors Joan 
Antoni Samaranch 
i Josep Vilarasau, 
president i director 
general de ”la Caixa”,
respectivament.

➜



La cartera de crèdits creix un 11,7%

La cartera de crèdits consolidada se situava, a la fi de 1994, en 3.364.740

milions de pessetes, un 11,7% més que el 1993. Per modalitats, els préstecs amb

garantia real representen més de la meitat de la cartera consolidada i són també

els que al llarg de l’exercici han experimentat el major creixement absolut,

173.192 milions de pessetes. La següent variació més important correspon al crè-

dit al sector públic, amb un increment de 126.206 milions de pessetes.

D’altra banda, continuen disminuint els deutors de cobrament dubtós. El 31 de

desembre, el seu saldo pujava a 205.638 milions de pessetes, un 17,2% menys

que a la fi de 1993. Un 76% d’aquest saldo compta amb garantia hipotecària. La

ratio de morositat ha baixat del 7,97% al 5,94%.

El patrimoni net consolidat ascendeix 
a 358.043 milions de pessetes

A la fi de 1994, el patrimoni net consolidat de ”la Caixa” ascendia a 358.043

milions de pessetes, dels quals 295.467 corresponien al fons de dotació i a les re-

serves de ”la Caixa”; 14.957, a reserves netes en societats consolidades i 47.619,

als beneficis de l’exercici. El patrimoni s’ha incrementat en 20.938 milions res-

pecte al de la fi de 1993.

A la fi de 1994, els recursos propis computables consolidats, calculats segons el

que estableix la normativa vigent sobre el coeficient de solvència, superaven

àmpliament el nivell mínim exigit.
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Recursos aliens consolidats

a 31 de desembre, en milions de pessetes

Variació
1994 1993

Absoluta En %

Productes propis 5.180.556 4.660.083 520.473 11,2

Comptes corrents 785.100 619.209 165.891 26,8

Llibretes d’estalvi 290.263 316.189 (25.926) (8,2)

Llibreta Estrella 715.586 586.481 129.105 22,0

Estalvi a termini 3.101.585 2.868.749 232.836 8,1

Emprèstits 110.190 101.467 8.723 8,6

Deute subordinat 89.500 89.500 – –

Sector públic 88.332 78.488 9.844 12,5

Operacions d’assegurances – 218.565 (218.565) (100,0)

Intermediació 1.387.626 1.210.935 176.691 14,6

Deute públic cedit a clients 295.263 270.137 25.126 9,3

Deute públic cedit a fons d’inversió 820.787 759.772 61.015 8,0

Deute públic cedit a empreses del Grup 271.576 181.026 90.550 50,0

Altres comptes 13.800 5.526 8.274 149,7

Total recursos aliens 6.581.982 6.095.109 486.873 8,0



L’activitat d’assegurances té constituïdes unes reserves
de 802.461 milions de pessetes

El 1994 ha estat un any decisiu per a la consolidació del grup de filials assegura-

dores de ”la Caixa”. A aquest grup pertany la societat «holding» Caifor –constituïda

al 50% amb el grup belga-holandès Fortis–, que controla les empreses VidaCaixa,

SegurCaixa i AgenCaixa, especialitzades, respectivament, en assegurances de vida,

de no-vida i distribució d’assegurances. El grup assegurador també inclou les

empreses CaixaVida i RentCaixa –especialitzades en assegurances de vida–, que

són filials al 100% de ”la Caixa”.

En conjunt, a la fi de 1994 el grup assegurador de ”la Caixa” tenia constituïdes

unes reserves matemàtiques de 802.461 milions de pessetes, de les quals 330.182

milions corresponien al grup Caifor, 237.569 a CaixaVida, i 234.710 milions a

RentCaixa. Aquesta darrera societat gestiona el fons de pensions del personal de

”la Caixa”.

Primes úniques

El passat 28 d’octubre, ”la Caixa” va rebre del Ministeri d’Economia i Hisenda

la liquidació de les actes fiscals sobre els productes d’assegurança de la modalitat

2000 SM. En l’esmentada liquidació, que no inclou cap tipus de sanció, es recla-

men a l’Entitat retencions i interessos per un valor de 39.000 milions de pessetes.

L’Entitat, que té constituïdes al seu balanç les provisions necessàries, ha recorre-

gut aquesta liquidació.

Principals canvis en el Grup ”la Caixa”

Entre els canvis més significatius en la cartera de participacions, destaca la

presa de control directe, a començament de juny, del 75% del capital del Banc

d’Europa. El Banc d’Europa desenvolupa un negoci de banca d’empresa, en el

qual actua coordinadament amb CaixaBank, l’altre banc espanyol del Grup.

D’altra banda, la filial Inmobiliaria Colonial ha adquirit durant l’any una parti-

cipació del 33,2% de Port Aventura, societat promotora del parc d’atraccions

temàtic de Vila-seca i Salou. També hi participen el grup britànic Pearson (amb

un 40%), el nord-americà Anheuser Busch (20%) i FECSA (6,8%).
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Grup ”la Caixa”. Filials més representatives

CAIXABANK

BANC D’EUROPA

CAIXABANK FRANCE

CAIXABANK MONACO

CRÈDIT ANDORRÀ

BANCS

CAIXALEASING

EUROLEASING

CAIXAFACTORING

CAIXARENTING

GDS-CUSA 

GESCAIXA I

INVERBAN

FINANCERES/ 
GESTIÓ D’ACTIUS ASSEGURANCES

GRUP CAIFOR

VIDACAIXA

SEGURCAIXA

AGENCAIXA

CAIXAVIDA

RENTCAIXA

GDS CORREDURÍA

INMOBILIARIA 
COLONIAL

SUMASA

BUILDINGCENTER

GRUP IMMOBILIARI

TECNOCAIXA

TAVCOMSA

PROMOCAIXA

SOTELTUR

ÀREA SERVEIS



Una altra operació destacada ha estat la venda per part de CaixaVida, al Banco

Santander, d’un 0,7% del capital de Telefónica de España, SA, per un import de

13.627 milions de pessetes. Posteriorment, s’ha recuperat la participació inicial

d’un 2% a Telefónica mitjançant compres al mercat de valors.

D’altra banda, ”la Caixa” va comprar al Banco Santander l’1,4% del capital de

Banesto, valorat a la fi de l’any en 7.106 milions de pessetes. Un altre acord entre

ambdues entitats financeres va fer possible la compra del 58,9% del capital de

Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA, que el Banco Santander

tenia a la seva cartera. Amb aquesta finalitat, la societat d’autopistes ACESA va

presentar una Oferta Pública d’Adquisició sobre la totalitat del capital de la socie-

tat. Després de l’OPA, ACESA i ”la Caixa” controlen, respectivament, el 67,4% i el

24,1% de Saba.

Finalment, el mes d’octubre va tenir lloc la fusió de dues de les entitats de lea-

sing del Grup. CaixaLeasing, entitat especialitzada en el leasing immobiliari, va

absorbir LeasingPensions, que estava especialitzada en l’arrendament financer

de béns d’equipament. Es tracta d’una operació purament jurídica ja que des de

fa temps ambdues entitats funcionaven de forma conjunta pel que fa a direcció i

serveis administratius i informàtics.

2.394 oficines distribueixen els productes del 
Grup ”la Caixa”a tot Espanya

A la fi de 1994, ”la Caixa” tenia obertes al públic 2.394 oficines, 32 més que al

final de 1993. D’aquestes oficines, 1.734 estaven ubicades a Catalunya i les Ba-

lears, 655 a la resta d’Espanya i 5 a Andorra.
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Distribució geogràfica de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”
a 31 de desembre de 1994

Balears 147

Comunitat  Valenciana 88

Múrcia 20
Andalusia 89

Extremadura 7

Comunitat de Madrid 166

Castella i Lleó 54

Castella-La Manxa 38

Canàries 51

Galícia 31

Astúries 14

Cantàbria 25

La Rioja 6

País Basc 28

Aragó 28

Catalunya 1.587

Andorra 5

Navarra 10

Total oficines: 2.394
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Aquesta extensa xarxa territorial constitueix un valuós canal de distribució tant

dels productes i serveis de ”la Caixa” com dels de les seves filials. En aquest sen-

tit, la xarxa actua com a punt de contacte amb la clientela per a la contractació

dels productes emesos per CaixaLeasing, VidaCaixa o CaixaFactoring. Les ofici-

nes també actuen com a intermediàries en la venda d’habitatges adjudicats com

a pagament de deutes o que pertanyen al patrimoni de ”la Caixa” i filials, activi-

tat que coordina BuildingCenter.

La xarxa territorial del Grup ”la Caixa” a Espanya es completa amb les 29 ofi-

cines del CaixaBank i les 32 oficines del Banc d’Europa. A l’estranger, el Grup

compta amb 51 oficines del CaixaBank France; 14 del Crèdit Andorrà, i 1 del

CaixaBank Monaco.

D’altra banda, ”la Caixa” compta amb 3.104 caixers automàtics, 56 més que a

la fi de l’exercici anterior.

La xarxa d’autoservei es completa amb 596 terminals d’informació ServiCaixa,

els quals han ampliat les seves prestacions durant l’exercici. En aquest sentit, s’ha

millorat el servei de venda de localitats per a espectacles, de manera que el client

pot escollir amb total precisió la localització del seient; s’ha incorporat l’opció de

participar en les subhastes que organitza el Mont de Pietat i també s’ofereix un ser-

vei d’informació dels immobles en venda de la filial immobiliària BuildingCenter,

entre altres novetats.

Així mateix, ”la Caixa” va subscriure, el mes d’octubre, un acord amb el

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya gràcies al qual es

podran consultar a la xarxa de ServiCaixa les ofertes de treball que gestio-

na el Servei Català d’Ocupació.

Diverses campanyes comercials donen suport a
l’activitat de les oficines

Com és habitual, ”la Caixa” dóna suport a l’esforç comercial desen-

volupat per les seves oficines amb campanyes de promoció específi-

ques que utilitzen tant els mitjans massius de comunicació com el

merchandising a les oficines o les accions de marketing directe dirigi-

des a segments escollits de clients potencials. Les campanyes cobrei-

xen tot el ventall de productes i serveis i van dirigides als col·lectius

d’actuació prioritària de ”la Caixa”.

La promoció de la Llibreta Estrella ha estat una de les més destaca-

des de l’exercici. Així, durant els tres darrers mesos de l’any s’ha

incentivat els clients de la Llibreta Estrella amb un sorteig diari d’un

milió de pessetes i d’un viatge a Lanzarote per a dues persones.

Després de tres anys d’existència, aquest producte de passiu acumula

un saldo de 715.586 milions de pessetes. També s’han fet diverses

accions per impulsar la Llibreta Estrella Súper3, una varietat per

fomentar l’estalvi entre els més petits.

En l’àmbit dels productes d’actiu, s’ha potenciat la modalitat del

Crèdit Obert, producte amb garantia hipotecària que ”la Caixa” va

comercialitzar per primer cop al mercat espanyol al maig de 1993 i

que combina els avantatges d’un compte de crèdit i els d’un préstec

tradicional.

Altres promocions destacades han tingut com a objectius comer-

cials l’assegurança Vida Familiar –contractada amb la filial Vi-



daCaixa–, els serveis oferts pels terminals ServiCaixa, o l’activitat d’estranger de

”la Caixa” a través de la campanya «Comerç exterior», dirigida a les empreses

amb activitat internacional. Altres campanyes es realitzen de forma cíclica, com

ara la promoció del KM-Crèdit, el Servei Nòmina o la que incentiva les compres

amb les targetes Caixa Oberta i Visa emeses per ”la Caixa”.

”la Caixa” desenvolupa la primera experiència 
de moneder electrònic

Amb l’objectiu de continuar desenvolupant els mitjans de pagament electrò-

nics, ”la Caixa” ha estat la primera entitat financera espanyola que ha emès de

manera experimental una targeta amb funcions de moneder electrònic. Es tracta

del carnet dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que incorpo-

ra un xip que permet la seva utilització com a eina de pagament en els establi-

ments comercials situats al recinte de la Universitat.

D’altra banda, ”la Caixa” ha arribat a un acord amb el Departament de Política

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per tal que Granollers sigui, d’aquí

a uns mesos, la primera ciutat espanyola on s’implanti una targeta amb xip per al

pagament dels transports públics.

”la Caixa” té previst, al llarg d’aquest exercici, d’incorporar un xip a totes les

seves targetes per tal que siguin utilitzables a les cabines telefòniques públiques.

També durant l’exercici, ”la Caixa” ha creat la nova targeta Caixa Oberta Visa

Electron. Es tracta d’una targeta de dèbit que a més d’activar els caixers propis

també pot operar a tota la xarxa Visa, una de les més esteses arreu del món.

A la fi de 1994, ”la Caixa” tenia emeses 1.338.668 targetes Caixa Oberta i 854.803

targetes Visa, i tenia instal·lats en comerços 37.790 terminals punt de venda.

Conclou la reestructuració iniciada amb motiu de la fusió

El 31 de desembre de 1994, la plantilla de ”la Caixa” i de les seves filials finance-

res i asseguradores era de 13.711 empleats, amb un increment de 456 persones res-

pecte a la fi de 1993. La plantilla de ”la Caixa” estava formada per 11.907 empleats.
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Distribució de la plantilla de ”la Caixa”

Oficines Serveis centrals

31 de desembre de 1993

11.580 empleats

31 de juliol de 1990

12.420 empleats

17,7%

31 de desembre de 1994

11.907 empleats

91,5%82,3%

11,1%

88,9%

8,5%



D’altra banda, a la fi de 1994 ha conclòs la reestructuració de la plantilla entre

els serveis centrals i la xarxa territorial de ”la Caixa”. Aquest procés, iniciat arran

de la fusió, ha consistit en descentralitzar i traspassar funcions a les delegacions

territorials. A 31 de desembre, 10.899 persones treballaven a la xarxa territorial

mentre que 1.008 ho feien als serveis centrals. Aquestes xifres representen, res-

pectivament, uns percentatges del 91,5% i del 8,5% sobre el total de la plantilla.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa” durant 1994

En l’àmbit social, un dels objectius bàsics de la Fundació ”la Caixa” és contri-

buir en la lluita contra la sida a través de tres línies d’actuació: l’ajuda a la inves-

tigació, la divulgació i l’assistència.

Així, el mes de gener va entrar en funcionament el primer Laboratori de Retro-

virologia de Catalunya, ubicat a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de

Badalona. La seva posada en marxa ha estat finançada per la Fundació ”la

Caixa” arran d’un conveni que va subscriure el 1993 amb la Fundació Privada de

Lluita contra la Sida.

En l’aspecte divulgatiu, a mitjan el mes de novembre es va presentar el progra-

ma educatiu «Sida. Saber Ajuda», dirigit als 2,6 milions d’estudiants espanyols

que tenen entre 14 i 18 anys. El material pedagògic del programa contempla els

diferents aspectes d’aquesta malaltia, i destaca, per la seva novetat, un joc d’ordi-

nador titulat «Les epidèmies a través de la història». El programa, del qual s’han

editat 8.000 unitats, s’ha repartit gratuïtament entre els instituts d’ensenyament

secundari.

Finalment, pel que fa al vessant assistencial, a finals d’any es va subscriure un

acord amb l’Hospital Clínic de Barcelona per a l’establiment d’un «Hospital de

Dia a Domicili», l’objectiu del qual és proporcionar assistència, a casa seva, als

pacients afectats per la malaltia.

En l’àmbit cultural, entre els diversos actes que s’han organitzat el 1994 desta-

ca l’exposició «Kandinsky-Mondrian. Dos camins vers l’abstracció». La mostra es

va presentar a la Sala d’Exposicions de Madrid a mitjan el mes de setembre i al

Centre Cultural de Barcelona a finals de novembre, i va ser organitzada en oca-

sió del 50è aniversari de la mort d’aquests dos artistes, fonamentals en l’art del

segle XX.

La Mediateca, ubicada al Centre Cultural de Barcelona, constitueix una altra

novetat. Aquest espai, que té per objectiu la promoció de la cultura àudio-visual,

està especialitzat en les arts plàstiques i la música i ofereix accés lliure a un fons

de 12.000 enregistraments de música de tots els temps i a altra documentació en

suport escrit, informàtic o d’àudio i vídeo.

El Museu de la Ciència ha estat visitat per 400.512 persones al llarg de 1994 i

ha incorporat a les seves instal·lacions el taller Alta Tensió.

Durant 1994 s’han concedit 80 noves beques per a ampliació d’estudis de post-

grau a l’estranger, amb la qual cosa són ja 680 les beques atorgades des de l’inici

del programa.
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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT
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COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Balanços de situació a 31 de desembre de 1994 i 1993, abans de

l’aplicació de l’excedent

Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals

acabats el 31 de desembre de 1994 i 1993

Memòria corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de

desembre de 1994 i 1993



BALANÇOS DE SITUACIÓ
a 31 de desembre de 1994 i 1993, abans de l’aplicació de l’excedent (Notes 1 a 31),

en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP FINANCER ”la Caixa” (CONSOLIDAT)

Actiu

1994 1993

Caixa i dipòsits en bancs centrals 201.266 109.362
Caixa 42.471 47.062
Banc d’Espanya 154.841 62.237
Altres bancs centrals 3.954 63

Deutes de l’Estat (vegeu Nota 6) 1.952.944 1.325.640

Entitats de crèdit (vegeu Nota 7) 1.962.500 2.412.190
A la vista 57.835 62.430
Altres crèdits 1.904.665 2.349.760

Crèdits sobre clients (vegeu Nota 8) 3.364.740 3.012.931

Obligacions i d’altres valors de renda fixa (vegeu Nota 9.1) 129.837 178.116
D’emissió pública 2.096 26.217
Altres emissors 127.741 151.899

Accions i d’altres títols de renda variable (vegeu Nota 9.2) 17.220 29.710

Participacions (vegeu Nota 9.3) 87.136 90.345
En entitats de crèdit – –
Altres participacions 87.136 90.345

Participacions en empreses del grup (vegeu Nota 9.4) 195.570 184.122
En entitats de crèdit – –
Altres 195.570 184.122

Actius immaterials (vegeu Nota 10) 301 356
Despeses de constitució i primer establiment 264 106
Altres despeses amortitzables 37 250

Fons de comerç de consolidació (vegeu Nota 10) 910 493
Per integració global i proporcional 676 216
Per posada en equivalència 234 277

Actius materials (vegeu Nota 11) 309.427 288.338
Terrenys i edificis d’ús propi 133.410 130.893
Altres immobles 94.820 75.920
Mobiliari, instal·lacions i d’altres 81.197 81.525

Capital subscrit no desemborsat – –
Dividends passius reclamats no desemborsats – –
Resta – –

Accions pròpies – –

Altres actius 131.295 97.786

Comptes de periodificació 98.178 118.664

Pèrdues en societats consolidades (vegeu Nota 20) 11.268 676
Per integració global i proporcional 4.916 226
Per posada en equivalència 6.352 450
Per diferències de conversió – –

Pèrdues consolidades de l’exercici – –
Del grup – –
De minoritaris – –

Total 8.462.592 7.848.729

Comptes d’ordre (vegeu Nota 21) 1.049.732 900.020
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Passiu

1994 1993

Entitats de crèdit (vegeu Nota 7) 1.144.811 824.734
A la vista 16.550 26.195
A termini o amb preavís 1.128.261 798.539

Dèbits a clients (vegeu Nota 12) 6.382.292 5.904.142
Dipòsits d’estalvi 4.901.895 4.393.484

A la vista 1.846.210 1.568.249
A termini 3.055.685 2.825.235

Altres dèbits 1.480.397 1.292.093
A la vista 45.008 35.952
A termini 1.435.389 1.256.141

Provisions matemàtiques operacions
assegurances (vegeu Nota 13) – 218.565

Dèbits representats per valors negociables (vegeu Nota 14) 110.190 101.467
Bons i obligacions en circulació 109.921 101.261
Pagarés i d’altres valors 269 206

Altres passius 100.982 95.725

Comptes de periodificació 178.363 198.155

Provisions per a riscs i càrregues (vegeu Nota 15) 51.269 266.188
Fons de pensionistes 1.949 219.490
Provisió per a impostos – –
Altres provisions 49.320 46.698

Fons per a riscs generals (vegeu Nota 16) 268 327

Diferència negativa de consolidació – –

Beneficis consolidats de l’exercici 53.390 47.821
Del grup 47.619 42.203
De minoritaris (vegeu Nota 18) 5.771 5.618

Passius subordinats (vegeu Nota 17) 89.500 89.500

Interessos minoritaris (vegeu Nota 18) 29.835 25.092

Fons de dotació 500 500

Primes d’emissió – –

Reserves (vegeu Nota 19) 294.967 271.570

Reserves de revaloració (vegeu Nota 19) – –

Reserves en societats consolidades (vegeu Nota 20) 26.225 23.508
Per integració global i proporcional 14.920 10.313
Per posada en equivalència 5.931 8.524
Per diferències de conversió 5.374 4.671

Resultats d’exercicis anteriors – –

Total 8.462.592 7.848.729



COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1994 i 1993 (Notes 1 a 31),

en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP FINANCER ”la Caixa” (CONSOLIDAT)

Deure

1994 1993

Interessos i càrregues assimilades 494.911 620.253

Comissions pagades 6.698 6.208

Pèrdues per operacions financeres – –

Despeses generals d’administració 169.083 158.080
Despeses de personal (vegeu Nota 26) 117.723 105.728

De les quals: Sous i salaris 91.918 85.318
Càrregues socials 20.693 15.576

De les quals: Pensions (vegeu Nota 15) 4.463 139
Altres despeses administratives 51.360 52.352

Amortització i sanejament d’actius materials
i immaterials 23.759 17.695

Altres càrregues d’explotació 3.286 1.549

Amortització i provisions per a insolvències
(net de fons disponibles) 20.514 45.921

Sanejament d’immobilitzacions financeres
(net de fons disponibles) – 3.869

Amortització del fons de comerç de consolidació 354 138

Crebants extraordinaris (vegeu Nota 27) 7.905 –

Dotació al fons per a riscs generals – –

Crebants per operacions grup – –
Pèrdues per alienació de participacions en entitats

consolidades per integració global i proporcional – –

Pèrdues per alienació de participacions posades
en equivalència – –

Pèrdues per operacions amb passius financers
emesos pel grup – –

Participació en pèrdues de societats posades
en equivalència – –

Beneficis abans d’impostos 65.472 61.619
Impost sobre Societats 12.082 13.798

Benefici consolidat de l’exercici 53.390 47.821
Resultat atribuït a la minoria 5.771 5.618
Benefici atribuït al grup 47.619 42.203

Total 791.982 915.332
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Haver

1994 1993

Interessos i rendiments assimilats 669.122 804.590
Dels quals: de la cartera de renda fixa (vegeu Nota 30) 130.182 173.502

Rendiment de la cartera de renda variable (vegeu Nota 30) 812 2.103
D’accions i d’altres títols de renda variable 805 1.522
De participacions 7 551
De participacions en el grup – 30

Comissions percebudes 58.801 49.061

Beneficis per operacions financeres 2.440 11.753

Fons d’insolvència disponibles – –

Fons de sanejament d’immobilitzacions
financeres disponibles 93 –

Altres productes d’explotació 462 1.547

Beneficis extraordinaris (vegeu Nota 27) 22.823 22.300

Beneficis per operacions grup 37.429 23.978
Beneficis per alienació de participacions en entitats

consolidades per integració global i proporcional 57 –

Beneficis per alienació de participacions posades
en equivalència 1.130 1.589

Beneficis per operacions amb passius financers
emesos pel grup – –

Participació en beneficis de societats posades
en equivalència 36.242 22.389

Reversió de diferències negatives de consolidació – –

Pèrdues abans d’impostos – –

Pèrdues consolidades de l’exercici – –
Resultats atribuïts a la minoria – –
Pèrdues atribuïbles al grup – –

Total 791.982 915.332
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MEMÒRIA
Corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1994 i 1993 de
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS QUE
COMPONEN EL GRUP FINANCER ”la Caixa” (CONSOLIDAT)

D’acord amb la normativa vigent sobre la presentació dels comptes anuals consolidats,

aquesta Memòria completa, amplia i comenta els balanços de situació i comptes de pèrdues 

i guanys adjunts i forma amb ells una unitat, amb l’objectiu de facilitar la imatge fidel del

patrimoni i de la situació financera del Grup Financer ”la Caixa” a 31 de desembre de 1994 

i 1993, com també dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i aplicats

durant els exercicis anuals acabats en aquestes dates.

1) Naturalesa de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i del seu
Grup Financer

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, entitat dominant del Grup Financer ”la Caixa”

(d’ara endavant, ”la Caixa”), és una entitat nascuda el 27 de juliol de 1990 de la fusió de la Caixa

de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears (Caixa de Pensions) i la Caixa

d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona (Caixa de Barcelona), i és successora legítima i

continuadora, a títol universal, de la personalitat d’aquelles pel que fa a la seva naturalesa,

finalitats, drets i obligacions.

Pels seus orígens constitutius és una entitat de caràcter financer, de naturalesa no lucrativa,

benèfica i social, de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat, i inscrita amb

el número 1 al Registre Especial de Caixes d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats que s’assenyalen als estatuts es concreten en la intermediació financera i les

operacions de previsió i foment de l’estalvi popular canalitzant-lo a la inversió productiva en el

seu doble vessant econòmic i social.

Segons allò que estableix el Decret 1838/1975, del 3 de juliol, ”la Caixa” es va constituir amb

un fons de dotació de 500 milions de pessetes.

Les caixes d’estalvis estan subjectes a determinades normes legals que regulen, entre d’altres,

els aspectes següents:

a) Manteniment en forma de dipòsits i de certificats del Banc d’Espanya d’un percentatge dels

recursos computables de clients per a la cobertura del coeficient de caixa, segons les

disposicions de l’Ordre Ministerial del 29 de gener de 1992, i de la Circular 10/1993, del Banc

d’Espanya, del 17 de setembre.

b) Obligació d’invertir en pagarés del Tresor i en fons públics i altres títols un percentatge 

dels recursos computables de clients per al coeficient de caixa, segons el pla establert en el

RDL 321/1987, del 27 de febrer, i el RD 37/1989, del 13 de gener. L’any 1993 s’extingí aquesta

obligació per haver finalitzat el calendari establert.

c) Aplicació d’un 50%, pel cap baix, de l’excedent net de l’exercici a Reserves, i l’import restant,

al Fons de l’Obra Social.

d) Obligació d’aportar anualment el 0,3 per mil dels recursos computables de tercers al Fons de

Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de

l’exercici. La garantia d’aquest fons cobreix els dipòsits fins a 1.500.000 pessetes per

impositor, segons que es determina al RD 2575/1982, de l’1 d’octubre.

Com a successora i continuadora de la Caixa de Pensions, ”la Caixa” és una entitat de

previsió, ja que aquella fou declarada, per Reial Ordre del 8 de maig de 1909, entitat similar a 
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l’Institut Nacional de Previsió. Tal com s’especifica als seus estatuts, aprovats pel Departament

d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya el 23 de juliol de 1990, aquesta condició

tindrà l’abast que permeti la legislació vigent en aquesta matèria. En aquest sentit, la Disposició

Addicional 6a. de la Llei 4/1990, del 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any

1990, no li permetia la concertació de noves operacions d’assegurances en qualitat

d’asseguradora, i la seva activitat quedava limitada a la liquidació de les existents fins a extingir-

les, però podia cedir la seva cartera a entitats asseguradores que reunissin els requisits legals. Per

a aquestes operacions d’assegurances, i en l’exercici 1993, li eren aplicables les normes següents:

a) No subjecció als coeficients de caixa i inversió ni a qualsevol altre típic de la seva activitat

com a entitat de crèdit.

b) Portar aquestes operacions amb absoluta separació comptable i econòmico-financera

respecte de la resta de les operacions que realitzava, i constituir un patrimoni afecte

exclusivament a les operacions d’assegurances, separat dels altres elements patrimonials de

l’Entitat, que respondria només dels resultats de tals operacions d’assegurament, sense que

aquests resultats tampoc no poguessin recaure sobre el patrimoni restant de l’Entitat.

c) Invertir les provisions tècniques, d’acord amb l’article 64 del RD 1348/1985 (Reglament

d’Ordenació de l’Assegurança Privada), de l’1 d’agost, en tresoreria, valors mobiliaris, fons

d’inversió mobiliària i crèdits (hipotecaris o pagarés avalats per entitats financeres) o

immobles que reunissin els requisits de l’article 66 del mateix RD.

L’1 de gener de 1994, ”la Caixa”, a l’empara d’allò que disposa la Llei 29/1991, del 16 de

desembre, sobre fusions i escissions d’empreses, ha procedit a transferir el seu negoci

assegurador a la seva filial Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros

(vegeu Nota 13).

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona és l’entitat dominant del Grup Financer ”la Caixa”,

definit d’acord amb la Llei 13/1985, del 25 de maig, i disposicions que la desenvolupen,

especialment l’article segon del Reial Decret 1371/1985, de l’1 d’agost, i la Circular 4/1991 del

Banc d’Espanya, del 14 de juny, pels quals es regula la consolidació dels estats financers de les

entitats de crèdit.

En l’Annex 1 es presenten els balanços de situació i els comptes de pèrdues i guanys de 

”la Caixa” a 31 de desembre de 1994 i 1993. Per a l’any 1993 s’inclou la segregació comptable de

les activitats financera i d’assegurances.

El Grup ”la Caixa” comprèn 148 societats participades que, complementàriament a la matriu,

realitzen activitats en les àrees financera, d’assegurances i pensions, immobiliària i de promoció

i participació empresarial (vegeu Annexos 3.1 i 3.2).

En l’exercici 1994, les variacions més significatives del perímetre de consolidació són 

degudes, bàsicament, a l’adquisició del 75% de la participació del Banco de Europa, SA; del 50%

de Soteltur, SL i de l’increment de participació en Saba-Sociedad de Aparcamientos de

Barcelona, SA fins al 52,5%. Aquestes incorporacions no han tingut un efecte significatiu sobre

l’actiu total, el resultat i el patrimoni del Grup. Pel que fa a 1993, les variacions més

significatives van ser l’adquisició del 24,1% de Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA

i l’efecte de la integració proporcional de societats que l’any 1992 van ser consolidades pel

procediment de posada en equivalència. Aquestes incorporacions no van tenir un efecte

significatiu sobre l’actiu total, el resultat i el patrimoni del Grup.
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2) Bases de presentació i principis de consolidació

2.1) Bases de presentació

Els balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts es presenten

seguint els models establerts per l’esmentada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, de manera

que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup

Financer ”la Caixa”. S’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de ”la Caixa” i de les

societats dependents que componen el Grup Financer ”la Caixa”, i inclouen certs ajustos i

reclassificacions per tal d’homogeneïtzar els principis de comptabilitat i normes de valoració i

de presentació seguits per les societats dependents amb els de ”la Caixa” (vegeu Nota 4).

Els comptes anuals de ”la Caixa” i els consolidats del Grup Financer ”la Caixa” han estat

formulats pel Consell d’Administració en la reunió celebrada el 26 de gener de 1995. Aquests

comptes anuals i els de les societats dependents consolidades seran presentats a l’aprovació de

l’Assemblea General de l’Entitat dominant i de les corresponents Juntes Generals d’Accionistes

de les societats dependents consolidades, respectivament. Els Administradors de l’Entitat

esperen que s’aprovin sense modificacions.

2.2) Principis de consolidació

La definició del Grup Financer ”la Caixa” s’ha efectuat d’acord amb l’esmentada Llei 13/1985 

i disposicions que la desenvolupen, especialment l’article segon del mencionat Reial Decret

1371/1985, i la referida Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, pels quals es regula la consolidació

dels estats financers de les entitats de crèdit; és a dir, s’han consolidat pel mètode d’integració

global totes les societats dependents financeres, de cartera i instrumentals amb una participació

directa o indirecta de ”la Caixa” igual o superior al 20% i que constitueixen juntament amb

aquesta una unitat de decisió.

Les societats consolidables per la seva activitat, respecte de les quals no existeix una relació de

control, però de les quals ”la Caixa” té almenys un 20% del capital o dels drets de vot, s’han

consolidat pel mètode d’integració proporcional en el cas que estiguin gestionades

conjuntament amb d’altres persones o entitats.

Les filials no consolidables del Grup i les empreses associades a què es refereix l’apartat 3 de

l’article 47 del Codi de Comerç, i segons el que estableix l’esmentada Circular 4/1991 del Banc

d’Espanya, s’han integrat en els estats financers consolidats pel procediment de posada en

equivalència (participacions del 20% com a mínim, o del 10% si l’empresa associada cotitza a

Borsa).

La resta de les inversions en valors representatius de capital es presenten en els balanços de

situació adjunts d’acord amb els criteris indicats a la Nota 4 c4.

Als Annexos 3.1 i 3.2 es detallen les societats dependents consolidades l’any 1994 pel mètode

d’integració global i proporcional, i pel procediment de posada en equivalència, amb indicació

del percentatge de participació que directament i indirecta hi posseeix ”la Caixa”, com també

d’altra informació rellevant.

La consolidació de totes les societats dependents indicades a l’Annex 3.1 s’ha efectuat pels

mètodes d’integració global i proporcional, d’acord amb l’article sisè de l’esmentat Reial Decret

1371/1985 i amb les normes que conté l’esmentada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya. Tots els

comptes i transaccions importants entre les societats consolidades s’han eliminat en el procés de

consolidació. La participació de tercers en el patrimoni net consolidat del Grup es presenta a

l’epígraf «Interessos minoritaris» dels balanços de situació consolidats adjunts (vegeu Nota 18).

La consolidació de les entitats relacionades a l’Annex 3.2 s’ha efectuat pel procediment de posada

en equivalència, d’acord amb la Norma 21 de la mencionada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya

(vegeu Nota 4 c4). A aquest efecte, s’han utilitzat els estats financers de les societats dependents,

tancats a 31 de desembre de 1994, en aquells casos en què es disposa de la informació, i quan

aquesta no ha estat disponible s’han utilitzat les millors estimacions al tancament de l’exercici.

26



Com és pràctica habitual, els comptes anuals consolidats adjunts no inclouen l’efecte fiscal que

correspondria a la incorporació a ”la Caixa” de les reserves acumulades i beneficis no distribuïts

de les societats dependents consolidades perquè s’estima que no s’efectuaran transferències de

reserves, sinó que aquestes s’utilitzaran com a font d’autofinançament en cada societat.

3) Comparació de la informació

Els estats financers adjunts a 31 de desembre de 1994 i 1993 es presenten atenent a

l’estructura i principis comptables establerts en la normativa vigent del Banc d’Espanya.

Determinades modificacions en la presentació de la informació establertes pel Banc d’Espanya

per a l’exercici 1994 no han estat incorporades als estats financers de 1993, per la seva

irrellevància.

Per facilitar-ne la comparació cal indicar el següent:

a) Amb efecte des de l’1 de gener de 1994, ”la Caixa”, a l’empara d’allò que disposa la

mencionada Llei 29/1991, sobre fusions i escissions d’empreses, ha procedit a transferir el

seu negoci assegurador a la seva filial Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y

Reaseguros consolidada pel procediment de posada en equivalència. Aquesta transferència

ha incidit essencialment en els epígrafs «Entitats de crèdit», «Obligacions i d’altres valors de

renda fixa», «Accions i d’altres títols de renda variable» i «Dèbits a clients» del balanç de

situació, on s’especifiquen els efectes de l’esmentada transferència i en els corresponents

epígrafs del compte de pèrdues i guanys (vegeu Notes 1 i 13).

b) Amb efecte des de l’1 de gener de 1994, ”la Caixa” ha contractat una pòlissa d’assegurances

amb la seva filial RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros per garantir els pagaments per

complements de pensions del seu personal passiu de l’Estat espanyol, actual i futur, com

també les prestacions de viduïtat, orfenesa i invalidesa del seu personal actiu. Aquestes

obligacions van estar cobertes fins al 31 de desembre de 1993 per un fons de pensions intern

no assegurat. Aquest canvi de modalitat ha incidit essencialment en l’epígraf «Provisions per

a riscs i càrregues» del balanç de situació, on s’especifiquen els efectes de l’esmentat canvi

(vegeu Nota 15), i també ha repercutit en el de «Despeses generals d’administració -

Pensions» del compte de pèrdues i guanys, on s’ha registrat la prima corresponent a

l’exercici 1994, mentre que al 1993 la despesa per dotació al fons de pensions es registrava

en l’epígraf «Interessos i càrregues assimilades».

c) L’1 de gener de 1994 entrà en vigor la Circular 11/1993 del Banc d’Espanya, de 17 de

desembre, que modifica alguns dels criteris comptables aplicats fins a la data per la

mencionada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya. L’efecte d’aquesta Circular sobre els

comptes anuals a 31 de desembre de 1993 va suposar un càrrec a les reserves del Grup de

2.890 milions de pessetes (vegeu Nota 20), com a conseqüència, bàsicament, d’un canvi de

criteri en relació a les plus-vàlues derivades d’actius d’explotació d’empreses participades,

que passen a ser amortitzades en un període màxim de deu anys. L’import corresponent a

exercicis anteriors a 1994 s’ha carregat a reserves, i a partir de l’1 de gener de 1994 a

resultats. Abans del canvi, aquestes plus-vàlues s’amortitzaven en el període de vida útil dels

actius d’explotació. L’aplicació d’aquest criteri al compte de pèrdues i guanys de l’exercici

1993 no hauria tingut un efecte significatiu.

d) Les modificacions introduïdes per la Circular 6/1994 del Banc d’Espanya, del 26 de

setembre, aplicades ja sobre el balanç i el compte de pèrdues i guanys del mateix trimestre,

canvien alguns criteris comptables aplicats fins aleshores per la mencionada Circular 4/1991

del Banc d’Espanya, i estableixen una nova classificació de les diferents carteres de valors.

L’efecte que resultaria d’aplicar aquests nous criteris sobre els resultats de l’exercici 1993 i

sobre els del primer semestre de l’exercici 1994 hauria estat irrellevant (vegeu Nota 9).
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4) Principis de comptabilitat i normes de valoració aplicats

Els principis de comptabilitat i normes de valoració que s’han aplicat en la preparació dels

estats financers adjunts són bàsicament els establerts per l’esmentada Circular 4/1991 del Banc

d’Espanya, com també per les modificacions posteriors d’aquesta, produïdes bàsicament per les

mencionades Circulars 11/1993 i 6/1994 del Banc d’Espanya. No existeix cap principi comptable

obligatori que no s’hagi aplicat en l’elaboració dels estats financers adjunts. Els més importants

es resumeixen a continuació:

a) Principi de la meritació. Els ingressos i les despeses es registren en funció del seu flux real,

amb independència del flux monetari o financer que se’n deriva (amb l’excepció indicada en

el punt c1).

b) Principi del registre. Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren el dia en

què es produeixen, que pot ser diferent de la seva data-valor, d’acord amb la qual es calculen

els ingressos i despeses per interessos.

c) Normes de valoració i pràctiques de comptabilitat aplicades. D’acord amb el que

disposa la normativa del Banc d’Espanya:

c1) Els interessos meritats per deutors classificats com a dubtosos, inclosos els de risc-país,

s’abonen a resultats en el moment del seu cobrament, la qual cosa és una excepció al

principi de la meritació.

c2) Transaccions en moneda estrangera:

Els actius i passius en moneda estrangera, incloent els de les societats dependents a

l’estranger, i les operacions de compra-venda de divises contractades i no vençudes, que

són de cobertura, s’han convertit a pessetes utilitzant el tipus de canvi mitjà del mercat

de divises de comptat espanyol corresponent als tancaments dels exercicis 1994 i 1993,

a excepció de:

– Les reserves de les societats dependents i les inversions permanents en valors

denominats en divises i finançats en pessetes, que s’han valorat a tipus de canvi històrics.

– Els comptes d’ingressos i despeses de les societats dependents estrangeres, que s’han

convertit al tipus de canvi mitjà de cada exercici.

Les operacions de compra-venda de divises a termini contractades i no vençudes, que

no són de cobertura, es valoren als tipus de canvi del mercat de divises a termini,

publicats pel Banc d’Espanya al tancament de cada exercici.

Les diferències de canvi es registren íntegrament pel net en el capítol

«Beneficis/Pèrdues per operacions financeres» dels comptes de pèrdues i guanys

adjunts, i amb contrapartida a l’epígraf «Altres actius/passius - Diferències de canvi per

operacions a termini» dels balanços de situació adjunts, per la part corresponent a

operacions a termini.

Les diferències negatives i positives de canvi per consolidació es registren en els

capítols «Pèrdues en societats consolidades» i «Reserves en societats consolidades» dels

balanços de situació consolidats adjunts, respectivament, deduïda la part de

l’esmentada diferència que correspon a accionistes minoritaris.

c3) Pel que fa a les inversions creditícies i d’altres actius a cobrar, i fons de provisió per a

insolvències:

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment als epígrafs «Crèdits sobre clients» i

«Entitats de crèdit» de l’actiu dels balanços de situació adjunts, es comptabilitzen

generalment per l’import efectiu lliurat o disposat pels deutors, llevat dels actius a

descompte, que ho són pel seu import nominal, i la diferència entre aquest import i

l’efectiu disposat es registra en els comptes de periodificació del passiu dels balanços de

situació adjunts.
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El fons de provisió per a insolvències té per objecte cobrir les pèrdues que es puguin

produir en la recuperació de les inversions creditícies i altres riscs, fins i tot de firma. 

El compte s’ha abonat per les dotacions carregades als comptes de pèrdues i guanys, i s’ha

carregat per les cancel·lacions de deutes considerats incobrables i per la recuperació dels

imports prèviament dotats.

Els fons de provisió per a insolvències a 31 de desembre de 1994 i 1993 s’han determinat

de manera individual d’acord amb allò que estableix l’esmentada Circular 4/1991 del Banc

d’Espanya.

Per a la cobertura d’aquelles pèrdues que es puguin manifestar en el futur en riscs no

identificats individualment com a problemàtics en el moment actual, i seguint la

normativa del Banc d’Espanya, s’han dotat provisions genèriques que han suposat per a

les entitats de crèdit l’1% de la inversió creditícia, títols de renda fixa, passius contingents i

actius dubtosos sense cobertura obligatòria. En el cas de determinats crèdits hipotecaris,

d’acord amb la mateixa normativa, la provisió genèrica dotada ha estat del 0,5 %.

c4) Cartera de valors:

c4.1) Durant l’exercici 1993 i el primer semestre de l’exercici 1994, la cartera de valors es va 

classificar i valorar de la manera següent:

c4.1.1) De renda fixa. Cartera d’inversió

Els valors de renda fixa que integraven la cartera d’inversió es van presentar al seu preu

d’adquisició o al de mercat, el menor dels dos, considerant com a valor de mercat la

cotització mitjana del darrer trimestre o la de l’últim dia de cotització (la que fos menor).

L’import dels descomptes d’emissió meritats i no vençuts figurava a l’epígraf «Comptes de

periodificació» de l’actiu dels balanços de situació adjunts.

D’acord amb l’esmentada Circular 4/1991 i la Circular 18/1992, del 16 d’octubre,

ambdues del Banc d’Espanya, i amb l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda del 28 de

desembre de 1992, es va constituir una provisió per tal de cobrir les minus-vàlues

existents, el saldo de la qual figurava al compte «Fons de fluctuació de valors». Aquest fons

va minorar els epígrafs «Deutes de l’Estat» i «Obligacions i d’altres títols de renda fixa»

dels balanços de situació adjunts. Així mateix, per a aquells valors de l’activitat financera

de venciment residual superior a dos anys, es va carregar al compte de pèrdues i guanys

només la part proporcional de la dotació que corresponia a aquest període de dos anys, i

la resta es va registrar a l’epígraf «Comptes de periodificació».

c4.1.2) De renda fixa. Cartera de negociació

Els valors de renda fixa que integraven la cartera de negociació es van presentar al seu

valor de cotització de l’últim dia hàbil de cada exercici. Les diferències que es produïen 

per les variacions de valoració respecte del seu preu d’adquisició es van registrar pel net 

en el compte de pèrdues i guanys, en el capítol «Beneficis/Pèrdues per operacions

financeres».

c4.1.3) De renda variable

Els títols de renda variable es van registrar al balanç pel seu preu d’adquisició

regularitzat i/o actualitzat, si esqueia, o al seu valor de mercat, el que fos menor, amb

excepció de les participacions en empreses del Grup, no consolidables, i de les

participacions en altres empreses en les quals es posseïa una participació del 20% com a

mínim (si no cotitzaven a Borsa) o del 10 % (si hi cotitzaven). Aquestes participacions es

mostraven pel valor de la fracció que representaven del net patrimonial de la filial o

empresa associada, corregit en l’import de les plus-vàlues tàcites existents en el moment

de l’adquisició que encara perduraven, fins al límit del preu d’adquisició.

Per a la resta dels títols representatius del capital, el valor de mercat es va determinar

d’acord amb els criteris següents:
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– Títols cotitzats: cotització mitjana de l’últim trimestre o cotització de l’últim dia de

l’exercici, la que fos menor.

– Títols no cotitzats: el valor teòrico-comptable de la participació, obtingut a partir de

l’últim balanç de situació disponible.

D’acord amb l’esmentada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, es va constituir una

provisió per tal de cobrir les minus-vàlues existents, el saldo de la qual figura al compte

«Fons de fluctuació de valors». Aquest Fons va minorar els epígrafs «Accions i d’altres

títols de renda variable», «Participacions» i «Participacions en empreses del grup» dels

balanços de situació adjunts (vegeu Notes 9.2, 9.3 i 9.4).

c4.2) Durant el segon semestre de l’exercici 1994, i d’acord amb allò que disposa la mencionada 

Circular 6/1994 del Banc d’Espanya, la cartera de valors ha quedat classificada i valorada

de la manera següent:

c4.2.1) Els valors de renda fixa poden figurar en la cartera de negociació, en la cartera 

d’inversió ordinària, o en la cartera d’inversió a venciment.

Pel que fa als valors de renda fixa situats dins la cartera de negociació, l’aplicació de 

l’esmentada Circular 6/1994 del Banc d’Espanya no ha suposat cap canvi. Així doncs, els

valors de renda fixa que integren la cartera de negociació es presenten al seu valor de

cotització de l’últim dia hàbil de cada exercici. Les diferències que es produeixen per 

les variacions de valoració, respecte del seu preu d’adquisició, es regularitzen pel net 

en el compte de pèrdues i guanys, en el capítol «Beneficis/Pèrdues per operacions

financeres».

En relació als valors de renda fixa situats dins la cartera d’inversió ordinària, es 

presenten tal com s’indica a continuació:

– Els valors adquirits a descompte, amb rendiments implícits i termini original fins a

12 mesos, pel seu valor de reemborsament.

– Tots els altres valors inclosos en aquesta cartera es comptabilitzen, inicialment, pel seu

preu d’adquisició ex-cupó. La diferència, positiva o negativa, entre el preu d’adquisició i

el valor de reemborsament es periodifica mensualment per la taxa interna de rendibilitat

durant la vida residual del valor, i es corregeix el preu inicial del títol amb abonament o

càrrec al compte de pèrdues i guanys. La valoració resultant s’anomena preu

d’adquisició corregit. Trimestralment, i per tant a fi d’exercici, es calcula per a cada classe

de valor la diferència entre el valor de mercat i el valor anomenat preu d’adquisició

corregit, i per una part es carrega el sumatori de les diferències negatives en un compte

periodificador d’actiu, mentre que el sumatori de les diferències positives s’abona a

l’esmentat compte periodificador fins a l’import de les diferències negatives. La

contrapartida d’aquests moviments és el fons de fluctuació de valors. Aquest fons minora

els epígrafs «Deutes de l’Estat» i «Obligacions i d’altres títols de renda fixa» dels balanços

de situació adjunts (vegeu Notes 6 i 9.1).

En cas d’alienació, els beneficis o pèrdues respecte del preu d’adquisició corregit es 

porten a resultats, i en el cas dels primers es dota una provisió, integrada en el fons de

fluctuació de valors, pel seu import. Aquestes provisions s’apliquen, al tancament del

trimestre, al compte de periodificació actiu esmentat en el paràgraf anterior fins al saldo

calculat en aquest moment per a aquest compte, i se n’allibera l’excés; això no obstant, les

provisions alliberades tornen a constituir-se en trimestres posteriors del mateix exercici si s’hi

produeix un augment de l’esmentat compte de periodificació.

Per últim, els valors de renda fixa situats a la cartera d’inversió a venciment són aquells

que ”la Caixa” ha decidit mantenir en cartera fins a la data de la seva amortització,

complerts tots els requisits indicats en l’esmentada Circular 6/1994 del Banc d’Espanya.

Aquests títols es presenten valorats de la mateixa manera que els que figuren en la 

cartera d’inversió ordinària, però per a aquests no cal constituir el fons de fluctuació de

valors.
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Els resultats de les alienacions que puguin produir-se es porten al compte de pèrdues i

guanys com a resultats extraordinaris, però en cas de guany, es dota una provisió

específica pel mateix import i es disposa linealment d’aquesta provisió al llarg de la vida

residual del valor venut.

c4.2.2) Els valors de renda variable poden figurar en les carteres de negociació, d’inversió 

ordinària, o en la de participacions permanents. Es registren a la cartera de participacions

permanents aquells valors destinats a servir de manera duradora les activitats de 

”la Caixa” o del Grup Financer.

Pel que fa a la valoració dels títols de renda variable, la mencionada Circular 6/1994 del 

Banc d’Espanya no suposa cap canvi, per la qual cosa es regeix pel descrit en el punt c4.1.3.

c5) Actius materials:

L’immobilitzat material propi i l’afecte a l’Obra Social es presenten al seu preu

d’adquisició, net de la seva corresponent amortització acumulada.

El preu d’adquisició està regularitzat i actualitzat d’acord amb les normes legals

aplicables.

L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil

estimada dels diferents elements de l’actiu immobilitzat que es mostren a continuació:

Amortització de l’immobilitzat

Anys de vida útil estimada

Immobles

Construcció 50-75

Instal·lacions 8-25

Mobiliari i instal·lacions 5-20

Equips electrònics 4-8

Altres 3-14

Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es carreguen al

compte de pèrdues i guanys.

c6) Pensions i subsidis al personal:

D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, ”la Caixa” i algunes de les seves filials estan

obligades a complementar les percepcions de la Seguretat Social als seus empleats o

drethavents en els casos de jubilació, invalidesa, viduïtat i orfenesa.

Amb efecte des de l’1 de gener de 1994, ”la Caixa” ha contractat una pòlissa

d’assegurances amb la seva filial RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros per garantir els

pagaments per complements de pensions del seu personal passiu de l’Estat espanyol,

actual i futur, com també les prestacions de viduïtat, orfenesa i invalidesa del seu personal

actiu. L’any 1994, ”la Caixa” ha satisfet la prima corresponent als compromisos meritats

fins al 31 de desembre de 1993, com també la meritada en l’exercici 1994 i ha adquirit el

compromís de pagar les primes anuals que corresponguin per mantenir la cobertura dels

seus compromisos per pensions. Aquestes obligacions van estar cobertes fins al 31 de

desembre de 1993 per un fons de pensions intern no assegurat i dotat anualment per 

”la Caixa” amb l’import necessari per tal de cobrir el passiu meritat per complements de

jubilació, invalidesa, viduïtat i orfenesa, calculat pel mètode de capitalització individual.

La resta de filials cobreixen aquestes obligacions mitjançant un fons de pensions intern no

assegurat, dotat anualment amb l’import necessari calculat pel mètode de capitalització

individual (vegeu Nota 15).

c7) Impost sobre Societats:

”la Caixa” i les societats dependents han registrat com a despesa de l’exercici l’import 

meritat de l’Impost sobre Societats, que es calcula en funció del resultat econòmic, 
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augmentat o disminuït, si escau, per les diferències permanents amb el resultat fiscal,

entès aquest com la base imposable de l’esmentat impost.

Els anys 1994 i 1993, d’acord amb les normes del Banc d’Espanya, s’han registrat els

impostos anticipats per dotacions al fons de pensions no deduïbles, amb les limitacions

establertes en l’esmentada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya (vegeu Nota 28).

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per inversions en elements nous de

l’immobilitzat material, per doble imposició i bonificacions, es considera com un import

menor de l’Impost sobre Societats de cada exercici (vegeu Nota 28). Per tal que aquestes

deduccions siguin efectives s’hauran de complir els requisits establerts en la normativa

vigent.

c8) Fons de Garantia de Dipòsits:

Les contribucions al Fons de Garantia de Dipòsits en Entitats de Crèdit establertes 

al RDL 18/1982, del 24 de setembre, com també a la Circular 1/1988 del Banc d’Espanya,

del 8 de gener, s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què se satisfan.

c9) Indemnitzacions per acomiadament:

D’acord amb la legislació vigent, existeix l’obligació d’indemnitzar aquells empleats que

puguin ser acomiadats sense causa justificada. No existeix cap pla de reducció de personal

que faci necessària la dotació d’una provisió per aquest concepte.

c10) Segregació entre les activitats financera i d’assegurances:

En el balanç i compte de pèrdues i guanys de l’exercici 1993, els actius i passius

corresponents a cada activitat es trobaven identificats i segregats als registres comptables

de l’Entitat, com també els ingressos i despeses que generaven (vegeu Annex 1). Les

despeses d’explotació, com que no estaven identificades, es repartien en funció del nombre

d’operacions, com també dels saldos de cada activitat i del temps necessari estimat per a la

realització de cada operació.

Tal com s’especifica a la Nota 3, l’1 de gener de 1994 ”la Caixa” va procedir a transferir

tot el seu negoci assegurador a Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y

Reaseguros.

c11) Actius immaterials:

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts inclou despeses d’ampliació de capital

de societats dependents. Aquestes despeses s’amortitzen en un termini màxim de cinc

anys.

c12) Fons de comerç de consolidació:

Aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts recull les diferències de

consolidació, pendents d’amortitzar, originades en l’adquisició d’accions de societats

dependents consolidades pels mètodes d’integració global o proporcional, o pel

procediment de posada en equivalència. S’amortitzen linealment en un període màxim de

cinc anys.

5) Determinació del patrimoni i excedent de l’exercici

Els comptes anuals adjunts es presenten d’acord amb els models establerts pel Banc

d’Espanya per a les entitats de crèdit. A fi d’avaluar el patrimoni net consolidat atribuïble al

Grup, a 31 de desembre de 1994 i 1993, s’han de considerar els següents epígrafs dels balanços

de situació adjunts:
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Milions de pessetes

1994 1993

Fons de dotació 500 500

Reserves 294.967 271.570

Reserves en societats consolidades 26.225 23.508

Pèrdues en societats consolidades (11.268) (676)

Subtotal 310.424 294.902

Beneficis de l’exercici atribuïts al grup 47.619 42.203

Total 358.043 337.105

El detall de l’aplicació de l’excedent de ”la Caixa” dels exercicis 1994 i 1993 és el següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Dotació al Fons Obra Social 8.630 15.010

Dotació a Reserves 31.840 24.386

Dotació a Reserves per a inversió a Canàries 464 –

Excedent 40.934 39.396

L’article 27 de la Llei 19/1994, del 6 de juliol, estableix que les societats i les altres entitats

jurídiques subjectes a l’Impost sobre Societats tindran dret a la reducció, en la base imposable

d’aquest impost, del 90% de la part del benefici no distribuït que hagi estat obtingut en

establiments situats a les Illes Canàries. Existeix l’obligació de reinvertir aquests imports a les

Illes Canàries en un període màxim de tres anys.

Els resultats de les societats dependents que componen el Grup Financer ”la Caixa”

s’aplicaran de la manera que acordin les respectives Juntes Generals d’Accionistes.

6) Deutes de l’Estat

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull el valor nominal de les lletres del

Tresor adquirides en ferm; el valor d’adquisició, corregit conforme a l’esmentada Circular

6/1994 del Banc d’Espanya, dels bons de l’Estat, obligacions de l’Estat i d’altres deutes que

formen part de les carteres d’inversió ordinària i a venciment, i el valor de mercat de bons,

obligacions i lletres que integren la cartera de negociació, com també el valor nominal dels

certificats del Banc d’Espanya adquirits el 1990 en compliment d’allò que disposa la Circular

2/1990, del Banc d’Espanya, del 27 de febrer, sobre coeficient de caixa dels intermediaris

financers. Aquests certificats, que s’amortitzen semestralment a partir del mes de març de 1993

fins al setembre de l’any 2000, meriten un interès anual del 6%.
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A 31 de desembre, la composició del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts

és la següent:

Deutes de l’Estat

Milions de pessetes

Cartera Cartera inversió Cartera inversió
negociació ordinària a venciment Total 1994 1993

Certificats del Banc d’Espanya – 141.422 – 141.422 155.854

Lletres del Tresor 20.314 1.119.477 1.894 1.141.685 933.224

Bons de l’Estat 192 274.765 369.731 644.688 117.797

Obligacions de l’Estat 42 24.861 408 25.311 117.949

Altres – 72 – 72 851

Subtotal 20.548 1.560.597 372.033 1.953.178 1.325.675

Altres periodificacions
(Circular 6/1994 del Banc d’Espanya) – 556 – 556 –

Fons de fluctuació de valors – (790) – (790) (35)

Total 20.548 1.560.363 372.033 1.952.944 1.325.640

L’any 1994, la rendibilitat anual mitjana sobre el valor efectiu de les lletres del Tresor i del

deute de l’Estat ha estat del 8,21% i del 10,97%, respectivament. L’any 1993 va ser del 12,69% i

del 12,55%. ”la Caixa” té adquirits temporalment a d’altres entitats de crèdit: 1.706 milions en

lletres del Tresor, 73.412 milions en bons de l’Estat i 37.557 milions en obligacions de l’Estat

(vegeu Nota 7); i té cedits a entitats de crèdit i a d’altres creditors: 1.020.180 milions en lletres

del Tresor, 428.612 milions en bons de l’Estat i 61.298 milions en obligacions de l’Estat. L’any

1993, ”la Caixa” tenia adquirits temporalment a d’altres entitats de crèdit: 88.146 milions 

en lletres del Tresor, 174.936 milions en bons de l’Estat i 82.603 milions en obligacions de

l’Estat i tenia cedits 923.470 milions en lletres del Tresor, 286.418 milions en bons de l’Estat i

155.182 milions en obligacions de l’Estat. Aquestes cessions figuren comptabilitzades, al 

seu valor efectiu, al passiu del balanç de situació, als capítols «Entitats de crèdit» i «Dèbits 

a clients».

El desglossament d’aquest epígraf a 31 de desembre, per terminis de venciment, és el següent:

Milions de pessetes

1994

Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total
i un any

Certificats del Banc d’Espanya 9.148 9.669 93.950 28.655 141.422

Lletres del Tresor 393.590 748.095 – – 1.141.685

Bons de l’Estat 10.280 14.448 619.960 – 644.688

Obligacions de l’Estat – – 1.153 24.158 25.311

Altres – 1 4 67 72

Total 413.018 772.213 715.067 52.880 1.953.178
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Milions de pessetes

1993

Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total
i un any

Certificats del Banc d’Espanya 8.222 8.564 84.434 54.634 155.854

Lletres del Tresor 310.365 549.594 73.265 – 933.224

Bons de l’Estat 9.271 17.873 90.653 – 117.797

Obligacions de l’Estat 34.387 29.325 – 54.237 117.949

Altres 553 130 3 165 851

Total 362.798 605.486 248.355 109.036 1.325.675

L’import corresponent a la cartera de negociació a 31 de desembre de 1993 era de

10.863 milions de pessetes.

L’evolució del fons de fluctuació de valors dels exercicis 1994 i 1993 és la següent:

Evolució del «Fons de fluctuació de valors»

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 35 2.348

Més: Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici 206 –

Dotació amb càrrec a «Comptes de periodificació»
(Circulars 18/1992 i 6/1994 del Banc d’Espanya) 556 –

Menys: Disponibilitat amb abonament a «Comptes de periodificació»
(Circular 18/1992 del Banc d’Espanya) – (86)

Fons que han quedat disponibles (7) (2.227)

Saldo al tancament de l’exercici 790 35

La valoració de les carteres de negociació i d’inversió, a 31 de desembre de 1994, i els traspassos

que s’hi han produït durant l’exercici, són els següents:

Cartera de negociació. Valor d’adquisició

Milions de pessetes

Lletres del Tresor 19.496

Bons de l’Estat 192

Obligacions de l’Estat 42

Total 19.730

Cartera d’inversió. Valor a preus de mercat a 31-12-1994

Milions de pessetes

Ordinària A venciment

Bons de l’Estat 268.894 362.976

Obligacions de l’Estat 25.424 410

Lletres del Tresor 1.080.015 1.854

Altres valors de renda fixa de l’Estat 38 –

Total 1.374.371 365.240
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La diferència entre preu de mercat i valor comptable no suposa una minus-vàlua per a

l’Entitat ja que cal tenir en compte els aspectes següents:

Els rendiments pendents de meritació de les lletres del Tresor ascendeixen a 38.385 milions

de pessetes.

D’acord amb la normativa del Banc d’Espanya, la dotació al fons de fluctuació de valors de la

cartera cedida es limita a la part proporcional corresponent al període comprès entre la

finalització de la cessió i el venciment del títol.

Traspassos entre carteres

Milions de pessetes

Altes Baixes Total

Cartera de negociació 192 (27.683) (27.491)

Cartera d’inversió ordinària 27.683 (180.470) (152.787)

Cartera d’inversió a venciment 180.278 – 180.278

Total 208.153 (208.153) –

El traspàs de la cartera d’inversió ordinària a la cartera d’inversió a venciment és degut a

l’existència de finançaments vinculats, de termini equiparable a la seva vida residual.

Els criteris de classificació de les carteres establerts pel Grup Financer ”la Caixa”, d’acord amb

allò que disposa la mencionada Circular 6/1994 del Banc d’Espanya, es detallen a la Nota 9.

7) Entitats de crèdit

El detall d’aquests epígrafs de l’actiu i del passiu dels balanços de situació adjunts és el següent:

Així mateix, el detall per moneda, per naturalesa i per terminis de venciment, és el següent:

Per moneda

Milions de pessetes
Actiu

1994 1993

En pessetes 842.598 988.383

En moneda estrangera 1.119.902 1.423.807

Total 1.962.500 2.412.190

Entitats de crèdit (Passiu)

Milions de pessetes

1994 1993

A la vista 16.550 26.195

A termini o amb preavís 1.128.261 798.539

Total 1.144.811 824.734

Entitats de crèdit (Actiu)

Milions de pessetes

1994 1993

A la vista 57.835 62.430

Altres crèdits 1.905.029 2.349.760

Subtotal 1.962.864 2.412.190

Menys:

Fons de provisió per a 

insolvències (245) –

Fons de risc-país (119) –

Total 1.962.500 2.412.190
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Milions de pessetes
Passiu

1994 1993

En pessetes 904.622 552.720

En moneda estrangera 240.189 272.014

Total 1.144.811 824.734

Per naturalesa

Milions de pessetes
Actiu

1994 1993

Comptes mutus, efectes rebuts per aplicació i préstecs de valors 15.617 22.656

Comptes a termini 1.764.231 1.915.698

Altres comptes 9.717 71.563

Xecs a càrrec d’entitats de crèdit i d’altres 42.125 39.906

Adquisició temporal d’actius 130.487 362.367

Actius dubtosos nets dels fons de provisió 323 –

Total 1.962.500 2.412.190

Milions de pessetes
Passiu

1994 1993

Comptes mutus i aplicació d’efectes 10.687 14.741

Comptes a termini 505.066 382.939

Altres comptes 6.125 78.727

Banc d’Espanya 397.123 204.075

Cessió temporal d’actius 165.932 143.782

Altres conceptes 59.878 470

Total 1.144.811 824.734

La totalitat d’«Entitats de crèdit» de l’exercici 1994 correspon a tercers.

Per terminis de venciment (Actius)

Milions de pessetes

«Altres crèdits» al 31-12-1994
Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total Tipus

i un any d’interès

Comptes a termini 1.442.058 301.710 3.684 16.778 1.764.230 7,89

Altres comptes 8.222 53 – – 8.275

Adquisició temporal d’actius 99.881 28.527 2.079 – 130.487 8,18

Préstecs de valors 374 – – – 374

Actius dubtosos nets

dels fons de provisió 323 – – – 323

Altres 976 – – – 976

Total 1.551.834 330.290 5.763 16.778 1.904.665
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Milions de pessetes

«Altres crèdits» al 31-12-1993
Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total Tipus

i un any d’interès

Comptes a termini 1.533.244 263.930 105.728 13.825 1.916.727 12,49

Altres comptes 70.666 – – – 70.666

Adquisició temporal d’actius 297.876 62.412 2.079 – 362.367 11,21

Total 1.901.786 326.342 107.807 13.825 2.349.760

Per terminis de venciment (Passius)

Milions de pessetes

«A termini o amb preavís» al 31-12-1994
Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total Tipus

i un any d’interès

Banc d’Espanya 397.123 – – – 397.123 7,86

Comptes a termini 422.254 81.266 1.546 – 505.066 6,74

Altres comptes 58.291 1.499 350 – 60.140

Cessió temporal d’actius 156.288 8.875 444 325 165.932 7,79

Total 1.033.956 91.640 2.340 325 1.128.261

Milions de pessetes

«A termini o amb preavís» al 31-12-1993
Fins a 3 mesos Entre 3 mesos Entre 1 i 5 anys Més de 5 anys Total Tipus

i un any d’interès

Banc d’Espanya 204.075 – – – 204.075 11,40

Comptes a termini 254.979 74.085 25.302 28.638 383.004 10,45

Altres comptes 67.678 – – – 67.678

Cessió temporal d’actius 132.014 11.725 23 20 143.782 10,67

Total 658.746 85.810 25.325 28.658 798.539

8) Crèdits sobre clients

A 31 de desembre de 1994 i 1993, la composició dels crèdits sobre clients segons la moneda de

contractació de les operacions és la següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Crèdits en pessetes 3.128.090 2.794.262

Crèdits en moneda estrangera 331.904 320.843

Subtotal 3.459.994 3.115.105

Menys: Fons de provisió per a insolvències (95.254) (102.091)

Fons de risc-país – (83)

Subtotal (95.254) (102.174)

Total 3.364.740 3.012.931
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A 31 de desembre de 1994, del total de «Crèdits sobre clients» 17.899 milions de pessetes

corresponen a empreses del Grup no consolidables i 6.735 milions de pessetes, a empreses

associades.

A continuació es detalla aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, sense deduir els

saldos dels comptes «Fons de provisió per a insolvències» i «Fons de risc-país» atenent al sector,

al termini residual i a la naturalesa de les operacions de crèdit:

Per sectors

Milions de pessetes

1994 1993

Administracions públiques 364.491 241.514

Altres sectors residents 2.725.227 2.514.525

No residents 370.276 359.066

Total 3.459.994 3.115.105

Per terminis residuals

Milions de pessetes

1994 1993

Fins a 3 mesos 221.730 265.596

Entre 3 mesos i 1 any 408.478 434.794

Entre 1 any i 5 anys 1.110.820 975.262

Més de 5 anys 1.718.966 1.439.453

Total 3.459.994 3.115.105

Per naturalesa

Milions de pessetes

1994 1993

Administració central 65.113 37.237

Administracions territorials 291.351 202.264

Administració de la Seguretat Social 9.626 383

Crèdit comercial 91.364 87.404

Deutors amb garantia real 1.905.833 1.732.641

Altres deutors a termini 699.770 649.029

Deutors a la vista i diversos 111.854 85.859

Arrendaments financers 79.445 71.897

Actius dubtosos 205.638 248.391

Total 3.459.994 3.115.105
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El moviment que s’ha produït durant els exercicis 1994 i 1993 en el saldo del compte «Fons de

provisió per a insolvències», que minora l’epígraf «Crèdits sobre clients» dels balanços de

situació adjunts, es detalla a continuació:

Fons de provisió per a insolvències

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 102.091 82.051

Més: Dotació neta amb càrrec a resultats 36.707 52.520

Variació del perímetre de consolidació 4.698 (36)

Diferències de canvi 323 2.466

Traspassos des d’altres fons (vegeu Notes 9 i 15) 2.210 –

Menys: Cancel·lació per traspassos a crèdits en suspens (25.727) (21.886)

Fons que han quedat disponibles (24.714) (11.260)

Altres moviments (334) (1.764)

Saldo al tancament de l’exercici 95.254 102.091

En l’exercici 1994, les amortitzacions sense fons i les recuperacions d’actius en suspens han

ascendit a 13.362 i 4.841 milions de pessetes, respectivament. Pel que fa a 1993, van ascendir a

10.129 i 5.468 milions de pessetes, respectivament.

A 31 de desembre de 1994 i 1993 no existeixen crèdits sobre clients de durada indeterminada.

En el quadre que recull la naturalesa de les operacions de crèdit, els béns cedits en règim

d’arrendament financer es reflecteixen al compte «Arrendaments financers» pel principal de les

quotes pendents de venciment, més el valor residual de l’opció de compra, sense incloure les

càrregues financeres ni l’Impost sobre el Valor Afegit.

9) Cartera de valors

La composició de la cartera de valors, deduït el fons de fluctuació de valors, a 31 de desembre

de 1994 i 1993, és la següent:

Milions de pessetes

Cartera Cartera inversió Cartera inversió
Cartera de

negociació ordinària a venciment
participacions Total 1994 1993

permanents

Obligacions i d’altres valors

de renda fixa – 102.857 26.980 – 129.837 178.116

Accions i d’altres títols

de renda variable – 17.147 – 73 17.220 29.710

Participacions – – – 87.136 87.136 90.345

Participacions en empreses

del grup – – – 195.570 195.570 184.122

Total – 120.004 26.980 282.779 429.763 482.293
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El moviment que s’ha produït durant els exercicis 1994 i 1993 en el saldo del compte «Fons de

fluctuació de valors» es detalla a continuació:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 7.579 4.967

Més: Variació del perímetre de consolidació 352 2

Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici 1.030 5.405

Dotació amb càrrec a comptes de periodificació
(Circulars 18/1992 i 6/1994 del Banc d’Espanya) 1.834 –

Diferències de canvi 5 –

Menys: Disponibilitat amb abonament a comptes de periodificació
(Circular 18/1992 del Banc d’Espanya) – (755)

Disponibilitat amb abonament a reserves
(Ordre Ministerial del 28-12-1992) – (624)

Utilització de fons (844) (98)

Fons que han quedat disponibles (1.078) (1.318)

Traspàs a fons d’insolvències (35) –

Saldo al tancament de l’exercici 8.843 7.579

A les notes 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 es detalla l’evolució que han sofert en els exercicis 1994 i 1993

cadascun dels epígrafs dels balanços adjunts que componen la cartera de valors. Així mateix,

s’informa dels traspassos entre carteres, dels valors de mercat de les carteres d’inversió

ordinària i a venciment, i dels valors d’adquisició de la cartera de negociació.

En compliment de l’esmentada Circular 6/1994 del Banc d’Espanya, ”la Caixa” i les entitats de crèdit

espanyoles que controla han fixat els criteris següents en relació a la tipologia de carteres de valors:

a) Cartera de negociació: s’hi inclouen els valors la finalitat dels quals és la de beneficiar-se a

curt termini de les variacions en els preus.

b) Cartera d’inversió a venciment: s’hi inclouen els valors que ”la Caixa” i el seu Grup Financer

han decidit mantenir fins a la seva amortització, tenint capacitat financera per fer-ho, i que

bàsicament es troben vinculats a determinats riscs financers o cobertures del risc de variació

de tipus d’interès.

c) Cartera de participacions permanents: s’hi inclouen les participacions en empreses del Grup,

associades i aquelles que, sense poder ser considerades participacions en associades, l’Entitat

adquireix en concepte d’inversió permanent.

d) Cartera d’inversió ordinària: s’hi inclou la resta dels valors no classificats en cap de les

categories anteriors.
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9.1) Obligacions i d’altres valors de renda fixa

La cartera d’obligacions i d’altres valors de renda fixa es distribueix de la manera següent:

Milions de pessetes

Cartera inversió Cartera inversió Total 1994 1993
ordinària a venciment

Emissió pública. Cotitzats 1.410 629 2.039 23.930

Emissió pública. No cotitzats 57 – 57 2.288

Altres emissors espanyols. Cotitzats 7.724 – 7.724 57.750

Altres emissors espanyols. No cotitzats 61.583 – 61.583 66.500

Altres emissors estrangers. Cotitzats 23.407 26.351 49.758 18.028

Altres emissors estrangers. No cotitzats 8.684 – 8.684 9.634

Subtotal 102.865 26.980 129.845 178.130

Altres periodificacions
(Circular 6/1994 del Banc d’Espanya) 1.834 – 1.834 –

Menys: Fons de fluctuació de valors (1.842) – (1.842) (14)

Total 102.857 26.980 129.837 178.116

La rendibilitat mitjana anual de les obligacions i altres valors de renda fixa ha estat d’un

9,50% l’any 1994. L’any 1993 va ser d’un 12,44%.

En data 1 de gener de 1994 es van traspassar títols de renda fixa a Caixa de Barcelona

Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros per un total de 81.193 milions de pessetes

(vegeu Nota 3).

A 31 de desembre de 1994, el valor de mercat de la cartera d’inversió ordinària és de

103.677 milions de pessetes.

En l’exercici 1994 no s’han produït traspassos entre les carteres que afectin l’epígraf

«Obligacions i d’altres valors de renda fixa».

9.2) Accions i d’altres títols de renda variable

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull les accions i títols que representen

participacions en el capital d’altres societats per un valor inferior al 20% si aquestes no cotitzen

a Borsa, i al 3% si hi cotitzen, com també les participacions en fons d’inversió mobiliària.

Milions de pessetes

Cartera inversió
Cartera de

ordinària
participacions Total 1994 1993
permanents

Espanyols. Cotitzats 9.628 – 9.628 20.635

Espanyols. No cotitzats 3.349 73 3.422 3.296

Estrangers. Cotitzats 3.151 – 3.151 1.340

Estrangers. No cotitzats 2.540 – 2.540 4.962

Subtotal 18.668 73 18.741 30.233

Menys: Fons de fluctuació de valors (1.521) – (1.521) (523)

Total 17.147 73 17.220 29.710
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A 31 de desembre de 1994, el valor de mercat de la cartera d’inversió ordinària és de 17.800

milions de pessetes.

GesCaixa I, dependent de ”la Caixa”, és una societat gestora d’institucions d’inversió

col·lectiva que prové de la fusió de GesCaixa I, GesCaixa II, GesCaixa III i GDS-Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, SA, que forma part del Grup de societats dependents

consolidades relacionat a l’Annex 3.1 i gestiona quinze fons d’inversió. D’altra banda, CaixaBank

Gestión, SA, SGIIC, és una societat dependent de CaixaBank, SA que gestiona dos fons

d’inversió constituïts el 1993. D’una altra, Investing Gestión, SA, SGIIC és una societat

dependent del Banco de Europa, SA que gestiona quatre fons d’inversió. A 31 de desembre de

1994 i 1993, les participacions del Grup Financer ”la Caixa” en aquests fons sumen 129 i

645 milions de pessetes, respectivament. El patrimoni gestionat en els exercicis 1994 i 1993 és

de 876.335 i 808.090 milions de pessetes, respectivament.

Els moviments de l’epígraf «Accions i d’altres títols de renda variable» durant els exercicis

1994 i 1993 han estat:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo inicial 30.233 24.528

Compres i ampliacions de capital 10.653 9.015

Vendes (1.752) (5.629)

Traspassos i altres (20.393) 2.319

Saldo final 18.741 30.233

Les operacions més importants durant 1994 han estat: l’adquisició de participacions en fons

d’inversió denominats en divises per un valor de 993 milions de pessetes; l’adquisició d’accions

del Banco Español de Crédito, SA per un valor de 7.480 milions de pessetes; la venda de

participacions en fons d’inversió denominats en pessetes per 1.048 milions de pessetes i 

la cessió dels títols de Telefónica de España, SA, al seu valor comptable, a Caixa de 

Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros per 19.024 milions de pessetes 

(vegeu Nota 3).

Pel que fa a 1993, les operacions més importants foren: l’adquisició de participacions en fons

d’inversió denominats en divises per un valor de 1.759 milions de pessetes i la compra del 10%

del capital de l’empresa Eltec, SA per 393 milions de pessetes.

A l’Annex 3.3 es detallen: nom, domicili, activitat, percentatge de participació, capital 

social, reserves, resultats, valor segons llibres i dividends rebuts en l’exercici, de les

participacions directes i indirectes més significatives en accions i d’altres títols de renda

variable.

9.3) Participacions

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull els drets sobre el capital d’altres

societats que, sense pertànyer al Grup econòmic, mantenen amb aquest una vinculació durable

i tenen com a finalitat contribuir a l’activitat del Grup, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 185 de

la Llei de Societats Anònimes i de la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, és a dir, participacions

com a mínim del 20% si no cotitzen a Borsa o del 3% si hi cotitzen.
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Milions de pessetes

1994 1993

Espanyoles. Cotitzades 71.777 86.366

Espanyoles. No cotitzades 13.985 4.728

Estrangeres. Cotitzades – 183

Estrangeres. No cotitzades 2.505 926

Subtotal 88.267 92.203

Menys: Fons de fluctuació de valors (1.131) (1.858)

Total 87.136 90.345

La totalitat de «Participacions» de l’exercici 1994 correspon a participacions permanents.

Els moviments de l’epígraf «Participacions» durant els exercicis 1994 i 1993 han estat:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo inicial 92.203 116.602

Compres i ampliacions de capital 1.983 9.441

Vendes (3.285) (6.571)

Traspassos, ajustos de consolidació i d’altres (2.634) (1.866)

Efecte de la integració proporcional – (25.403)

Saldo final 88.267 92.203

Les operacions més importants durant 1994 han estat: la compra a Borsa d’accions de

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA per 938 milions de pessetes i la venda d’accions

d’aquesta mateixa companyia a Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA,

societat participada per ”la Caixa”, per 3.027 milions de pessetes (correspon a la part no

posseïda pel Grup). Cal indicar també el traspàs dels títols de Saba-Sociedad de Aparcamientos

de Barcelona, SA per 4.479 milions de pessetes a l’epígraf de «Participacions en empreses del

grup» a causa d’haver-se incrementat la participació en aquesta societat.

Pel que fa a 1993, les operacions més importants foren: l’adquisició d’una participació del

24,06% de Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA per 4.479 milions de pessetes

(vegeu Nota 1); la compra en Borsa d’accions de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

per 1.311 milions de pessetes i l’efecte de la integració proporcional de societats que l’any 1992

van ser consolidades pel procediment de posada en equivalència.

Les empreses en què l’Entitat dominant té participacions directament i indirecta, com a

mínim d’un 20% si no cotitzen a Borsa o d’un 3 % si hi cotitzen, i que no figuren als Annexos

3.1 i 3.2, es detallen a l’Annex 3.4.

9.4) Participacions en empreses del grup

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull la inversió en societats dependents no

consolidables per no estar la seva activitat directament relacionada amb la del Grup.
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Participacions permanents

Milions de pessetes

1994 1993

Espanyoles. Cotitzades 71.747 68.620

Espanyoles. No cotitzades 127.937 120.686

Estrangeres. Cotitzades – –

Estrangeres. No cotitzades 235 –

Subtotal 199.919 189.306

Menys: Fons de fluctuació de valors (4.349) (5.184)

Total 195.570 184.122

Els moviments de l’epígraf «Participacions en empreses del grup» durant els exercicis 1994 i

1993 han estat:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo inicial 189.306 128.607

Compres i ampliacions de capital 19.165 49.918

Vendes (1.476) (6.633)

Traspassos, ajustos de consolidació i altres (7.076) (5.193)

Efecte de la integració proporcional – 22.607

Saldo final 199.919 189.306

Les operacions més importants durant 1994 han estat: l’augment de la participació directa en

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) per la compra d’accions a Hisusa-Holding de

Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA per 3.895 milions de pessetes (correspon a la part no

posseïda pel Grup), amb l’objecte de reestructurar la cartera d’aquest holding; l’augment de la

participació directa en Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) per la compra

d’accions a Borsa per 2.059 milions de pessetes; la subscripció de l’ampliació de capital de Caixa

de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros per 4.394 milions de pessetes, i la

subscripció de l’ampliació de capital de RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros per 8.500

milions de pessetes. Cal indicar també la venda a Borsa de títols d’Autopistas Concesionaria

Española, SA (ACESA) per 868 milions de pessetes i, finalment, el traspàs des de

«Participacions» dels títols de Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA per 4.479

milions de pessetes.

Pel que fa a 1993, les operacions més importants foren: l’augment de la participació directa en

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) mitjançant l’adquisició de les accions que hi

posseïa l’INI, per 6.407 milions de pessetes; diverses compra-vendes a Borsa per un net a favor

de les vendes de 849 milions de pessetes, i subscripció de l’ampliació de capital per 2.714

milions de pessetes. D’altra banda, es va subscriure l’ampliació de capital d’Inmobiliaria

Colonial, SA per 16.001 milions de pessetes. L’efecte de la integració proporcional és

conseqüència de les participacions mantingudes en societats que l’any 1992 van ser

consolidades pel procediment de posada en equivalència.
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10) Actius immaterials i Fons de comerç de consolidació

Actius immaterials

El moviment de despeses amortitzables dels exercicis 1994 i 1993 és el següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 356 628

Addicions 151 327

Amortitzacions (206) (400)

Altres – (199)

Saldo al tancament de l’exercici 301 356

Fons de comerç de consolidació

El fons de comerç a 31 de desembre de 1994 correspon a l’adquisició de les societats

dependents Soteltur, SL i ChipCard, SA i al fons pendent d’amortitzar d’Eltec, SA. Pel que fa al

fons de comerç a 31 de desembre de 1993, estava format per l’adquisició de la societat

dependent Eltec, SA i d’altres que s’han amortitzat totalment dins l’exercici 1994.

11) Actius materials

La composició dels comptes de l’immobilitzat i les seves corresponents amortitzacions

acumulades i els moviments que s’hi han produït durant els exercicis de 1994 i 1993 són els següents:

Milions de pessetes

1994

Saldo inicial Altes Baixes Transferències Saldo final

”la Caixa” 266.989 31.688 (11.853) – 286.824

Terrenys i edificis d’ús propi 125.685 1.194 (86) (375) 126.418
Valor de l’actiu 142.853 3.202 (210) (556) 145.289
Fons d’amortització (17.168) (2.008) 124 181 (18.871)
Altres immobles 70.723 29.380 (11.081) 375 89.397
Valor de l’actiu en explotació 77.047 36.275 (17.547) (2.670) 93.105
Valor de l’actiu de l’Obra Social 14.946 664 (41) 3.109 18.678
Fons d’amortització d’immobles en explotació (11.636) (577) 3.368 (30) (8.875)
Fons d’amortització dels immobles de l’Obra Social (1.840) (231) 1 (34) (2.104)
Fons especial per a immobles procedents

de regularització de crèdits (7.794) (6.751) 3.138 – (11.407)
Mobiliari, instal·lacions i d’altres 70.581 1.114 (686) – 71.009
Valor de l’actiu en ús propi i explotació 136.922 14.552 (3.242) (230) 148.002
Valor de l’actiu de l’Obra Social 6.868 292 (41) 346 7.465
Fons d’amortització d’actius en ús propi i explotació (68.812) (12.913) 2.560 4 (79.161)
Fons d’amortització de l’immobilitzat de l’Obra Social (4.397) (817) 37 (120) (5.297)

Societats dependents 21.349 3.646 (2.392) – 22.603

Valor de l’actiu 31.179 8.153 (2.900) – 36.432
Fons d’amortització (8.726) (4.073) 333 – (12.466)
Fons especial per a immobles procedents

de regularització de crèdits (1.104) (434) 175 – (1.363)

Total consolidat 288.338 35.334 (14.245) – 309.427
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Milions de pessetes

1993

Saldo inicial Altes Baixes Transferències Saldo final

”la Caixa” 255.606 22.184 (10.801) – 266.989

Terrenys i edificis d’ús propi 123.465 (340) – 2.560 125.685
Valor de l’actiu 138.445 1.653 – 2.755 142.853

Fons d’amortització (14.980) (1.993) – (195) (17.168)

Altres immobles 65.718 17.777 (10.395) (2.377) 70.723
Valor de l’actiu en explotació 66.310 22.260 (8.790) (2.733) 77.047

Valor de l’actiu de l’Obra Social 19.755 59 (5.029) 161 14.946

Fons d’amortització d’immobles en explotació (12.693) (837) 1.707 187 (11.636)

Fons d’amortització dels immobles de l’Obra Social (2.536) (251) 939 8 (1.840)

Fons especial per a immobles procedents

de regularització de crèdits (5.118) (3.454) 778 – (7.794)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 66.423 4.747 (406) (183) 70.581
Valor de l’actiu en ús propi i explotació 124.474 17.510 (5.151) 89 136.922

Valor de l’actiu de l’Obra Social 7.145 418 (423) (272) 6.868

Fons d’amortització d’actius en ús propi i explotació (60.911) (12.705) 4.804 – (68.812)

Fons d’amortització de l’immobilitzat de l’Obra Social (4.285) (476) 364 – (4.397)

Societats dependents 15.374 7.932 (1.957) – 21.349

Valor de l’actiu 23.235 10.440 (2.496) – 31.179

Fons d’amortització (7.115) (1.998) 387 – (8.726)

Fons especial per a immobles procedents

de regularització de crèdits (746) (510) 152 – (1.104)

Total consolidat 270.980 30.116 (12.758) – 288.338

Els beneficis nets per venda d’actius materials corresponents als exercicis 1994 i 1993 han

estat de 16.798 i 7.689 milions de pessetes, respectivament, i es presenten en el capítol de

«Beneficis extraordinaris» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts.

12) Dèbits a clients

La composició d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts corresponents a 1994 i 1993,

segons la moneda de contractació de l’operació, és la següent:

Per monedes

Milions de pessetes

1994 1993

Pessetes 5.951.908 5.493.694

Moneda estrangera 430.384 410.448

Total 6.382.292 5.904.142

A 31 de desembre de 1994, del total de «Dèbits a clients», 418.663 milions de pessetes

corresponen a empreses del Grup i participades no consolidables.

Dins d’aquest epígraf, la rúbrica «Altres dèbits - A termini» recull, fonamentalment, l’import

dels deutes de l’Estat cedits amb compromís de recompra (vegeu Nota 6).

47



A 31 de desembre de 1994 i 1993, el detall per sectors és el següent:

Per sectors

Milions de pessetes

1994 1993

Administracions públiques 94.337 81.288

Altres sectors residents 5.615.298 5.182.555

No residents 672.657 640.299

Total 6.382.292 5.904.142

A 31 de desembre de 1994 i 1993, el detall per naturalesa del saldo que figura registrat a

«Altres sectors residents» s’indica a continuació:

Per naturalesa

Milions de pessetes

1994 1993

Comptes corrents 706.038 538.040

Comptes d’estalvi 1.005.849 902.670

Imposicions a termini 2.508.671 2.309.619

Cessió temporal d’actius 1.380.945 1.207.796

Operacions d’assegurança (vegeu Nota 3) – 218.565

Altres comptes 13.795 5.865

Total 5.615.298 5.182.555

El desglossament per venciments dels saldos que figuren registrats a les rúbriques «Dipòsits

d’estalvi - A termini» i «Altres dèbits - A termini» dels balanços de situació adjunts, s’indica a

continuació:

Dipòsits d’estalvi a termini

Milions de pessetes

1994 1993

Fins a 3 mesos 307.972 316.978

Entre 3 mesos i 1 any 2.078.178 2.317.524

Entre 1 any i 5 anys 632.788 158.503

Més de 5 anys 36.747 32.230

Total 3.055.685 2.825.235

Altres dèbits a termini

Milions de pessetes

1994 1993

Fins a 3 mesos 200.087 572.484

Entre 3 mesos i 1 any 911.770 501.614

Entre 1 any i 5 anys 283.027 134.118

Més de 5 anys 40.505 47.925

Total 1.435.389 1.256.141
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13) Provisions matemàtiques de les operacions d’assegurança

Amb efecte des del dia 1 de gener de 1994, ”la Caixa”, a l’empara d’allò que disposa l’esmentada

Llei 29/1991 sobre fusions i escissions d’empreses, ha procedit a transferir el seu negoci assegurador

a la seva filial Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros (vegeu Nota 3).

A 31 de desembre de 1993, les provisions matemàtiques de les operacions d’assegurança eren:

Milions de pessetes

1993

Venciment superior Venciment inferior
a 5 anys a 5 anys

Total

36.054 182.511 218.565

L’import de les despeses tècniques generades per les operacions d’assegurança, més les

dotacions a les provisions tècniques, menys les primes adquirides durant l’exercici, es va

presentar com a cost financer de creditors en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 1993.

14) Dèbits representats per valors negociables

A 31 de desembre de 1994, el Grup consolidat té pendents de venciment les emissions següents:

Emeses per ”la Caixa”

Emissió Liquidació Amortització

Import pendent
d’amortització

Data Sèrie
Import nominal Tipus d’interès Data Abonament

a 31-12-94
(milions de pessetes) nominal amortització cupons

(milions
de pessetes)

07-07-90 (*) 8a emissió (**) 50.000 10,575% 07-07-1995 Trimestral 46.693

20-07-93 (*) 1a CEPB (**) 20.000 9,650% 20-07-1996 Trimestral 18.537

20-12-93 2a CEPB (**) 20.000 7,300% 20-12-1996 Trimestral 20.000

15-06-93 IBEX 35 500 Variable 15-06-1996 Opcional cada 

6 mesos 418

Total 85.648

(*) Amb amortitzacions opcionals.
(**) Cèdules hipotecàries.

Emeses per CaixaBank France

Emissió Liquidació Amortització

Import pendent
d’amortització

Data Sèrie
Import nominal Tipus d’interès Data Abonament

a 31-12-94
(milions de FF) nominal amortització cupons

(milions de FF)
(milions

de pessetes)

30-12-86 – 400,0 8,5% 31-12-1996 Venciment 400,0 9.857

20-08-90 – 135,0 10,0% 20-08-1998 Venciment 135,0 3.327

05-11-90 – 150,0 11,0% 05-11-2000 Venciment 150,0 3.696

18-11-91 – 165,0 9,4% 18-11-2001 Venciment 165,0 4.066

18-12-91 – 35,0 9,4% 18-11-2001 Venciment 35,0 863

23-03-92 – 100,0 9,2% 23-03-2002 Venciment 100,0 2.464

Total 24.273

A 31 de desembre de 1994, CaixaLeasing, SA, SAF tenia emesos pagarés per 269 milions de

pessetes.
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A 31 de desembre de 1993, el Grup consolidat tenia pendents de venciment les emissions

següents:

Emeses per ”la Caixa”

Emissió Liquidació Amortització

Import pendent
d’amortització

Data Sèrie
Import nominal Tipus d’interès Data Abonament

a 31-12-93
(milions de pessetes) nominal amortització cupons

(milions
de pessetes)

07-07-90 (*) 8a emissió (**) 50.000 10,575% 07-07-1995 Trimestral 50.000

20-07-93 (*) 1a CEPB (**) 20.000 9,650% 20-07-1996 Trimestral 20.000

20-12-93 2a CEPB (**) 20.000 7,300% 20-12-1996 Trimestral 6.944

15-06-93 IBEX 35 500 Variable 15-06-1996 Opcional cada 
6 mesos 500

Total 77.444

(*) Amb amortitzacions opcionals.
(**) Cèdules hipotecàries.

Emeses per CaixaBank France

Emissió Liquidació Amortització

Import pendent
d’amortització

Data Sèrie
Import nominal Tipus d’interès Data Abonament

a 31-12-93
(milions de FF) nominal amortització cupons

(milions
de pessetes)

01-07-86 – 1,5 8,0% 01-01-1994 Venciment 37
30-12-86 – 400,0 8,5% 31-12-1996 Venciment 9.691

20-08-90 – 135,0 10,0% 20-08-1998 Venciment 3.271

05-11-90 – 150,0 11,0% 05-11-2000 Venciment 3.634

18-11-91 – 165,0 9,4% 18-11-2001 Venciment 3.997

18-12-91 – 35,0 9,4% 18-11-2001 Venciment 848

23-03-92 – 100,0 9,2% 23-03-2002 Venciment 2.423

Total 23.901

A 31 de desembre de 1993, CaixaLeasing, SA, SAF tenia pagarés per 122 milions de pessetes.

D’acord amb les disposicions vigents, ”la Caixa” afecta expressament les hipoteques que

constin inscrites al seu favor en garantia del capital i dels interessos de les emissions de cèdules

hipotecàries.

Els títols propis comprats per ”la Caixa” durant 1994 i 1993 per imports d’1 milió de pessetes i

10,7 milions de pessetes, respectivament, estan comptabilitzats a l’epígraf «Obligacions i d’altres

valors de renda fixa» de l’actiu dels balanços de situació adjunts.

A 31 de desembre de 1994 i 1993, les empreses del Grup tenen adquirits valors negociables

emesos per ”la Caixa” per uns imports de 82 i 84 milions de pessetes, respectivament.
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15) Provisions per a riscs i càrregues

El detall d’aquests fons en el balanç de situació consolidat és el següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Fons de pensionistes 1.949 219.490

Altres provisions 49.320 46.698

Total 51.269 266.188

El moviment del fons de pensions durant els exercicis 1994 i 1993 ha estat el següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 219.490 203.234

Més: Aportacions netes amb càrrec a resultats de l’exercici 311 25.709

Incorporació fons Banco de Europa, SA 920 –

Altres 33 –

Menys: Pensions pagades (68) (9.453)

Fons que han quedat disponibles (162) –

Subscripció d’una pòlissa d’assegurança amb RentCaixa, SA

de Seguros y Reaseguros (vegeu Nota 3) (218.575) –

Saldo al tancament de l’exercici 1.949 219.490

El saldo a 31 de desembre de 1994 correspon al fons necessari per atendre els 

compromisos per pensions causades i reconèixer els riscs meritats per pensions no causades,

corresponents al personal de les oficines d’Andorra, CaixaBank, SA i Banco de Europa, SA, 

i ha estat determinat a l’exercici 1994 segons un estudi actuarial realitzat per actuaris

independents.

Tal com s’explica a la Nota 3, el fons de pensions intern de ”la Caixa” per al personal

d’Espanya està cobert, des de l’1 de gener de 1994, per una pòlissa d’assegurances contractada

amb RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros. Les primes pagades a la companyia d’assegurances

durant l’any 1994 ascendeixen a 222.738 milions de pessetes, 4.163 dels quals corresponen a

l’import carregat en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 1994. A 31 de desembre de 1994,

l’import de les reserves matemàtiques corresponents a aquest contracte d’assegurances és de

234.539 milions de pessetes. Els pagaments per complements de pensions dels exercicis 1994 i

1993 han suposat 10.140 i 9.451 milions de pessetes, respectivament, i els corresponents a

l’exercici 1994 han estat reemborsats per RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros.

En «Altres provisions», s’inclouen fons especials en relació amb els conceptes següents:

Milions de pessetes

1994 1993

Fons per a passius contingents 1.530 2.083

Provisions per a operacions de futur 895 452

Altres fons específics 35.274 36.171

Fons Obra Social no computable per a recursos propis 11.621 7.992

Total 49.320 46.698
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Els anys 1994 i 1993, els moviments en «Altres provisions» han estat els següents:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 46.698 58.726

Més: Variació del perímetre de consolidació 695 47

Dotacions netes amb càrrec a resultats de l’exercici 13.897 6.167

Diferències de canvi 69 824

Traspassos des d’altres fons 15 1.764

Incorporació com a fons – 1.551

Menys: Fons que han quedat disponibles (5.687) (20.713)

Utilització de fons (339) (683)

Aplicació fons a cartera (3.853) (985)

Traspassos a d’altres fons (vegeu Nota 8) (2.175) –

Saldo al tancament de l’exercici 49.320 46.698

La partida «Dotacions netes amb càrrec a resultats de l’exercici» de l’any 1994 correspon

bàsicament a les dotacions a fons per a contingències fiscals (vegeu Nota 28.4), a immobles

procedents de regularització de crèdits i a la part no materialitzada en immobles de l’Obra

Social. Aquesta partida, l’any 1993 corresponia bàsicament a les dotacions a fons per a diverses

contingències i a la part no materialitzada en immobles de l’Obra Social.

La partida «Fons que han quedat disponibles» de l’any 1994 correspon bàsicament a les

disponibilitats dels fons per a diverses contingències, el manteniment dels quals no era necessari

a la fi de l’exercici. Aquesta partida, l’any 1993 corresponia bàsicament a les disponibilitats del

fons per a contingències fiscals, el manteniment del qual no era necessari (vegeu Nota 27).

16) Fons per a riscs generals

El moviment del «Fons per a riscs generals» durant els exercicis 1994 i 1993 ha estat el següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 327 3.925

Menys: Fons que han quedat disponibles (vegeu Nota 27) – (3.470)

Regularització fiscal i d’immobilitzat – (16)

Traspàs a fons especials específics (9) –

Previsió llibertat d’amortització RDL 2/1985 (vegeu Nota 19) (49) (112)

Previsió llibertat d’amortització Llei 12/1988 (vegeu Nota 19) (1) –

Saldo al tancament de l’exercici 268 327
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17) Passius subordinats

Les característiques principals de les emissions d’obligacions subordinades de caràcter

perpetu (sense venciment) són les següents:

Data d’emissió Import Abonament cupons Tipus d’interès
(milions de pessetes)

Octubre 1985 3.000 Mensual 11,5% variable

Novembre 1985 2.000 Mensual 11,5% variable

Març 1988 7.500 Mensual 10,5% variable

Maig-juny 1988 34.000 Mensual 10,5% variable

Febrer 1991 43.000 Mensual 12,0% variable

Total 89.500

Aquests títols són al portador i de 100.000 pessetes nominals cadascun.

A 31 de desembre de 1994 i 1993 no hi ha cap títol pignorat.

Cap de les empreses del Grup ”la Caixa” no té adquirides obligacions subordinades emeses

per ”la Caixa”.

El tipus d’interès mitjà anual resultant d’aquestes emissions ha estat del 9,93% l’any 1994 i de

l’11,14%, l’any 1993.

Els interessos meritats els anys 1994 i 1993 per les diferents emissions de deute subordinat són:

Emissió

Milions de pessetes

1994 1993

Octubre 1985, de 3.000 milions 278 319

Novembre 1985, de 2.000 milions 189 214

Març 1988, de 7.500 milions 691 879

Maig-juny 1988, de 34.000 milions 3.609 3.877

Febrer 1991, de 43.000 milions 4.120 4.677

Total 8.887 9.966

18) Interessos minoritaris

La composició del saldo a 31 de desembre de 1993 era la següent:

Milions de pessetes

Capital Reserves Resultats Total

Crèdit Andorrà, SA 6.739 17.785 5.544 30.068

Altres 552 16 74 642

Total 7.291 17.801 5.618 30.710
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Després de la variació en els accionistes minoritaris i efectuada la distribució de resultats, la

situació dels saldos a 31 de desembre de 1994 és la següent:

Milions de pessetes

Capital Reserves Resultats Total

Banco de Europa, SA 1.240 – (25) 1.215

Crèdit Andorrà, SA 6.739 21.254 5.742 33.735

Altres 501 101 54 656

Total 8.480 21.355 5.771 35.606

L’any 1994, ”la Caixa” ha adquirit el 75% del Banco de Europa, SA, per la qual cosa aquest ha

entrat a formar part del perímetre del Grup Financer ”la Caixa”.

19) Reserves

A continuació es detalla la composició d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts de

”la Caixa” i el moviment que s’hi ha produït durant els exercicis 1994 i 1993:

Milions de pessetes

1994 1993

Reserves
Altres

Reserves
Altres

revaloració
reserves

Total revaloració
reserves

Total
balanç balanç

”la Caixa”

Saldo a l’inici de l’exercici – 271.570 271.570 10.368 233.653 244.021

Traspàs de reserves actualització any 1983

a d’altres reserves – – – (10.368) 10.368 –

Aplicació Circular 11/1993 del Banc d’Espanya
(vegeu Nota 3) – (1.039) (1.039) – – –

Distribució dels resultats de l’exercici anterior – 24.386 24.386 – 27.682 27.682

Traspàs-Previsió llibertat d’amortització

RDL 2/1985 (vegeu Nota 16) – 49 49 – 112 112

Disponibilitats del fons de fluctuació de valors

de renda fixa que minora les reserves

(Ordre Ministerial del 28-12-1992) – – – – 624 624

Traspàs-Previsió llibertat d’amortització 

Llei 12/1988 (vegeu Nota 16) – 1 1 – – –

Altres – – – – (869) (869)

Saldo al tancament de l’exercici – 294.967 294.967 – 271.570 271.570

Segons que es determina en la Norma 4a de la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, del 26 de

març, els grups consolidables d’entitats de crèdit han de mantenir en tot moment un volum

suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per risc de crèdit, en funció dels

actius, compromisos i altres comptes d’ordre que presentin aquest risc; per risc de canvi, en

funció de la posició global neta en divises, i per risc de mercat de la cartera de negociació. Els

recursos propis són suficients sempre que es mantingui un coeficient de solvència no inferior al

8% i aquest coeficient de solvència es defineix com el quocient entre els recursos propis del

Grup i els riscs abans indicats, ponderats de la manera que s’estableix en la mencionada Circular.
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Aquesta Circular constitueix el desenvolupament final, en l’àmbit de les entitats de crèdit, de

la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres a

partir de la Llei 13/1992, de l’1 de juny; del Reial Decret 1343/1992, del 6 de novembre, i de

l’Ordre Ministerial del 30 de desembre de 1992. S’hi estableix també que el deute subordinat

constitueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com a tal la part que no

excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, com també que la totalitat de recursos propis de

segona categoria no excedeixi del 100% dels recursos propis bàsics en la part que aquest excés

no s’hagi eliminat per la primera limitació esmentada.

A 31 de desembre de 1994 i 1993, el Grup Financer consolidable de ”la Caixa” compleix

aquest requisit legal.

D’altra banda, la legislació específica per a les entitats d’assegurances imposa l’obligació de

mantenir una quantia mínima com a marge de solvència. Per al ram de vida, aquesta quantia es

calcula multiplicant per determinats percentatges les provisions matemàtiques i els capitals en

risc. ”la Caixa”, a 31 de desembre de 1993, també complia l’esmentat requisit legal.

20) Reserves i/o pèrdues en societats consolidades

Els quadres següents, a 31 de desembre de 1994 i 1993, mostren l’aportació addicional de

reserves de les societats del Grup consolidades per integració global i proporcional el primer, i

per posada en equivalència el segon.

Milions de pessetes
Reserves en societats consolidades per integració global i proporcional

1994 1993

BuildingCenter, SA 106 78

Caifor, SA 112 –

CaixaBank France (*) – 545

CaixaBank Monaco, SAM 287 277

CaixaLeasing, SA 892 660

Crèdit Andorrà, SA 9.829 8.149

GesCaixa I, SA, SGIIC 442 328

Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA 850 568

TecnoCaixa, SA 135 3

Altres societats i ajustos de consolidació 2.267 (295)

Reserves en societats consolidades per integració global 

i proporcional 14.920 10.313

Pèrdues en societats consolidades per integració global i proporcional

CaixaBank France (*) (3.867) –

Altres societats (1.049) (226)

Pèrdues en societats consolidades per integració global 

i proporcional (4.916) (226)

Total 10.004 10.087

(*) Pèrdues compensades per les diferències de canvi que es mostren a l’epígraf «Reserves per diferències de conversió en moneda estrangera».
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Milions de pessetes
Reserves en societats consolidades per posada en equivalència

1994 1993

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) 725 142

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros – 642

Edicions 62, SA 202 182

Eltec, SA 50 –

Gas Natural, SDG, SA 6.208 3.808

GDS-Pensiones, SA de Seguros y Reaseguros 565 563

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 150 142

SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros – 108

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 1.493 986

VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros – 1.210

Altres societats i ajustos de consolidació (3.462) 741

Reserves en societats consolidades per posada en equivalència 5.931 8.524

Pèrdues en societats consolidades per posada en equivalència

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros

y Reaseguros (*) (3.661) –

SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (*) (34) –

VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (*) (2.174) –

Altres pèrdues en societats posades en equivalència (483) (450)

Pèrdues en societats consolidades per posada en equivalència (6.352) (450)

Total (421) 8.074

(*) Com a conseqüència del registre de les minus-vàlues de la cartera de renda fixa en les companyies d’assegurances, segons Ordre Ministerial
del 28-12-1992, per import de 7.932 milions de pessetes.

Milions de pessetes
Reserves per diferències de conversió en moneda estrangera

1994 1993

CaixaBank France 4.622 3.974

CaixaBank Monaco, SAM 752 697

Diferències de conversió en moneda estrangera 5.374 4.671
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Els moviments que s’han produït en reserves i pèrdues en les societats consolidades durant els

exercicis 1994 i 1993 han estat els següents:

Milions de pessetes

1994 1993

Per integració
Per posada

Per integració
Per posadaglobal i

en equivalència
global i

en equivalènciaproporcional proporcional

Saldo a l’inici de l’exercici 10.087 8.074 8.103 9.231

Aplicació dels resultats de l’exercici anterior (5.489) 2.691 1.220 2.943

Dividends complementaris repartits en anys anteriors (470) (3.248) (175) (4.604)

Dividends complementaris repartits durant l’any 1.923 4.187 470 3.248

Aplicació Circular 11/1993 del Banc d’Espanya (798) (2.092) – –

Registre de les minus-vàlues de la cartera de renda fixa

en les companyies d’assegurances (segons Ordre

Ministerial del 28-12-1992) – (7.932) – –

Variació en les participacions, ajustos de consolidació

i altres moviments 4.751 (2.101) 469 (2.744)

Saldo al tancament de l’exercici 10.004 (421) 10.087 8.074

Del saldo que figura registrat a l’epígraf «Reserves en societats consolidades» dels balanços de

situació consolidats adjunts a 31 de desembre de 1994 i 1993, 9.493 i 2.119 milions de pessetes,

respectivament, pertanyen a reserves restringides.

21) Comptes d’ordre

A 31 de desembre de 1994 i 1993, aquest epígraf dels balanços de situació adjunts inclou,

entre d’altres, els principals compromisos i contingències contrets en el curs normal de les

operacions, amb el detall següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Passius contingents

Redescomptes, endossos i acceptacions – 906

Fiances i actius afectes a diverses obligacions 2.959 1.228

Avals i caucions 146.018 137.609

Altres passius contingents 9.326 7.039

Subtotal 158.303 146.782

Compromisos

Disponibles per tercers 829.548 695.472

Altres compromisos 61.881 57.766

Subtotal 891.429 753.238

Total 1.049.732 900.020
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22) Obra Social

D’acord amb les normes de presentació dels balanços de situació, els actius i passius afectes a

l’Obra Social de ”la Caixa” es classifiquen en els epígrafs següents:

Concepte Epígraf dels balanços

– Immobilitzat afecte a l’Obra Social – Actius materials

– Altres actius afectes a l’Obra Social – Crèdits sobre clients

– Fons de l’Obra Social que finança – Altres passius

els immobles afectes a l’Obra Social

– Fons de l’Obra Social menys despeses de – Provisions per a riscs i càrregues. Altres

manteniment i menys finançament provisions

d’immobles

La part del fons de l’Obra Social que figura a l’epígraf «Altres passius» dels balanços de

situació adjunts, forma part dels recursos propis de ”la Caixa” (vegeu Nota 19).

En el quadre següent figuren els saldos dels actius de l’Obra Social corresponents a 31 de

desembre dels anys 1994 i 1993.

Milions de pessetes

1994 1993

Cost valorat Amortització Valor net Cost valorat Amortització Valor net

Immobilitzat afecte 26.143 (7.401) 18.742 21.814 (6.237) 15.577

Immobles 18.678 (2.104) 16.574 14.946 (1.840) 13.106

Mobiliari i instal·lacions 7.465 (5.297) 2.168 6.868 (4.397) 2.471

Altres actius 145 270

Total 18.887 15.847

El concepte «Altres actius» correspon a diversos comptes d’efectiu afectes a l’Obra Social.

La despesa d’amortització de l’immobilitzat es determina seguint criteris idèntics als indicats

per a la resta de l’immobilitzat de ”la Caixa”, i ha ascendit a 1.061 milions de pessetes l’any 1994

i a 703 milions de pessetes, l’any 1993 (vegeu Nota 4.c5).

D’acord amb el pressupost aprovat per a l’any 1994, l’Obra Social ha disposat d’una partida de

caràcter extraordinari per fer front a diverses inversions en immobles i a despeses també de

caràcter extraordinari, la qual cosa es reflecteix en l’increment de l’immobilitzat afecte i de les

despeses de manteniment.

El 1993 es va procedir a la venda d’alguns actius que no eren necessaris per a les activitats

desenvolupades actualment per l’Obra Social de ”la Caixa”. El producte d’aquesta venda va

augmentar els recursos disponibles en 1.643 milions de pessetes. A més, es van cedir a la

Fundació ”la Caixa” determinats immobilitzats per un import de 2.536 milions de 

pessetes.
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El Fons de l’Obra Social que, com s’ha mencionat anteriorment, es distribueix entre els

epígrafs «Altres passius» i «Altres provisions» dels balanços de situació adjunts, presenta, a 

31 de desembre de 1994 i 1993, els saldos següents:

Composició del Fons Obra Social

Milions de pessetes

1994 1993

Dotació i reserves per regularització de béns afectes 34.731 28.399

Altres passius 5.214 1.314

Menys: Despeses de manteniment (11.750) (8.614)

Saldo al tancament de l’exercici 28.195 21.099

El concepte «Altres passius» correspon a obligacions contretes per l’Obra Social pendents de

pagament.

Els moviments del Fons, abans de la liquidació de les despeses de manteniment dels exercicis

1994 i 1993, han estat els següents:

Milions de pessetes

1994 1993

Saldo a l’inici de l’exercici 28.399 30.498

Més: Dotació al fons d’acord amb l’aplicació de l’exercici anterior 15.010 7.546

Menys: Despeses de manteniment de l’exercici anterior (8.614) (7.070)

Cessió d’immobles a la Fundació – (2.536)

Altres moviments (64) (39)

Saldo al tancament de l’exercici 34.731 28.399

23) Operacions en moneda estrangera

Seguint els criteris de valoració definits a la Nota 4 c2, a continuació s’indica el total del

balanç en moneda estrangera que, a 31 de desembre de 1994 i 1993, presenta el Grup

consolidat:

Milions de pessetes

1994 1993

Total actiu en moneda estrangera 1.492.530 1.783.909

Total passiu en moneda estrangera 708.174 727.896
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24) Operacions amb derivats financers

A continuació es detallen les operacions de ”la Caixa” a termini no vençudes, a 31 de

desembre de 1994 i 1993, per a la cobertura de risc de canvi i de tipus d’interès:

1994

Tipus d’operació Operació
Tipus de risc

Moneda
Milions

que cobreix de pessetes

Compres a termini de divisa Cobertura Tipus de canvi Divisa 181.736
Compres a termini de divisa Comercial Tipus de canvi Divisa 4.958
Vendes a termini de divisa Cobertura Tipus de canvi Divisa 1.152.522
Vendes a termini de divisa Comercial Tipus de canvi Divisa 8.550
Fra’s de negociació - Compres Comercial Tipus d’interès Pesseta 66.600
Fra’s de cobertura - Compres Cobertura Tipus d’interès Pesseta 5.320
Fra’s de negociació - Vendes Comercial Tipus d’interès Pesseta 70.500
Fra’s de cobertura - Vendes Cobertura Tipus d’interès Pesseta 21.320
Futurs (MEFFSA) –Mibor–  Contractes venuts Comercial Tipus d’interès Pesseta 4.450
Futurs (MEFFSA) –Mibor– Contractes comprats Comercial Tipus d’interès Pesseta 8.500
Compres a termini de deute Comercial Tipus d’interès Pesseta 25.709
Vendes a termini de deute Comercial Tipus d’interès Pesseta 1.530

Total 1.551.695

1993

Tipus d’operació Operació
Tipus de risc

Moneda
Milions

que cobreix de pessetes

Compres a termini de divisa Cobertura Tipus de canvi Divisa 591.111
Compres a termini de divisa Comercial Tipus de canvi Divisa 17.869
Vendes a termini de divisa Cobertura Tipus de canvi Divisa 1.487.032
Vendes a termini de divisa Comercial Tipus de canvi Divisa 28.915
Fra’s de negociació - Compres Comercial Tipus d’interès Pesseta 46.500
Fra’s de negociació - Vendes Comercial Tipus d’interès Pesseta 48.132
Futurs (MEFFSA) –Mibor– Contractes venuts Comercial Tipus d’interès Pesseta 43.900
Compres a termini de deute Comercial Tipus d’interès Pesseta 3.653

Total 2.267.112

25) Arrendaments financers

A continuació es presenta el balanç agregat, a 31 de desembre de 1994 i 1993, de les

companyies de leasing del Grup Financer ”la Caixa”.

Balanç agregat de les companyies de leasing del Grup ”la Caixa”

Milions de pessetes
Actiu

1994 1993

Caixa i dipòsits en bancs centrals 28 24
Entitats de crèdit 3.263 1.337
Crèdits sobre clients 83.467 74.525
Actius immaterials 32 84
Actius materials 759 1.295
Altres actius 1.382 776
Comptes de periodificació 8 99

Total actiu 88.939 78.140
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Milions de pessetes
Passiu

1994 1993

Entitats de crèdit 71.455 66.022

Dèbits a clients 690 1.036

Dèbits representats per valors negociables 268 205

Altres passius 6.241 1.404

Comptes de periodificació 5.823 5.666

Beneficis de l’exercici 327 229

Capital subscrit 3.500 3.250

Reserves en societats consolidades 635 328

Total passiu 88.939 78.140

26) Despeses de personal

La composició d’aquesta rúbrica dels comptes de pèrdues i guanys adjunts corresponent als

exercicis 1994 i 1993, és la següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Sous i salaris 91.918 85.318

Càrregues socials 20.693 15.576

Altres despeses 5.112 4.834

Total 117.723 105.728

L’any 1994, la plantilla mitjana del Grup ha estat de 13.813 empleats, mentre que l’any 1993

va ser de 13.174 empleats. La seva distribució per categories professionals és la següent:

Plantilla

1994 1993

Directius 201 196

Caps 661 426

Titulats i tècnics caps 99 83

Caps intermedis i tècnics 5.691 5.693

Oficials 4.000 3.744

Auxiliars 1.506 1.496

Subalterns i oficis diversos 290 339

Plantilla no-fixa 1.365 1.197

Total 13.813 13.174
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27) Resultats extraordinaris

A continuació es detalla la composició dels crebants i dels beneficis extraordinaris

corresponents als anys 1994 i 1993:

Crebants extraordinaris

Milions de pessetes

1994 1993

Pèrdua neta en participacions permanents 47 140

Pèrdues netes per alienació d‘immobilitzat 13 –

Altres dotacions a fons especials 8.027 7.618

Crebants d’exercicis anteriors 1.024 321

Recuperació d’altres fons específics (4.780) (20.622)

Altres crebants 3.574 2.864

Traspàs (*) – 9.679

Total 7.905 –

(*) Pel que fa a l’exercici 1993, el total dels crebants extraordinaris conforma, a més, el saldo de la partida «Beneficis extraordinaris».

La partida «Altres dotacions a fons especials» de l’exercici 1994 correspon bàsicament a

dotacions als fons per a contingències fiscals. Aquesta mateixa partida, en l’exercici 1993

corresponia bàsicament a immobles procedents de regularització de crèdits.

La partida «Recuperació d’altres fons específics» de l’exercici 1993 conté bàsicament les

recuperacions dels fons per a contingències fiscals, el manteniment dels quals no era necessari

(vegeu Nota 28.4).

Beneficis extraordinaris

Milions de pessetes

1994 1993

Recuperació del fons de pensions intern 162 –

Recuperació fons genèrics – 3.470

Beneficis nets en vendes de participacions permanents – 188

Beneficis nets per alienació d’immobilitzat 16.798 7.689

Rendiments per prestació de serveis atípics 77 234

Beneficis d’exercicis anteriors 955 491

Altres productes 4.831 549

Traspàs (*) – 9.679

Total 22.823 22.300

(*) Pel que fa a l’exercici 1993, el total dels beneficis extraordinaris inclou, a més, el saldo creditor de la partida «Crebants extraordinaris».

La partida «Beneficis nets per alienació d’immobilitzat» correspon a vendes d’immobles en

renda i d’immobles procedents de regularització de crèdits, sense que cap d’aquestes vendes

sigui d’un import molt significatiu.

28) Situació fiscal

28.1) Impost sobre Societats

De conformitat amb la normativa mercantil i les disposicions del Banc d’Espanya, l’Impost

sobre Societats corresponent al resultat comptable ha estat registrat com a despesa en el

compte de pèrdues i guanys de l’exercici atenent al principi de la meritació.
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Com a conseqüència de les divergències existents entre les normes comptables i les tributàries,

l’impost corresponent al resultat comptable no coincideix amb l’import de la liquidació tributària

que determina la quota a satisfer a la Hisenda Pública; això condueix a comptabilitzar l’impost

sobre beneficis anticipat per l’excés d’impost pagat pel que fa a l’impost meritat, i el diferit, per

l’excés de l’impost sobre beneficis meritat pel que fa a l’impost a pagar. En aquest sentit, els

comptes de pèrdues i guanys adjunts dels exercicis 1994 i 1993 inclouen la partida corresponent

a l’Impost sobre Societats, que puja a 12.083 i 13.798 milions de pessetes, respectivament.

Només han estat objecte de comptabilització com a impostos anticipats els que es preveu que

seran recuperats abans de transcórrer el termini de 10 anys, a comptar des de la data de la seva

activació.

La conciliació entre la quota de l’Impost de Societats que s’obté del resultat comptable i

l’import de l’Impost imputat a l’exercici és la següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Quota de l’Impost (35% del benefici) 22.916 21.567

Augments (disminucions) per diferències permanents (5.836) 94

a) Dotacions/prestacions Fons de Pensions (2.037) 5.696

b) Dotacions Obra Social (3.020) (5.250)

c) D’altres conceptes (779) (352)

Quota de l’Impost sobre la base imposable fiscal 17.080 21.661

Deduccions, bonificacions i d’altres (4.997) (7.863)

Impost de Societats imputat a l’exercici 12.083 13.798

Pel que fa a les dotacions al fons de pensions per cobrir els compromisos amb el personal, la

xifra anticipada d’impostos que podrà ser recuperada en els propers anys puja a 61.995 i 64.146

milions de pessetes a 31 de desembre de 1994 i 1993, respectivament, dels quals, d’acord amb

les normes fixades pel Banc d’Espanya, només han estat comptabilitzats 22.814 i 20.757 milions

de pessetes a 31 de desembre de 1994 i 1993. Les diferències, 39.181 i 43.389 milions de

pessetes, respectivament, no han estat reconegudes comptablement. Per fer front a les

prestacions compromeses, durant l’exercici s’ha contractat una pòlissa d’assegurances amb

l’asseguradora RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (vegeu Nota 3).

A la declaració de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 1994, es realitzarà un

ajust negatiu de la base imposable corresponent a increments patrimonials comptabilitzats i no

cobrats per la venda d’accions i d’immobles amb preu ajornat. Al balanç tancat a 31 de

desembre de 1994, s’ha comptabilitzat la xifra de 1.295 milions de pessetes en concepte

d’estimació d’impostos diferits derivats d’aquest ajust negatiu.

Així mateix, a la declaració de l’Impost sobre Societats, s’efectuarà la disminució de la base

imposable, en concepte de diferència temporal per l’acceleració d’amortitzacions autoritzada

pel RDL 3/1993, del 26 de febrer, per la llibertat d’amortització per a les inversions generadores

d’ocupació regulada pel RDL 7/1994, del 20 de juny, i pels rendiments meritats no vençuts

procedents d’actius financers amb rendiment implícit. Al balanç tancat a 31 de desembre de

1994, s’ha comptabilitzat la xifra de 1.973 milions de pessetes en concepte d’estimació

d’impostos diferits derivats d’aquests ajustos negatius.

L’Entitat té participació en d’altres societats que tributen per l’Impost sobre Societats dins del

règim de Transparència Fiscal i ha optat pel criteri d’imputar-se en el mateix exercici la base

imposable positiva i la resta de conceptes imputables.

28.2) Consolidació fiscal

D’acord amb el que autoritza la Llei 5/1990, del 29 de juny, la Caixa d’Estalvis i Pensions de

Barcelona va sol·licitar, per als exercicis 1991 a 1993, el règim de tributació consolidat en 
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l’Impost sobre Societats. En el present exercici s’ha sol·licitat la pròrroga de l’esmentat règim

per als exercicis 1994 a 1996. La composició del Grup consolidat per a la tributació en l’Impost

sobre Societats de l’exercici 1994 figura a l’Annex 4.

”la Caixa” té la intenció de mantenir el règim de tributació consolidat en l’Impost sobre

Societats en els propers exercicis.

28.3) Operacions sotmeses a règim fiscal especial

Durant 1994 i 1993, a l’empara de la Llei 29/1991, ”la Caixa” ha participat com a accionista en

operacions de fusió i de bescanvi de valors i ha realitzat la segregació de la seva branca

d’activitat asseguradora.

28.4) Altra informació fiscal

L’Entitat té pendent d’inspecció fiscal 5 exercicis.

En l’exercici 1993, la secció segona de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència

Nacional va estimar, en sentències del 18 de maig (aquesta sentència és ferma l’any 1994) i del

29 de juny, els recursos interposats per l’Entitat contra diverses liquidacions practicades per la

Inspecció dels Tributs, corresponents als exercicis 1979 a 1986, sobre les operacions d’assegurança

de pensió temporal immediata («PTI») per import d’11.812 milions de pessetes. En el mateix

exercici es va revertir la totalitat de les provisions constituïdes per les liquidacions esmentades i

d’altres sobre el mateix concepte, per un total de 19.786 milions de pessetes (vegeu Notes 15 i 27).

Dins de l’exercici 1994, l’Administració Tributària ha notificat les liquidacions, dels exercicis

1986 a 1989, per les operacions d’assegurances «Llibreta 2000 SM». L’import d’aquestes

liquidacions puja a 35.724 milions de pessetes, i ”la Caixa” hi ha manifestat la seva

disconformitat amb la interposició dels recursos adients davant el Tribunal Econòmic-

Administratiu Central. Així mateix, l’import liquidat ha estat degudament garantit, i en el balanç

tancat a 31 de desembre de 1994 ha estat comptabilitzada la provisió suficient per cobrir aquest

risc mitjançant les provisions constituïdes en anys anteriors i la dotació efectuada en l’exercici

1994 amb càrrec a «Resultats extraordinaris» (vegeu Nota 27).

També en l’exercici 1994, RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros ha rebut actes per

operacions d’assegurances. L’import de les liquidacions ha estat de 3.047 milions de pessetes, i

la societat hi ha manifestat la seva disconformitat tot interposant els recursos adients davant el

Tribunal Econòmic-Administratiu Central. L’import liquidat ha estat degudament garantit, i en

el balanç tancat a 31 de desembre de 1994 ha estat comptabilitzada la provisió que s’ha

considerat necessària.

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es poden donar a la normativa

fiscal aplicable a les operacions realitzades per entitats financeres, existeixen determinats passius

fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La direcció de

l’Entitat i els seus assessors estimen que les provisions existents a l’epígraf «Provisions per a

riscs i càrregues» són suficients per a la cobertura dels passius contingents esmentats.

29) Retribucions i altres prestacions
als Òrgans de Govern de ”la Caixa”

L’article 27 dels Estatuts de ”la Caixa” estableix que el càrrec de membre del Consell

d’Administració o de les Comissions Executiva, de Control o d’Obres Socials, té caràcter

honorífic i gratuït i que no pot originar percepcions distintes de les dietes per assistència i

desplaçament establertes per l’Assemblea General, sense perjudici dels límits màxims autoritzats

amb caràcter general per la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

L’import de les dietes i altres remuneracions meritades pels vocals del Consell

d’Administració de ”la Caixa” ha estat, el 1994, de 184,2 milions de pessetes. El 1993 es varen

satisfer 137,3 milions de pessetes per aquests conceptes.
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Aquests imports inclouen les retribucions salarials dels membres del Consell d’Administració

que, a la vegada, són empleats de l’Entitat, i les dietes rebudes pels consellers que ho són

d’empreses filials o associades de ”la Caixa”.

L’import de les primes pagades el 1994 per assegurances contractades ha estat de 12,3 milions

de pessetes. El 1993 aquest import va ser de 13,4 milions de pessetes.

D’altra banda, l’import dels crèdits concedits el 1994 als membres del Consell d’Administració

ha estat de 67 milions de pessetes, xifra que l’any 1993 va ser de 36 milions de pessetes. 

La situació a 31 de desembre de 1994 i 1993 és la següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Capital Capital
Tipus d’interès

Capital Capital
Tipus d’interès

concedit pendent concedit pendent

Préstecs amb garantia real 65 75 Entre el 9% i el 13% – 14 Entre el 13% i el 15%

Altres préstecs 2 35 Entre el 9% i el 13% 36 56 Entre el 13% i el 15%

Total 67 110 36 70

30) Distribució de la xifra de negoci

D’acord amb les dades dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, la distribució dels productes

per categories d’activitat financera és la següent:

Milions de pessetes

1994 1993

Espanya Estranger Total Espanya Estranger Total

Banc d’Espanya 96 – 96 45 – 45

Entitats de crèdit 140.952 30.948 171.900 198.438 37.991 236.429

Inversions creditícies 334.307 32.637 366.944 360.081 34.533 394.614

Valors de renda fixa 125.787 4.395 130.182 173.404 98 173.502

Certificats del Banc d’Espanya 8.998 – 8.998 9.814 – 9.814

Valors d’administracions públiques 109.207 – 109.207 146.994 – 146.994

Valors d’entitats de crèdit 3.597 – 3.597 6.566 – 6.566

Valors d’altres sectors residents 3.831 – 3.831 9.921 – 9.921

Valors de no residents 154 4.395 4.549 109 98 207

Valors de renda variable 179 633 812 1.297 806 2.103

D’accions i d’altres títols de renda variable 172 633 805 1.267 255 1.522

De participacions 7 – 7 – 551 551

De participacions en el grup – – – 30 – 30

Total 601.321 68.613 669.934 733.265 73.428 806.693
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Pel que fa referència a la distribució del volum d’activitat, atès que totes les oficines de la

xarxa territorial del Grup ”la Caixa” ofereixen a la seva clientela tota la gamma de productes i

serveis, s’adjunta la classificació de les oficines per comunitats autònomes i a l’estranger, a 31

de desembre de 1994 i 1993, com a representativa de l’esmentada distribució:

Distribució geogràfica del volum d’activitat

Comunitat Autònoma
1994 1993

Nombre d’oficines % Nombre d’oficines %

Catalunya 1.630 64,66 1.609 65,51

Balears 149 5,91 148 6,03

Andalusia 92 3,65 80 3,26

Aragó 29 1,15 26 1,06

Astúries 14 0,56 14 0,57

Canàries 51 2,02 49 1,99

Cantàbria 25 0,99 25 1,02

Castella i Lleó 54 2,14 54 2,20

Castella-La Manxa 38 1,51 37 1,51

Extremadura 7 0,28 8 0,33

Galícia 31 1,23 29 1,18

Madrid 174 6,90 161 6,55

Múrcia 21 0,83 20 0,81

Navarra 10 0,40 9 0,37

País Basc 28 1,11 26 1,06

La Rioja 6 0,24 6 0,24

Comunitat Valenciana 91 3,61 84 3,42

Total oficines a Espanya 2.450 97,19 2.385 97,11

Andorra 19 0,75 19 0,77

França 51 2,02 51 2,08

Mònaco 1 0,04 1 0,04

Total oficines 2.521 100,00 2.456 100,00
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31) Quadres de finançament

Es presenten a continuació els quadres de finançament del Grup Financer ”la Caixa”

corresponents als exercicis 1994 i 1993:

Milions de pessetes
Origen de fons

1994 1993

1. Recursos generats de les operacions 79.514 111.110

2. Aportacions externes al capital – –

3. Títols subordinats emesos (increment net) – –

4. Finançament menys inversió en Banc d’Espanya 
i ECA (variació neta) (a) 49.440 –

5. Inversió creditícia (disminució neta) – –

6. Títols de renda fixa (disminució neta) (b) 46.451 4.995

7. Títols de renda variable no permanent (disminució neta) (c) 11.492 –

8. Creditors (increment net) (d) 478.150 578.692

9. Emprèstits (increment net) 8.723 30.511

10. Venda d’inversions permanents 41.309 29.263

10.1 Venda de participacions en empreses del grup
i associades 10.279 8.816

10.2 Venda d’elements d’immobilitzat material
i immaterial 31.030 20.447

11. Altres conceptes actius menys passius (variació neta) – –

Total 715.079 754.571

Milions de pessetes
Aplicació de fons

1994 1993

1. Recursos aplicats en les operacions – –

2. Reemborsament de participacions en el capital – –

3. Títols subordinats emesos (disminució neta) – –

4. Inversió menys finançament al Banc d’Espanya 
i ECA (variació neta) – 370.876

5. Inversió creditícia (increment net) 369.416 223.705

6. Títols de renda fixa (increment net) – –

7. Títols de renda variable no permanent (increment net) – 5.705

8. Creditors (disminució neta) – –

9. Emprèstits (disminució neta) – –

10. Adquisició d’inversions permanents 88.342 95.582

10.1 Compra de participacions en empreses del grup 
i associades 25.205 43.242

10.2 Compra d’elements d’immobilitzat material
i immaterial 63.137 52.340

11. Altres conceptes actius menys passius (variació neta) (e) 257.321 58.703

Total 715.079 754.571

(a) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (112.734) milions de pessetes, i a l’increment net de la inversió menys finançament al
Banc d’Espanya i ECA: 63.294 milions de pessetes.

(b) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (81.193) milions de pessetes, i a l’increment net de la cartera de renda fixa: 34.742
milions de pessetes.

(c) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (19.024) milions de pessetes, i a l’increment net de la cartera de renda variable: 7.532
milions de pessetes.

(d) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (218.993) milions de pessetes, i a l’increment net de creditors: 697.143 milions de
pessetes.

(e) Correspon a l’import del Fons de Pensions del personal de ”la Caixa” adscrit al territori espanyol que ha estat traspassat a l’entitat
asseguradora del Grup RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros: 218.575 milions de pessetes, i a d’altres conceptes: 38.746 milions de pessetes.
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Conciliació entre el resultat comptable i els recursos generats de les operacions:

Milions de pessetes

1994 1993

Resultat comptable 53.390 47.821

Amortitzacions 23.759 17.695

Variació neta fons fluctuació de valors (98) 4.165

Dotació neta al fons d’insolvències 11.485 42.902

Dotació neta a fons especials 8.902 6.264

Benefici net per venda d’immobilitzat (16.785) (7.689)

Benefici net per venda de participacions (1.139) (48)

Recursos generats de les operacions 79.514 111.110

Com a conseqüència de l’assegurament de les obligacions contretes amb el personal de 

”la Caixa” en matèria de pensions de jubilació i prestacions de viduïtat, orfenesa i invalidesa

dels empleats actius, el 1994 les dotacions al Fons de Pensions intern han quedat reduïdes a 

les corresponents al personal adscrit a les oficines del Principat d’Andorra, que ascendeixen a 

82 milions de pessetes, mentre que les dotacions corresponents a 1993 ascendiren a 

25.705 milions de pessetes. Aquest fet s’ha de tenir en compte en la determinació i interpretació

del quadre de recursos generats de les operacions.

Milions de pessetes

1994 1993

Recursos generats de les operacions 79.514 111.110

Dotació al Fons de Pensions (82) (25.705)

Recursos generats de les operacions

(sense dotacions al Fons de Pensions) 79.432 85.405

A l’Annex 2 es presenten els quadres de finançament individuals de ”la Caixa”.
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Annex 1

BALANÇOS DE SITUACIÓ
a 31 de desembre de 1994 i 1993, abans de l’aplicació de l’excedent,
en milions de pessetes

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (”la Caixa”)

Actiu

1994 1993

Caixa i dipòsits en bancs centrals 192.459 107.127
Caixa 40.707 45.552
Banc d’Espanya 150.871 61.575
Altres bancs centrals 881 –

Deutes de l’Estat 1.925.141 1.321.763

Entitats de crèdit 1.763.676 2.223.791
A la vista 50.942 45.427
Altres crèdits 1.712.734 2.178.364

Crèdits sobre clients 2.877.828 2.548.501

Obligacions i d’altres valors de renda fixa 72.283 133.649
D’emissió pública 1.467 7.457
Altres emissors 70.816 126.192

Accions i d’altres títols de renda variable 13.054 25.569

Participacions 95.843 104.396
En entitats de crèdit 467 –
Altres participacions 95.376 104.396

Participacions en empreses del grup 232.742 202.468
En entitats de crèdit 43.137 36.717
Altres 189.605 165.751

Actius immaterials 42 82
Despeses de constitució – –
Altres despeses amortitzables 42 82

Actius materials 286.824 266.989
Terrenys i edificis d’ús propi 126.418 125.685
Altres immobles 89.397 70.723
Mobiliari, instal·lacions i d’altres 71.009 70.581

Capital subscrit no desemborsat – –
Dividends passius reclamats no desemborsats – –
Resta – –

Accions pròpies – –

Altres actius 121.477 93.803

Comptes de periodificació 85.753 106.077

Pèrdues de l’exercici – –

Total 7.667.122 7.134.215

Comptes d’ordre 1.044.282 877.708
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Passiu

1994 1993

Entitats de crèdit 1.066.479 719.311
A la vista 19.709 18.110
A termini o amb preavís 1.046.770 701.201

Dèbits a clients 5.778.121 5.387.457
Dipòsits d’estalvi 4.371.963 3.925.438

A la vista 1.763.333 1.502.552
A termini 2.608.630 2.422.886

Altres dèbits 1.406.158 1.243.454
A la vista 43.176 35.135
A termini 1.362.982 1.208.319

Provisions matemàtiques operacions assegurances – 218.565

Dèbits representats per valors negociables 85.730 77.444
Bons i obligacions en circulació 85.730 77.444
Pagarés i d’altres valors – –

Altres passius 87.865 85.905

Comptes de periodificació 159.166 187.835

Provisions per a riscs i càrregues 63.592 274.970
Fons de pensionistes 898 219.439
Provisió per a impostos – –
Altres provisions 62.694 55.531

Fons per a riscs generals 268 327

Beneficis de l’exercici 40.934 39.396

Passius subordinats 89.500 89.500

Fons de dotació 500 500

Primes d’emissió – –

Reserves 294.967 271.570

Reserves de revaloració – –

Resultats d’exercicis anteriors – –

Total 7.667.122 7.134.215
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1994 i 1993,
en milions de pessetes

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (”la Caixa”)

Deure

1994 1993

Interessos i càrregues assimilades 451.045 573.199

Comissions pagades 6.146 5.890

Pèrdues per operacions financeres – –

Despeses generals d’administració 146.362 140.706
Despeses de personal 104.805 95.781

De les quals: Sous i salaris 82.884 78.147
Càrregues socials 17.995 13.498

De les quals: Pensions 4.163 –
Altres despeses administratives 41.557 44.925

Amortització i sanejament d’actius materials
i immaterials 20.679 15.395

Altres càrregues d’explotació 2.757 1.029

Amortització i provisions per a insolvències
(net de fons disponibles) 16.864 30.540

Sanejament d’immobilitzacions financeres
(net de fons disponibles) 871 5.456

Crebants extraordinaris 7.419 1.226

Dotació al fons per a riscs generals – –

Beneficis abans d’impostos 39.246 45.410
Impost sobre Societats (1.688) 6.014
Benefici de l’exercici 40.934 39.396

Total 691.389 818.851
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Haver

1994 1993

Interessos i rendiments assimilats 597.468 737.048
Dels quals: de la cartera de renda fixa 124.664 172.974

Rendiment de la cartera de renda variable 21.305 16.343
D’accions i d’altres títols de renda variable 181 1.268
De participacions 4.286 2.684
De participacions en el grup 16.838 12.391

Comissions percebudes 50.569 43.121

Beneficis per operacions financeres 884 7.275

Fons d’insolvència disponibles – –

Fons de sanejament d’immobilitzacions
financeres disponibles – –

Altres productes d’explotació 46 620

Beneficis extraordinaris 21.117 14.444

Pèrdues abans d’impostos – –

Pèrdues de l’exercici – –

Total 691.389 818.851
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BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre de 1993, en milions de pessetes

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (”la Caixa”)

L’activitat d’assegurances va ser transferida a Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA 

de Seguros y Reaseguros, l’1 de gener de 1994.

Actiu
1993

Activitat Activitat Ajustos Total
financera assegurances integració ”la Caixa”

Caixa i dipòsits en bancs centrals 107.127 – – 107.127
Caixa 45.552 – – 45.552
Banc d’Espanya 61.575 – – 61.575
Altres bancs centrals – – – –

Deutes de l’Estat 1.319.192 2.571 – 1.321.763

Entitats de crèdit 2.223.791 146.762 (146.762) 2.223.791
A la vista 45.427 146.762 (146.762) 45.427
Altres crèdits 2.178.364 – – 2.178.364

Crèdits sobre clients 2.548.483 18 – 2.548.501

Obligacions i d’altres valors de renda fixa 52.456 81.193 – 133.649
D’emissió pública 171 7.286 – 7.457
Altres emissors 52.285 73.907 – 126.192

Accions i d’altres títols de renda variable 6.545 19.024 – 25.569

Participacions 104.396 – – 104.396
En entitats de crèdit – – – –
Altres participacions 104.396 – – 104.396

Participacions en empreses del grup 202.468 – – 202.468
En entitats de crèdit 36.717 – – 36.717
Altres 165.751 – – 165.751

Actius immaterials 82 – – 82
Despeses de constitució – – – –
Altres despeses amortitzables 82 – – 82

Actius materials 266.989 – – 266.989
Terrenys i edificis d’ús propi 125.685 – – 125.685
Altres immobles 70.723 – – 70.723
Mobiliari, instal·lacions i d’altres 70.581 – – 70.581

Capital subscrit no desemborsat – – – –
Dividends passius reclamats no desemborsats – – – –
Resta – – – –

Accions pròpies – – – –

Altres actius 93.803 – – 93.803

Comptes de periodificació 100.053 6.024 – 106.077

Pèrdues de l’exercici – – – –

Total 7.025.385 255.592 (146.762) 7.134.215

Comptes d’ordre 877.708 – – 877.708
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Passiu
1993

Activitat Activitat Ajustos Total
financera assegurances integració ”la Caixa”

Entitats de crèdit 719.311 – – 719.311
A la vista 18.110 – – 18.110
Altres dèbits 701.201 – – 701.201

Dèbits a clients 5.315.654 218.565 (146.762) 5.387.457
Dipòsits d’estalvi 4.072.200 – (146.762) 3.925.438

A la vista 1.649.314 – (146.762) 1.502.552
A termini 2.422.886 – – 2.422.886

Altres dèbits 1.243.454 – – 1.243.454
A la vista 35.135 – – 35.135
A termini 1.208.319 – – 1.208.319

Provisions matemàtiques operacions assegurances – 218.565 – 218.565

Dèbits representats per valors negociables 77.444 – – 77.444
Bons i obligacions en circulació 77.444 – – 77.444
Pagarés i d’altres valors – – – –

Altres passius 85.477 428 – 85.905

Comptes de periodificació 187.835 – – 187.835

Provisions per a riscs i càrregues 274.970 – – 274.970
Fons de pensionistes 219.439 – – 219.439
Provisió per a impostos – – – –
Altres provisions 55.531 – – 55.531

Fons per a riscs generals 327 – – 327

Beneficis de l’exercici 36.926 2.470 – 39.396

Passius subordinats 89.500 – – 89.500

Fons de dotació 500 – – 500

Primes d’emissió – – – –

Reserves 237.441 34.129 – 271.570

Reserves de revaloració – – – –

Resultats d’exercicis anteriors – – – –

Total 7.025.385 255.592 (146.762) 7.134.215
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Exercici anual acabat el 31 de desembre de 1993, en milions de pessetes

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (”la Caixa”)

Deure
1993

Activitat Activitat Ajustos Total
financera assegurances integració ”la Caixa”

Interessos i càrregues assimilades 555.736 17.463 – 573.199

Comissions pagades 5.890 – – 5.890

Pèrdues per operacions financeres – – – –

Despeses generals d’administració 131.086 10.561 (941) 140.706
Despeses de personal 89.167 6.614 – 95.781

De les quals: Sous i salaris 71.533 6.614 – 78.147
Càrregues socials 13.498 – – 13.498

De les quals: Pensions – – – –
Altres despeses administratives 41.919 3.947 (941) 44.925

Amortització i sanejament d’actius materials
i immaterials 15.395 – – 15.395

Altres càrregues d’explotació 890 139 – 1.029

Amortització i provisions per a insolvències
(net de fons disponibles) 26.500 4.040 – 30.540

Sanejament d’immobilitzacions financeres
(net de fons disponibles) 5.456 – – 5.456

Crebants extraordinaris 1.226 – – 1.226

Dotació al fons per a riscs generals – – – –

Beneficis abans d’impostos 42.494 2.916 – 45.410
Impost sobre Societats 5.568 446 – 6.014
Benefici de l’exercici 36.926 2.470 – 39.396

Total 784.673 35.119 (941) 818.851
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Haver
1993

Activitat Activitat Ajustos Total
financera assegurances integració ”la Caixa”

Interessos i rendiments assimilats 711.857 25.191 – 737.048
Dels quals: de la cartera de renda fixa 171.402 1.572 – 172.974

Rendiment de la cartera de renda variable 10.479 5.864 – 16.343
D’accions i d’altres títols de renda variable 134 1.134 – 1.268
De participacions 2.583 101 – 2.684
De participacions en el grup 7.762 4.629 – 12.391

Comissions percebudes 43.121 – – 43.121

Beneficis per operacions financeres 4.817 2.458 – 7.275

Fons d’insolvència disponibles – – – –

Fons de sanejament d’immobilitzacions
financeres disponibles – – – –

Altres productes d’explotació 620 – – 620

Beneficis extraordinaris 13.779 1.606 (941) 14.444

Pèrdues abans d’impostos – – – –

Pèrdues de l’exercici – – – –

Total 784.673 35.119 (941) 818.851
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Annex 2

Els quadres de finançament de ”la Caixa” corresponents als exercicis 1994 i 1993 es presenten

a continuació:

Origen de fons
Milions de pessetes

1994 1993

1. Recursos generats de les operacions 62.795 94.273

2. Aportacions externes al capital – –

3. Títols subordinats emesos (increment net) – –

4. Finançament menys inversió en Banc d’Espanya 
i ECA (variació neta) (a) 117.492 –

5. Inversió creditícia (disminució neta) – –

6. Títols de renda fixa (disminució neta) (b) 61.220 19.909

7. Títols de renda variable no permanent (disminució neta) (c) 11.614 –

8. Creditors (increment net) (d) 390.664 513.849

9. Emprèstits (increment net) 8.286 27.444

10. Venda d’inversions permanents 34.219 24.240

10.1 Venda de participacions en empreses del grup 
i associades 6.512 5.654

10.2 Venda d’elements d’immobilitzat material
i immaterial 27.707 18.586

11. Altres conceptes actius menys passius (variació neta) – –

Total 686.290 679.715

Aplicació de fons
Milions de pessetes

1994 1993

1. Recursos aplicats en les operacions – –

2. Reemborsament de participacions en el capital – –

3. Títols subordinats emesos (disminució neta) – –

4. Inversió menys finançament al Banc d’Espanya 
i ECA (variació neta) – 340.884

5. Inversió creditícia (increment net) 338.080 188.157

6. Títols de renda fixa (increment net) – –

7. Títols de renda variable no permanent (increment net) – 4.748

8. Creditors (disminució neta) – –

9. Emprèstits (disminució neta) – –

10. Adquisició d’inversions permanents 84.778 88.021

10.1 Compra de participacions en empreses del grup 
i associades 29.794 46.121

10.2 Compra d’elements d’immobilitzat material 
i immaterial 54.984 41.900

11. Altres conceptes actius menys passius (variació neta) (e) 263.432 57.905

Total 686.290 679.715

(a) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (112.734) milions de pessetes, i al decrement net del finançament menys inversió en
Banc d’Espanya i ECA: 4.758 milions de pessetes.

(b) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (81.193) milions de pessetes, i a l’increment net de la cartera de renda fixa: 19.973
milions de pessetes.

(c) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (19.024) milions de pessetes, i a l’increment net de la cartera de renda variable: 7.410
milions de pessetes.

(d) Correspon a la transferència del negoci assegurador: (218.993) milions de pessetes, i a l’increment net de creditors: 609.657 milions de pessetes.
(e) Correspon a l’import del Fons de Pensions del personal de ”la Caixa” adscrit al territori espanyol que ha estat traspassat a l’entitat

asseguradora del Grup RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros: 218.575 milions de pessetes, i a d’altres conceptes: 44.857 milions de pessetes.
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Conciliació entre el resultat comptable i els recursos generats de les operacions:

Milions de pessetes

1994 1993

Resultat comptable 40.934 39.396

Amortitzacions 20.679 15.395

Variació neta fons fluctuació de valors 870 5.456

Dotació neta al fons d’insolvències 9.573 27.681

Dotació neta fons especials 8.330 15.775

Benefici net per venda d’immobilitzat (15.854) (7.785)

Benefici net per venda de participacions (1.737) (1.645)

Recursos generats de les operacions 62.795 94.273

Com a conseqüència de l’assegurament de les obligacions contretes amb el personal de 

”la Caixa” en matèria de pensions de jubilació i prestacions de viduïtat, orfenesa i invalidesa

dels empleats actius, el 1994 les dotacions al Fons de Pensions intern han quedat reduïdes a les

corresponents al personal adscrit a les oficines del Principat d’Andorra, que ascendeixen a 82

milions de pessetes, mentre que les dotacions corresponents a 1993 ascendiren a 25.705 milions

de pessetes. Aquest fet s’ha de tenir en compte en la determinació i interpretació del quadre de

recursos generats de les operacions.

Milions de pessetes

1994 1993

Recursos generats de les operacions 62.795 94.273

Dotació al Fons de Pensions (82) (25.705)

Recursos generats de les operacions
(sense dotacions al Fons de Pensions) 62.713 68.568
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Annex 3.1

Societats consolidades pels mètodes d’integració global i proporcional

Milions de pessetes % Parti-
Denominació Domicili cipació

social i activitat directa Capital Reserves Resultats
Valor Dividends

(indirecta) social
segons rebuts en
llibres l’exercici

Banco de Europa, SA (G) 75 4.961 – (98) 3.648 –
Activitat: banca 

Investing Gestión, SA (75) 100 5 1 100 3
Sociedad Gestora de
Instituciones de 
Inversión Colectiva (G)

Activitat: gestora IIC

BuildingCenter, SA (G) 100 1.000 106 207 1.000 –
Activitat: administració 
de finques

Caifor, SA (P) 50 12.165 (2.826) 1.120 6.143 1.541
Activitat: societat de cartera

CaixaBank France (G) 99,9 17.556 2.518 (1.040) 19.025 –
Activitat: banca

Opafi, Omnium de (99,3) 228 (66) 5 170 –
Participation et
Financement, SA (G)

Activitat: financera

Sodemi, SARL (G) (99,9) 14 – 2 14 –
Activitat: immobiliària

SNC Caixa Gestión, SGIIC (G) (98) 10 – – 10 –
Activitat: gestora IIC

CaixaBank Monaco, SAM (G) 99,9 2.249 154 24 2.121 –
Activitat: banca

Caixa Investment (99,4) 18 3 72 18 71
Management, SA (G)

Activitat: gestora IIC

Caixa Management (99,9) 9 3 148 9 118
Luxembourg, SA, SGIIC (G)

Activitat: gestora IIC

CaixaBank, SA (G) 100 5.671 900 (183) 6.596 –
Activitat: banca

CaixaBank Gestión, SA (100) 100 24 1 122 –
Sociedad Gestora
de Instituciones de 
Inversión Colectiva (G)

Activitat: gestora IIC

CaixaFactoring, SA 100 300 66 86 299 –
Entidad de Financiación (G)

Activitat: factoring

CaixaLeasing, SA, SAF (G) 100 3.000 486 251 3.030 200
Activitat: arrendament financer

Corporación Hipotecaria 50 750 183 1 467 –
Central, SCH, SA, (P)

Activitat: crèdit hipotecari

Corporación Hipotecaria 70 500 35 18 350 6
Mutual, SA, SCH (G)

Activitat: crèdit hipotecari

Crèdit Andorrà, SA (G) 32,6 10.000 25.666 6.050 3.720 1.060
Activitat: banca

Rosselló, 214
08008 Barcelona

Rosselló, 214
08008 Barcelona

Av. Diagonal, 532
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

142, Bd. Malesherbes
75017 París

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

2, Bd. Royal
99999 Luxembourg

Av. Diagonal, 427 bis
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 427 bis
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Serrano, 89
28006 Madrid

Bruc, 72-74
08009 Barcelona

Av. Príncep Benlloch, 19
56000 Andorra la Vella
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Euroleasing 50 500 150 75 250 25
Inmobiliario, SA, SAF (G)

Activitat: arrendament financer

FinanciaCaixa, SAF (G) 100 300 31 33 308 29
Activitat: financera

FinanciaCaixa 2, SAF (G) 100 300 19 15 300 31
Activitat: financera

GDS-CUSA 100 300 – 278 578 –
Entidad de Financiación, SA (G)

Activitat: financera

GDS-Grupo de Servicios, SA (G) 100 810 (74) 102 816 –
Activitat: serveis de consultoria 
i administració

GDS-Sociedad de Crédito 100 540 (121) 756 1.175 –
Hipotecario, SA (G)

Activitat: crèdit hipotecari

GesCaixa I, SA 100 2.620 526 2.056 2.704 2.048
Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión
Colectiva (G)

Activitat: gestora IIC

HipoteCaixa, SA 100 1.150 100 486 1.736 –
Sociedad de Crédito 
Hipotecario (G)

Activitat: crèdit hipotecari

Hisusa - Holding de 49 22.506 50.790 3.450 43.429 1.323
Infraestructura de Servicios
Urbanos, SA (P)

Activitat: societat de cartera

Inverban SVB, SA (P) 50 2.134 962 228 1.533 100
Activitat: societat de valors 
i borsa

Inverban Gestión, SA 50 150 1 7 56 –
Sociedad Gestora
de Instituciones de
Inversión Colectiva (P)

Activitat: gestora IIC

MediCaixa, SA (G) 100 20 2 2 21 2
Activitat: serveis financers

Servicios Urbanos, (99,8) 300 11 53 300 44
Mantenimientos
y Aparcamientos, SA (G)

Activitat: serveis

Soteltur, SL (P) 50 5.099 – (7) 2.077 –
Activitat: explotació hotelera

TecnoCaixa, SA (G) 90,1 1.010 150 112 910 –
Activitat: serveis informàtics

Caixa Information (89,9) 97 14 (75) 89 –
System, SA (G)

Activitat: serveis informàtics

(G) Consolidades per integració global.
(P) Consolidades per integració proporcional.

Cap empresa de les que es consoliden per integració global o proporcional no cotitza a Borsa.

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 615
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 611
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Aribau, 192-198
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Marqués de la Ensenada, 14
28004 Madrid

Serrano, 39
28001 Madrid

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Aribau, 192-198
08036 Barcelona

Modolell, 50
08021 Barcelona

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

9, Bd. d’Italie
98000 Montecarlo

Milions de pessetes % Parti-
Denominació Domicili cipació

social i activitat directa Capital Reserves Resultats
Valor Dividends

(indirecta) social
segons rebuts en
llibres l’exercici
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Annex 3.2

Societats consolidades pel procediment de posada en equivalència

Milions de pessetes % Parti-
Denominació Domicili cipació

social i activitat directa Capital Reserves Resultats
Valor Dividends

(indirecta) social
segons rebuts en
llibres l’exercici

AgenCaixa, SA (50) 100 13 18 50 –
Activitat: agència
d’assegurances

Autopistas Concesionaria 34,5 102.185 19.790 19.116 59.297 5.081
Española, SA (ACESA) (C) (7,5) 16.016 1.130

Activitat: explotació d’autopistes

Aucat, Autopistes de 25 6.841 – – 1.577 –
Catalunya, SA
Concessionària de la 
Generalitat de Catalunya

Activitat: explotació d’autopistes

Baqueira Beret, SA (C) 11,7 1.567 351 366 250 25
Activitat: esport de neu

Caixa de Barcelona 100 12.000 (3.682) 7.093 6.000 5.652
Seguros de Vida, SA
de Seguros y Reaseguros

Activitat: assegurances

ChipCard, SA 26,6 188 (43) – 65 –
Activitat: sistemes de targetes 
mecàniques

Dos Mil Doscientas Setenta (35) 1.350 (362) (22) 370 –
y Dos, SA

Activitat: serveis empreses

Edicions 62, SA 24,5 207 825 84 59 10
Activitat: editorial

Eltec, SA 10 120 1.228 17 393 12
Activitat: manteniment (21,3)* 520* 26*
equips informàtics

Eurosuministros, SA 100 3.090 (1.216) (515) 1.360 –
Societat inactiva

Gas Natural, SDG, SA (C) 25,5 22.389 112.625 23.551 38.271 1.237
Activitat: distribució de gas

GDS-Foment 100 3.100 (799) (24) 2.277 –
Immobiliari, SA

Activitat: finançament de
promocions

GDS-Pensiones, SA 100 1.264 165 60 232 36
de Seguros y Reaseguros

Activitat: assegurances

Gestora de Facturaciones 100 50 13 1 50 2
y Cobros, SA

Societat inactiva

Hotel Oasis (48,4) 1.408 (136) 54 870 –
de Lanzarote, SA

Activitat: explotació hotelera

Ingeniería y Gestión (31,6) 100 141 98 32 –
de Redes, SA

Activitat: informàtica

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Gal·la Placídia, 1
08006 Barcelona

Tuset, 5-11
08006 Barcelona

Salardú-Vall d’Aran
25598 Lleida

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Saturnino Calleja, 2
28002 Madrid

Av. Diagonal, 427 bis
08036 Barcelona

Provença, 278
08008 Barcelona

Rambla Marina, 478
08907 Hospitalet de Llobregat

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Portal de l’Àngel, 20-22
08002 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona

Av. del Mar, s/n 
Teguise (Lanzarote)
35509 Las Palmas

Ciències, 153-155
08908 Hospitalet de Llobregat
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Milions de pessetes % Parti-
Denominació Domicili cipació

social i activitat directa Capital Reserves Resultats
Valor Dividends

(indirecta) social
segons rebuts en
llibres l’exercici

Inmobiliaria Colonial, SA 99,8 23.855 55.116 2.518 90.073 1.796
Activitat: promoció i 
arrendament immobiliari

Port Aventura, SA (33,1) 15.810 – – 5.240 –
Activitat: explotació turística

Port Aventura Comercial, SA (70) 1.106 – – 774 –
Activitat: explotació turística

Port Aventura Resort, SA (70) 3.085 – – 2.159 –
Activitat: explotació turística

Societat d’Aparcaments (91,8) 800 (11) – 756 –
de Terrassa, SA
Activitat: aparcaments

Inverbroker, SA 100 10 1.410 52 1.428 –
Activitat: serveis

Promociones 100 2.134 186 286 2.606 –
Inmobiliarias, SA

Societat inactiva

Promociones Inmobiliarias (50) 1.260 (284) 40 543 –
Modelo, SA

Activitat: explotació hotelera

RentCaixa, SA de Seguros 100 10.000 179 545 10.034 403
y Reaseguros

Activitat: assegurances

Renteguise, SA (50) 1.561 (1.268) 149 1.107 –
Activitat: explotació
hotelera

Saba-Sociedad de Aparcamientos 24,1 2.258 5.974 1.256 4.479 119
de Barcelona, SA (C) (28,4) 6.535

Activitat: explotació 
d’aparcaments

SegurCaixa, SA de Seguros (39,9) 5.000 372 20 1.994 –
y Reaseguros

Activitat: assegurances

Sociedad General de Aguas 1,7 21.151 60.264 5.761 2.156 49
de Barcelona, SA (C) (23,4) 23.517 715

Activitat: societat de serveis

Sofinep, Société Financière (99,9) 7 236 – 185 –
d’Études et de Placement, SA

Activitat: immobiliària

Tavcom, SA 50 200 70 48 100 –
Activitat: serveis empreses

Túnel del Cadí Concesionaria 53,4 9.505 105 – 3.575 –
del Estado, SA

Activitat: explotació túnel del Cadí

VidaCaixa, SA de Seguros 20 10.100 (3.876) 2.474 2.022 261
y Reaseguros (40) 4.040 522

Activitat: assegurances

(*) Dades a juny de 1994, ja que no estan disponibles les de desembre en el moment de redactar aquesta Memòria.
(c) Societats que cotitzen a Borsa.

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Nàpols, 249
08013 Barcelona

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Pantà, 20
08221 Terrassa

Paseo de la Castellana, 51
28046 Madrid

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. del Mar, s/n 
Teguise (Lanzarote)
35509 Las Palmas

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Av. Península del Jablillo
35509 Costa Teguise
(Lanzarote)

Passeig de Gràcia, 54
08007 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona

Pg. Sant Joan, 39-41
08009 Barcelona

142, Bd. Malesherbes
75017 París

Av. Diagonal, 530
08006 Barcelona

Av. Josep Tarradellas, 8
08029 Barcelona

Av. Diagonal, 477
08036 Barcelona
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A continuació es relacionen aquelles empreses posades en equivalència l’efecte patrimonial de

les quals en els estats consolidats és poc significatiu:

Administración Comunitaria y Propiedad Inmobiliaria, SA; Caixa Instant, SA; Caixa Assistance,

SA; Caixa Estel, SA; Caixa Holding, SA; CaixaBroker, SA; CaixaBusiness, SA; CaixaCard, SA;

CaixaCenter, SA; CaixaConsulting, SA; CaixaCorp, SA; CaixaDiagonal, SA; CaixaJocs, SA;

CaixaJove, SA; CaixaJunior, SA; CaixaLife, SA; CaixaLine, SA; CaixaMail, SA; CaixaMarket, SA;

CaixaMatic, SA; CaixaMatica, SA; CaixaMediterrania, SA; CaixaMoney, SA; CaixaNetwork, SA;

CaixaPodium, SA; CaixaRecord, SA; CaixaRenting, SA; CaixaSenior, SA; CaixaSport, SA;

CaixaStart, SA; CaixaTeam, SA; CaixaTítol, SA; CaixaTotal, SA; CaixaTrust, SA; CaixaVida, SA;

CanalCaixa, SA; CastellanaCaixa, SA; Cegipro, SNC; ClubCaixa, SA; Comercio Internacional para

el Hábitat, SA; CrediCaixa, SA; Crosselling, SA; ElectroniCaixa, SA; Estusa, Estudis i

Assessoraments, SA; Eurocard España, SA; Federació de Caixes Catalanes, SA; FidoCaixa, SA;

FinancialCaixa, SA; FinCaixa, SA; GDS-Comercio Internacional, SA; GDS-Correduría de 

Seguros, SA; GDS-Tecnogestión, SA; GestiCaixa, SA; GestorCaixa, SA; GrupCaixa Card, SA;

GrupCaixa Dos, SA; GrupCaixa, SA; Inforsistem, SA; InterCaixa, SA; InverCaixa, SA; La Caixa dels

Olímpics, SA; La Caixa Olímpica, SA; La Caixa Consultores, SA; Layetana de Aparcamientos, SA;

MerchantCaixa, SA; Mercuri, SA; MultiCaixa, SA; Multimar Caixa Correduría de Seguros, SA;

MundiCaixa, SA; OlympiCaixa, SA; PromoCaixa, SA; RedCaixa, SA; Regional Urbana, SA;

ServiCaixa, SA; Sogal, SARL; Tasaciones y Peritajes, SA; TeleCaixa, SA; TotCaixa, SA; 

TradeCaixa, SA; TravelCaixa, SA i VideoCaixa, SA. 

A continuació es detallen les societats més importants dependents de Gas Natural, SDG, SA i

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA fent referència a la seva activitat, percentatge de

participació, capital, reserves i resultats corresponents a 1993:

Gas Natural, SDG, SA

Milions de pessetes

Societat Activitat Participació indirecta

Capital Reserves Resultatsdel Grup ”la Caixa”

Compañía Española de Gas, SA Gas 25,1 2.397 4.382 938

Gas Andalucía, SA Gas 17,1 1.069 1.389 15

Gas Castilla-La Mancha, SA Gas 24,2 1.150 (186) 21

Financieros, SA Societat de cartera 25,5 1.575 6.104 472

Gas Natural International, Ltd Societat de cartera 25,5 4.220 1.168 281

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

Milions de pessetes

Societat Activitat Participació indirecta

Capital Reserves Resultatsdel Grup ”la Caixa”

SAUR, Sociedad de Aigua potable 25,1 700 1.377 282
Abastecimientos Urbanos y
Rurales, SA

Aquagest, Promoción Técnica y Aigua potable 25,1 6.350 777 401
Financiera de Abastecimientos
de Agua, SA

Auxiliar de Canalizaciones, SA Enginyeria i 25,1 400 1.187 301
(ACSA) construcció

Agbar Mantenimiento, SA Manteniment i 25,1 1.325 610 (240)
serveis

Agbar Salud, SA Salut 24,1 1.965 382 658

Compañía de Seguros Adeslas, SA Salut 23,8 2.017 1.993 895
(ADESLAS)



85

Annex 3.3

Accions i d’altres títols de renda variable

Milions de pessetes 

Denominació
Domicili

% Parti-
social i activitat cipació Capital Reserves Resultats

Valor Dividends

social
segons rebuts en
llibres l’exercici

Autopista 10 9.900 (2.325) (1.850) 417 –
Terrassa-Manresa, SA
(AUTEMA)
Activitat: explotació
d’autopistes

Banco Español de 1,4 245.064 – (16.268) 7.106 –
Crédito, SA (C) (a)

Activitat: banca

Confederación Española 15,2 5.000 23.576 2.639 761 84
de Cajas de Ahorro (b)

Activitat: coordinació
entre caixes d’estalvi

(a) Dades a setembre de 1994 del balanç individual, ja que no estan disponibles les de desembre en el moment de redactar aquesta Memòria.
(b) Dades a setembre de 1994, ja que no estan disponibles les de desembre en el moment de redactar aquesta Memòria.
(c) Societats que cotitzen a Borsa.

Gran Via de les Corts
Catalanes, 680
08010 Barcelona

Paseo de la Castellana, 7
28046 Madrid

Alcalá, 27
28014 Madrid

Annex 3.4

Participacions

Milions de pessetes 

Denominació
Domicili

% Parti-
social i activitat cipació Capital Reserves Resultats

Valor Dividends

social
segons rebuts en
llibres l’exercici

Ibérica de Autopistas, SA (C) 6 11.284 897 1.917 945 –
Activitat: explotació (a) (a)

d’autopistes

Miquel y Costas & 5 1.371 1.670 125 72 –
Miquel, SA (C) (a) (a)

Activitat: paperera

(a) Dades a desembre de 1993, ja que no estan disponibles les de desembre de 1994 en el moment de redactar aquesta Memòria.
(c) Societats que cotitzen a Borsa.

Pío Baroja, 6
28009 Madrid

Tuset, 10
08006 Barcelona
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Annex 4

La composició del Grup consolidat per a la tributació en l’Impost sobre Societats de l’exercici

1994 és la següent:

BuildingCenter, SA

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (entitat dominant)

Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros

CaixaBank Gestión, SA, SGIIC

CaixaBank, SA

CaixaFactoring, SA

CaixaLeasing, SA, SAF

GDS-CUSA, Entidad de Financiación, SA

GDS-Foment Immobiliari, SA

GDS-Sociedad de Crédito Hipotecario, SA

GesCaixa I, SA, SGIIC

HipoteCaixa, SA, SCH

Inmobiliaria Colonial, SA

La Caixa Consultores, SA

MediCaixa, SA

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros

Servicios Urbanos, Mantenimientos y Aparcamientos, SA

Societat d’Aparcaments de Terrassa, SA

TecnoCaixa, SA
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INFORME DE GESTIÓ
DEL GRUP CONSOLIDAT ”LA CAIXA”

Es presenten a continuació les dades i fets més rellevants de l’exercici 1994, de manera que

puguin apreciar-se l’evolució recent i les perspectives futures previsibles per al Grup ”la Caixa”.

Evolució de l’activitat

L’activitat del Grup ”la Caixa” al llarg de 1994 s’ha desenvolupat en un entorn econòmico-

financer complex –especialment durant la primera meitat de l’any– i, entre altres variables, s’ha

vist condicionada per la caiguda de tipus d’interès que es va produir al segon semestre de 1993.

En aquest context, el Grup ”la Caixa” ha obtingut resultats satisfactoris. Així ho corrobora el

creixement d’un 12,8% del benefici net consolidat atribuït al Grup, que s’ha situat en 47.619

milions de pessetes.

El marge financer s’ha mantingut en un nivell similar al de l’any anterior, mentre que altres

magnituds del compte de pèrdues i guanys presenten un comportament molt positiu. En aquest

sentit, destaca el bon ritme de creixement de les comissions per serveis prestats, la menor

exigència de dotacions als fons per a insolvències i l’increment dels ingressos per la venda

d’immobles.

Precisament, l’evolució d’aquests dos darrers epígrafs està molt influïda per la reactivació

econòmica que s’ha començat a mostrar a partir del segon semestre, que també s’ha reflectit en

la cartera de crèdits del Grup, tant pel que fa a la demanda com a la morositat. Així, els crèdits

sobre clients han crescut en 351.809 milions de pessetes, mentre que la ratio de morositat ha

experimentat una disminució de dos punts percentuals en passar del 7,97% al 5,94%. Una gestió

activa del risc i l’agilitació dels procediments per a la recuperació de morosos han incidit també

molt positivament en la millora d’aquesta ratio.

Els resultats obtinguts el 1994 són el fruit de la implementació de les línies estratègiques

marcades pel Grup, que incideixen en factors tan crítics com la segmentació de la clientela, el

desenvolupament tecnològic, la qualitat en els serveis prestats i la prudència i estabilitat en les

inversions. L’aportació al benefici de les societats consolidades per posada en equivalència

demostra la importància estratègica tant de les filials asseguradores i immobiliàries –que

complementen l’activitat financera del Grup–, com de les participacions en empreses

d’infrastructures i serveis públics, de rendibilitat satisfactòria i dotades de gran seguretat.

Així doncs, el Grup ”la Caixa” ha continuat consolidant, al llarg de l’exercici, la seva posició

dins del sistema financer espanyol, tal i com queda reflectit en l’evolució de les seves principals

xifres de negoci.

Els actius totals consolidats ascendien, a 31 de desembre de 1994, a 8.462.592 milions de

pessetes, la qual cosa representa un increment de l’activitat global del 7,8% respecte de l’exercici

anterior.

Pel que fa als recursos captats per les entitats de crèdit del Grup, s’ha registrat un saldo de

6.581.982 milions de pessetes, 486.873 milions més que a finals de 1993. D’altra banda, cal tenir

en compte l’efecte de la cessió, en data 1 de gener de 1994, de les operacions d’assegurances a la

filial Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros, que ha suposat la

desaparició de 218.565 milions de pessetes del balanç. A la fi de 1994, el total de reserves

matemàtiques constituïdes per les filials asseguradores de ”la Caixa”, que consoliden per posada

en equivalència, era de 802.461 milions de pessetes.

En el capítol de les inversions, destaca l’evolució positiva de la cartera de crèdits. A 31 de

desembre de 1994, els crèdits sobre clients ascendien a 3.364.740 milions de pessetes, un 11,7%

més que a la fi de l’exercici anterior. Pel que fa a la cartera de deute de l’Estat, s’ha registrat un

saldo de 1.952.944 milions de pessetes, 627.304 milions més que a la fi de 1993.
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A 31 de desembre de 1994, el patrimoni net consolidat de ”la Caixa” ascendia a 358.043

milions de pessetes, 20.938 milions més que a la fi de l’exercici anterior. A la mateixa data, els

recursos propis computables consolidats, calculats segons que estableix la normativa vigent

sobre el coeficient de solvència, superaven àmpliament el nivell mínim exigit.

Altres aspectes

A la fi de l’exercici, el grup bancari de ”la Caixa” comptava amb una xarxa de 2.521 oficines:

2.394 de ”la Caixa”; 29 del CaixaBank, SA; 32 del Banco de Europa, SA; 14 del Crèdit 

Andorrà, SA; 51 del CaixaBank France, i 1 del CaixaBank Monaco, SAM. En total, la xarxa ha

augmentat en 65 oficines.

D’acord amb la política de potenciar el desenvolupament tecnològic tant per augmentar

l’eficàcia de la gestió interna com per incrementar el valor afegit dels seus productes i serveis,

”la Caixa” ha continuat ampliant durant el darrer exercici les prestacions de la seva xarxa

d’autoservei en dos fronts diferents. D’una banda, han entrat en funcionament 56 caixers

automàtics més i 204 terminals d’informació ServiCaixa, de manera que les unitats en

funcionament a la fi de 1994 eren, respectivament, 3.104 i 596. D’altra banda, s’ha ampliat

considerablement l’oferta dels ServiCaixa. Així, a través d’aquests terminals es poden obtenir

duplicats dels comunicats fiscals, com també consultar informació sobre els immobles en venda

de la filial immobiliària BuildingCenter, SA o participar en les subhastes del Mont de Pietat,

entre altres novetats de l’exercici.

A més, durant el darrer exercici, ”la Caixa” ha introduït a Espanya la primera targeta amb

funcions de moneder electrònic. La prova s’ha realitzat amb el carnet dels estudiants de la

Universitat Autònoma de Barcelona. La “targeta-moneder” –que funciona amb un xip

electrònic– és un projecte prioritari per a ”la Caixa”, que per a l’any 1995 ja té previst de fer

servir aquesta tecnologia per al pagament dels transports públics a la ciutat de Granollers i per

a la utilització de les cabines telefòniques públiques.

Durant l’any 1995 es continuarà aprofundint en el desenvolupament tecnològic com a eix

estratègic bàsic que, juntament amb la descentralització de les decisions, l’èmfasi en la qualitat

de servei i sobretot la vigilància i preocupació constants per la qualitat de l’actiu, són els factors

principals que han de continuar incidint positivament en el resultat. A més, les perspectives de

recuperació econòmica que s’apunten per a l’any 1995 fan esperar una evolució favorable del

marge financer, que es veurà també reflectida en el resultat final.

Fets posteriors al tancament

El 26 de gener de 1995 ha tingut lloc la signatura, per part del Consell d’Administració, dels

Comptes Anuals i l’Informe de Gestió del Grup consolidat ”la Caixa” referits a l’exercici anual

acabat el 31 de desembre de 1994. Entre ambdues dates no s’ha produït cap esdeveniment

important que incideixi en l’activitat del Grup ”la Caixa”.



OBRA SOCIAL DE ”LA CAIXA”

Òrgans de Govern, Informe d’activitats de la
Fundació ”la Caixa” i estats financers de

l’Obra Social de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona corresponents a l’exercici de 1994
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La Fundació ”la Caixa”, gestora de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i

Pensions de Barcelona, és una institució de mecenatge que centra les seves activi-

tats a recollir les noves necessitats sorgides de la ràpida transformació de la socie-

tat i, com a conseqüència d’aquests canvis, a pal·liar els dèficits de serveis que

s’originen en l’oferta de les institucions públiques o privades. Les activitats es

plantegen en una perspectiva de futur: endinsant-se en noves àres d’acció, definint

prioritats i anticipant mètodes i línies de treball.

La col·laboració amb persones i institucions públiques i privades, amb l’objec-

tiu de mobilitzar i potenciar el major nombre de recursos, figura també entre els

principis d’actuació de la Fundació ”la Caixa”, en la seva vocació de tractar de

manera diversificada i plural les qüestions que afecten la col·lectivitat en conjunt.

Així mateix, les accions de la Fundació  ”la Caixa” tenen com a marc tot l’àmbit

territorial espanyol i es dirigeixen a un públic plural.

La Fundació ”la Caixa” ha iniciat, d’altra banda, un procés de renovació de les

seves estructures professionals per tal d’orientar-les cap als reptes de l’any 2000,

que sens dubte han d’exigir una profunda sensibilitat amb vista a recollir totes les

innovacions que una societat com l’actual, en canvi constant, genera. Des d’ara, un

eix transversal recorre totes les activitats de la Fundació per tal d’aconseguir, de

manera dinàmica, que nous projectes substitueixin o renovin els vells programes.

En el decurs de l’any han estat especialment significatives les activitats que la

Fundació ha dut a terme en l’àmbit de la lluita contra la sida mitjançant, sobretot,

l’elaboració d’un programa educatiu d’informació i prevenció, com també a través

de les actuacions de recerca científica per aturar la progressió de la malaltia.

També cal assenyalar la línia de difusió dels coneixements científics i ecològics

per tot el territori espanyol a través d’exposicions itinerants com ara «Amazònia,

l’últim paradís» i la instal·lació de la Carpa de la Ciència a diverses capitals espa-

nyoles; i, en el camp artístic, la celebració del 50è aniversari de la mort de dos

grans artistes innovadors de l’art modern, amb la gran exposició Kandinsky /

Mondrian, exhibida a Madrid i Barcelona.

El 1994, la Fundació ”la Caixa” va programar 1.867 activitats a 478 poblacions

espanyoles i 11 d’estrangeres, que van tenir un total de 2.684.972 participants. Els

usuaris dels serveis que la Fundació ofereix a través dels seus 225 espais perma-

nents (Museu de la Ciència, centres culturals, xarxa de biblioteques, esplais i esco-

les) van arribar a 3.351.901. Així doncs, un total de 6.036.873 usuaris van gaudir

directament de les activitats i els serveis de la Fundació.

INFORME D’ACTIVITATS DE LA 
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
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LA LLUITA CONTRA LA SIDA EN 
EL MARC DE L’ACCIÓ SOCIAL DE LA FUNDACIÓ

En l’àmbit social, la Fundació ”la Caixa” aspira a contribuir als esforços de la

comunitat per atendre temes urgents com la sida o les drogaaddiccions i situa-

cions derivades dels canvis que experimenta la societat respecte de l’envelliment

de la població o de l’aparició de nous models familiars. En aquests camps

s’impulsen iniciatives globals destinades a facilitar accions preventives i millorar

la qualitat de vida dels ciutadans. 

En aquests darrers anys, la Fundació ”la Caixa” ha promogut diferents activi-

tats dedicades al problema de la sida. Aquestes activitats han informat de l’estat

actual de la investigació mèdica, han sensibilitzat sobre la necessitat de posar en

marxa programes de prevenció, han estimulat actuacions en el camp escolar i

han posat damunt la taula els problemes que deriven de la malaltia quant a

l’assistència social o a la psicologia dels malalts.

En aquest sentit, cal destacar la inauguració, el desembre de 1993, del primer

Laboratori de Retrovirologia creat a Catalunya, a l’Hospital Universitari «Ger-

mans Trias i Pujol» (Can Ruti), que va ser el fruit del conveni entre la Fundació

La Fundació 
”la Caixa” ha editat i 
distribuït de manera
gratuïta 8.000 
unitats del programa
de prevenció 
«Sida. Saber Ajuda»,
que està adreçat als
estudiants d’entre 14 
i 18 anys.

➜

”la Caixa” i la Fundació Privada de Lluita contra la Sida, juntament amb el su-

port de la Generalitat de Catalunya. També durant 1994, es va signar un conveni

amb l’Hospital Clínic de Barcelona per dur a terme de manera experimental,

durant un període de dos anys, un servei assistencial d’atenció hospitalària a

domicili per a malalts afectats de la sida. 

Un gran ressò a tot Espanya va obtenir la presentació, el mes de novembre, del

programa educatiu per al coneixement i la prevenció de la sida anomenat «Sida.

Saber ajuda», elaborat per la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb el

Ministeri d’Educació i Ciència. És previst que durant el curs 1994-95 es distri-

bueixin prop de 8.000 unitats didàctiques entre professors d‘instituts d’ensenya-

ment secundari d’arreu d’Espanya.
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Així mateix, els primers dies de gener de 1995, s’ha constituït la Fundació

Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa (IRSI-Caixa), com a resultat de la

col·laboració de la Fundació ”la Caixa” amb el Departament de Sanitat i

Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de

desenvolupar línies de recerca sobre la sida, cooperar amb d’altres entitats cientí-

fiques en la realització d’activitats de recerca i recaptar i gestionar els recursos

econòmics necessaris per concretar els seus projectes.

En l’àmbit social, i en termes globals, la Fundació ha impulsat 391 activitats a

tot Espanya, amb 161.373 participants. A aquestes xifres s’han d’afegir 18.322

activitats per a persones grans realitzades a la xarxa d’Esplais, que han comptat

amb 918.417 participants.

DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

La divulgació del coneixement científic i la creació de debat al voltant de temes

d’actualitat relacionats amb la ciència són els puntals de la política científica de

la Fundació ”la Caixa”, que ha desenvolupat en aquest àmbit una activitat pione-

L’astronauta rus
Alexei Leonov va ser
un dels protagonistes
dels actes celebrats al
Museu de la Ciència
per commemorar 
el 25è aniversari de
l’arribada de l’home 
a la Lluna.

➜

ra a Espanya. L’actualització del missatge científic esdevé una necessitat fona-

mental de la societat d’avui, en la qual les decisions entorn dels avenços tècnics i

científics no poden ser responsabilitat exclusiva dels científics i requereixen cada

vegada més un ampli consens. El Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”

té com a objectius formar i informar científicament els ciutadans, i alhora servir

de punt de trobada entre ells, els productors de ciència (científics i universitat) i

el món de l’empresa, principal beneficiari de les innovacions tecnològiques.

Per poder opinar cal estar informat. Sobre aquesta base, el Museu de la

Ciència ha posat en marxa una sèrie de programes de divulgació que s’han desen-

volupat, paral·lelament, a la seu permanent a Barcelona i a través d’itineracions

per tot Espanya.
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Dins del procés de renovació de les instal·lacions del Museu de la Ciència, l’any

1994 es va inaugurar una Sala de Percepció, totalment renovada, amb la incorpo-

ració de nous mòduls; el taller «Alta tensió», dedicat a la divulgació de fenòmens

relacionats amb l’electricitat, i el nou mòdul «La cursa de bombolles», de la sala

«El Planeta Viu».

El 1994 s’ha 
inaugurat el taller
«Alta tensió», un nou
espai del Museu de 
la Ciència on el visitant
entra en contacte amb
el món màgic de 
l’electricitat a través 
de diversos 
i espectaculars 
experiments.

➜

La col·laboració internacional té també una gran importància en aquest àmbit.

Des del novembre de 1992 fins al novembre de 1994, el Museu de la Ciència ha

presidit l’organització ECSITE (European Collaborative for Science, Industry &

Technology Exhibitions), que reuneix els representants dels principals museus

dedicats a ciència i tecnologia amb un enfocament interactiu.

També cal destacar l’aportació del Museu de la Ciència als actes de commemo-

ració dels 25 anys de l’arribada de l’home a la Lluna dins del cicle «Els vespres

del Museu». Un dels actes més rellevants va ser la conferència «Dues visions de

l’arribada de l’home a l’espai», a la qual va intervenir l’enginyer Andreu Ripoll,

com a participant del programa Apollo, i Alexei Leonov, un dels primers astro-

nautes de l’antiga Unió Soviètica.

Les activitats científiques de la Fundació a tot Espanya han comptat amb

757.176 participants. El Museu de la Ciència de la Fundació, a Barcelona, ha

rebut 400.512 visitants.
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ARTS PLÀSTIQUES: L’EXPOSICIÓ KANDINSKY-MONDRIAN

Les arts plàstiques, com a vehicle de creació i de comunicació, d’experimenta-

ció formal i tecnològica i en el seu vessant patrimonial, ocupen un lloc destacat

en les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

Les actuacions en aquest camp es desenvolupen en quatre línies bàsiques: l’art

actual, l’art experimental, la visió de les avantguardes històriques a través d’expo-

sicions antològiques d’autor i les dedicades a cultures del passat i a períodes con-

crets de la història de l’art. Les exposicions de producció pròpia permeten tractar

els moviments i els artistes espanyols en un context universal i aproximar els

fenòmens universals en el propi context cultural.

La ministra de
Cultura, Carmen
Alborch, va inaugurar 
la mostra «Kandinsky-
Mondrian. Dos camins
vers l’abstracció» a la
Sala d’Exposicions de
Madrid. A la foto, la
ministra i el president de
la Fundació, Josep-Joan
Pintó, entre altres 
personalitats assistents.

➜

L’any 1994 va acollir la gran mostra «Kandinsky-Mondrian. Dos camins vers

l’abstracció» per commemorar el 50è aniversari de la mort dels dos artistes, que

es va exhibir primer a la Sala d’Exposicions de la Fundació a Madrid i que a la

tardor es va presentar al Centre Cultural de Barcelona.

Les exposicions de la Fundació ”la Caixa” es converteixen en un element de

dinamització cultural a través d’activitats complementàries que inclouen cicles

de conferències, cursos, debats, concerts, tallers i publicacions.

Al llarg de 1994, 41 exposicions d’art han comptat amb 431.840 visitants.

FOTOGRAFIA: PROJECTE «PATRIMONI 2001»

La Fundació ha estat capdavantera en la difusió de la fotografia, entesa com a

element singular del patrimoni cultural, dotat de valor documental i estètic. El pro-

jecte «Patrimoni 2001», realitzat en col·laboració amb la UNESCO, uneix els

esforços per a la creació d’un fons fotogràfic sobre les grans obres artístiques i béns

naturals que són patrimoni de tota la humanitat. La conservació, l’estudi i la difu-

sió del patrimoni fotogràfic espanyol es reflecteixen en diverses exposicions i publi-
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El Centre Cultural
de Barcelona va acollir
la mostra «Tadao
Ando. Més enllà dels
horitzons en 
arquitectura», que 
presentava maquetes i
plànols d’aquest 
arquitecte japonès,
artífex del Pavelló del
Japó a l’Expo’92 
de Sevilla.

➜

DIFUSIÓ DE LA CULTURA MUSICAL

La Fundació ”la Caixa” ha contribuït d’una manera important al foment de

l’activitat concertística i a la divulgació de la cultura musical a Espanya. En el

moment actual, les activitats musicals de la Fundació es destinen a complemen-

tar altres programacions concertístiques ja existents i a l’organització de cicles de

concerts en el marc de les exposicions d’art que contribueixen al diàleg entre les

diferents disciplines estètiques.

La divulgació del coneixement social de la música és també un aspecte priori-

tari, a través d’activitats formatives destinades a preparar el públic per a l’audició

i a familiaritzar-lo amb els instruments. «Fem música», un cicle de concerts

dedicats al públic infantil i recomanat també als pares, ha comptat, en la seva

edició de l’any 1994, amb una gran audiència.

En l’apartat de joves intèrprets, la Fundació impulsa activitats per afavorir

l’estudi de la teoria musical i de la interpretació. Entre aquestes activitats destaca

el programa de beques i de formació de músics a través de l’Stage Europeu de

Música de Cambra, que es proposa promoure la música de cambra entre músics i

formacions joves, alhora que organitza activitats de divulgació musical, mitjançant

cursos, seminaris i tallers per a professorat, universitaris i públic en general.

Els concerts itinerants, celebrats a diferents ciutats espanyoles en col·laboració

amb altres institucions públiques i privades, tenen com a objectiu completar ofertes

musicals moltes vegades insuficients i potenciar joves intèrprets. L’oferta musical de

cacions i en la convocatòria anual de beques i premis FotoPres, certamen que ha

tingut una importància decisiva en la valoració del fotoperiodisme al nostre país. 

S’han presentat 71 exposicions de fotografia que han rebut 316.141 visitants.

D’aquestes, 31 formaven part del projecte «Patrimoni 2001», que ha comptat

amb 69.819 visitants.
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«Concert de Setmana
Santa» a l’església
parroquial de Santa
Eulàlia de la població 
menorquina d’Alaior
que va organitzar la
Fundació ”la Caixa”.

➜

la Fundació ”la Caixa” es completa amb dos concerts especials, ja tradicionals, cele-

brats en grans sales de concert, com són els concerts de Nadal i de Setmana Santa.

La Fundació ”la Caixa” ha organitzat 172 concerts, amb 38.599 participants i 29

tallers i activitats per a escolars, que han comptat amb 6.538 participants. En total,

la Fundació ”la Caixa” ha promogut 201 activitats musicals, amb 45.137 espectadors.

LA LECTURA I LA DIVULGACIÓ DE GRANS ESCRIPTORS:
EXPOSICIONS COMMEMORATIVES DE 
JOSEP MARIA DE SAGARRA I JOAN SALVAT-PAPASSEIT

Al llarg de l’any va prosseguir la política de desenvolupament de la transferèn-

cia de biblioteques de la Fundació ”la Caixa” a la xarxa de lectura pública de

Catalunya i Balears mitjançant la signatura de 33 acords de municipalització, 24

dels quals amb ajuntaments de Catalunya i 9 de les Illes Balears.

La xarxa de biblioteques de la Fundació ”la Caixa”, alhora que fomenta la pro-

moció i l’estímul de la lectura, organitza exposicions de divulgació sobre escrip-

tors i temes literaris i promou dues col·leccions específiques: «Guia de lectura»,

dedicada al públic adult, i «Els meus llibres», per a nens, que pretenen aproxi-

mar la creació literària al gran públic. Al llarg de 1994 ha ofert dues exposicions

commemoratives del primer centenari del naixement de dos grans escriptors

catalans: Josep Maria de Sagarra i Joan Salvat-Papasseit. A més, cada estiu pro-

mou a diverses ciutats de Catalunya i les Balears un programa de «Biblio-

piscines» i una sèrie de miniexposicions de caràcter itinerant, anomenades les

«Micres», que presenten aspectes, personatges i gèneres de la literatura infantil.

Les 104 biblioteques de què disposa la Fundació han comptat amb 1.685.060

usuaris.
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INAUGURACIÓ DE LA MEDIATECA 
DEL CENTRE CULTURAL DE BARCELONA

La Fundació ”la Caixa” va inaugurar el mes d’abril, al Centre Cultural de

Barcelona, les instal·lacions d’un nou espai multimèdia especialitzat en la cultura

àudio-visual referida fonamentalment a la difusió de la música i de les arts plàsti-

ques. S’hi poden consultar el fons de les publicacions de la Fundació, la informa-

ció completa de les obres de la seva col·lecció d’art, com també més de 12.000

La nova Mediateca,
especialitzada en 
música i arts 
plàstiques, posa a 
disposició del públic
uns fons de 12.000
enregistraments 
musicals i àmplia
documentació en
suport escrit, 
informàtic o d’àudio i
vídeo.

➜

enregistraments musicals, obres de vídeo-art de creació internacional i emissions

musicals estereofòniques via satèl·lit. A més, ofereix un programa d’animació

cultural mitjançant activitats, tertúlies, taules rodones i un servei de préstec de

llibres, revistes i discs compactes.
Des de la seva inauguració, la Mediateca ha estat visitada per 45.557 persones.

FOMENT DE LA INNOVACIÓ EDUCATIVA

La formació és un dels objectius fonamentals de l’activitat de la Fundació en

tots els seus àmbits. La divulgació, mitjançant l’educació no-formal, innovadora i

flexible de les ciències i de les arts, a més de la reflexió sobre els propis sistemes i

tècniques d’educació, constitueix, específicament, l’objectiu dels programes edu-

catius. Les seves activitats s’han dirigit a la creació d’un entorn social atent als

canvis i a les innovacions, a la creació d’una cultura oberta i participativa, que

permeti una actualització permanent del saber.

Els recursos educatius de la Fundació ”la Caixa” es dirigeixen al públic escolar

en el camp de l’educació artística, musical, científica i mediambiental, tot facili-

tant el contacte directe amb l’obra d’art, la participació en el concert, l’experi-

mentació científica i la immersió en el medi ambient. Tallers, audicions, espais i

circuits faciliten aquest contacte directe amb l’objectiu de desenvolupar actituds i

valors al voltant de la creativitat, la sensibilitat i la responsabilitat. La Fundació

fa extensiva la seva tasca al professorat, mitjançant cursos de formació i d’actua-

lització de coneixements, seminaris temàtics i trobades per a l’intercanvi d’expe-
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riències que permetin als professors de participar activament en la recerca de

nous models de relació amb l’entorn social.

Juntament amb l’escola i el professor, també s’organitzen activitats per a la

família a través de les quals es pretén potenciar la comunicació com a vehicle de

saber social.

La Fundació ”la Caixa” també aporta materials per al treball diari a l’escola.

Els recursos per a la innovació multipliquen les idees i els mètodes dels profes-

sors i n’agiliten la comunicació amb els alumnes. Es tracta de «Maletes pedagò-

giques» sobre diversos temes, «Motxilles mediambientals», un Servei de Vídeo-

Préstec i el Sistema Telemàtic de Recursos (STRES). Per conèixer aquests recur-

sos i les seves possibilitats es programen reunions de formació per al professorat.

La Fundació ”la Caixa” dóna suport a la investigació mitjançant beques d’estu-

di, d’investigació i de docència, facilitant la mobilitat d’estudiants i de professors,

i l’organització de cursos i cicles de conferències que permeten la comunicació

entre especialistes i públic no-universitari. També es promouen acords d’investi-

gació amb diverses universitats.

La xarxa d’equipaments de què disposa la Fundació en aquest camp inclou els

centres pioners «Laboratori de les Arts» i «Clik del nens», dos espais dedicats a

«Capsa de somnis»
és un nou recurs 
educatiu de la
Fundació, que pretén
despertar la 
curiositat dels més
joves pel món del 
teatre mitjançant
l’experimentació amb
tots els elements i
persones que 
participen en un
muntatge teatral.

➜

aproximar les arts plàstiques i la ciència als més petits per mitjà de tallers i de

mòduls interactius.

Durant 1994, la Fundació ha realitzat 542 activitats educatives temporals, amb

136.328 participants.
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LA PREOCUPACIÓ PEL MEDI AMBIENT: 
EL DESENVOLUPAMENT DE ZONES RURALS DEPRIMIDES

El medi ambient és un altre dels centres d’interès prioritaris de la Fundació 

”la Caixa”. Desenvolupa accions molt diverses en aquest camp, que comprenen des

d’una tasca de protecció i prospectiva, a partir de la preocupació creixent pel medi

ambient, fins a nous temes suscitats pels canvis que experimenta la nostra societat.

La Fundació pretén tractar els temes de medi ambient des d’una perspectiva

global, estimulant el desenvolupament integral de zones rurals deprimides mit-

jançant la introducció de pautes mediambientals en els sectors productius i tre-

ballant en col·laboració amb institucions públiques i privades (centres d’educació

La proposta
«InterMedi» està 
dissenyada perquè els
diferents membres
d’una família realitzin
conjuntament una
sèrie d’activitats que
els apropen a la natura
i els estimulen a 
respectar aquest
entorn moltes vegades
poc conegut.

➜

i investigació, Unió Europea, agents socials, dinamitzadors d’accions territorials,

sectors productius, etc.).

L’apropament a la natura, el coneixement i el respecte al medi natural centren

diverses activitats de la Fundació dissenyades per donar a conèixer als nens i a

les seves famílies la complexitat del món en què vivim i la interrelació entre els

diferents elements que el componen.

La divulgació sobre l’entorn natural i urbà ha centrat també les exposicions

«Cuidem la Terra» i «Ciutat i vida», que al llarg de l’any han itinerat per la geogra-

fia espanyola, dedicades respectivament a mostrar el funcionament de la biosfera i

donar a conèixer els canvis físics que provoca la ciutat en l’espai on està situada i

en el seu entorn. La preocupació pel medi ambient ha estat, alhora, l’eix principal

del congrés internacional sobre l’«Ecociutat: estratègies per a una ciutat sosteni-

ble», de les jornades «El medi ambient en el Pla del Delta del Llobregat» i de 

l’exposició itinerant «Anem al bosc». Altres activitats s’han centrat en la necessitat

de preservar la biodiversitat del planeta.

Les 134 activitats realitzades en aquesta àrea han comptat amb 637.376 parti-

cipants.
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BEQUES PER A AMPLIACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU 
A L’ESTRANGER

Dins de la convocatòria de 1994 del programa de beques per a ampliació

d’estudis a l’estranger, s’han atorgat 80 beques per a la realització d’estudis de

postgrau als Estats Units, Gran Bretanya, França i Alemanya.

En virtut d’un nou conveni signat amb el British Council, organisme col.labo-

rador del programa per a ampliació d’estudis a Gran Bretanya, s’ha ampliat de 20

a 25 el nombre de beques anuals convocades a través d’aquest programa. Així

mateix, els becaris tindran la possibilitat d’assistir a un curs d’orientació acadè-

mica a Londres previ a l’inici dels seus estudis.

A finals d’any, s’ha publicat la segona edició del «Directori de Becaris». A més

de la fotografia i el currículum de totes aquelles persones que han obtingut una

beca, el Directori conté també una relació de tots els becaris per convocatòries,

per especialitats cursades i per universitats on s’han realitzat els estudis.

Amb un total de 680 beques concedides des de la primera convocatòria, aquest

és el més important programa de beques concedides per una entitat privada a

Espanya, un programa que dia a dia consolida el seu prestigi entre les universi-

tats estrangeres més acreditades.

ALTRES AJUTS I PREMIS

D’altra banda, en col.laboració amb la Fundació Ortega y Gasset, i dins del

programa «Joan Maragall», s’ha premiat la investigació amb 63 beques i 4 pre-

mis, i s’han concedit 8 beques de docència. En l’àmbit de la fotografia, en el marc

del certamen FotoPres ’94, es van concedir 5 beques, una de les quals, instituïda

per la Fundació ”la Caixa”, dedicada a «la cultura del lleure». 

La reina Sofia
va lliurar les 
vuitanta beques
corresponents a la
XII convocatòria de
beques de la
Fundació ”la Caixa”
per a ampliació
d’estudis de postgrau
a l’estranger.

➜



102

ESTATS FINANCERS DE L’OBRA SOCIAL

Liquidació del pressupost Pressupost de l’Obra Social
de l’Obra Social per al 1995
Exercici 1994, en milions de pessetes en milions de pessetes

Programes Programes

Culturals 3.829 Culturals 3.735

Educatius 1.375 Educatius 1.518

Socials 940 Socials 1.076

Ciència 661 Ciència 799

Desenvolupament rural Desenvolupament rural

i medi ambient 176 i medi ambient 274

Altres 1.269 Altres 1.228

Total pressupost ordinari 8.250 Total 8.630

Pressupost extraordinari 6.712

Total 14.962

Relació d’actius i passius de l’Obra Social
a 31 de desembre de 1994, després de la liquidació de l’exercici i abans de l’aplicació 

de l’excedent, en milions de pessetes

Actiu

Circulant 9.452

Disponible 133

Comptes a cobrar 12

Altres aplicacions ”la Caixa” 9.307

Fix 18.742

Immobilitzat 26.143

Solars i immobles 18.678

Mobiliari i instal·lacions 7.465

Fons d’amortització (7.401)

Immobles (2.104)

Mobiliari i instal·lacions (5.297)

Total 28.194

Passiu

Circulant 5.213

Despeses diferides a pagar 2.942

Altres comptes a pagar 16

Fundació ”la Caixa” 2.255

Recursos propis de l’Obra Social 22.981

Fons de l’Obra Social 4.239

Reserves de l’Obra Social 18.742

Total 28.194



PROPOSTA D’ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

En data 16 de febrer de 1995 se sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General de ”la Caixa”

els acords següents:

1r Resolució, si escau, de les impugnacions que hagin pogut presentar-se en el procés de

renovació parcial dels membres de la mateixa Assemblea.

2n Nomenament d’interventors/escrutadors.

3r Aprovació de l’informe de gestió, la memòria, el balanç i el compte de resultats, individuals

i consolidats, com també de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació dels

resultats.

4t Aprovació de la memòria, estats financers i pressupost de l’Obra Social, i també de l’obra

nova i de la gestió i liquidació corresponents.

5è Designació i ratificació dels membres titulars i suplents del Consell d’Administració i de la

Comissió de Control, dins del procés de renovació parcial dels Òrgans de Govern.

6è Aprovació de les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat financera.

7è Delegació de facultats per a l’execució d’acords.
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DADES D’IDENTIFICACIÓ

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”, es va constituir el 27 de juliol de 1990
per la fusió de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904.

Figura inscrita amb el número 1 al Registre de Caixes d’Estalvis de Catalunya de la Direcció General de
Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

El 16 de novembre de 1990 va ser inscrita, amb el número 3003, al Registre Mercantil de Barcelona, al
tom 20397, foli 1, full n.B-5614, inscripció 1a. Pel que fa al Registre Especial de Caixes Generals d’Estalvi
Popular del Banc d’Espanya, li correspon el número de codificació 2100.

Els Estatuts de ”la Caixa” han estat aprovats per resolucions del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya, en dates 23 de juliol de 1990, 20 de març de 1991, 30 de juny de 1992 i 28 de
maig de 1993. Es poden consultar al mateix Departament, al Banc d’Espanya i al domicili social de l’Entitat.

El Consell d’Administració convoca l’Assemblea General Ordinària dins del primer semestre natural de
l’any. L’anunci de la convocatòria es publica al «Boletín Oficial del Estado», al «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» i, com a mínim, en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit d’actuació de l’Entitat, en
el termini i condicions establerts als Estatuts de ”la Caixa”. Així mateix, pot convocar l’Assemblea General
Extraordinària sempre que ho estimi convenient, d’acord amb el que disposen els Estatuts, i dins dels
mateixos terminis i condicions establerts per a l’Assemblea General Ordinària.

”la Caixa” és membre del Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis.

Domicili social: Avinguda Diagonal, 621-629 - 08028 BARCELONA
Núm. d’identificació fiscal: G 58 89999/8
Telèfon: (93) 404 60 00. Telefax: (93) 339 57 03
Tèlex: 52.623-CAVEA E i 50.321-CAIX E
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