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D A T O S  M Á S  R E L E V A N T E S  D E L  G R U P O  ” L A  C A I X A ”

1998 1997 VARIACIÓNI M P O R T E S  E N  M I L L O N E S

EUROS PESETAS PESETAS ABSOLUTA EN %

Activo total 66.903 11.131.751 10.004.147 1.127.604 11,3
Créditos sobre clientes 36.323 6.043.678 4.864.714 1.178.964 24,2
Recursos totales de clientes 65.831 10.953.320 9.587.971 1.365.349 14,2
Cartera de valores de renta variable 5.500 915.152 728.648 186.504 25,6
Patrimonio neto 4.302 715.747 624.389 91.358 14,6

Promemoria:
Plusvalías latentes de la cartera de valores 5.950 990.047 500.671 489.376 97,7

Margen básico (Margen de intermediación 
más comisiones) 2.118 352.384 338.049 14.335 4,2

Margen de explotación 698 116.165 103.110 13.055 12,7
Margen de explotación y Resultado de la cartera 
de valores 1.014 168.731 146.453 22.278 15,2

Resultado atribuido al Grupo ”la Caixa” 663 110.261 94.133 16.128 17,1

EN %

Beneficio atribuido al Grupo / Fondos propios (ROE) 18,2 17,8
Beneficio neto / Activos totales medios netos (ROA) 1,3 1,1
Beneficio neto / Activos ponderados por riesgo (RORWA) 2,2 2,1
Coeficiente de solvencia 11,4 12,3

Resultado de ”la Caixa” 429 71.334 62.631 8.703 13,9
Presupuesto Obra Social de 1999 y Liquidación de 1998 135 22.500 18.776 3.724 19,8

NÚMERO

Empleados:
– ”la Caixa” 15.635 13.867 1.768 12,7
– Grupo ”la Caixa” 18.641 16.781 1.860 11,1

Oficinas:
– ”la Caixa” 3.691 3.300 391 11,8
– Grupo ”la Caixa” 4.013 3.612 401 11,1

Terminales de autoservicio 5.899 4.971 928 18,7

Fundación ”la Caixa”
E J E R C I C I O  1 9 9 8

NÚMERO
USUARIOS O
ASISTENTES

Programas sociales
Centros de Mayores (70 propios y 312 en colaboración con instituciones públicas) 382 1.473.569
Actividades 1.347 2.327.315

Ciencia
Museo de la Ciencia 2 255.878
Actividades 358 969.431

Programas culturales
Bibliotecas 44 794.505
Mediateca 1 81.379
Exposiciones 151 1.386.198
Conciertos y actividades musicales 137 45.234
Otras actividades 227 69.739

Programas educativos
Actividades 362 411.217

Programas de medio ambiente
Actividades 87 299.527

Becas para ampliación de estudios en el extranjero (1982-1998) 1.050
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Datos de identificación

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, ”la Caixa”, se constituyó el 27 de julio de 1990 por la fusión 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, fundada en 1844, y Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de
Cataluña y Baleares, fundada en 1904.

Figura inscrita con el número 1 en el Registro de Cajas de Ahorros de Cataluña de la Dirección General de Política
Financiera del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña.

El 16 de noviembre de 1990 fue inscrita, con el número 3003, en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 20.397,
folio 1, hoja n.B-5614, inscripción 1.ª En cuanto al Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro Popular del Banco de
España, le corresponde el número de codificación 2100.

Los Estatutos de ”la Caixa” han sido aprobados por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de
Cataluña. Se pueden consultar en el mismo Departamento, en el Banco de España y en el domicilio social de la Entidad.

El Consejo de Administración convoca la Asamblea General Ordinaria dentro del primer semestre natural del año. El
anuncio de la convocatoria se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña»
y, como mínimo, en un diario de amplia difusión en el ámbito de actuación de la Entidad, en el plazo y condiciones esta-
blecidos en los Estatutos de ”la Caixa”. Asimismo, puede convocar la Asamblea General Extraordinaria siempre que lo esti-
me conveniente, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos, y dentro de los mismos plazos y condiciones establecidos
para la Asamblea General Ordinaria.

”la Caixa” es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.

Domicilio social: Avenida Diagonal, 621-629 - 08028 Barcelona
Número de identificación fiscal: G-58899998
Teléfono: 93 404 60 00. Fax: 93 339 57 03
Télex: 52623-CAVEA E y 50321-CAIX E
Dirección en Internet: http://www.lacaixa.es
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Assemblea General a 31 de desembre de 1998

President

Joan Antoni Samaranch

Vicepresident 1r

Josep-Joan Pintó Ruiz

Vicepresident 2n

Enric Alcántara-García Irazoqui

Secretari-Conseller

Adjunt a la Presidència

Ricard Fornesa Ribó

Consellers Generals

José María Acebes Sánchez

Antonio Aguilera Hernández

Raimon Alabern Montis

Miguel Amorós Tapia

Eduard Amouroux Alemany

Montserrat Andreu Civit

Eduard Andrés Corominas

Enrique de Anguera Bachs

Joan Antolí Segura

Joan Albert Argente Giralt

Mateo Balaguer Fiol

Alejandro Balaguer Pfeiffer

Francesc-Xavier Ballabriga Cases

Albert Batlle Bastardas

Jaume Benages Olivé

Guillermo Benages Ruiz

Rosa Maria Bertran Soler

Macià Bibiloni Oliver

Joan Blanch Rodríguez

Josep Joaquim Boix Antolín

Salvador Bordes Balcells

Rafael Borràs Betriu

Martín Borrell Pou

Josep Cabau Capell

Antoni Calvo Giné

Josep Canal Roquet-Jalmar

Pilar Capel García

Alfons Cardelús Barcons

Ramon Cardús Llatse

Francisco Carlón Palol

M. del Carmen Carrázquez Quesada

Josep Maria Casals Pont

José Castells Bernis

Luis de Castellví Bosch-Labrús

Josep Maria Claret Sala

Lluís Coll Huguet

Francesc Coll Monné

Marta Corachán Cuyás

Enric Corominas Vila

Juana Cort Padilla

Martín Cruells Montasell

Joan Baptista Culla Clarà

Marià Curto Forés

Ignasi de Delàs de Ugarte

Josep Antoni Díaz Salanova

Juan Agustín Ejarque Royo

Lluís Elias Viñeta

Ohanes Emirkanian Boyadjian

Carles Esgleyas Manent

Ramon Fàbrega Sala

M. Lourdes Fàbrega Sánchez

Josep Maria Ferré Rom

Santiago Fisas Mulleras

Emilio Fontanals Jarque

Manel Fuster Pitarch

Salvador Gabarró Serra

Antonio Gallego Zurdo

Amelia García Álvarez

Manuel García Biel

Javier Garulo Franquesa

Fernando Giménez Pascual

Joan Giraut Cot

Josep Maria Giró París

Maria del Carme Gomà Raich

José María González Benítez

Juan Manuel González González

José Antonio González López

Antoni Jaume Gorgues Gorgues

Albert Gras Pahissa

Pere Grau Buldú

Antonio Hidalgo de la Rosa

Francesc Xavier del Hoyo Bernat

Jaume Iglesias Sitjes

Josep Janés Tutusaus

Lluís Jerez Fontao

Ma. Teresa Jiménez Castro

Vicenç Lluís Jordi Manent

Lluís López Juvés

Josep Magriñà Poblet

Joan Marginet Sorribes

Josep Marimón Casanellas
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Josep Mariné Guardiola

Pere Marra Rosés

Francisco Martín Frías

Maria Isabel Martínez García

Joan Mas Dordal

Miquel Mas Miró

Josep Massó Padró

Jordi Mateu Mateu

Francesc Medán Juanmartí

Maria Teresa de Miguel Gasol

Josep Millàs Estany

Fèlix Ma. Millet Tusell

Julio Miralles Balagué

Josep Mitjans Boada

Jordi Molina Bel

Alfred Molinas Bellido

Damián Montes Martínez

José Montilla Aguilera

Carlos de Montoliu Carrasco

Eduard Moreno Ibáñez

Antoni Ma. Muntañola Castelló

Jordi Muria Lovera

Josep Maria Murillo Fondevilla

Joaquim de Nadal Caparà

Joaquim Nadal Farreras

Francesc Olivella Company

Vicenç Oller Compañ

Jordi Oller Piñol

Albert Ollé Bartolomé

Teresa Palacios Salvador

Albert Josep Palau Esteve

Pere de Palol Salellas

Maria Isabel Panadés Cervera

Andreu Parietti Lliteras

Judit Pascual Francés

Lluís Permanyer Lladós

José Piera Porta

Josep Pont Sans

Josep Maria Puig Salellas

Eduard Puig Vayreda

Mariano Pujol Poch

Anton Maria Pàmies Martorell

Maria Assumpció Rafart Serra

Manuel Raventós Negra

Carles Reitg Hernàndez

Joaquim Rey Llobet

Josep Maria Riba Satorras

Andrés Ribas Costa

Francesc Ribas Sala

Joan Riera Ribas

Luis Rigat Tortoricci

Jordi Rivas Canals

Antonio Roca García

Martí Rosàs Pujol

Pere Rotger Llabrés

Maria Carmen Sala Martínez

Ernest Sanclement Vallespí

Josep Antoni Segarra Torres

Mariano Serra Planells

Caterina Serrano Barba

Gonçal Serrate Cunill

Rosa Maria Seró Martí

Joan Sierra Fatjó

Antoni Siurana Zaragoza

Joan Lluís Solé Senan

Francesc Solà Busquets

Josep Solà Sánchez

Ramon Sostres Aytés

Francisco Javier Toldrà Nogué

Josep Torras Porras

Joan Lluís Tous Álvarez

Francesc Tutzó Bennasar

Carles Vidal Bové

Joan Vilalta Boix

Ramon Vilardell Mitjaneta

Jaume Vilella Motlló

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó

Directors Generals Adjunts

Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui

Rosa Maria Cullell Muniesa
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Consell d’Administració a 31 de desembre de 1998

President

Joan Antoni Samaranch

Vicepresident 1r

Josep-Joan Pintó Ruiz

Vicepresident 2n

Enric Alcántara-García Irazoqui

Secretari-Conseller

Adjunt a la Presidència

Ricard Fornesa Ribó

Vocals

Joan Antolí Segura

Francesc-Xavier Ballabriga Cases

Ramon Cardús Llatse

Marta Corachán Cuyás

Lluís Elias Viñeta

Ramon Fàbrega Sala

Maria Isabel Gabarró Miquel

Maria del Carme Gomà Raich

Lluís López Juvés

Josep Marimón Casanellas

Maria Teresa de Miguel Gasol

Julio Miralles Balagué

Joaquim de Nadal Caparà

Maria Assumpció Rafart Serra

Manuel Raventós Negra

Josep Torras Porras

Joan Vilalta Boix

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó

Directors Generals Adjunts

Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui

Rosa Maria Cullell Muniesa
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Comissió de Control a 31 de desembre de 1998

President

Enric Corominas Vila

Secretari

Antoni Siurana Zaragoza

Vocals

Rosa Maria Bertran Soler

Maria Lourdes Fàbrega Sánchez

Jaume Iglesias Sitjes

Ma. Teresa Jiménez Castro

Vicenç Lluís Jordi Manent

Fèlix Ma. Millet Tusell

Francisco Javier Toldrà Nogué

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó
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Direcció a 31 de desembre de 1998

Direcció General

Josep Vilarasau Salat

Direccions Generals Adjuntes Executives

Isidre Fainé Casas
Antoni Brufau Niubó

Direccions Generals Adjuntes

Antoni Massanell Lavilla
Tomàs Muniesa Arantegui

Rosa Maria Cullell Muniesa

Direccions Adjuntes

Joan Sogues Pibernat
Fernando Ramírez Mazarredo
Antoni Vila Bertran

Julio Lage González

Subdireccions Generals

Àngel Monell Planes Banca Privada

Andrés Pita Bergua Recursos Humans

Jesús Escolano Cebolla Risc i Estranger

Sebastià Sastre Papiol Assessoria Jurídica

Luis Furnells Abaunz Organització i Sistemes d’Informació

Luis Rullán Colom Qualitat

José Antonio Ruiz-Garma Martínez Gestió de Riscs Especials

Javier José Paso Luna Assessoria Fiscal

Directors d’Àrea

Ricardo Agramunt Lamúa Màrqueting i Acció Comercial

Julián Cabanillas Moreno Gestió de Serveis Generals

Fernando Cánovas Atienza Tresoreria

Josep M. Carrau Ramon Servei d’Estudis

Pere Huguet Vicens Gestió Estratègica Aplicada

Joan Llopis Caldero Auditoria

Mª Victòria Matia Agell Administració de Serveis i Banca Electrònica

Ramón José Rius Palleiro Tecnologia Informàtica i Telecomunicacions

Manuel Rosales Acín Seguretat

Juan San Miguel Chápuli Grans Empreses

Francesc Xavier Vidal Bert Coordinació d’Organització i Planificació Tecnològica

Joaquim Vilar Barrabeig Intervenció, Comptabilitat i Control de Gestió

Javier Zuloaga López Comunicació i Relacions Externes

Alfonso Maristany Cucurella Divisió Internacional

Félix Alegre Conca Divisió Estranger
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Direccions Territorials

Jesús Maria Zabalza Lotina Direcció Territorial Centre

Manuel Romera Gómez Direcció Territorial Sud

José Francisco Conrado de Villalonga Delegació General Balears

Àngel Pes Guixà Delegació General Maresme

Jesús Ángel Díaz Gómez Delegació General Cinturó Barcelona Nord

Joan Fàbrega Cardelús Delegació General Vallès-Penedès

Alfons Chiner Furquet Delegació General Cinturó Barcelona Sud

Josep Herrero Mateu Delegació General Bages-Osona

Rafael García García Delegació General Girona

Robert Leporace Roig Delegació General Tarragona

Josep Maria Sabaté Pla Delegació General Lleida

Josep Maria Monrabà Martí Delegació General Adjunta Lleida

Jon Pérez Goñi Delegació General Madrid Oest

Ángel García Llamazares Delegació General Madrid Est

Ángel Santiago Esteban Serrano Delegació General Madrid Província Nord

Juan Gallardo Serrano Delegació General Madrid Província Sud

Víctor Guardiola Flores Delegació General Adjunta Castella la Manxa-Extremadura

Augusto Luis Baena del Pino Delegació General Adjunta Castella Lleó-Galícia

Jaime García Blasco Direcció de Riscs, Direcció Territorial Centre

Luis Cabanas Godino Direcció Unitat Corporativa de Madrid

Juan José Muguruza Angulo Delegació General Nord

Guillermo Rodríguez Díaz-Pavón Delegació General Adjunta Andalusia Occidental Nord

Juan Reguera Díaz Delegació General Andalusia Occidental Sud

Francisco Cornejo Castillo Delegació General Andalusia Oriental Oest

Victorino Lluch Martín Delegació General Adjunta Andalusia Oriental Est

Andrés Orozco Muñoz Delegació General Canàries

Juan A. Odriozola Fernández-Miranda Delegació General Comunitats Autònomes València i Múrcia

Pere Guardiola Tey Direcció Mercat Institucional de Barcelona

Fundació ”la Caixa”

Alejandro Plasencia García Vicepresident

Lluís Monreal Agustí Director General

Lluís Reverter Gelabert Secretari General



Senyors Joan 
Antoni Samaranch
i Josep Vilarasau, 
president i director
general de ”la
Caixa”, respectiva-
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El Grup ”la Caixa” el 1998

El Grup ”la Caixa” ha obtingut un
resultat net de 110.261 milions de pes-
setes (663 milions d’euros) durant l’e-
xercici 1998, un 17,1% més que el
1997. Aquest important resultat per-
met continuar destinant un elevat
pressupost a la seva activitat social mit-
jançant la Fundació ”la Caixa”. El pres-
supost de l’Obra Social per a l’exercici
1999 és de 22.500 milions de pessetes
(135 milions d’euros), amb un incre-
ment de 3.700 milions de pessetes en
relació amb la liquidació del pressu-
post del 1998.

Garantir la seguretat dels recursos
dels clients és el pilar bàsic sobre 
el qual descansa l’estratègia de 
”la Caixa”. Els recursos totals de
clients que gestiona el Grup han conti-
nuat creixent durant l’any 1998 i han
arribat als 11 bilions de pessetes
(65.831 milions d’euros), la qual cosa
representa un creixement de més de 3
bilions de pessetes en els últims tres
anys i reflecteix la confiança que els
clients dipositen en el Grup. Per
aquesta raó, s’han adoptat sempre cri-
teris conservadors en les inversions, i
s’ha posat una atenció especial en la
qualitat de les garanties; d’aquesta
manera s’ha aconseguit que el 61% del
total del balanç del Grup estigui inver-
tit en actius considerats de seguretat
total o màxima.

L’activitat del Grup ”la Caixa” s’o-
rienta cap a un model de banca uni-
versal i es concreta en la voluntat d’o-
ferir el millor servei possible al major
nombre de clients. Aquesta vocació de
servei exigeix, entre d’altres coses, la

màxima proximitat física amb el client,
i l’oficina tradicional és l’instrument
bàsic d’aquesta relació. Per aquest
motiu, el Grup ha continuat el 1998 el
pla d’expansió d’oficines fora de la
zona tradicional de Catalunya i les
Balears, on ja disposa de la dimensió
adequada. El 1998, s’han incorporat a
la xarxa 401 noves oficines, amb la
qual cosa el Grup ”la Caixa” disposa
d’una xarxa superior a les 4.000 (més
de la meitat fora de la zona tradicio-
nal), essent la més extensa de tot el sis-
tema financer espanyol. Aquesta estra-
tègia d’expansió, que es desenvolupa
intensament des de fa més de deu anys,
ha permès que el Grup ”la Caixa” sigui
present a tot el territori espanyol, i
contribueix a l’augment del volum de
negoci i dels resultats. El pla d’expan-
sió ha representat, a més a més, la 
creació de més de 3.000 nous llocs de
treball en els últims tres exercicis.

L’estratègia d’expansió ha estat pos-
sible gràcies a un pla de descentralitza-
ció de la gestió cap a les oficines, amb
l’objectiu d’afavorir la qualitat de ser-
vei mitjançant la presa de decisions
ràpides i fiables, que permetin satisfer
de forma adequada les necessitats dels
clients. Tota l’organització està orien-
tada cap a aquest model de gestió des-
centralitzat, en què s’intenta reduir al
màxim el temps dedicat a funcions
administratives per poder dedicar el
màxim temps possible a activitats
comercials d’atenció al client. En
aquest sentit, el disseny de les oficines,
en què no hi ha barreres físiques,
busca facilitar el tracte amb el client.
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Contribuint a aquesta orientació cap
al client, el Grup ”la Caixa” ha conti-
nuat efectuant importants inversions
per assolir un alt nivell tecnològic i ha
anat dotant les seves oficines de siste-
mes d’informació i de comunicació
avançats. Aquests esforços inversors
han permès millores constants en les
ràtios de productivitat, de manera que
el volum de negoci per empleat i el
d’activitat per oficina s’han situat en
1.018 milions de pessetes i en 4.235
milions de pessetes, respectivament, i
tot això en el marc d’un ampli pla
d’expansió d’oficines. D’aquesta ma-
nera, la ràtio d’eficiència (despeses
d’explotació en relació amb el marge
ordinari) ha millorat i ha passat del
67,7% el 1995 al 61,0% el 1998.

El Grup ”la Caixa” complementa el
servei d’atenció al client amb una xar-
xa de 4.700 caixers automàtics i 1.200
ServiCaixa, que ofereixen una àmplia
gamma de productes i serveis. A més
de l’àmplia xarxa d’oficines, ”la Caixa”
continua desenvolupant canals alter-
natius de distribució de productes i
serveis financers, ja que són un com-
plement necessari a les oficines per
oferir un servei integral al client. Per
aquest motiu, el Grup ha efectuat im-
portants inversions per oferir el servei
de «Homebanking» i una Web a Inter-
net, que s’ha convertit en la més utilit-
zada del sistema financer espanyol i
que ha estat premiada per les revistes
especialitzades.

La vocació de ”la Caixa” d’oferir un
servei de banca universal exigeix tenir
en compte les necessitats dels clients,
per oferir-los en el moment i de la
manera que ho necessitin una àmplia
gamma de productes i serveis. Per
aconseguir aquest objectiu, és impres-

cindible treballar amb qualitat. Tota
l’organització s’ha compromès amb
l’atenció al client i amb el bon servei.
”la Caixa” està realitzant un gran es-
forç per conèixer l’opinió dels seus
clients per identificar possibles errors i
corregir les causes que els originen.
Durant l’any 1998, s’han efectuat en-
questes de qualitat entre 240.000
clients. Els resultats, que han estat co-
mentats amb cadascuna de les oficines,
han permès conèixer millor les neces-
sitats dels clients i millorar el servei
que se’ls està oferint. En un entorn tan
competitiu com l’actual, ”la Caixa”
creu que el factor diferencial entre les
entitats el constitueix la qualitat del
servei, motiu pel qual l’ha considerada
com un objectiu prioritari i hi ha com-
promès tota l’organització.

El 1998 s’han completat tots els pro-
cessos necessaris per oferir als nostres
clients, des de l’1 de gener de 1999,
tots els productes i serveis de ”la Caixa”
tant en pessetes com en euros. El Grup
”la Caixa” considera l’entrada en vigor
de la moneda única com un repte,
però també com una oportunitat da-
vant dels clients. Per aquesta raó, a
més dels processos tecnològics, s’han
realitzat, al llarg del 1998, plans espe-
cífics de formació a les pimes sobre els
impactes pràctics que la introducció de
l’euro produeix en els seus negocis.
Durant l’any 1999, ”la Caixa” conti-
nuarà informant i atenent les consultes
dels seus clients i continuarà desenvo-
lupant programes de formació, per
ajudar-los en cada cas en l’adequada
utilització de l’euro. De la mateixa ma-
nera, ”la Caixa” tindrà acabats, durant
el primer semestre del 1999, els tre-
balls d’adequació tecnològica al canvi
de mil·lenni.
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El model de banca universal del
Grup ”la Caixa” exigeix mantenir un
creixement que garanteixi el futur,
motiu pel qual és necessari obtenir ele-
vats nivells de rendibilitat. En aquest
sentit, el resultat de l’exercici 1998
atribuït al Grup, després d’impostos i
de minoritaris, puja a 110.261 milions
de pessetes (663 milions d’euros), amb
un augment del 17,1%. Aquest resul-
tat, emmarcat en un context de reduc-
ció de tipus d’interès i un creixent ni-
vell competitiu, representa una rendi-
bilitat neta sobre recursos propis (ROE)
del 18,2%, equivalent a més de cinc ve-
gades el rendiment net del deute pú-
blic espanyol a 10 anys.

Així mateix, disposar d’un nivell
adequat de recursos propis permet ga-
rantir un creixement sostingut. En
aquest sentit, el patrimoni net del Grup
”la Caixa” supera els 715.000 milions
de pessetes (4.302 milions d’euros) al
final del 1998. La ràtio de solvència,
calculada d’acord amb la normativa vi-
gent, arriba a l’11,4% i situa el superà-
vit de recursos propis sobre els mínims
exigits en 216.000 milions de pessetes
(1.286 milions d’euros). Aquesta àm-
plia base de recursos propis reforça la
confiança dels clients, la de les agèn-
cies de rating i la dels analistes, i per-
met afrontar amb serenor les actua-
cions i les inversions necessàries per
mantenir els elevats nivells de rendibi-
litat.

Seguint la mateixa línia que en exer-
cicis anteriors, el Grup ”la Caixa” ha
actuat el 1998 als mercats financers i
de capitals buscant rendibilitats addi-
cionals sense assumir riscos ni po-
sicions especulatives. Totes les opera-
cions s’han efectuat garantint-ne la
seguretat i aportant valor per al Grup.

En aquest sentit, les turbulències que
han patit els mercats financers interna-
cionals durant l’any 1998 no han tin-
gut cap impacte sobre els resultats del
Grup ”la Caixa”, fet que mostra, d’a-
questa manera, la recurrència i la crei-
xent estabilitat en la generació dels
resultats.

La tradicional política d’inversions
de ”la Caixa” en diferents sectors de
l’economia no relacionats amb l’activi-
tat financera, amb l’objectiu de reduir
la incidència de l’evolució descendent
dels tipus d’interès en els resultats, ha
continuat aportant importants resul-
tats. Al llarg del 1998, s’ha augmentat
la participació a Repsol i a Endesa i
s’ha adquirit una participació en el
grup financer belgoholandès Fortis,
soci del Grup ”la Caixa” a la filial asse-
guradora Caifor. Així mateix, s’ha sig-
nat un important acord amb Universal
Studios per convertir Port Aventura en
la destinació de vacances amb parc
temàtic més important d’Europa, fet
que permetrà la generació de 20.000
llocs de treball.

Paral·lelament, la gran qualitat de
les inversions no solament aporta ele-
vades rendibilitats, sinó també l’acu-
mulació d’importants plusvàlues la-
tents que, per als valors cotitzats, pugen
al final del 1998 a un bilió de pessetes
(6.000 milions d’euros) i garanteixen,
encara més si fos possible, la seguretat
dels recursos dels nostres clients. La
cartera de participacions industrials
del Grup ”la Caixa” és la més impor-
tant del sistema financer espanyol.

L’origen constitutiu de ”la Caixa” fa
que una de les seves finalitats bàsiques
sigui el finançament i el sosteniment
d’activitats de caràcter social, cultural,
educatiu i científic. Per aquest motiu,



”la Caixa” destina una part important
del seu resultat anual a finançar la seva
Obra Social. El pressupost per a l’exer-
cici 1999 supera els 22.500 milions de
pessetes (135 milions d’euros) i la con-
verteix en una de les més grans del
món. La Fundació ”la Caixa” gestiona
els recursos destinats a l’Obra Social i
centra les seves activitats en comple-
mentar les tasques socials i culturals
que realitzen les institucions públiques
o privades, identificant i ajudant a
resoldre noves necessitats socials.

Durant l’any 1998, la Fundació 
”la Caixa” ha impulsat amb força els
seus projectes d’àmbit social. Així, ha
potenciat les àrees relacionades amb la
millora de la qualitat de vida de la in-
fantesa i de la tercera edat i ha am-
pliat, al mateix temps, el programa de
lluita contra les malalties neurodege-
neratives. A més a més, s’han mantin-
gut les línies de treball contra la sida,
tant pel que fa a la prevenció de la
malaltia entre els joves com a l’ajuda a
la investigació i al suport als afectats, i
s’ha duplicat la dotació als projectes de
cooperació internacional per al desen-
volupament. Així mateix, s’ha donat
un fort impuls a la construcció del nou
Museu de la Ciència de la Fundació 
”la Caixa” a la Comunidad de Madrid,
que obrirà les portes durant l’any
1999; s’han iniciat les obres de remo-
delació i ampliació del Museu de la
Ciència de Barcelona, i s’ha continuat
treballant en les obres d’adequació de
l’antiga fàbrica d’estil modernista
«Casaramona», a Barcelona, com a
nova seu de la Fundació, que s’inaugu-
rarà el 1999.

En definitiva, el Grup ”la Caixa”
mantindrà el 1999 el pla d’expansió
d’oficines, com també el desenvolupa-

ment de canals alternatius, i augmen-
tarà i millorarà la distribució dels seus
productes i serveis, per ampliar la seva
vocació de servei i de proximitat al
client. Per aquest motiu, ”la Caixa”
considera que la qualitat del servei
ofert al client és el factor clau i dife-
renciador en un entorn tan competitiu
com l’actual. De la mateixa manera, la
introducció de la moneda única exi-
girà l’aprofitament de les oportunitats
que el nou àmbit econòmic ofereix per
reforçar la competitivitat del Grup 
”la Caixa” amb l’objectiu de continuar
essent un Grup líder en el nou marc
europeu. 
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Aquesta secció de l’Informe Anual 1998 proporciona la perspectiva i l’anàlisi de la Direcció sobre
la situació i l’evolució econòmica i financera del Grup ”la Caixa” corresponent als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre de 1998, 1997 i 1996. Aquesta anàlisi se centra en les estratègies, els
objectius i l’evolució del Grup a través dels principals conceptes utilitzats per controlar la seva situa-
ció i la seva evolució econòmica i financera global.

Per efectuar l’anàlisi, s’han pres com a base els estats financers consolidats del Grup ”la Caixa”,
que s’inclouen juntament amb l’informe d’auditoria en aquest Informe Anual 1998 a partir de
la pàgina 47.

Un primer apartat presenta a doble pàgina el contingut d’aquesta secció, la qual cosa permet una
visualització ràpida de l’evolució del Grup, ja que de cada concepte es destaquen els aspectes més
significatius. Els apartats següents contenen els comentaris sobre les estratègies, els objectius i l’e-
volució del Grup ”la Caixa” referits a cada concepte, una descripció i anàlisi dels resultats obtin-
guts, així com també gràfiques i informació de suport.

El Grup ”la Caixa”: Aspectes fonamentals

Seguretat

Rendibilitat

Creixement

Qualitat

Distribució dels resultats a l’Obra Social

Productivitat

Mercats financers i control de riscos de mercat

Configuració del Grup

Protecció a les oficines
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1. S E G U R E T A T

Qualitat de l’actiu
• El conjunt d'actius amb un per fil de risc nul o

baix representa el  61%  del total del balanç.
• Especial atenció a la qualitat de l’actiu creditici

amb fortes garanties i gran atomització:
- 54% amb garantia hipotecària.
- 6% al sector públic.
- 62% a particulars.

• Disminució molt significativa de la ràtio de
morositat i fort augment del grau de cobertura
amb provisions.

• La cartera de valors més representativa del siste-
ma financer espanyol:
- Inversions de caràcter permanent en entitats

de gran solvència.
- Elevades plusvàlues latents.

Solvència
• Fort creixement dels recursos propis (patrimoni net).
• El coeficient de solvència és de l’11,4%.
• Els actius del balanç ponderats pel seu grau de

risc queden reduïts a la meitat.

Ratings
• El Grup ”la Caixa” té molt bones qualificacions

a curt i a llarg termini i de fortalesa financera,
atorgades per Moody’s i FITCH IBCA.

2. R E N D I B I L I T A T

Resultats
• Creixement significatiu i sostingut del resultat

atribuït al Grup, que se situa en 110.261 milions
de pessetes, un 17,1% més.

• Una creixent rendibilitat sobre recursos propis
(ROE del 18,2%) que supera en 15 punts el
tipus del deute públic a llarg termini.

• La rendibilitat sobre actius totals (ROA) asso-
leix un 1,3% que augmenta fins al 2,2% si els
actius es ponderen pel grau de risc (RORWA).

3. C R E I X E M E N T

Volum de negoci
• Una àmplia base de clients que facilita la conse-

cució de taxes anuals de creixement del volum
de negoci sostingudes.   

• Consolidació de les quotes de mercat de recur-
sos de clients, crèdits i oficines.

• Una extensa gamma de productes i serveis que
s’adapten constantment a les necessitats dels
nostres clients. 

Expansió de la xarxa
• Una xarxa de distribució extensiva amb més de

4.000 oficines. En els últims tres anys s’han
incorporat a la xarxa 1.093 oficines.

• Elevat volum d’activitat i creixement del resultat
net per oficina.

El Grup ”la Caixa”: Aspectes fonamentals

PERFIL DE L’ACTIU

1996

70% 65% 61%

1997 1998

30% 35% 39%

ALTRES
ACTIUS

RISC NUL
O BAIX

RÀTIO DE MOROSITAT

3,8%

1,9%

1,9%

1,5%

1,4%
0,8%

1,0%

0,7%

1996 1997 1998

73,4% 96,7%

56,6% 2,4% GARANTIA
HIPOTECÀRIA

ALTRES
GARANTIES

% COBERTURA

PATRIMONI NET

(Milions de pessetes)

474.092

715.747 (*)

624.389

1996 1997 1998
(*) 4.302 milions d’euros.

OFICINES

CATALUNYA I
BALEARS

ZONA
D’EXPANSIÓ

3.343

1.837

1.506

4.013
3.612

1.887 1.937

1.725 2.076

1996 1997 1998

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP

(*) 663 milions d’euros.

70.544
94.133

110.261(*)

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

∆25,5%
∆33,4%

∆17,1%

RECURSOS TOTALS DE CLIENTS

(*) 65.831 milions d’euros.

8.721

11,1%

9.588

9,9%
14,2%

1996 1997 1998

(Miliards de pessetes) 10.953 (*)
DIPÒSITS DE
CLIENTS

ASSEGURANCES

FONS
D’INVERSIÓ

% CREIXEMENT

+ i
pàg.18

+ i
pàg.24

Curt Llarg Fortalesa

Moody’s P1 Aa3 B

FITCH IBCA F1+ AA- B

+ i
pàg.27
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4. Q U A L I T A T

Les coses ben fetes des del primer moment
• La Qualitat, un compromís de la Direcció. 
• Enquestes: és voluntat de tota l’organització

aconseguir la satisfacció de tots els clients.
• Participació de tots els empleats en els plans de

millora.

5. D I S T R I B U C I Ó  D E L S  R E S U L T A T S
A  L ’ O B R A  S O C I A L

Aportació per a activitats d’interès social
• L’aportació a l’Obra Social per a 1999 represen-

ta el 30% del resultat de ”la Caixa” de l’exercici
1998 i puja a 21.400 milions de pessetes. 

• La Fundació ”la Caixa” gestionarà un pressupost
de 22.500 milions de pessetes el 1999, enfront
dels 18.776 milions gestionats el 1998.

6. P R O D U C T I V I T A T

Organització i eficiència
• Una organització descentralitzada i eficient i un

sistema de distribució basat en un avançat
suport tecnològic que determina una estructura
altament productiva. 

• La plantilla del Grup ha augmentat en 1.860
empleats el 1998.

• Millora de la ràtio d’eficiència, compatible amb
el procés d’expansió de la xarxa d’oficines.

7. M E R C A T S  F I N A N C E R S  I  C O N T R O L
D E  R I S C O S  D E  M E R C A T

Mercats financers
• El Grup ha diversificat, amb criteris de màxima

prudència, la seva activitat en els mercats finan-
cers i de capitals com a complement al seu nego-
ci bancari tradicional. 

Control de riscos de mercat
• Baixa exposició als riscos de tipus d’interès, de

tipus de canvi i de contrapartida. 

8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P

Diversificació i rendibilitat
• Un ampli Grup financer que ofereix tots els

productes de la banca universal i de finança-
ment especialitzat.

• Un Grup assegurador i un Grup immobiliari que
complementen l’activitat financera.

• Unes importants inversions financeres que apor-
ten uns resultats creixents i amb unes plusvàlues
latents a valor de mercat que assoleixen un bilió
de pessetes.

9. P R O T E C C I Ó  A  L E S  O F I C I N E S

Estratègia de seguretat
• Un model d’oficina orientat a l’atenció perso-

nalitzada al client, que incorpora mesures de
seguretat tecnològicament avançades.

• Una orientació a la protecció de les persones, que
es tradueix en un índex molt baix d’atracaments.

PRODUCTIVITAT PER EMPLEAT

VOLUM TOTAL
D’ACTIVITAT
PER EMPLEAT

RESULTAT NET
PER EMPLEAT

(*) 6,12 milions d’euros.

877
929

6,5
7,1

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

5,3

1.018 (*)

SENSIBILITAT DEL BALANÇ A VARIACIONS
DELS TIPUS D’INTERÈS

50,4%

22,3%

ACTIU PASSIU

ALTA SENSIBILITAT

MITJANA O BAIXA
SENSIBILITAT

NO SENSIBLE

29,2%

20,4%

26,3%

51,4%

RESULTATS DE LES INVERSIONS FINANCERES
ABANS D’IMPOSTOS

RESULTATS PER
POSADA EN
EQUIVALÈNCIA

DIVIDENDS

63.825

32.998

30.827

84.591

43.343 52.566

41.248
43.365

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

(*) 577 milions d’euros.

95.931 (*)

ATRACAMENTS PER 100 OFICINES

“la Caixa”

PRINCIPALS
BANCS I CAIXES

2,4
2,7

3,3

1,9

1996 1997 1998

3,6

2,7

+ i
pàg.35

+ i
pàg.36

+ i
pàg.38

+ i
pàg.40

+ i
pàg.42

+ i
pàg.46



1998
euros

1998
pessetes %

1997
pessetes

1996
pessetes
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El conjunt d’actius amb un perfil
de risc nul o baix representa el
61% del total del balanç.

La normativa que regula els requeriments
de recursos propis classifica els actius del
balanç segons el seu perfil de risc (vegeu l’a-
partat de Solvència d’aquest capítol). Segons
aquest principi, es poden classificar com «Actius
amb risc nul o baix» i com «Altres actius».

Dins de la categoria «Actius amb risc nul o
baix» s’inclouen les inversions en actius líquids
–efectiu en caixa, dipòsits al Banc d’Espanya i
al mercat interbancari, net de la posició
acceptant–, els actius monetaris –lletres del
Tresor, certificats del Banc d’Espanya i deute
de l’Estat (bons i obligacions)–, el finança-
ment en forma de crèdit a les administracions

1. S E G U R E T A T
Qualitat de l’actiu

públiques i els crèdits amb garantia hipotecària.

La categoria «Altres actius» inclou els crè-
dits amb garantia personal, la cartera de renda
variable, l’immobilitzat i la resta de partides
que componen el balanç del Grup. En els exer-
cicis 1997 i 1998 l’augment en aquesta catego-
ria és conseqüència de l’elevat ritme de creixe-
ment de la inversió creditícia (vegeu el capítol 3
sobre Creixement) i de l’augment de la carte-
ra de renda variable propiciat per les noves
adquisicions i l’acumulació de resultats (vegeu
el capítol 8 sobre Configuració del Grup).

RISC NUL O BAIX

PERFIL DE L’ACTIU

1996

70% 65% 61%

1997 1998

ALTRES ACTIUS

30% 35% 39%

Balanços de situació consolidats del Grup ”la Caixa”
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Actiu
Caixa, dipòsits en bancs centrals
i entitats de crèdit (net) 4.036,2 671.569 7,0 919.583 1.203.783
Deutes de l’Estat i crèdits a les
Administracions Públiques 11.209,2 1.865.058 19,5 2.377.020 2.697.904
Crèdits amb garantia hipotecària 19.945,7 3.318.680 34,6 2.678.906 2.358.185

Actius amb risc nul o baix 35.191,1 5.855.307 61,1 5.975.509 6.259.872

Crèdits amb garantia personal i d’altres 11.816,7 1.966.141 20,5 1.653.020 1.325.602
Cartera de renda variable 5.500,2 915.152 9,5 728.648 513.901
Immobilitzat 2.320,4 386.079 4,0 370.520 381.833
Renda fixa, diverses i periodificadores 2.797,7 465.504 4,9 425.522 423.652

Total Actiu (*) 57.626,1 9.588.183 100,0 9.153.219 8.904.860

Passiu
Recursos de clients 50.858,0 8.462.055 8.138.201 8.013.255
Altres passius 2.117,6 352.356 337.609 361.952
Beneficis consolidats de l’exercici 709,2 118.005 101.274 78.418

Del Grup 662,7 110.261 94.133 70.544
De minoritaris 46,5 7.744 7.141 7.874

Interessos minoritaris 296,6 49.347 45.283 47.288
Fons de dotació i reserves 3.644,7 606.420 530.852 403.947

Total Passiu (*) 57.626,1 9.588.183 9.153.219 8.904.860

Promemòria:
Entitats de crèdit (passiu) 9.277,1 1.543.568 850.928 1.000.926
Actius totals 66.903,2 11.131.751 10.004.147 9.905.786
Actius totals mitjans (ATM) 62.244,1 10.356.546 10.057.033 9.728.039

(*) Els saldos deutors i creditors mantinguts amb entitats de crèdit es presenten en l’actiu pel seu import net.
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1. S E G U R E T A T
Qualitat de l’actiu (CONT.)

Especial atenció a la qualitat de l’ac-
tiu creditici. Garantia i atomització. 

El crèdit hipotecari concentra el 54,1% del
crèdit total. L’activitat creditícia amb garantia
hipotecària està directament relacionada amb
l’adquisició d’habitatge, que representa la
major part del total del crèdit hipotecari.

La cartera de préstecs i crèdits del Grup
”la Caixa” es caracteritza per una orientació al
finançament dels particulars, que concentra
més de la meitat del total de la inversió. Les
empreses en concentren un terç, en bona
mesura a causa del finançament de promo-
cions immobiliàries que tenen com a destina-
ció final la subrogació en favor d’un adquiri-
dor particular. El 5,6% del saldo de la inversió
creditícia correspon al finançament atorgat al
sector públic.

Les característiques de la inversió creditícia
generen un alt grau de diversificació i d’ato-
mització de la cartera, de manera que el saldo
viu mitjà per titular en el cas dels préstecs des-
tinats a l’adquisició d’habitatge de particulars
és només de 4,5 milions de pessetes per pres-
tatari i de 14,6 milions de pessetes en el cas
dels préstecs i crèdits concedits a les empre-
ses. El fet que el finançament a les empreses,
inclòs el crèdit als promotors, representa una
tercera part de la inversió creditícia, fa palès

En els últims dos anys, la ràtio de morositat
del Grup ”la Caixa” ha baixat més de dos
punts i el volum de crèdits dubtosos ha dismi-
nuït des dels 165.296 milions de pessetes en
acabar l’any 1996 fins als 91.999 milions de
pessetes en finalitzar l’exercici 1998. Això
representa, tot i haver crescut la inversió cre-
ditícia de manera significativa (vegeu el capí-
tol 3 sobre Creixement), un descens de 73.297
milions de pessetes dels crèdits dubtosos. 

GARANTIA REAL

GARANTIA PERSONAL

GARANTIA

SECTOR PÚBLIC

40,3%
54,1%

5,6%

DESTINATARI I GARANTIA

32,6%

61,8%

5,6%
42,1%

12,0%

SECTOR PÚBLIC PARTICULARS EMPRESES

19,7%

20,6%

SECTOR PÚBLIC

GARANTIA HIPOTECÀRIA

GARANTIA PERSONAL

Disminució molt significativa de la
ràtio de morositat i fort augment
del grau de cobertura amb provisions.

La inversió creditícia amb un predomini de
particulars i la preponderància del crèdit
hipotecari per a l’adquisició de primer habi-
tatge formen una estructura creditícia amb
un nivell de risc relativament baix, que el
1998 s’ha traduït en una ràtio de morositat
(crèdits dubtosos sobre total de crèdits) de
l’1,5% per al Grup ”la Caixa” i del 0,9% per a
”la Caixa”, entitat matriu. 

el suport prestat al finançament d’un nombre
elevat de petites i mitjanes empreses.

Aquesta inversió creditícia, addicionalment
a la solidesa de les seves garanties, és el resul-
tat d’una política de concessions que combi-
na l’agilitat en la tramitació amb l’anàlisi deta-
llada de les operacions, tot valorant com a ele-
ments primordials la seva finalitat i la capaci-
tat de devolució dels prestataris.
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Simultàniament, la cobertura amb provi-
sions dels saldos dels deutors dubtosos ha aug-
mentat en termes relatius en 40 punts en els
últims dos anys, fins a situar-se en el 97% (el
100%  per als préstecs personals i el 94% per
als hipotecaris). Si a més a més es té en comp-
te la cobertura derivada de les garanties hipo-
tecàries, el percentatge total de cobertura
assoleix el 151%. En resum, la política con-
servadora en els sanejaments crediticis ha fet
que en els dos darrers exercicis la ràtio de
morositat disminueixi des del 3,8% fins a
l’1,5%, alhora que augmenta la ràtio de
cobertura de la morositat del 57% al 97% i la
de cobertura total amb garanties reals del

1. S E G U R E T A T
Qualitat de l’actiu (CONT.)

3,8%

1,9%

1,9%

RÀTIO DE MOROSITAT

1,5%

1,4%
0,8%

1,0%

0,7%

1996 1997 1998

2,4%

ALTRES GARANTIESGARANTIA HIPOTECÀRIA

107% al 151%. Tot això com a resultat d’una
excel.lent qualitat del risc creditici del Grup
”la Caixa”.

La cartera de valors més represen-
tativa del sector financer espanyol.

La cartera de títols de renda variable del
Grup ”la Caixa”, que és la més important del
sector financer espanyol, obeeix a una estra-
tègia de diversificació dels resultats de 
”la Caixa” mitjançant la inversió de caràcter
permanent en entitats de gran solvència.
Aquesta cartera de títols, que ascendeix a
915.000 milions de pessetes a 31 de desembre
de 1998, ha tingut un fort increment en l’e-
xercici 1998 (un 26%) com a conseqüència
de les importants inversions realitzades, prin-
cipalment en Fortis B, filial del grup financer
belgoholandès Fortis –soci de ”la Caixa” a la

57%

COBERTURA DE LA MOROSITAT

73%

132%

97%

% COBERTURA
DE LA MOROSITAT

% COBERTURA TOTAL
(incloses garanties
hipotecàries)

1996 1997 1998

107%

151%

46%

DESGLOSSAMENT DE LA COBERTURA TOTAL
EN FUNCIÓ DE LA GARANTIA DELS CRÈDITS

54%

100%

94%

1996 1997 1998

67%

100%

ALTRES GARANTIESGARANTIA HIPOTECÀRIA

filial d’assegurances Caifor– (amb l’adquisició
d’una participació de l’1,5%), Endesa (aug-
mentant la participació de l’1,4% al 2,5%) i
Repsol (amb un augment des del 8,4% al
9,9%). Les plusvàlues latents a valor de mer-
cat d’aquesta cartera assoleixen el bilió de
pessetes, que reforcen àmpliament la segure-
tat de les inversions realitzades (vegeu el capí-
tol 8 sobre Configuració del Grup).

Per la seva part, la cartera de renda fixa,
que ascendeix a 197.000 milions de pessetes,
es compon de títols emesos per companyies
dels principals sectors econòmics espanyols.
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1. S E G U R E T A T
Solvència

Fort creixement dels recursos
propis.

Els recursos propis comptables (patrimoni
net) del Grup ”la Caixa”, que es mostren en
els estats financers consolidats, han augmen-
tat en 91.358 milions de pessetes en l’exercici
1998 i en 150.297 milions de pessetes el 1997.
Aquests increments corresponen bàsicament
als resultats obtinguts en el mateix exercici,
110.261 milions de pessetes el 1998 i 94.133
milions de pessetes el 1997, nets de la dotació
a l’Obra Social. A més, el fort augment del
1997 recollia l’efecte de l’actualització de
balanços de les principals societats participa-
des del Grup, que augmentaven les reserves
en 65.473 milions de pessetes. 

considerat com a molt solvent per les agències
de Rating (vegeu el capítol 1 sobre Seguretat -
Rating). Així, el superàvit de recursos propis
continua situant-se en un nivell extraordinari
i la seva evolució respecte a 1997 respon a les
importants inversions realitzades el 1998 en
activitats de major rendibilitat.

(Milions de pessetes)

474.092

PATRIMONI NET

715.747 (*)

624.389

1996 1997 1998

(*) 4.302 milions d’euros.

11,3%

9,2%
2,1%

COEFICIENT DE SOLVÈNCIA

11,4%12,3%

9,2% 8,9%

3,1% 2,5%

NIVELL I NIVELL II

1996 1997 1998

Mínim 8%

El coeficient de solvència és de
l’11,4%.

Els recursos propis computables del Grup
”la Caixa”, obtinguts per aplicació de la nor-
mativa vigent, pugen a 764.000 milions de
pessetes el 1998 i representen un coeficient
de solvència de l’11,4%, amb un superàvit
estimat de 216.000 milions de pessetes sobre
el requeriment de recursos propis mínims del
8%.  La ràtio de recursos propis bàsics (Nivell
I) és del 8,9%, i garanteix la qualitat de l’ele-
vada solvència del Grup ”la Caixa”.

L’exigència de recursos propis mínims ha
augmentat considerablement el 1998 a causa
del canvi d’estructura del balanç del Grup
amb un augment considerable de la inversió
creditícia i de la cartera de renda variable
(vegeu el capítol 1 sobre Seguretat - Qualitat
de l’actiu). És per això que el coeficient de
solvència, tot i que augmenten considerable-
ment els recursos propis, disminueix en per-
centatge respecte a l’any 1997. Si es té en
compte que l’any passat va ser atípic per l’efec-
te de l’actualització de balanços, el coeficient
de 1998 se situa en el mateix nivell de 1996,

El creixement continuat dels recursos pro-
pis permet mantenir un nivell de capitalitza-
ció suficient per complir folgadament els
requeriments del coeficient de solvència i, al
mateix temps, mantenir l’estratègia de creixe-
ment i d’expansió del negoci.

1996
pessetes

Excés de recursos propis
sobre mínims exigits
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

159.000 230.000 216.000 1.298

1997
pessetes

1998
pessetes euros
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1. S E G U R E T A T
Solvència (CONT.)

Els recursos computables del Grup
”la Caixa” inclouen, a més a més dels recur-
sos propis comptables, altres partides com
ara les obligacions subordinades, els interes-
sos de minoritaris a les filials de ”la Caixa” i
el fons de l’Obra Social, i només incorporen
la part del resultat de l’exercici de ”la Caixa”
que s’aplicarà a reserves. Tanmateix, es
dedueixen algunes partides com, per exem-
ple, els actius immaterials i els fons de
comerç de consolidació.

Els recursos propis bàsics o de primera cate-
goria (Nivell I) pugen el 1998 a 594.253
milions de pessetes, xifra que representa un
8,9% dels actius ponderats pel seu grau de

Els recursos propis mínims exigits es calcu-
len en funció del risc de crèdit i contraparti-
da, del risc de tipus de canvi i del risc de la
cartera de negociació. La pràctica totalitat
dels recursos exigits per al Grup deriven del
risc de crèdit i contrapartida.

risc (Risk-Weighted Assets) i, per tant, exce-
deixen per si mateixos els requeriments
totals de recursos propis mínims del Grup
consolidat.

Els recursos propis de segona categoria
(Nivell II) pugen el 1998 a 169.320 milions de
pessetes, un 2,5% dels actius ponderats pel
seu grau de risc i podrien augmentar fins asso-
lir el mateix volum que els recursos del Nivell
I. Les emissions de deute subordinat, que for-
men part del Nivell II, tenen un límit màxim
autoritzat igual al 50% dels recursos del Nivell
I, és a dir, 297.000 milions de pessetes, i el seu
saldo al final de l’exercici és de 89.500 milions
de pessetes.

Els actius del balanç ponderats pel
seu grau de risc queden reduïts a la
meitat.

L’elevat nivell de solvència del Grup
”la Caixa” està determinat en bona mesura
per una estructura d’actius del balanç i de
comptes d’ordre amb un perfil de risc signifi-
cativament baix (vegeu el capítol 1 sobre
Seguretat - Qualitat de l’actiu). 

En aplicació de la normativa vigent, en pon-
derar cadascun dels actius del balanç pel seu
grau de risc, els saldos experimenten el 1998
una reducció total estimada d’un 49%, i els
comptes d’ordre d’un 86%. Aquesta pondera-
ció és el resultat d’aplicar a cadascun dels sal-
dos un factor que oscil.la entre el 0% per als
actius amb risc nul, garantia de l’Estat o
dinerària i el 100% per als actius amb garan-
tia personal, per a l’immobilitzat i per a la car-
tera de valors. La situació de l’any 1998 és
molt similar a la dels exercicis 1997 i 1996, i
posa de manifest la qualitat dels actius del
Grup ”la Caixa”.

100%

51%

RISC PONDERAT

100%

14%

ACTIUS COMPTES
D’ORDRE

ACTIUS PONDERATS PEL SEU GRAU DE RISC
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1. S E G U R E T A T
Ratings

El Grup ”la Caixa” té molt bones
qualificacions a curt i a llarg termi-
ni i de fortalesa financera atorga-
des per Moody’s i FITCH IBCA.

En la revisió anual corresponent a 1998
l’Agència de Rating FITCH IBCA va mantenir
les molt bones qualificacions atorgades al
Grup ”la Caixa” el 1997. L’any 1996 augmentà
un grau la qualificació individual.

Per altra banda, el 1998 l’Agència de Rating
Moody’s ha qualificat per primera vegada el
Grup ”la Caixa” i li ha atorgat molt bones qua-
lificacions, equivalents a les atorgades per
FITCH IBCA.

Els fonaments en què se sustenten les qua-
lificacions del Grup ”la Caixa” d’ambdues
agències són els següents:

– L’àmplia base de recursos de clients.

– L’alta qualitat dels actius gestionats, amb
un baix perfil de risc, un bon nivell de ren-
dibilitat i un alt grau de liquiditat.

– L’elevat grau de capitalització, afavorit per
una actitud molt prudent en relació a la
gestió del  risc.

– Una extensa xarxa d’oficines que facilita el
creixement del negoci amb productivitat i
que ajuda a compensar la reducció de mar-
ges. I això, juntament amb un procés d’ex-
pansió continuat de noves oficines, permet
assolir gradualment una presència signifi-
cativa arreu del territori espanyol.

– Un gran i seleccionat volum d’inversions
financeres en companyies d’energia, serveis
i d’infraestructures de la millor qualitat i
resultats i que acumulen importants plusvà-
lues latents.

– La forta capacitat de generar beneficis, com
ho demostra la bona trajectòria pel que fa
als resultats obtinguts en els darrers anys.

Tot plegat fa que el procés d’expansió
generalitzat, juntament amb el creixement
del volum de negoci, donen al Grup 
”la Caixa” la fortalesa suficient per competir
eficientment amb els grans grups bancaris i
amb les entitats regionals i caixes d’estalvi. I
això, tot millorant la seva rendibilitat i mante-
nint un alt nivell de liquiditat i de solvència.

Curt
termini

Qualificacions

Moody’s P1 Aa3 B

FITCH IBCA F1+ AA- B

Llarg
termini

Fortalesa
financera
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2. R E N D I B I L I T A T
Resultats 

Creixement significatiu i sostingut
del resultat atribuït al Grup que se
situa en 110.261 milions de pesse-
tes, un 17,1% més que el 1997.

El Grup ”la Caixa” ha mantingut un creixe-
ment significatiu i sostingut del seu resultat,
amb uns augments del 25,5%, 33,4% i 17,1%
en els exercicis 1996, 1997 i 1998, respectiva-
ment. Amb aquests augments, el resultat net
atribuït al Grup de l’exercici 1998 de 110.261
milions de pessetes quasi duplica el resultat
de 56.221 milions de pessetes obtingut l’exer-
cici 1995. Per obtenir aquesta sèrie creixent
de resultats en un marc de descens accentuat
dels tipus d’interès de mercat, el Grup
”la Caixa”, entre altres aspectes, ha augmentat
de manera continuada el volum de recursos
de clients negociats i ha practicat una política
de preus que, juntament amb una millora de

l’eficiència operativa, ha permès pal.liar l’e-
fecte de la reducció dels marges entre les ope-
racions d’actiu i de passiu.

L’important transvasament de recursos de
clients des de productes propis cap a fons
d’inversió, amb un patrimoni a final d’any de
2,9 bilions de pessetes, ha fet que les comis-
sions netes augmentin en detriment del
marge financer. És per això, que el marge
bàsic reflecteix més fidelment l’evolució dels
principals ingressos recurrents del negoci
bancari, tenint un creixement del 4,2% el
1998. Tanmateix, l’augment de comissions
aportades pel major volum de negoci i pel
desenvolupament que estan tenint altres
àrees d’activitat com la banca electrònica i la
col.locació de títols al mercat, han contribuït
també a la millora del marge bàsic. 

1998
euros

1998
pessetes variació %

1997
pessetes

1996
pessetes

Comptes de pèrdues i guanys consolidats del Grup ”la Caixa” (*)
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Marge d’intermediació 1.437,2 239.122 (2,9) 246.369 230.231

Comissions netes 680,7 113.262 91.680 71.629

Marge bàsic 2.117,9 352.384 4,2 338.049 301.860

Resultats oper. financeres i dif. canvi 163,3 27.181 8.921 11.919

Marge ordinari 2.281,2 379.565 9,4 346.970 313.779

Despeses d’explotació (1.583,0) (263.400) (243.860) (231.737)

Marge d’explotació 698,2 116.165 12,7 103.110 82.042

Resultats per posada en equivalència 315,9 52.566 43.343 43.787

Marge d’explotació i resultat de
la cartera de valors 1.014,1 168.731 15,2 146.453 125.829

Insolvències, sanejaments i d’altres (88,2) (14.667) (15.992) (21.709)

Resultat abans d’impostos 925,9 154.064 18,1 130.461 104.120

Impost sobre beneficis (216,7) (36.059) (29.187) (25.702)

Resultat després d’impostos 709,2 118.005 16,5 101.274 78.418

Resultat de minoritaris 46,5 7.744 7.141 7.874

Resultat atribuït al Grup 662,7 110.261 17,1 94.133 70.544

(*) D’acord amb criteris analítics, els resultats de totes les societats posades en equivalència es presenten abans d’im-
postos i, conseqüentment, també els seus dividends. Aquest tractament ha suposat que el Marge d’intermediació
sigui superior al mostrat en els estats financers consolidats (vegeu la pàgina 52) en 15.178 i 14.437 milions de pes-
setes en els exercicis 1998 i 1997, respectivament, i així mateix,  que els Resultats per posada en equivalència siguin
superiors en 5.034 i 1.723 milions de pessetes el 1998 i 1997. Com a contrapartida, l’Impost sobre societats és supe-
rior en 20.212 i 16.160 milions de pessetes en els exercicis 1998 i 1997, respectivament.
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2. R E N D I B I L I T A T
Resultats (CONT.)

Complementant la seva activitat bancària,
”la Caixa” manté importants inversions finan-
ceres en sectors estratègics de serveis, energia
i telecomunicacions, els quals tenen una ele-
vada rendibilitat i un gran potencial de crei-
xement. Aquestes inversions han augmentat
significativament en els darrers tres exercicis.
El cost del seu finançament es compensa en el
«Marge d’intermediació» només per la part
del resultat que aquestes societats han distri-
buït com a dividends, en registrar-se la parti-
cipació a la resta del  seu resultat en la rúbri-
ca de «Resultats per posada en equivalència»,
per sota del marge d’explotació (vegeu el
capítol 8 sobre Configuració del Grup).

Els bons resultats obtinguts el 1998 per
operacions financeres i diferències en canvi
reflecteixen la major activitat del Grup 
”la Caixa” en operacions de compravenda en
els mercats de deute de l’Estat i de renda varia-
ble, així com l’operativa en els mercats de deri-
vats (vegeu el capítol 7 sobre Mercats financers
i control dels riscos de mercat), i situen el
Marge ordinari en un 9,4% d’augment.

La política constant de contenció i raciona-
lització de costos juntament amb les millores
de productivitat han permès que, tot i recollir
les majors despeses derivades del procés con-
tinuat d’obertura d’oficines (vegeu el capítol
3 sobre Creixement - Expansió de la xarxa),
les despeses d’explotació solament hagin cres-
cut un 8%, per sota de l’augment del volum
de negoci, que ha estat d’un 14% (vegeu el
capítol 6 sobre Productivitat), fent que el
Marge d’explotació augmenti en un 12,7%. 

La bona evolució del «Marge d’explotació i
resultat de la cartera de valors», que recull els
resultats de les inversions financeres, amb un
augment d’un 15,2% el 1998, fa palès la capa-
citat del Grup ”la Caixa” per tal de generar
elevats resultats recurrents i, alhora, permet el
manteniment d’una política molt prudent de
dotacions i d’altres sanejaments. És per això
que les dotacions a fons d’insolvències s’han
mantingut en el mateix nivell de l’any ante-

rior, tot i el millor comportament de la moro-
sitat, produint-se un fort augment de les ràtios
de cobertura. En aquesta mateixa línia, i en
especial durant l’exercici 1998, els resultats
generats per la venda de títols de societats del
Grup (vegeu el capítol 8 sobre Configuració
del Grup) s’han destinat a reforçar, encara
més, sanejaments vinculats amb riscs generals
de l’activitat bancària.

És destacable l’evolució dels beneficis en
els tres darrers exercicis. El 1996 ja es va
sobrepassar la xifra de 100.000 milions de pes-
setes en el resultat abans d’impostos, el 1997
es va superar aquest import en el resultat des-
prés d’impostos, i el 1998 s’ha superat aques-
ta xifra en el resultat atribuït al Grup, arribant
a 110.261 milions de pessetes, amb un creixe-
ment del 17,1%. El resultat dels accionistes
minoritaris de les societats filials consolidades
és de 7.744 milions de pessetes, de manera
que la xifra total de resultats després d’impos-
tos és de 118.005 milions de pessetes.

En resum, l’exercici 1998 mostra una evo-
lució molt positiva del resultat del Grup 
”la Caixa”, fonamentada en l’augment de la
base de clients, la intensificació de noves
àrees de negoci, la diversificació de les inver-
sions i la productivitat de l’organització, que
ha permès generar un corrent creixent dels
resultats de caràcter recurrent que, acompa-
nyat d’un resultat extraordinari, han permès
acometre sanejaments de naturalesa extraor-
dinària.

78.418

70.544

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS

118.005
101.274

94.133
110.261(*)

DE MINORITARIS

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

7.874

7.141
7.744

∆25,5%
∆33,4%

∆17,1%

(*) 663 milions d’euros.
ATRIBUÏT AL GRUP
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2. R E N D I B I L I T A T
Resultats (CONT.)

Una creixent rendibilitat sobre
recursos propis (ROE del 18,2%)
que supera en 15 punts el tipus del
deute públic a llarg termini.

El creixement significatiu del resultat del
Grup ”la Caixa” en els darrers tres exercicis fa
que la rendibilitat obtinguda sobre recursos
propis (ROE) mostri una evolució creixent
que arriba al 18,2% el 1998. Aquesta millora
s’ha assolit tot i haver recollit el 1997 l’efecte
de l’actualització de balanços de companyies
filials i associades, que va fer augmentar els
recursos propis (vegeu el capítol 1 sobre
Seguretat - Solvència) sense afegir rendibilitat. 

Si es compara aquesta rendibilitat amb la
rendibilitat neta del deute públic a llarg ter-
mini, s’obtenen uns alts diferencials positius
en tots els exercicis, i el 1998 es registra la
màxima diferència positiva de 15 punts.

La rendibilitat sobre actius totals mitjans
(ROA), nets de la intermediació de tresore-
ria, evoluciona també molt positivament i
augmenta des del 0,90% el 1996 fins a l’1,11%
el 1997 i el 1998 assoleix un 1,26%.

Tanmateix, la baixa posició de risc dels
actius del balanç del Grup ”la Caixa” (vegeu
el capítol 1 sobre Seguretat - Solvència) deter-
mina que la rendibilitat obtinguda en relació
al risc assumit (RORWA), que es calcula sobre
els actius del balanç ponderats pel seu grau de
risc, sigui molt superior al ROA i que, amb un
creixement que va d’un 1,83% el 1996 fins al
2,22% el 1998, se situï entre les més altes del
sector financer espanyol.

11,8%

RENDIBILITAT (ROE)

17,8%

RENDIBILITAT
SOBRE RECURSOS
PROPIS (ROE)

DIFERENCIAL ENTRE
EL ROE I EL TIPUS
DEL DEUTE PÚBLIC
A 10 ANYS

1996 1997 1998

17,5%
18,2%

13,6% 15,0%

0,9%

RENDIBILITAT (ROA I RORWA)

1,1%

2,1%

1,3%

RENDIBILITAT SOBRE
ACTIUS TOTALS
MITJANS (ROA)

1996 1997 1998

1,8%

2,2%

RENDIBILITAT SOBRE
ACTIUS PONDERATS
PEL SEU GRAU DE RISC
(RORWA)
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3. C R E I X E M E N T
Volum de negoci

Una àmplia base de clients que faci-
lita la consecució de taxes anuals
de creixement del volum de negoci
sostingudes. 

El negoci del Grup ”la Caixa” se sustenta en
una àmplia base de clients que augmenta any
rere any. Així, en els darrers dos anys ho ha fet
en gairebé mig milió i a finals de 1998 ja asso-
leix els 6,5 milions de clients. Aquest gran
nombre de clients dóna estabilitat i facilita
l’augment de la xifra de negoci, bàsicament
pel que fa als recursos gestionats i al finança-
ment creditici. Del total de la clientela de 
”la Caixa”, la major part són clients tradicio-
nals, i una part considerable d’aquests són
clients amb un alt grau de vinculació amb
l’Entitat, tant pel que fa al nombre de pro-
ductes i serveis contractats com pel volum de
dipòsits que mantenen i pel finançament
atorgat. 

Els dos components que caracteritzen l’e-
volució del negoci bancari típic –la captació
total de recursos de clients i la inversió credi-
tícia– han augmentat el 1998 a bon ritme. Els
recursos totals de clients del Grup ”la Caixa”
–dipòsits de clients nets de cessions, emprès-
tits, fons d’inversió, fons de pensions i assegu-
rances– se situen al final de l’exercici 1998 en
11 bilions de pessetes, dels quals prop de 2,9
bilions en fons d’inversió, i la inversió credití-
cia en 6 bilions de pessetes.

Per tal d’aprofitar les sinèrgies de la seva
xarxa de distribució, el Grup ”la Caixa”
(vegeu el capítol 8 sobre Configuració del
Grup) complementa la seva activitat captado-
ra de recursos de clients amb la prestació de
finançament especialitzat per part de les com-
panyies del grup financer –bàsicament 
d’arrendament financer i de factoring– que
tenen un volum d’inversió de l’ordre de
160.000 milions de pessetes, i amb la col.loca-
ció de productes d’assegurances i plans de
pensions de les companyies del Grup assegu-
rador.

6.069

NOMBRE DE CLIENTS

6.5326.259

1996 1997 1998

(Milers)

8.721

11,1%

RECURSOS TOTALS DE CLIENTS

9.588

9,9%
14,2%

DIPÒSITS DE CLIENTS

ASSEGURANCES

FONS D’INVERSIÓ

% CREIXEMENT

1996 1997 1998

(Miliards de pessetes)
10.953 (*)

(*) 65.831 milions d’euros.

4.220

INVERSIÓ CREDITÍCIA

6.044 (*)

4.865

15,3%

24,2%

INVERSIÓ CREDITÍCIA CREIXEMENT

1996 1997 1998

(Miliards de pessetes)

7,8%

(*) 36.323 milions d’euros.
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3. C R E I X E M E N T
Volum de negoci (CONT.)

Consolidació de les quotes de mer-
cat de recursos de clients, crèdits i
oficines.

Els elevats volums de negoci en recursos de
clients i crèdits, el significatiu nombre d’ofici-
nes del Grup ”la Caixa” i el ritme de creixe-
ment registrat es tradueixen en importants
quotes de mercat. Aquestes quotes es consoli-
den anualment gràcies al creixement del
volum d’activitat de les oficines, al procés con-
tinuat d’obertura de noves oficines i a la
incorporació al Grup de noves xarxes d’ofici-
nes provinents de l’adquisició de participa-
cions majoritàries en bancs.

En aquest sentit, i d’acord amb l’última
informació pública disponible d’entitats de dipò-
sit, el Grup ”la Caixa” ha assolit en els últims
tres exercicis significatives quotes de mercat a
Espanya pel que fa a recursos de clients, fons
d’inversió, crèdits i oficines.

Pel que fa a la captació de recursos de
clients, cal destacar que el creixement assolit
l’any 1998 s’ha canalitzat en bona part cap als
recursos de fora de balanç, la qual cosa fa que
mentre la quota de recursos creditors es
manté estabilitzada respecte a l’any 1997, la de
fons d’inversió augmenta considerablement.

Si descomponem les esmentades quotes
entre l’aportació que representa el mercat
tradicional de Catalunya i les Balears i la
corresponent a les altres comunitats autòno-
mes (zona d’expansió) s’observa que l’apor-
tació del mercat tradicional es manté consoli-
dada, mentre que l’aportació de la zona d’ex-
pansió és creixent. 

Aquesta evolució s’està amplificant a mesu-
ra que les noves oficines assoleixen el seu
període de maduració, de tal manera que
aquest any i per primera vegada, el nombre
d’oficines obertes a la zona d’expansió ja
supera les de la zona tradicional. En aquest
sentit, el Grup ”la Caixa” ha aconseguit un
dels seus objectius preferents que consistia en

diversificar la seva xarxa i equilibrar-la entre
ambdues zones geogràfiques.
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A Catalunya i Balears les elevades i sostin-
gudes quotes de mercat són indicatives d’una
posició de preeminència del Grup ”la Caixa”.
Ara bé, mentre la zona tradicional es troba en
una fase de consolidació, en canvi a la zona
d’expansió, el procés d’obertura de noves ofi-
cines, potenciat en els darrers anys, està pro-
piciant creixements continuats de les quotes
de mercat pel que fa a recursos de clients, crè-
dits i oficines, fruit d’una major i alhora pro-
gressiva maduració, de tal manera que la pene-
tració, tot i ser encara relativament reduïda,
comença a deixar veure els seus efectes imme-
diats. L’objectiu principal del pla d’expansió
continua vigent en el sentit de doblar en cinc

30 anys, constitueixen productes innovadors
que han estat acceptats molt favorablement. 

El Grup Banc d’Europa (vegeu el capítol 8
sobre Configuració del Grup) canalitza el
finançament empresarial especialitzat en els
seus diferents vessants. D’una banda, leasing 
i renting, com a instruments de finançament
a mitjà i llarg termini orientats a les petites i
mitjanes empreses i, de l’altra, factoring i con-
firming, més inclinats cap al curt termini i que
faciliten alhora altres serveis complementaris.
Tanmateix es continuen desenvolupant nous
productes per tal de facilitar a les empreses la
seva implantació i la realització de negocis a
l’estranger, tot aprofitant les oportunitats que
comporta la introducció de l’euro.

39,2

QUOTES DE MERCAT A CATALUNYA I BALEARS
I A LA ZONA D’EXPANSIÓ EL 1998 (%)

23,523,9

RECURSOS
DE CLIENTS

CRÈDITS OFICINES

2,8
7,54,4

CATALUNYA I BALEARS ZONA D’EXPANSIÓ

anys la quota de volum de negoci que el Grup
tenia el 1995 a la zona d’expansió.

Una extensa gamma de productes i
serveis que s’adapten constantment
a les necessitats dels nostres clients.

El Grup ”la Caixa” ofereix una extensa
gamma de productes financers, disponibles a
tota la xarxa. Els avenços tecnològics perme-
ten oferir diferents opcions del mateix pro-
ducte amb la finalitat d’adaptar-se a les neces-
sitats dels nostres clients. 

Pel que fa a l’actiu, l’any 1998 s’ha significat
especialment per la gran activitat hipotecària
que s’ha dut a terme. Així, la cartera de prés-
tecs hipotecaris s’ha incrementat al voltant
d’un 25%, la qual cosa ha permès augmentar
la quota de mercat, que se situa per sobre del
10%, i refermar la condició de lideratge del
Grup ”la Caixa” quant a la seva vocació histò-
rica pel que fa al finançament d’adquisició
d’habitatges. El «crèdit obert» que, instru-
mentat com un crèdit amb garantia hipotecà-
ria, permet al client disposar de diners en tot
moment fins al límit establert, en diverses dis-
posicions i per a qualsevol finalitat, i la
«Hipoteca 12» que destaca sobretot per la
seva rapidesa en la tramitació –7 dies–, per
unes condicions econòmiques preferents i un
termini d’amortització que pot arribar fins als
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Pel que fa als productes de passiu, junta-
ment amb les tradicionals llibretes a termini i
els recentment comercialitzats dipòsits a ter-
mini en ecus, convertibles a euros des del pri-
mer moment, ”la Caixa” ofereix a la seva
clientela la «Llibreta Estrella», un producte
que dóna la liquiditat d’una llibreta a la vista
i la rendibilitat d’una llibreta a termini.
D’altra banda, i pel que fa al segment de
públic infantil i juvenil, més de vuit-cents mil
joves clients ja tenen llibreta «Súper 3»,
Megallibreta o Llibreta «Jove», modalitats
totes elles que han estat acollides amb gran
acceptació. S’ofereixen també productes d’es-
talvi fiscal, com ara les llibretes habitatge i els
plans de pensions.

Els fons d’inversió han estat, un any més, el
producte més sol.licitat. El descens dels tipus
d’interès, el millor tractament fiscal respecte
als dipòsits tradicionals, així com les altes ren-
dibilitats obtingudes pels fons de les dues
societats gestores espanyoles del Grup, han
contribuït de forma determinant en el seu
creixement. L’any 1998, la rendibilitat mitja-
na dels fons gestionats amb un patrimoni de
més de 100.000 milions de pessetes s’ha situat
entre les més altes del mercat i aquest resultat

Productes
N O M B R E  D ’ O P E R A C I O N S

Crèdit Obert
(expedients) 61.784 100.022 161.511

Llibreta Estrella
(llibretes
clàssiques) 2.595.165 2.870.083 3.194.318

Segment jove
(Super-3, 
Megallibreta i
Llibreta “Jove”) 392.655 591.648 830.644

Fons d’inversió
(partícips) 253.387 378.906 473.823

1996 1997 1998

encara és millor si es té en compte la mitjana
ponderada entre rendibilitats i volums. Als
clients que opten per aquesta modalitat d’es-
talvi, ”la Caixa” els ofereix una diversificada
gamma de productes: fons de renda fixa, mix-
tos, de renda variable i fons garantits, en pes-
setes o en moneda estrangera, i el nombre de
partícips a final d’any és de gairebé 474.000,
els quals són titulars d’un patrimoni de 2,9
bilions de pessetes.

A més dels productes i serveis tra-
dicionals, el Grup ”la Caixa” n’in-
corpora de novedosos que siguin
atractius per a diferents segments
de clients. Els avenços tecnològics
en faciliten l’adaptació a les deman-
des dels clients.

Juntament amb l’àmplia gamma de pro-
ductes i serveis tradicionals que ofereix el
Grup ”la Caixa”, la innovació constant permet
satisfer les necessitats específiques dels seus
clients. Al mateix temps, els avenços tecnolò-
gics faciliten la resposta a la demanda dels
clients. Així, un servei tradicional que ofereix
”la Caixa” des de sempre és la gestió i abona-

ment de les nòmines i de les pensions de la
Seguretat Social. Avui en dia són més d’1,6
milions de persones les que tenen domiciliats
a ”la Caixa” aquests cobraments, la gestió dels
quals està totalment mecanitzada. Les empre-
ses que disposen del servei «Línia Oberta» fan
l’abonament directament als dipòsits dels
seus empleats des de la pròpia empresa, de tal
manera que el 80% d’aquestes operacions ja
es fan mitjançant aquesta modalitat de trans-
missió telemàtica.

L’any 1998 ja són més de 100 els ajunta-
ments de poblacions espanyoles que han con-
fiat la seva gestió integral a ”la Caixa”, la qual
cosa implica entre d’altres la possibilitat d’im-
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primir els seus justificants, la tramitació de
notificacions, facilitar duplicats i connexió al
servei ServiCaixa, accions totes elles de fide-
lització que cal valorar molt positivament,
especialment pel que fa a zones d’implantació
recent. D’altra banda, mitjançant el servei de
domiciliacions i pagaments de rebuts, 
”la Caixa” ha facturat més de 128 milions de
rebuts, xifra que augmenta a un ritme anual
de l’ordre del 15%. A més a més es poden
domiciliar rebuts i aportacions diferides de
plans de pensions amb càrrec al disponible
del «Crèdit Estrella». 

La difusió massiva del «Moneder Electrò-
nic», que ja supera el milió i mig de targetes i
incorpora l’ampli ventall de targetes de dèbit
i de crèdit emeses per ”la Caixa” (Visa Cash,
Electron, Dr. Músic, Targeta Jove, 40 Princi-
pals i Universitat, entre d’altres) són exem-
ples clars de la posició de lideratge que manté
el Grup ”la Caixa” en el terreny de la banca
electrònica, que enguany és l’única entitat
financera capaç d’oferir totes les targetes de
crèdit vigents al mercat espanyol. 

Durant l’any 1998 s’ha consolidat la cam-
panya «Punts Estrella» vinculada a les com-
pres realitzades amb targeta, que permet
intercanviar punts per regals i que ha fet
incrementar sobre manera l’ús i la difusió d’a-
quest mitjà de pagament.

La xarxa de ServiCaixa posa a disposició
dels clients un gran nombre de serveis les 24
hores del dia, tots els dies de l’any. Amb qual-
sevol targeta de crèdit o de dèbit es poden
adquirir entrades per a espectacles, comprar
o vendre valors, accedir al Servei Català de
Col.locació i beneficiar-se de moltes altres
prestacions, fins i tot l’intercanvi de punts
estrella per obsequis o la consulta de l’oferta
immobiliària del Grup ”la Caixa”.
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El 1998 ha estat un any d’importants
avenços pel que fa als usuaris de Homebank-
ing i d’Internet. Així, la Web de ”la Caixa”,
creada l’octubre de 1997 amb l’objectiu de
ser un mitjà per obtenir informació de
l’Entitat i, també, efectuar gairebé la totalitat
de les operacions més habituals, s’ha consoli-
dat fermament. La progressió és espectacular,
de tal manera que més de 4.000 persones la
visiten cada dia, tot accedint a l’oferta del
ServiCaixa on es pot consultar l’agenda d’es-
pectacles, triar i comprar localitats de cinemes
i teatres, licitar en les subhastes del Mont de
Pietat i fer donatius a més de vint entitats. Així
mateix, s’ha posat en marxa un centre comer-
cial virtual (Caixashopping), mitjançant el
qual el client pot comprar en diferents boti-
gues (llibres, discs, ordinadors, regals, etc.) i
rebre els seus encàrrecs directament a casa.

La «Línia Oberta Web», de la qual ja s’han
obert més de 80.000 contractes i mitjançant 
la qual es realitzen unes 500.000 operacions 
al mes, s’ha implementat amb noves funcio-
nalitats entre les quals destaquen la compra-
venda de fons d’inversió i les aportacions a
plans de pensions. Cal ressaltar que els clients
de ”la Caixa” poden contractar productes de
«Línia Oberta Web o personal» simplement
emplenant un formulari a través d’Internet.
Una altra secció d’interès que s’ha impulsat
durant aquest any ha estat la dedicada a temes
relacionats amb l’euro que conté informació
dirigida a empreses, particulars i comerciants.

Adreça Internet:
http://www.lacaixa.es
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Una xarxa de distribució extensiva
amb més de 4.000 oficines. En els
últims tres anys s’han incorporat a
la xarxa 1.093 oficines.

L’estratègia de desenvolupament del nego-
ci bancari del Grup ”la Caixa” es fonamenta
en un sistema de distribució extensiu, per
mitjà d’una àmplia xarxa d’oficines, instru-
ment bàsic de relació amb el client, tota vega-
da que l’activitat del Grup ”la Caixa” s’orienta
cap a un model de banca universal i es con-
creta en la voluntat d’oferir el millor servei
possible al major nombre de clients. Aquest
model s’intensifica amb un procés continuat
d’obertura de noves oficines, tot controlant
que l’aportació marginal al resultat d’aques-
tes noves oficines sigui positiva en un període
raonable.

Des del començament de 1996, el Grup 
”la Caixa” ha incorporat més de mil noves ofi-
cines. L’obertura de noves oficines ha estat
orientada gairebé exclusivament a la zona
d’expansió –fora de Catalunya i les Balears,
àmbit tradicional de ”la Caixa”–, que ha con-
centrat 1.030 del total de noves oficines, men-
tre que a la zona tradicional només se n’han
obert 179, atès que la xarxa de ”la Caixa” en
aquesta zona ja és molt intensa i gaudeix
d’una elevada densitat de servei financer.

En els darrers tres anys, l’augment d’ofici-
nes a la zona d’expansió ha estat molt intensi-
va i ja a finals d’aquest any i per primera vega-
da, les oficines localitzades en aquest àmbit
geogràfic superen les de la zona tradicional.
Únicament roman com a entitat bancària
amb marca pròpia dins el territori espanyol el
Banco Herrero, que compta actualment amb
253 oficines. D’altra banda, les filials bancà-
ries estrangeres completen la xarxa del Grup
amb 69 oficines més.

El pla d’expansió del Grup ”la Caixa” està
orientat a augmentar gradualment la seva
presència en el conjunt del territori espanyol
i és previst de mantenir-lo en el futur imme-

diat. És una constant de ”la Caixa” buscar la
proximitat al client des dels angles més diver-
sos, de manera que l’expansió és el paradig-
ma d’aquesta proximitat. Doncs bé, l’expan-
sió futura incorporarà noves modalitats físi-
ques de tipus d’oficina i també d’ubicacions
per tal de facilitar aquesta proximitat al client
allà on calgui.

L’evolució i el comportament de les oficines
del pla d’expansió es contrasten amb l’expe-
riència adquirida. L’anàlisi en base als resul-
tats de l’expansió desenvolupada massivament
a partir de 1990 constitueix una mostra signi-
ficativa, tant per l’elevat nombre d’oficines
observades com per la seva dispersió geogrà-
fica i temporal i perquè integra escenaris
econòmics i estructures de producció diverses.
Els resultats obtinguts posen de manifest que
en acabar el quart any des de la seva obertura
les noves oficines ja generen un marge d’ex-
plotació positiu, i que durant el cinquè any ja
obtenen un resultat de gestió positiu, és a dir,
ja superen el llindar de rendibilitat. L’estra-
tègia d’expansió desenvolupada per ”la Caixa”
en el conjunt del territori espanyol demostra
ser encertada, ja que les noves oficines contri-
bueixen de manera important en la consecu-
ció del resultat del Grup.

Tanmateix, el cost de l’expansió futura es
compensa amb la sobreaportació de resultats
creixents de les oficines que ja han entrat en
procés de maduració i que provenen de l’ex-
pansió passada. El procés d’expansió permet
consolidar gradualment la quota de mercat
del Grup ”la Caixa” i obtenir majors resultats. 
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La configuració física de les noves oficines i
de totes aquelles que es reformen està enca-
minada a buscar un entorn més amigable
entre empleats i clients, sense barreres físi-
ques que dificultin la comunicació, com ara
els taulells i les finestretes. Aquest nou model
d’oficina, conegut com ATP (Atenció Total-
ment Personalitzada), consta d’una zona
d’autoservei, operativa les 24 hores, i de diver-
ses zones d’atenció personalitzada al voltant
de les taules de treball. A finals de 1998 una
tercera part del total de la xarxa ja té aquest
nou entorn físic, el qual els clients han valorat
positivament. D’altra banda, una nova moda-
litat d’oficina anomenada «modular» s’ha
començat a desenvolupar en l’exercici 1998;
dissenyada per ésser ubicada en poblacions
mitjanes, es caracteritza per la seva funciona-
litat, economia i versatilitat, atès que ha estat
pensada per començar a funcionar amb dos
empleats i anar creixent i consolidant-se a
mesura que augmenti la base de clients.

Elevat volum d’activitat i creixe-
ment del resultat net per oficina.

L’esmentat ritme creixent de noves oficines
ha estat acompanyat en els últims tres exerci-
cis tant per l’increment continuat del volum
d’activitat per oficina, que comprèn els saldos
dels recursos totals de clients i dels crèdits i
que supera amb escreix els 4.000 milions de
pessetes, com per successius augments del
resultat net per oficina.

Tant el volum d’activitat com el resultat net
per oficina obtinguts cal situar-los en el con-
text de l’important procés d’obertura d’ofici-
nes, ja que la xarxa del Grup bancari de 
”la Caixa” ha augmentat més d’un 37% en els
darrers tres anys (més de 1.000 noves ofici-
nes) i malgrat aquest extraordinari incre-
ment, ambdues magnituds han augmentat
any rere any amb taxes força notables.

L’evolució positiva d’aquestes variables corro-
bora la validesa de l’estratègia seguida pel Grup

També, per tal de satisfer les necessitats dels
usuaris i oferir un servei més eficient als nos-
tres clients, el Grup ”la Caixa” va completar
amb èxit l’any 1997 la incorporació a totes les
oficines de la plataforma tecnològica d’alt
rendiment anomenada PROA; aquesta plata-
forma permet el sistema multitasca que cons-
ta d’un escriptori de treball personalitzat,
amb un equip ofimàtic avançat que incorpora
una nova impremta electrònica, que evita
l’emmagatzematge d’impresos, i que disposa
de correu electrònic i de suport electrònic de
manuals i normatives. L’any 1998 s’han
implantat a totes les oficines nous terminals
financers i teclats multifuncionals, que per-
meten a més de realitzar tasques simultànies,
la possibilitat d’efectuar transaccions mit-
jançant la introducció de qualsevol activador
(llibretes, targetes amb banda magnètica o
xip, xecs, etc.), que milloren i agilitzen subs-
tancialment l’accés a la informació que sol.li-
citen els nostres clients.

25,0

RESULTAT NET PER OFICINA

31,0 (*)
29,1

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

(*) 0,19 milions d’euros.

3.871

VOLUM D’ACTIVITAT PER OFICINA

4.235 (*)

3.998

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

(*) 25,5 milions d’euros.

”la Caixa” i és un paràmetre il.lustratiu del nivell
d’eficiència de l’estructura productiva.
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La Qualitat, un compromís de la
Direcció.
Enquestes: és voluntat de tota l’or-
ganització aconseguir la satisfacció
de tots els clients.

L’objectiu del Grup ”la Caixa” és atendre
cadascun dels clients d’acord amb les seves
expectatives. 

Aconseguir la seva satisfacció, garantint-los
la continuïtat en el bon servei, corresponent
així a la confiança que atorguen a l’Entitat,
exigeix el manteniment de models de consul-
ta que permetin detectar qualsevol incompli-
ment en els requisits d’atenció als clients.

Aquest any s’ha consolidat el sistema de
mesura que permet a cada oficina conèixer el
nivell de satisfacció percebut per la seva clien-
tela. Diàriament s’efectuen unes mil consultes
a clients que han utilitzat recentment els ser-
veis i que permeten a cada oficina apreciar els
resultats de les seves actuacions i de les seves
accions en cadascun dels aspectes consultats.
En aquesta consulta han col.laborat 240.000
clients i les seves observacions ens han permès

aplicar les accions correctores per aconseguir
el nivell de servei que desitgen.

Agilitat en la resolució de les queixes de
clients.

Els sistemes de reclamacions de clients,
Cartes al Director General i l’Oficina Tele-
fònica de Reclamacions, han rebut el 1998 un
total de 15.135 comunicacions. El 40% corres-
pon a queixes, les quals han estat ateses de
manera personal pels responsables de cadas-
cuna de les zones i gerències amb la major
celeritat, reduint els temps de resolució, fac-
tor decisiu en tot servei de consultes i recla-
macions. Aquests sistemes ens donen l’opor-
tunitat de millorar el nostre servei.

La satisfacció dels empleats és la
millor garantia per aconseguir clients
satisfets. 

Participació de tots els empleats en els
plans de millora.

L’àmplia xarxa d’oficines i la diversificació
i incorporació de nous serveis fa necessari
assegurar l’adequada prestació de serveis per
part de la complexa estructura de proveïdors
interns, que permeten en cada moment a les
oficines el correcte funcionament en la seva
activitat.

El sistema de «Mesura dels serveis que
reben les oficines» ens permet conèixer tri-
mestralment els nivells de satisfacció, detectar
les desviacions que es produeixen i efectuar
les corresponents accions correctores, mini-
mitzant les pèrdues innecessàries de temps
dels empleats.

Suport a la gestió dels empleats.
Aquest any s’ha implantat el sistema d’aten-

ció a la gestió dels empleats. Un adequat dis-
seny desenvolupat amb una avançada tecno-
logia ha configurat el centre d’atenció als
empleats mitjançant un «call center», que els
permet l’accés instantani a equips especialit-
zats dotats dels mitjans adequats, per donar-
los el recolzament que requereixin en aque-
lles situacions de consulta que es generen
dins de la complexa operativa i de la diversitat
de serveis als clients.

L’anàlisi dels continguts de les consultes es
constitueix l’eina bàsica per a la detecció d’ac-
tivitats susceptibles de millora. Aquesta àrea
de suport ha agilitat els processos de comuni-
cació propis de una xarxa molt diversificada,
que atén tota mena de clients en els àmbits
més heterogenis i que ha fet de la qualitat de
servei el seu principal objectiu.
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A  L ’ O B R A  S O C I A L
Aportació per a activitats d’interès social

L’aportació a l’Obra Social per a
1999 representa el 30% del resultat
de ”la Caixa” de l’exercici 1998 i
puja a 21.400 milions de pessetes.

”la Caixa” és una institució de naturalesa no
lucrativa i social. Per tant, la realització d’obres
socials constitueix, a més del foment de l’estal-
vi i la inversió, el seu objecte social. És per això
que entre les seves finalitats bàsiques desta-
quen el finançament i el manteniment d’acti-
vitats de caràcter social, cultural i científic.

Com a entitat exempta de lucre mercantil,
”la Caixa” destina els seus excedents nets a la
constitució de reserves –per a una més gran
garantia dels fons administrats– i al finança-
ment de la seva Obra Social. El manteniment

d’aquesta Obra Social ha de ser compatible
amb un nivell adequat de capitalització de
l’Entitat.

La distribució de l’excedent de ”la Caixa”
de cada exercici i la corresponent dotació al
Fons de l’Obra Social permeten atendre el
pressupost per a l’exercici següent, tant per a
la seva aplicació a les despeses de manteni-
ment com per a la realització de les inversions
en nous projectes de l’Obra Social. Al final de
l’exercici de 1998, els recursos propis de
l’Obra Social pugen a 28.392 milions de pes-
setes, materialitzats en l’immobilitzat afecte a
les activitats pròpies, amb un valor net de
21.566 milions de pessetes; a més, compta
amb un fons de reserva líquid per afrontar
necessitats futures.

199619971998 1998
euros pessetes %

La Fundació ”la Caixa” gestionarà
un pressupost de 22.500 milions
de pessetes el 1999, enfront dels
18.776 gestionats el 1998.

La Fundació ”la Caixa” és l’encarregada de
gestionar bona part dels recursos destinats a
l’Obra Social. Centra les seves activitats en
cobrir necessitats de la societat i en ajudar a
pal.liar els dèficits de serveis i recursos que
s’originen en l’oferta de les institucions públi-
ques o privades.

En funció de les dotacions anuals a l’Obra
Social, la Fundació ”la Caixa” administra un
volum creixent de recursos per al manteni-
ment de les seves activitats i inversió en equi-
paments. Enguany, s’està donant un gran

impuls a les obres de construcció del nou
Museo de la Ciencia de Alcobendas (Madrid),
i s’ha continuat treballant en les obres de
remodelació i ampliació del Museu de la
Ciència de Barcelona, iniciades l’any 1996.
D’altra banda, la Fundació ”la Caixa” ha ini-
ciat les obres d’adequació de l’antiga fàbrica
Casaramona, a Barcelona, com a nou centre
d’exposicions de la Institució. 

La liquidació del pressupost de 1998 de la
Fundació ”la Caixa” ha ascendit a 18.776
milions de pessetes. Per a l’exercici 1999, el
pressupost a gestionar assolirà la xifra de
22.500 milions de pessetes (un 19,8% més
que el 1998), cobert en la seva major part
amb l’aportació de ”la Caixa”, amb una forta
inversió destinada a equipaments. 

Distribució de l’excedent de ”la Caixa” (entitat matriu del Grup)
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Resultat de l’exercici 429 71.334 100 62.631 50.037

Distribució:

A Reserves 300 49.934 70 43.831 35.037

Al Fons de l’Obra Social 
(aportació per a l’exercici següent) 129 21.400 30 18.800 15.000



PROGRAMES

Pressupost anual de l’Obra Social
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Socials 52 8.653 7.974 7.717

Culturals 28 4.665 3.867 3.128

Educatius 14 2.265 1.986 1.487

Ciència i Medi
ambient 41 6.917 6.410 2.668

Pressupost
anual 135 22.500 20.237 15.000

Liquidació
pressupost 18.776 16.510

Aportació a
l’Obra Social 129 21.400 18.800 15.000
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5. D I S T R I B U C I Ó  D E L S  R E S U L T A T S
A  L ’ O B R A  S O C I A L
Aportació per a activitats d’interès social (CONT.)

Els principals programes d’actuació de
l’Obra Social són:

– Projectes socials: mitjançant l’impuls de
programes propis i el suport a iniciatives en
col.laboració amb altres institucions. Entre
aquestes iniciatives, destaquen els Projectes
de Cooperació Internacional per al Desen-
volupament.

– Projectes culturals, entre els quals destaquen
exposicions d’art, col.leccions i música.

– Projectes educatius, que es porten a dins i a
fora de les aules.

– Ciència i Medi Ambient: divulgació científi-
ca i tècnica, principalment per mitjà dels
Museus de la Ciència de Barcelona i de la
Comunitat de Madrid.

El 1998, la Fundació ”la Caixa” ha donat un
fort impuls als seus projectes de l’àmbit social.
Ha potenciat les àrees relacionades amb la
millora de la qualitat de vida de la infància i la
gent gran i, al mateix temps, ha ampliat el seu
programa de lluita contra les malalties neuro-
degeneratives, ha mantingut les línies de tre-
ball contra la sida, tant des de la prevenció de
la malaltia entre els joves com de l’ajuda a la
investigació i el suport a l’afectat, i ha ampliat
la dotació dels seus Projectes de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament.

Una de les iniciatives de la Fundació l’any
1998 ha estat la Segona Convocatòria d’Inves-
tigació en Malalties Neurodegeneratives, en la
qual s’han escollit vuit projectes d’investiga-
ció espanyols en aquest àmbit, que s’afegei-
xen als onze que es van seleccionar en la con-
vocatòria del 1997. Els treballs se centren,
entre d’altres malalties neurodegeneratives,
en malalts d’Alzheimer, Parkinson i esclerosi
múltiple. Al llarg d’aquest any, a més, la
Fundació ha consolidat la seva xarxa d’Esplais
a tot el territori espanyol que, comptant els
propis i els que funcionen en col.laboració
amb altres institucions, arriba ja als 382.

També cal destacar la creació de la Xarxa
Virtual Educàlia, que la Fundació impulsa jun-
tament amb la Generalitat de Catalunya, IBM
i Telefónica, així com el programa de beques
de postgrau que en la convocatòria 1998 va
atorgar 110 beques per a l’ampliació d’estudis
a l’estranger.

D’altra banda, dins de la Segona Convo-
catòria d’Ajudes a Projectes de Cooperació
Internacional, celebrada aquest any, la
Fundació ”la Caixa” ha doblat les ajudes pre-
vistes originalment per dedicar-les a projectes
destinats als països centreamericans afectats
pel pas de l’huracà Mitch. Al llarg de l’any,
s’han estat portant a terme els 12 projectes
escollits a la Convocatòria de l’any passat, que
estan destinats a comunitats de països de l’À-
frica i Amèrica Llatina.

199719981999
euros pessetes
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6. P R O D U C T I V I T A T
Organització i eficiència

Una organització descentralitzada i
eficient i un sistema de distribució
basat en un avançat suport tecnològic
que determina una estructura alta-
ment productiva.

El Grup ”la Caixa” desenvolupa la seva acti-
vitat fonamentalment mitjançant una àmplia
xarxa d’oficines que disposen de les últimes
innovacions tecnològiques, informàtiques i
de comunicació. El personal, amb un alt
nivell de formació i altament productiu, pres-
ta una especial atenció a la qualitat de servei
(vegeu el capítol 3 sobre Creixement i el capí-
tol 4 sobre Qualitat). 

La plantilla de personal en els serveis cen-
trals ha disminuït des d’un 17,7% el 1990 fins
a un 6,5% el 1998, descens que ha propiciat la
potenciació dels recursos humans destinats a
les oficines, els quals ajudats pels medis tec-
nològics han permès la disminució de les tas-
ques administratives i alliberen mitjans per a
desenvolupar activitats comercials i d’atenció
al client. Això ha estat possible gràcies a un
model descentralitzat de gestió.

La combinació de la política de tecnologia
avançada amb l’orientació al client, tot i l’aug-
ment de la plantilla del Grup, comporta una
millora continuada de les ràtios de producti-
vitat. Creixen de manera sostinguda les ràtios
de resultat net per empleat i de volum d’acti-
vitat per empleat –recursos totals de clients i
crèdits–, i es manté estable el nombre d’em-
pleats per oficina.

Les oficines del Grup disposen d’àrees
d’autoservei que permeten la realització de
transaccions dineràries i d’altres operacions
relacionades amb serveis que estan en desen-
volupament constant. En el decurs de l’any,
alhora que s’ha incrementat el nombre de ter-
minals d’autoservei s’han efectuat diverses
campanyes a fi de potenciar la utilització dels
sistemes d’autoservei, amb resultats molt satis-
factoris.

877

PRODUCTIVITAT PER EMPLEAT

929

6,5
7,1

VOLUM  TOTAL
D’ACTIVITAT PER EMPLEAT

RESULTAT NET
PER EMPLEAT

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

5,3

1.018 (*)

(*) 6,12 milions d’euros.

19971996 1998

Sistemes d’autoservei de ”la Caixa”

Terminals d’autoservei (Caixers i ServiCaixa) 4.255 4.971 5.899

Terminals punt de venda (TPV) 62.203 67.550 74.975

Nombre de targetes emeses (milions) 2,8 3,3 3,8

Nombre d’operacions d’autoservei (milions) 147,5 162,9 199,2

Nombre d’operaciones TPV (milions) 34,8 50,3 62,6

Nombre d’operacions línia 
«Home Banking» (milions) 2,5 4,1 11,5

De manera paral.lela, es desenvolupen els
canals alternatius de comunicació i operativa
amb els clients i nous productes i sistemes de
pagament, entre els quals destaca la consoli-
dació del «Moneder Electrònic», integrat a les
pròpies targetes Caixa Oberta, i que substi-
tueix la moneda fraccionària en pagaments de
petit import. D’igual manera, el 1998 
”la Caixa” s’ha convertit en l’única entitat
financera que ofereix als seus clients totes les
targetes de crèdit existents al mercat espanyol.



19971996 1998

39

100

64,8

35,2

RÀTIO D’EFICIÈNCIA (%)

100100

62,5 61,0

37,5 39,0

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

1996 1997 1998

Marge
ordinari
(1)

(1) Inclosos els resultats de les societats posades en
equivalència.

6. P R O D U C T I V I T A T
Organització i eficiència (CONT.)

El 1998 s’han creat 1.860 nous llocs
de treball en el Grup ”la Caixa”.

La plantilla del Grup ”la Caixa” és de
18.641 empleats el 1998, amb un increment
de l’11,1%. La plantilla que correspon a les
entitats de dipòsit del Grup és de 17.558
empleats, amb un increment de 3.285 perso-
nes des de principis de 1996 (vegeu el capítol
3 sobre Creixement - Expansió de la xarxa).

El 1998, la plantilla de les entitats de dipò-
sit ha augmentat en 1.707 persones, de les
quals 905 ho han fet amb contracte fix i 802
amb contracte no fix. Encara que la majoria
dels nous empleats s’han contractat dintre del
pla de formació/promoció relacionat amb el
procés d’obertura de les noves oficines a la
zona d’expansió, una part dels ingressats el

Aquesta millora en l’eficiència respon, no
solament a un augment de la productivitat del
Grup, sinó també a una política rigorosa de
contenció i racionalització dels costos. Aquesta
política permetrà en el futur contrarestrar la
caiguda en els marges que pateix el sistema
financer.

Grup 16.072 16.781 18.641 1.860 11,1

Entitats
de dipòsit 15.248 15.851 17.558 1.707 10,8

Per oficina 4,6 4,4 4,4

1998 ho han fet a la província de Barcelona.
Aquesta situació s’ha produït en cobrir les
necessitats generades per les baixes vegetati-
ves (jubilacions, etc.) i les dels empleats pre-
jubilats dins del pla d’acció per al rejoveni-
ment de la plantilla.

Millora de la ràtio d’eficiència,
compatible amb el procés d’expan-
sió de la xarxa d’oficines.

Les despeses d’explotació -generals, de per-
sonal i amortitzacions d’oficines-, creixen a
causa del fort augment de la dimensió del
Grup, en el que destaca l’important impacte
del procés d’expansió, i del volum d’activitat
del Grup (vegeu el capítol 3 sobre Crei-
xement - Volum de negoci i Expansió de la
xarxa). En valor relatiu sobre el volum mitjà
dels actius totals gestionats les despeses d’ex-
plotació s’han situat en el 2,5% el 1998.

Tanmateix, la ràtio d’eficiència manté la
millora de manera continuada ja que dismi-
nueix l’absorció del marge ordinari per les
despeses d’explotació, de forma que a final de
1998 tan sols absorbeixen el 61,0% d’aquest
marge, quan el 1995 absorbien el 67,7%,
posant de manifest la millora en l’eficiència
de l’activitat del Grup.

Variació
absoluta %

Nombre
d’empleats
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7. M E R C A T S  F I N A N C E R S  I  C O N T R O L
D E  R I S C O S  D E  M E R C A T
Mercats financers

El Grup ha diversificat, amb crite-
ris de màxima prudència, la seva
activitat en els mercats financers i
de capitals com a complement al
seu negoci bancari tradicional.

L’actuació del Grup ”la Caixa” en els mer-
cats financers i de capitals ha estat dominada
per la voluntat d’incrementar-hi la presència
del Grup amb criteris de màxima prudència.
Tradicionalment, la presència del Grup 
”la Caixa” es concentrava en la gestió de la
seva folgada posició de liquiditat. 

Durant l’exercici 1998 ha continuat la
tendència a la disminució de la liquiditat ini-
ciada el 1996, conseqüència del creixement
continuat del crèdit, de l’important augment
dels recursos de clients en productes fora de
balanç (vegeu el capítol 3 sobre Creixement)
i de les significatives inversions financeres rea-
litzades en els últims exercicis (vegeu el capí-
tol 8 sobre Configuració del Grup). No obs-
tant això, el Grup ”la Caixa” continua dispo-
sant d’un adequat nivell de liquiditat que li
permet afrontar el creixement del negoci tra-
dicional i també la realització de noves inver-
sions. 

Com a complement a la posició líquida, el
Grup ”la Caixa” s’ha situat en disposició d’ob-
tenir, si calgués, recursos líquids alternatius
en els mercats domèstics i internacionals, mit-
jançant la posada en marxa de diferents pro-
grames de finançament. D’aquesta manera, el
Grup se situa en un adequat posicionament
per afrontar els reptes que comporta la intro-
ducció de la moneda única.

Pel que fa a l’actuació en els mercats de
derivats, durant 1998 el Grup ”la Caixa” ha
assumit posicions en els mercats de tipus d’in-
terès i de canvi (FRA’s, IRS, etc.) amb una
exposició al risc molt reduïda. També s’han
efectuat operacions d’opcions sobre accions,
principalment de societats en les quals el Grup

”la Caixa” ja hi té participació. Totes les ope-
racions s’han contractat amb uns preus d’e-
xercici molt interessants, de manera que, en
cas d’exercir-se l’opció, el Grup incorporarà a
la seva cartera títols de societats en les quals
incrementa la seva participació a un preu ade-
quat en una estratègia de permanència. Com
a prova de la prudència que segueix el Grup
en el mercat de derivats, cal ressaltar que les
turbulències que han conegut els mercats
financers durant 1998 no han suposat cap cre-
bant als resultats del Grup ”la Caixa”.

Durant 1998, el Grup ”la Caixa” ha consti-
tuït una cartera de trading de títols de renda
variable que ha anat movilitzant durant l’e-
xercici amb una contribució positiva als resul-
tats del Grup. Així mateix, ha tingut un paper
molt rellevant dins dels mercats de capitals 
en ser un dels grups més importants en la
col.locació de valors de societats privatitzades.
Addicionalment, el Grup ha desenvolupat una
important activitat de gestió de carteres, en la
qual s’assessora els clients de forma indivi-
dualitzada de les millors alternatives d’inver-
sió en funció del seu perfil de risc. Tot això ha
permès situar InverCaixa SVB com la societat
de valors i borsa espanyola més rendible el
1998.

EVOLUCIÓ DELS TIPUS DE MERCAT (pessetes)
(corba cupó zero del deute públic)

DES-96

1997 1998

8

7

6

5

4

3

%

1D 3M 1 Any 3A 5A 10A

DES-97 DES-98
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7. M E R C A T S  F I N A N C E R S  I  C O N T R O L
D E  R I S C O S  D E  M E R C A T
Control de riscos de mercat

Baixa exposició als riscos de tipus
d’interès, de tipus de canvi i de
contrapartida.

La gestió i el control dels riscos de mercat
del Grup ”la Caixa” abasta el risc de tipus d’in-
terès dels actius i passius del balanç, el risc de
tipus de canvi, el risc de posicions amb deri-
vats i el risc de contrapartida de les posicions
tresoreres del Grup. El seguiment d’aquests
riscos es realitza a l’Àrea de Control, que es
troba  separada funcionalment de l’Àrea de
Tresoreria.

El seguiment del risc de tipus d’interès es
concreta, per una part, en un control diari de
les posicions de liquiditat i de derivats sobre
tipus d’interès que es gestionen activament a
l’Àrea de Tresoreria i, per altra, en una anàli-
si mensual de la sensibilitat del balanç del
Grup ”la Caixa” a les variacions dels tipus d’in-
terès de mercat. Aquesta anàlisi mostra que
no hi ha desequilibris significatius entre les
masses d’actiu i les del passiu i que l’adaptació
dels preus dels productes d’actiu i passiu del
Grup als canvis en els tipus de mercat seria
quasi simètric i que l’exposició global al risc
de tipus d’interès és molt reduïda. En aquest
sentit, i com a exemple, sobre la situació a 31
de desembre de 1998, l’impacte que tindria
una pujada immediata i sostinguda d’un 1%
en els tipus d’interès de mercat seria inferior a
un 2% del marge financer previst per a 1999.

Complementàriament a aquesta anàlisi de
sensibilitat, s’apliquen tècniques de valor en
risc (VaR) per avaluar els riscos assumits per
les posicions gestionades activament.

Per altra banda, l’exposició al risc de tipus
de canvi és mínima, ja que, a banda de les
inversions financeres permanents del Grup a
l’estranger, totes fetes en la zona euro (vegeu
el capítol 8 sobre Configuració del Grup), no
es mantenen posicions obertes d’import sig-
nificatiu amb divises de fora de l’entorn de la
Unió Europea. 

Finalment, el risc de contrapartida, derivat
de la possibilitat d’incompliment de les con-
trapartides de les operacions de l’Àrea de
Tresoreria, es gestiona de forma centralitza-
da. La Direcció aprova els límits de contra-
partida d’acord amb la informació facilitada
per les principals agències mundials de rating
i es realitza el seguiment diari del consum d’a-
quests límits. D’igual manera, s’està contro-
lant que totes les contrapartides tinguin capa-
citat d’afrontar l’arribada de l’any 2000 sense
problemes especials en els seus compromisos.

ACTIU PASSIU

SENSIBILITAT DEL BALANÇ A VARIACIONS
DELS  TIPUS D’INTERÈS

50,4%

22,3%

29,2%

20,4%

26,3%

51,4%

ALTA SENSIBILITAT
(venciment o revisió
dels tipus a curt termini)

MITJANA O BAIXA
SENSIBILITAT
(venciment o revisió
dels tipus a mitjà
i llarg termini)

NO SENSIBLE
(immobilitzat, renda variable, estalvi a la vista 
i recursos propis)
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8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P
Diversificació i rendibilitat

Un ampli Grup bancari i financer
que ofereix tots els productes de
banca universal i de finançament
especialitzat. 

L’activitat bancària i financera del Grup es
desenvolupa per mitjà de ”la Caixa” i de diver-
ses filials, els aspectes més significatius de les
quals es descriuen a continuació:

• Banco Herrero concentra la seva activitat
principalment a Astúries, amb una quota
de mercat del 16% en volum de negoci,
Castella i Lleó i Madrid. Disposa d’una
xarxa de 253 oficines i uns actius totals ges-
tionats que pugen el 1998 a 520.000 milions
de pessetes.

• Crèdit Andorrà és el primer banc andorrà,
amb una quota de mercat en volum de
negoci que supera el 32%. Disposa de 14
oficines i gestiona uns actius totals de
600.000 milions de pessetes.

• CaixaBank és un banc constituït a Andorra
el 1997 per l’aportació del negoci de les
cinc oficines de ”la Caixa” al Principat.

Disposa actualment de 7 oficines i els actius
totals s’eleven a 160.000 milions de pesse-
tes, amb una quota de mercat del 7%.

• CaixaBank France, especialitzat en el mer-
cat hipotecari a França, té una xarxa de 47
oficines i gestiona una cartera de crèdits de
200.000 milions de pessetes.

• Société Monégasque de Banque Privée es
dedica al Principat de Mònaco a la banca
de gestió privada. Es concentra en la gestió
de carteres i en la comercialització i gestió
de fons d’inversió per compte d’altres enti-
tats financeres. En aquest banc participa
com a soci el BIL (Banque Internationale
de Luxembourg).

• El Grup Banco Português de Investimento
està format per dos bancs (un banc d’inver-
sions i un banc dedicat a la banca universal)
que desenvolupen la seva activitat a
Portugal amb una quota de mercat en
volum de negoci superior al 14%, sent la
quarta entitat financera de Portugal.
Disposa de 437 oficines i gestiona uns actius
totals de 2,8 bilions de pessetes. 

El Grup ”la Caixa”, participacions més representatives i percentatges de
participació:

BANCARI I ASSEGURADOR

BANCARI FINANCER ASSEGURADOR

Banco
Herrero 98,9

Crèdit
Andorrà  32,6

CaixaBank 100

CaixaBank
France 100

Société
Monégasque
de B. Privée 33,2

Banco
Português de
Investimento 9,9

Banc
d’Europa 99,5

CaixaLeasing
i Factoring  99,5

GDS-Cusa 99,5

Finconsum 99,5

Caixa-
Renting 99,5

GesCaixa 100

InverCaixa 100

Caifor 50

VidaCaixa  60

SegurCaixa 40

AgenCaixa 50

CaixaVida 100

RentCaixa 100

GDS
Correduría 67

IMMOBILIARI VIARI I
APARCAMENTS UTILITIES I OCI

Inmobiliaria
Colonial 100

Prominmo  100

Sumasa 100

Building-
Center 100

Acesa 36,5

Aucat 22,4

Iberpistas 6,1

Autema 10,1

Túnel
del Cadí 35,4

Saba 49,8

Euro 77,8

Gas Natural 25,5

Repsol 9,9

Telefónica 5,0

Aguas de
Barcelona 23,4

Hidro-
cantábrico 11,6

Port
Aventura 39,2

Soteltur 50

INVERSIONS FINANCERES
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8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P
Diversificació i rendibilitat (CONT.)

• Banc d’Europa és el holding que coordina
totes les filials que realitzen operacions de
finançament especialitzat: leasing, factor-
ing, confirming, finançament al consum i
renting. El volum d’inversió conjunt d’a-
questes activitats parabancàries és de
160.000 milions de pessetes. 

Un Grup assegurador amb unes
reserves matemàtiques que supe-
ren els 1,2 bilions de pessetes.

El Grup assegurador desenvolupa la seva
activitat mitjançant filials participades pel hol-
ding Caifor, constituït per l’aliança estratègica
de ”la Caixa” amb el grup Fortis i per filials
participades directament per ”la Caixa”.

VidaCaixa centra la seva activitat en el ram
de vida, recollint tota la nova producció del
Grup i també administrant el patrimoni dels
plans de pensions, que han tingut un aug-
ment molt important durant 1998. La com-
panyia té el 1998 unes reserves matemàtiques
de 659.000 milions de pessetes, que represen-
ten el 54% del total del Grup.

CaixaVida, l’altra societat del Grup dedica-
da al ram de vida, té unes reserves matemàti-
ques de 276.000 milions de pessetes i gestiona
el negoci assegurador transferit per ”la Caixa”
el 1994.

Completen el Grup assegurador Segur-
Caixa, que centra la seva activitat en l’assegu-
rança de la llar, AgenCaixa, GDS-Correduría
de Seguros i RentCaixa, companyia amb la
qual es té contractada una pòlissa d’assegu-
rança per cobrir el  fons de pensions intern
per al personal de ”la Caixa”.

Els principals productes comercialitzats pel
Grup assegurador són els següents: Plans de
jubilació, Plans de pensions, Pensions vitalí-
cies, Assegurances de vida i accidents i Assegu-
rances de la llar.

”la Caixa”Fortis

VidaCaixa 20808020 SegurCaixa

AgenCaixa 100 GDS Correduría 67

RentCaixa 100

CaixaVida 100

Caifor 5050

• Completen l’activitat financera del Grup
”la Caixa” les gestores, principalment
GesCaixa i InverCaixa Gestión, que admi-
nistren un patrimoni en fons d’inversió de
2,9 bilions de pessetes, i la societat de valors
i borsa InverCaixa SVB que ha tingut una
activitat molt rellevant el 1998  en la gestió
de carteres, la  intermediació borsària i en
la col.locació d’OPV’s.

Grup assegurador
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Reserves
matemà-
tiques 993.808 1.105.168 1.219.416 7.329

Fons de
pensions
(VidaCaixa) 95.408 131.053 198.167 1.191

Primes
emeses 161.526 139.447 152.765 918

1996 1997 1998
pessetes euros
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8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P
Diversificació i rendibilitat (CONT.)

Un Grup immobiliari que gestiona
un patrimoni de 176.000 milions de
pessetes.

El Grup immobiliari gestiona un patrimoni
important, dedicat bàsicament a l’activitat de
lloguer i venda de locals comercials i oficines
situats principalment a Barcelona i Madrid. 

Inmobiliaria Colonial, principal companyia
del Grup immobiliari, explota en règim d’ar-
rendament 544.000 m2 amb una ocupació
l’any 1998 del 94%. Així mateix, en els últims
exercicis s’ha potenciat l’activitat de promo-
ció immobiliària amb una facturació que el
1998 s’apropa als 17.000 milions de pessetes.
El marge de contribució total de la compa-
nyia suposa el 77% del marge total del Grup
immobiliari. 

Les principals promocions d’Inmobiliaria
Colonial finalitzades aquest any es troben a
Barcelona i la seva corona metropolitana
(Sant Andreu, Plaça Cerdà, Viladecans,
Poblenou, Badalona i Sant Feliu). Per assolir
les pròximes promocions es disposa d’una
reserva de sòl de 718.000 m2 concentrat a
Barcelona i rodalies, i a Madrid.

Per altra banda, Prominmo és la segona
immobiliària del Grup amb un patrimoni
superior als 30.000 milions de pessetes.
L’activitat de Prominmo se centra en la gestió,
comercialització i venda d’actius singulars.

Completen el Grup immobiliari les socie-
tats BuildingCenter, que s’encarrega de la
comercialització i venda dels immobles que
són patrimoni del Grup i dels procedents de
regularització de crèdits, i Sumasa, que ges-
tiona les obres de les noves oficines i les refor-
mes i el manteniment de la resta d’oficines i
edificis del Grup.

”la Caixa”

Inmobiliaria
Colonial 100

Sumasa 100 BuildingCenter 100

Prominmo 100

Grup immobiliari
I M P O R T S  E N  M I L I O N S

Ingressos
per lloguers 6.382 7.206 8.296 50

Xifra de
vendes de
promocions 8.455 12.702 16.523 99

Total actiu 131.364 164.420 176.081 1.058

Superfície
en explo-
tació (m2) 588.376 706.067 733.350

1996 1997 1998
pessetes euros
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8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P
Diversificació i rendibilitat (CONT.)

Unes importants inversions finance-
res que aporten uns resultats crei-
xents i amb unes plusvàlues latents
a valor de mercat que assoleixen un
bilió de pessetes.

”la Caixa” ha mantingut tradicionalment
una política de diversificació de la seva activi-
tat financera per reduir la incidència de l’e-
volució dels tipus d’interès en els resultats. Ha
emprès inversions significatives i de caràcter
permanent en entitats de gran solvència amb
una presència dominant en sectors estratègics
d’infraestructura viària, serveis, energia i tele-
comunicacions. 

El Grup ”la Caixa” poseeix la cartera de par-
ticipacions industrials més important del sis-
tema financer espanyol. La selecció d’inver-
sions s’ha realitzat en funció de criteris de
seguretat, estabilitat i rendibilitat i s’ha cen-
trat en companyies de serveis bàsics, amb
unes importants expectatives de creixement
tant en volum de negoci com en resultats. 

Els resultats abans d’impostos obtinguts de
les inversions financeres assoleixen el 1998 la
xifra de 95.931 milions de pessetes.  La part
d’aquest resultat distribuïda com a dividends
es registra al compte de pèrdues i guanys com
a rendiments de la cartera de renda variable,
que formen part del «Marge d’intermedia-
ció», mentre que la part restant del resultat es
registra a la rúbrica de «Resultats per posada
en equivalència», per sota del «Marge d’ex-
plotació». Sobre això, cal remarcar que el
resultat no distribuït com a dividends d’a-
questes companyies ha contribuït a la seva
capitalització generant rendibilitats acumula-
des superiors a les de mercat.

La revaloració en borsa del conjunt d’in-
versions financeres de ”la Caixa” supera clara-
ment en els tres darrers exercicis la revalora-
ció de l’Ibex-35. En particular, per a l’any
1998 la revaloració correspon a una taxa
anual del 50% amb un diferencial positiu res-
pecte de l’Ibex-35 de 14 punts. La rendibilitat

global d’aquestes inversions financeres, obtin-
guda en comparar els seus resultats abans
d’impostos amb el seu valor comptable regis-
trat als estats financers del Grup (valor teòric
comptable), supera el 14% el 1998. 

Addicionalment a l’elevada rendibilitat,
aquestes inversions aporten, en relació amb
l’esmentat valor comptable en cartera, unes
plusvàlues latents a valor de mercat que se
situen al voltant d’un bilió de pessetes (6.000
milions d’euros) a 31 de desembre de 1998.
Aquestes plusvàlues eren de 500.000 milions
de pessetes a 31 de desembre de 1997.

63.825

32.998

30.827

RESULTATS DE LES INVERSIONS FINANCERES
ABANS D’IMPOSTOS

95.931 (*)

84.591

43.343 52.566

41.248
43.365

RESULTATS PER
POSADA EN
EQUIVALÈNCIA

DIVIDENDS

1996 1997 1998

(Milions de pessetes)

(*) 577 milions d’euros.

INVERSIONS FINANCERES

VIARI I
APARCAMENTS

Acesa 36,5

Aucat 22,4

Iberpistas 6,1

Autema 10,1

Túnel
del Cadí 35,4

Saba 49,8

Euro 77,8

UTILITIES I OCI

Gas Natural 25,5

Repsol 9,9

Telefónica 5,0

Aguas de
Barcelona 23,4

Hidrocantábrico 11,6

Port Aventura 39,2

Soteltur 50
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8. C O N F I G U R A C I Ó  D E L  G R U P
Diversificació i rendibilitat (CONT.)

El 1998 s’han potenciat les inversions que
té el Grup en el sector d’oci i que se centren
en les participacions al parc temàtic Port
Aventura i en la companyia Soteltur.

S’ha reordenat l’estructura accionarial de
Port Aventura amb l’entrada d’Universal
Studios, en substitució del Grup Pearson, i
amb l’augment de la participació del Grup 
”la Caixa” al llarg de 1998 fins arribar al

9. P R O T E C C I Ó  A  L E S  O F I C I N E S
Estratègia de seguretat

Un model d’oficina orientat a l’a-
tenció personalitzada al client, que
incorpora mesures de seguretat
tecnològicament avançades.

”la Caixa” ha dissenyat l’Oficina Oberta i
més recentment l’oficina d’Atenció Total-
ment Personalitzada «ATP» (vegeu el capítol
3 sobre Creixement - Expansió de la xarxa).
En conjunt, aquests nous models d’oficina ja
estan en funcionament en un 70% de la
xarxa, més de 2.400 oficines. 

Una orientació a la protecció de
les persones que es tradueix en un
índex molt baix d’atracaments.

L’estratègia de seguretat de l’Oficina
Oberta i l’oficina ATP està basada en una
orientació a la protecció de les persones a par-
tir de la disposició de les oficines, la tecnolo-
gia de seguretat i la protecció de l’efectiu.
Aquesta última mesura s’aconsegueix dispo-
sant d’un ajustat volum d’efectiu i d’una dota-
ció massiva de dispensadors que en dificulten
l’accés. Així mateix, s’han incorporat noves
mesures de seguretat d’un alt efecte preven-
tiu i dissuassori (videoenregistrament d’imat-
ges, monitors exteriors, caixes de trànsit,
etc.), que complementen o substitueixen les
mesures de seguretat tradicionals (blindatges
antibales, vigilància de seguretat, etc.).

Les oficines ATP estan distribuïdes en dues
zones: una zona d’autoservei (en funciona-
ment les 24 hores) i una zona d’atenció per-
sonalitzada al client sempre en taules i en
condicions de màxima comoditat, on els
empleats poden atendre els clients sense cap
barrera física entre ells. Aquest disseny de les
oficines es fonamenta en un entorn tecnolò-
gic molt avançat, que inclou una àrea de segu-
retat on estan situats tots els dispositius d’e-
fectiu i altres efectes de valor. 

2,4

ATRACAMENTS PER 100 OFICINES

2,7

3,3

1,9

”la Caixa” PRINCIPALS BANCS I CAIXES

1996 1997 1998

3,6

2,7

39,2%. Amb aquesta operació es vol convertir
Port Aventura en la destinació vacacional amb
parc temàtic més important d’Europa.

En la companyia Soteltur es desenvolupen
projectes a Canàries i al Carib. Actualment
s’exploten dos hotels a Canàries i un hotel al
Carib, i està en construcció una nova
instal.lació a Fuerteventura (Canàries) i una
altra a Santo Domingo (Carib).

L’eficàcia en l’aplicació d’aquestes mesures
ha situat en un nivell molt baix el nombre d’a-
tracaments i el seu impacte monetari, tot i l’e-
levat ritme d’obertura de noves oficines
(vegeu el capítol 3 sobre Creixement), i sem-
pre en un nivell inferior al del conjunt de les
principals entitats de dipòsit.



Informe d’auditoria i estats financers consolidats
del Grup ’’la Caixa” dels exercicis 1998 i 1997

1
2
3
4
5

Balanços de situació

Comptes de pèrdues i guanys

Estats d’origen i aplicació de fons

Estats d’evolució dels recursos propis

Notes als estats financers

Estats financers consolidats
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Informe d’auditoria
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1. B A L A N Ç O S  D E  S I T U A C I Ó
C O N S O L I D A T S

a 31 de desembre de 1998 i 1997, abans de l’aplicació del benefici (Notes 1, 2 i 3), 
en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN 
EL GRUP ”la Caixa”

Actiu

1998 1997

Caixa i dipòsits en bancs centrals 169.218 135.411

Deutes de l’Estat (Nota 4) 1.106.201 1.844.232

Entitats de crèdit (Nota 5) 2.045.919 1.635.100

Crèdits sobre clients (Nota 6) 6.043.678 4.864.714

Cartera de valors (Nota 7) 1.112.055 900.250

Obligacions i d’altres valors de renda fixa 196.903 171.603 

Accions i d’altres títols de renda variable 156.490 61.394

Participacions 461.036 372.712

Participacions en empreses del Grup 297.626 294.541 

Immobilitzat (Nota 8) 427.007 411.280

Actius immaterials 6.980 4.219

Fons de comerç de consolidació 33.948 36.541 

Actius materials 386.079 370.520 

Altres actius 108.130 103.069

Comptes de periodificació 118.609 109.495

Pèrdues en societats consolidades 934 596 

Total 11.131.751 10.004.147 

Comptes d’ordre (Nota 13) 2.512.245 2.051.830 

L e s  n o t e s  1  a  1 6  a d j u n t e s  f o r m e n  p a r t  i n t e g r a n t  d ’ a q u e s t s  b a l a n ç o s  d e  s i t u a c i ó .
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Passiu

1998 1997

Entitats de crèdit (Nota 5) 1.543.568 850.928 

Recursos de clients (Nota 9) 8.372.555 8.048.701

Dèbits a clients 7.714.642 7.677.386 

Dèbits representats per valors negociables 657.913 371.315 

Altres passius 137.268 116.943

Comptes de periodificació 129.640 133.621 

Provisions per a riscs i càrregues (Notes 10 i 11) 85.448 87.045

Beneficis consolidats de l’exercici 118.005 101.274

Del Grup 110.261 94.133

De minoritaris 7.744 7.141 

Passius subordinats (Nota 9) 89.500 89.500 

Interessos minoritaris (Nota 12) 49.347 45.283 

Fons de dotació 500 500

Reserves 431.981 385.962 

Reserves en societats consolidades 173.939 144.390

Total 11.131.751 10.004.147 
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2. C O M P T E S  D E  P È R D U E S  I  G U A N Y S
C O N S O L I D A T S

Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1998 i 1997 (Notes 1, 2 i 3),
en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN 
EL GRUP ”la Caixa”

1998 1997

Interessos i rendiments assimilats 544.718 639.157

Interessos i càrregues assimilades (351.006) (435.996)

Rendiment de la cartera de renda variable 30.232 28.771

Marge d’intermediació 223.944 231.932

Comissions (net) 113.261 91.680

Marge bàsic 337.205 323.612

Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi (Nota 14) 27.182 8.921

Marge ordinari 364.387 332.533

Altres productes i càrregues d’explotació 4.693 2.334

Despeses de personal (154.103) (145.685)

Altres despeses administratives (80.478) (70.700)

Amortització i sanejament d’actius materials i immaterials (Nota 8) (33.512) (29.809)

Marge d’explotació 100.987 88.673

Resultats nets generats per societats posades en equivalència 47.532 41.620

Marge d’explotació i resultat de la cartera de valors 148.519 130.293

Amortització del fons de comerç de consolidació (5.971) (6.361)

Resultats per operacions de Grup (Nota 7) 12.994 126

Amortització i provisions per a insolvències (net) (Nota 10) (16.360) (15.538)

Sanejament d’immobilitzacions financeres (net) – –

Altres dotacions i resultats extraordinaris (Nota 14) (5.330) 5.781

Resultat abans d’impostos 133.852 114.301

Impost sobre beneficis (Nota 15) (15.631) (12.767)

Altres impostos (Nota 15) (216) (260)

Resultat de l’exercici 118.005 101.274

Resultat atribuït a la minoria 7.744 7.141

Resultat atribuït al Grup 110.261 94.133

L e s  n o t e s  1  a  1 6  a d j u n t e s  f o r m e n  p a r t  i n t e g r a n t  d ’ a q u e s t s  c o m p t e s  d e  p è r d u e s  i  g u a n y s .
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Aplicació de fons

1998 1997

Inversió creditícia (increment net) (Nota 16) 1.188.663 654.190
Títols de renda fixa (increment net) 25.448 2.052
Títols de renda variable no permanent (variació neta) 95.599 45.136
Creditors (disminució neta) – 17.806
Adquisició d’inversions permanents 162.299 160.643

Compra de participacions i ampliacions de capital en empreses 
del Grup i associades 80.382 65.106

Compra d’elements d’immobilitzat material i immaterial 81.917 95.537
Altres conceptes actius menys passius (variació neta) 33.103 47.505

Total 1.505.112 927.332

L e s  n o t e s  1  a  1 6  a d j u n t e s  f o r m e n  p a r t  i n t e g r a n t  d ’ a q u e s t s  e s t a t s  d ’ o r i g e n  i  a p l i c a c i ó  d e  f o n s .

3. E S T A T S  D ’ O R I G E N  I  A P L I C A C I Ó
D E  F O N S  C O N S O L I D A T S

Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1998 i 1997 (Notes 1, 2 i 3), 
en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN 
EL GRUP ”la Caixa”

Origen de fons

1998 1997

Recursos generats de les operacions 126.521 112.863
Resultat de l’exercici 118.005 101.274
Amortitzacions i dotació neta a fons específics d’immobles 33.618 30.645
Amortització del fons de comerç de consolidació 5.971 6.361
Variació neta del fons de fluctuació de valors 613 403
Dotació neta al fons d’insolvències i risc-país 10.007 9.634
Dotació neta a fons especials 21.503 9.338
Resultats de societats posades en equivalència després d’impostos (36.591) (31.414)
Benefici net per venda d’immobilitzat (10.297) (12.772)
Benefici net per venda de participacions (16.308) (606)

Finançament net al Banc d’Espanya, Deutes de l’Estat i Entitats
de Crèdit (variació neta) 986.060 601.819

Creditors (increment net) (Nota 16) 37.256 –
Emprèstits (increment net) 286.598 142.752
Venda d’inversions permanents 68.677 69.898

Venda de participacions en empreses del Grup i associades 26.560 1.021
Venda d’elements d’immobilitzat material i immaterial 42.117 68.877

Total 1.505.112 927.332



4. E S T A T S  D ’ E V O L U C I Ó  D E L S
R E C U R S O S  P R O P I S  C O N S O L I D A T S

Beneficis
atribuïts al

Grup

Total recursos
propis

atribuïts 
al Grup

Reserves/
Pèrdues en

societats
consolidades

Reserves
Fons de 

dotació de
”la Caixa”
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Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1998 i 1997, abans de l’aplicació
del benefici (Notes 1, 2 i 3), en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN 
EL GRUP ”la Caixa”

Saldo al 31-12-1996 500 353.981 49.067 70.544 474.092

Aplicació del benefici de l’exercici 
anterior a Reserves – 35.037 20.507 (55.544) –

Aplicació del benefici de l’exercici 
anterior al Fons de l’Obra Social – – – (15.000) (15.000)

Increment de Reserves de les Societats
que s’han acollit a l’actualització de
balanços establerta pel RDL 7/1996 
de 7 de juny i RD 2607/1996 de 20 de
desembre – – 65.473 – 65.473

Traspàs de la diferència negativa
de consolidació – – 2.511 – 2.511

Diferències de conversió/canvi i 
d’altres ajustos de consolidació – 481 2.699 – 3.180

Ajustos de consolidació atribuïbles a 
l’Entitat dominant – (3.537) 3.537 – –

Beneficis de l’exercici atribuïts al Grup – – – 94.133 94.133

Saldo al 31-12-1997 500 385.962 143.794 94.133 624.389

Aplicació del benefici de l’exercici 
anterior a Reserves – 43.831 31.502 (75.333) –

Aplicació del benefici de l’exercici 
anterior al Fons de l’Obra Social – – – (18.800) (18.800)

Diferències de conversió/canvi i 
d’altres ajustos de consolidació – 58 (161) – (103)

Ajustos de consolidació atribuïbles a 
l’Entitat dominant – 2.130 (2.130) – –

Beneficis de l’exercici atribuïts al Grup – – – 110.261 110.261

Saldo al 31-12-1998 500 431.981 173.005 110.261 715.747

L e s  n o t e s  1  a  1 6  a d j u n t e s  f o r m e n  p a r t  i n t e g r a n t  d ’ a q u e s t s  e s t a t s  d ’ e v o l u c i ó  d e l s  r e c u r s o s  p r o p i s .

En la Nota 1 adjunta es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de ”la Caixa” de l’exercici 1998.
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Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1998 i 1997
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN 
EL GRUP ”la Caixa”

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

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara endavant, ”la Caixa”), entitat domi-
nant del Grup ”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 lucra-
tiva, 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 pro-
ductiva 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.

Pel que fa a la distribució del benefici de l’exercici, ”la Caixa” ha d’aplicar un 50%, pel
capbaix, a Reserves i l’import restant al Fons de l’Obra Social. El detall de la proposta de
l’aplicació del benefici de ”la Caixa” de l’exercici 1998 i l’aplicació del benefici de l’exer-
cici 1997, són els següents:

Milions de pessetes

1998 1997

Dotació al Fons de l’Obra Social 21.400 18.800

Dotació a Reserves 49.434 42.931

Dotació a Reserves per a inversió a Canàries 500 900

Resultat 71.334 62.631

Els resultats de les societats que componen el Grup ”la Caixa” s’aplicaran de la manera
que acordin les respectives Juntes Generals d’Accionistes.

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, per risc
de canvi i per risc de mercat de la cartera de negociació, com també per donar cobertura

5. N O T E S  A L S  E S T A T S  F I N A N C E R S
C O N S O L I D A T S



als riscs derivats d’ésser un grup mixt compost, si és el cas, per grups d’entitats de crèdit
i entitats asseguradores, segons que es determina en les Normes 4a., 6a. i 35a. de la
Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, del 26 de març. A 31 de desembre de 1998 i 1997, el
Grup ”la Caixa” compleix àmpliament amb aquests requisits legals.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona és l’entitat dominant del Grup ”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’exercici 1998 no s’han produït variacions significatives en el perímetre de consoli-
dació del Grup ”la Caixa”. Pel que fa a l’exercici 1997, el mes d’agost es va constituir
CaixaBank, SA al Principat d’Andorra amb l’aportació de tots els actius i passius de les
cinc oficines de ”la Caixa” al Principat. Així mateix, durant l’exercici es van produir com-
pres d’accions de Banco Herrero, SA que van incrementar la participació en aquest banc
en un 15,6%, fins arribar al 98,55%.

En l’exercici 1998 s’han completat tots els processos necessaris per tal d’oferir als
clients del Grup ”la Caixa”, des de l’1 de gener de 1999, tots els productes i serveis tant en
pessetes com en euros.

D’altra banda, el pla d’actuació anomenat «Pla Director de l’any 2000» recull els prin-
cipals aspectes relatius a les activitats realitzades o per realitzar pel Grup ”la Caixa” sobre
les aplicacions informàtiques, sistemes de telecomunicacions i instal·lacions electròniques
per tal de revisar-les, adaptar-les i corregir-les, per evitar l’aparició de possibles errors
associats a l’any 2000 en els tractaments de la informació. 

La pràctica totalitat de l’operativa del Grup ”la Caixa” està afectada en major o menor
grau pel denominat «efecte 2000». Durant l’exercici 1998 s’ha efectuat la revisió de la
major part dels procediments informàtics per tal de detectar quins estaven afectats pel
canvi del mil·lenni. A 31 de desembre de 1998, aprofitant les adaptacions realitzades en
relació a la introducció de l’euro, s’han portat a terme bona part de les correccions
necessàries, considerant-se com a satisfactoris els resultats obtinguts.

Per tal de validar el funcionament correcte de tots els sistemes és previst efectuar una
prova general el mes de març de 1999. Així mateix, el «Pla Director de l’any 2000» con-
templa la realització de verificacions per part del Grup ”la Caixa” per comprovar que els
seus proveïdors, bancs corresponsals i els clients més significatius amb els quals s’inter-
canvien dades estaran preparats per a l’any 2000. 

A 31 de desembre de 1998 no es considera necessària la realització d’inversions addi-
cionals significatives i tant les despeses produïdes com les provisions necessàries s’han
constituït conjuntament amb les relatives a les adaptacions a l’euro (vegeu Nota 10).

56



57

A continuació es relacionen les societats més significatives consolidades pels mètodes d’in-
tegració global i proporcional i les integrades per posada en equivalència (vegeu Nota 7):

Societats consolidades pels mètodes d’integració global i proporcional

(milions de pessetes) 31-12-1998 31-12-1997

% Participació %
Patrimoni

Indirecta
Patrimoni Participació

Denominació social Net Directa (a) Total Net Total

Bancs

Crèdit Andorrà, SA 58.662 32,61 – 32,61 55.130 32,61 

Banco Herrero, SA 54.008 98,53 0,36 98,89 52.006 98,55 

Banco de Europa, SA 10.243 99,52 – 99,52 9.833 99,36 

CaixaBank France (b) 13.990 – 99,99 99,99 16.844 99,99 

Société Monégasque de Banque Privée, S.A.M. 5.694 25,10 8,15 33,25 5.335 33,25 

CaixaBank, SA 9.040 100,00 – 100,00 7.029 100,00 

Entitats financeres

CaixaLeasing i Factoring, EFC, SA 6.107 – 99,52 99,52 6.006 99,36 

HipoteCaixa, EFC, SA 3.352 100,00 – 100,00 2.883 100,00

Finconsum, EFC, SA 456 – 99,52 99,52 236 99,33 

GDS-Cusa, SA 1.207 – 99,52 99,52 716 99,34 

GesCaixa I, SGIIC, SA 11.475 99,98 – 99,98 10.017 99,98 

InverCaixa Gestión, SGIIC, SA 1.488 – 100,00 100,00 519 100,00 

InverCaixa, SVB, SA 2.888 – 100,00 100,00 1.163 100,00 

EuroCaixa 1, SIM, SA 10.154 100,00 – 100,00 – –

Societats tenidores d’accions

Hisusa, SA (P) 80.756 49,00 – 49,00 80.341 49,00 

Caifor, SA (P) 17.835 50,00 – 50,00 16.844 50,00 

Soteltur, SL (P) 8.536 50,00 – 50,00 5.057 50,00 

Soteltur Internacional, BV (P) 5.082 50,00 – 50,00 – –

Repinves, SA (P) 119.240 39,27 – 39,27 114.990 22,88 

Hodefi, SAS 24.044 99,99 – 99,99 23.903 99,99 

Corporació de Participacions Estrangeres, SL 10.450 100,00 – 100,00 – –

InverCaixa Holding, SA 4.297 100,00 – 100,00 2.302 100,00 

Altres societats

BuildingCenter, SA 431 100,00 – 100,00 383 100,00 

Servicios Urbanos Mantenimientos y 
Aparcamientos, SA 453 – 99,89 99,89 460 99,88 

( P )  P r o p o r c i o n a l .
( a )  S o l a m e n t  s ’ i n c l o u e n  l e s  p a r t i c i p a c i o n s  i n d i r e c t e s  m a n t i n g u d e s  m i t j a n ç a n t  s o c i e t a t s  d e l  G r u p  i

M u l t i g r u p .
( b )  L a  d i s m i n u c i ó  d e l  p a t r i m o n i  n e t  é s  d e g u d a  a  u n a  r e d u c c i ó  d e  c a p i t a l  e f e c t u a d a  l ’ e x e r c i c i  1 9 9 8 .



Societats integrades pel procediment de posada en equivalència

(milions de pessetes) 31-12-1998 31-12-1997

% Participació Valor en % Valor en
Patrimoni Indirecta cartera Participació cartera

Denominació social Net Directa (a) Total (b) Total (b)

Bancs

Banco Português de Investimento, 
SGPS, SA 120.060 – 9,88 9,88 12.149 9,88 10.871 

Grup viari i aparcaments

Autopistas Concesionaria 
Española, SA (ACESA) 281.089 29,68 6,83 36,51 97.583 (c) 41,66 109.157 

Aucat, Autopistes de Catalunya, SA 13.092 5,52 16,92 22,44 722 (c) 24,82 650 

Ibérica de Autopistas, SA 39.360 6,07 – 6,07 2.525 6,07 2.329 

Autopista Terrassa-
Manresa, SA (AUTEMA) 9.410 10,05 – 10,05 737 10,05 712 

Túnel del Cadí Concesionaria 
del Estado, SA 17.689 35,39 – 35,39 4.721 35,39 4.721 

Saba-Sociedad de Aparcamientos 
de Barcelona, SA 15.627 24,06 25,68 49,74 4.361 (c) 53,34 4.361 

Euro-Sociedad Europea de 
Estacionamiento, SA 8.455 55,94 21,89 77,83 6.492 (c) 79,41 6.463 

Grup assegurador

VidaCaixa, SA de Seguros y 
Reaseguros 21.774 20,00 40,00 60,00 10.987 60,00 8.112 

SegurCaixa, SA de Seguros y 
Reaseguros (d) 3.750 – 39,87 39,87 1.218 39,87 1.972 

AgenCaixa, SA 254 – 50,00 50,00 127 50,00 86 

Caixa de Barcelona Seguros de 
Vida, SA de Seguros y Reaseguros 22.303 100,00 – 100,00 22.303 100,00 21.729 

RentCaixa, SA de Seguros y 
Reaseguros 13.526 100,00 – 100,00 13.526 100,00 12.850 

GDS-Correduría de Seguros, SA 204 67,00 – 67,00 16 67,00 28 

Grup immobiliari

Inmobiliaria Colonial, SA 96.904 99,89 – 99,89 104.408 99,88 102.007 

Prominmo, SA 31.895 99,98 0,02 100,00 31.701 99,98 24.259 

Grup utilities

Gas Natural, SDG, SA 401.471 25,50 – 25,50 105.645 25,53 92.910 

Repsol, SA 1.000.745 7,55 2,40 9,95 141.980 8,40 104.571 

Telefónica, SA 2.493.967 5,01 – 5,01 128.896 5,04 100.122 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, SA 132.145 – 23,37 23,37 31.354 23,37 29.692 

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA 176.435 1,64 10,00 11,64 20.416 11,36 19.811 

Grup oci i altres

Port Aventura, SA 15.692 37,08 2,16 39,24 4.207 (c) 33,55 0 

Gran Península Comercial, SA 951 9,92 70,00 79,92 94 (c) 70,00 0 

Gran Península Resort, SA 2.837 9,92 70,00 79,92 282 (c) 70,00 0 

CaixaRenting, SA 249 – 99,52 99,52 160 99,37 138 

( a )  S o l a m e n t  s ’ i n c l o u e n  l e s  p a r t i c i p a c i o n s  i n d i r e c t e s  m a n t i n g u d e s  m i t j a n ç a n t  s o c i e t a t s  d e l  G r u p  i
M u l t i g r u p .

( b )  C a r t e r a  d e  v a l o r s  d e l  b a l a n ç  c o n s o l i d a t  d e l  G r u p .
( c )  E l  v a l o r  e n  c a r t e r a  n o  i n c l o u  e l  v a l o r  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó  i n d i r e c t a  m a n t i n g u d a  m i t j a n ç a n t  s o c i e t a t s

i n t e g r a d e s  p e r  p o s a d a  e n  e q u i v a l è n c i a ,  q u e  s ’ i n c l o u  e n  e l  v a l o r  e n  c a r t e r a  d e  l a  s o c i e t a t  q u e
d e t e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó  i n d i r e c t a .

( d )  L a  d i s m i n u c i ó  d e l  p a t r i m o n i  n e t  é s  d e g u d a  a  u n a  r e d u c c i ó  d e  c a p i t a l  e f e c t u a d a  l ’ e x e r c i c i  1 9 9 8 .

58



2. Bases de presentació i principis de consolidació

2.1. Bases de presentació

Els estats financers consolidats adjunts es presenten seguint els models públics, agre-
gant alguns capítols i eliminant certs detalls que no aporten informació significativa per a
la seva correcta interpretació i d’acord amb els principis comptables i normes de valoració
establerts per la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, de manera que mostren la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera del Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 1998
i 1997 i dels resultats de les seves operacions, dels recursos obtinguts i aplicats i de l’evo-
lució dels recursos propis durant els exercicis anuals acabats en aquestes dates. S’han ela-
borat a partir dels registres de comptabilitat de ”la Caixa” i de les societats que componen
el Grup ”la Caixa”, i han estat preparats pels Administradors de l’Entitat. Addicionalment
i d’acord amb la legislació vigent, el Consell d’Administració ha formulat els comptes
anuals del Grup ”la Caixa” dels exercicis 1998 i 1997, que compleixen tots els requisits
legals establerts per la legislació vigent per ser dipositats en el Registre Mercantil una
vegada aprovats per l’Assemblea General.

Els estats financers consolidats de l’exercici 1997 inclouen els efectes de l’increment
dels recursos propis de les societats del Grup i associades que es van acollir a l’actualitza-
ció de balanços establerta pel RDL 7/1996, de 7 de juny, i el RD 2607/1996, de 20 de desem-
bre, la qual cosa va suposar fonamentalment un increment de les reserves en societats con-
solidades per 65.473 milions de pessetes, una disminució dels fons de comerç de
consolidació per 9.098 milions de pessetes, un increment de l’«Immobilitzat-Actius mate-
rials» per 398 milions de pessetes, un augment de 966 milions de pessetes dels interessos
de minoritaris i com a contrapartida un increment de la cartera de valors per 75.171
milions de pessetes, distribuïts entre els epígrafs «Participacions» i «Participacions en
empreses del Grup». Les societats afectades més significatives van ser: Autopistas
Concesionaria Española, SA, Gas Natural, SDG, SA, Telefónica, SA, Hidroeléctrica del
Cantábrico, SA, Repsol, SA i Ibérica de Autopistas, SA (vegeu Notes 7 i 8 ). 

2.2. Principis de consolidació

La definició del Grup ”la Caixa”, i per tant la definició de les societats que s’han con-
solidat pel mètode d’integració global, s’ha efectuat d’acord amb la Llei 13/1985 i dispo-
sicions que la desenvolupen.

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 ges-
tionades conjuntament amb altres persones o entitats.

Les filials no consolidables del Grup i les empreses associades a què es refereix l’apar-
tat 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 procedi-
ment de posada en equivalència (participacions del 20% com a mínim, o del 3% si l’em-
presa 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 en la Nota 3 c3.

Tots els comptes i transaccions importants entre les societats consolidades s’han elimi-
nat en el procés de consolidació. La participació de tercers en el patrimoni net de les
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Societats del Grup es presenta al capítol «Interessos minoritaris» i a l’epígraf «Beneficis
consolidats de l’exercici - De minoritaris» dels balanços de situació consolidats adjunts.
Per a la integració de les societats per posada en equivalència s’han utilitzat els estats
financers de les societats participades, tancats a 31 de desembre de 1998 i 1997, en aquells
casos en què es disposa de la informació, i quan aquesta no ha estat disponible s’han uti-
litzat les millors estimacions al tancament de l’exercici.

3. 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 consolidats adjunts són bàsicament els establerts per l’esmentada
Circular 4/1991 del Banc d’Espanya, com també per les modificacions posteriors d’aques-
ta. No existeix cap principi comptable ni norma de valoració obligatoris significatius que
no s’hagin aplicat en l’elaboració dels estats financers consolidats adjunts. Els més impor-
tants 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. 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.

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 les despeses per interessos.

c) Normes de valoració i pràctiques de comptabilitat aplicades. D’acord amb el que dis-
posa la normativa del Banc d’Espanya:

c1) Transaccions en moneda estrangera:

L’euro ha quedat introduït com a moneda oficial l’1 de gener de 1999. El 31 de
desembre de 1998, el Consell Europeu va fer públic el tipus fix de conversió entre
la unitat euro i les unitats monetàries nacionals dels països participants a la Unió
Monetària Europea (UME), per això l’esmentat tipus ha estat l’utilitzat als estats
financers consolidats a 31 de desembre de 1998 com a tipus de canvi de tanca-
ment corresponent a les operacions denominades en aquestes unitats monetàries.

Les operacions contractades en unitats monetàries nacionals dels estats partici-
pants a la UME mantenen la seva denominació en les esmentades unitats en tant
no es produeixi a partir de l’1 de gener de 1999 la seva redenominació automàti-
ca o voluntària a euros.

Els actius i passius en moneda estrangera s’han convertit a pessetes utilitzant el
tipus de canvi mitjà del mercat de divises de comptat espanyol corresponent al
tancament dels exercicis 1998 i 1997, a excepció de:

– Les reserves de les societats del Grup i associades 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 del Grup i associades estran-
geres, que s’han convertit al tipus de canvi mitjà de cada exercici.60



Les diferències de canvi per consolidació es registren en el capítol «Reser-
ves/Pèrdues en societats consolidades» del balanç de situació, deduïda la part de
l’esmentada diferència que correspon a accionistes minoritaris. Quan aquestes
diferències de canvi corresponguin a unitats monetàries dels estats participants a
la UME quedaran fixades en els següents exercicis per l’import que hi figura en
el balanç de situació tancat a 31 de desembre de 1998.

Les operacions de compravenda de divises a termini contractades i no vençudes,
que no són de cobertura, es valoren als tipus de canvi del mercat de divises a ter-
mini, publicats pel Banc d’Espanya al tancament de cada exercici.

A 31 de desembre de 1998, les operacions de futur sobre risc de canvi entre uni-
tats monetàries nacionals dels estats participants a la Unió Monetària Europea
(UME) s’han donat de baixa de comptes d’ordre. Els imports a cobrar/a pagar
s’han registrat, segons el signe i sense compensar, en els capítols «Altres actius» i
«Altres passius» del balanç de situació a 31 de desembre de 1998 adjunt.

El valor actual dels imports a cobrar/a pagar en aquelles operacions en unitats
monetàries nacionals d’estats participants a la UME que no siguin de cobertura
s’ha registrat íntegrament al compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exerci-
ci de 1998 adjunt. En les operacions de cobertura, els imports pendents de cobra-
ment o de pagament es periodifiquen de forma simètrica als resultats de l’ele-
ment cobert.

Les operacions denominades en unitats monetàries nacionals dels estats parti-
cipants a la UME es consideraran denominades en una mateixa moneda a efectes
de valoració d’operacions de negociació contractades fora de mercats organitzats.

Les diferències de canvi es registren íntegrament pel net en el capítol
«Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi» del compte de pèrdues
i guanys, i amb contrapartida al capítol «Altres actius/passius» del balanç de
situació, pel que fa a operacions a termini.

c2) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons de provisió per a insolvències:

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els capítols «Crèdits sobre
clients» i «Entitats de crèdit» de l’actiu del balanç de situació, 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 el capítol «Comptes de Periodificació»
del passiu del balanç de situació.

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 fons s’abona per les dotacions carregades als comptes de pèrdues
i guanys i es carrega per les cancel·lacions de deutes considerats incobrables i per
la recuperació dels imports prèviament dotats.

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 del Grup l’1% de la inversió creditícia,
títols de renda fixa, passius contingents i actius dubtosos sense cobertura obli-
gatòria. En el cas de determinats crèdits hipotecaris, d’acord amb la mateixa nor-
mativa, la provisió genèrica dotada ha estat del 0,5%. 
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El fons de provisió per a risc-país es dota en funció de la classificació estimada
del grau de dificultat financera de cada país.

c3) Cartera de valors:

La cartera de valors es classifica i valora de la manera següent:

c3.1) 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.

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 pro-
dueixen per les variacions de valoració, es registren pel net en el compte de pèrdues
i guanys, en el capítol «Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi».

Els valors de renda fixa corresponents a la cartera d’inversió ordinària es presen-
ten tal com s’indica a continuació: 

– Tots els valors que formen aquesta cartera, incloses les lletres del Tresor, es comp-
tabilitzen inicialment pel seu preu d’adquisició, excupó si és el cas. La diferència,
positiva o negativa, entre el preu d’adquisició i el valor de reembossament 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 comp-
te de pèrdues i guanys. La valoració resultant s’anomena preu d’adquisició corre-
git. Trimestralment, i per tant a final de l’exercici, es calcula per a cada classe de
valor la diferència entre el valor de mercat, cotització de l’últim dia hàbil de l’e-
xercici, i el preu d’adquisició corregit, i sempre que el sumatori de diferències
negatives superi el de les positives, es dota pel seu import net un fons de fluctua-
ció de valors amb contrapartida a un compte periodificador d’actiu. D’acord amb
la normativa del Banc d’Espanya, les minusvàlues corresponents als valors cedits a
tercers amb compromís de recompra es sanegen per la part proporcional del pe-
ríode comprès entre la data prevista de recompra i la data de venciment.

– En cas d’alienació, les pèrdues respecte del preu d’adquisició corregit es porten
a resultats; en el cas dels beneficis, s’apliquen contra el saldo de l’esmentat
compte periodificador d’actiu i únicament es portarà a resultats la part que
excedeixi de l’indicat saldo; això no obstant, si posteriorment i dins del mateix
exercici el saldo del compte periodificador augmentés, es rebaixaran els resul-
tats anteriors fins a aquest saldo i s’aplicaran contra el compte periodificador. 

Per últim, els valors de renda fixa situats a la cartera d’inversió a venciment són
aquells que el Grup ”la Caixa” ha decidit, d’acord amb la normativa vigent, man-
tenir en cartera fins a la data de la seva amortització. Aquests títols es presenten
valorats de la mateixa manera que els que figuren en la cartera d’inversió ordinà-
ria, però per a aquests no cal constituir el fons de fluctuació de valors.

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.

c3.2) Els valors de renda variable poden figurar en les carteres de negociació, d’inver-
sió ordinària o en la de participacions permanents. 

Els valors de renda variable que integren la cartera de negociació es presenten
igual que els títols de renda fixa de negociació (vegeu Nota c3.1).
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Es registren a la cartera de participacions permanents aquells valors destinats a
servir de manera duradora les activitats de ”la Caixa” o del Grup ”la Caixa”. 

Les participacions en empreses del Grup no consolidables i les participacions
en altres empreses (societats associades) en les quals es posseeixi una participa-
ció del 20% com a mínim (si no cotitzen a Borsa) o del 3% (si hi cotitzen), es
registren pel valor de la fracció que representen del net patrimonial de la filial o
empresa associada, corregit en l’import de les plusvàlues tàcites assignades a ele-
ments patrimonials concrets, existents en el moment de la compra, que encara
perduren. Les plusvàlues assignades a l’immobilitzat financer de les societats par-
ticipades es determinen aplicant el mètode d’actualització de fluxos de caixa
futurs, i es sanegen en el cas que es produeixi una disminució del seu valor. Les
plusvàlues assignades a l’immobilitzat material s’amortitzen en funció de la seva
vida útil.

La resta dels títols representatius del capital corresponents a la cartera d’inver-
sió ordinària es registren en el balanç pel seu preu d’adquisició regularitzat i/o
actualitzat, si s’escau, o el seu valor de mercat, el menor. El valor de mercat es de-
termina d’acord amb els criteris següents:

– Títols cotitzats: cotització mitjana de l’últim trimestre o cotització de l’últim dia
de l’exercici, la menor.

– Títols no cotitzats: el valor teòricocomptable de la participació, obtingut a par-
tir de l’últim balanç de situació disponible.

Es constitueix una provisió per tal de cobrir les minusvàlues existents, el saldo
de la qual figura al compte «Fons de fluctuació de valors» minorant el capítol
«Cartera de valors» del balanç de situació.

c4) Immobilitzat:

L’immobilitzat inclou els actius materials, immaterials i els fons de comerç de
consolidació.

c4.1) 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 i dels fons espe-
cífics afectes a l’immobilitzat.

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

”la Caixa” no es va acollir a l’actualització de balanços establerta pel RDL
7/1996, de 7 de juny, i el RD 2607/1996, de 20 de desembre. Banco Herrero, SA
és l’única societat d’aquelles que consoliden globalment o proporcionalment que
va actualitzar els seus actius, per un import de 398 milions de pessetes. Per tant,
l’increment de les amortitzacions derivat d’aquest fet ha estat intranscendent.

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:
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Amortització de l’immobilitzat

Anys de vida útil estimada

Immobles

Construcció 50-75

Instal·lacions 8-25

Mobiliari i instal·lacions 4-20

Equips electrònics 4-8

Altres 7-14

Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es
carreguen al compte de pèrdues i guanys.

c4.2) Actius immaterials:

En aquest epígraf s’inclouen despeses d’ampliació de capital de societats depen-
dents i d’altres despeses amortitzables relacionades amb el desenvolupament dels
sistemes informàtics i de banca electrònica. Tots els actius immaterials s’amortit-
zen en un termini màxim de cinc anys.

c4.3) Fons de comerç de consolidació:

L’epígraf «Fons de comerç de consolidació» recull les diferències de consolida-
ció, una vegada considerades les plusvàlues tàcites assignables als actius de la
societat participada, pendents d’amortitzar i que es van originar en l’adquisició
d’accions de societats consolidades pels mètodes d’integració global o proporcio-
nal o integrades pel procediment de posada en equivalència. Aquestes diferències
s’amortitzen linealment en un període màxim de cinc anys i excepcionalment en
deu anys quan es considera que aquest és el període mínim durant el qual la
inversió contribueix a l’obtenció de resultats del Grup.

c5) 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.
Les dotacions corresponents a l’exercici es registren amb càrrec al capítol
«Despeses de personal» del compte de pèrdues i guanys. Els rendiments corres-
ponents als fons de pensions interns es registren com a despesa financera.

En el cas dels empleats de ”la Caixa” acollits a l’acord denominat «Permís Es-
pecial amb Sou», que suspèn temporalment el contracte de treball, l’Entitat
registra com a despesa, en l’exercici en què s’acorda la incorporació a aquesta
situació, l’import total actualitzat corresponent als pagaments a realitzar en con-
cepte de sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i compromisos per pen-
sions. L’import de les provisions constituïdes a 31 de desembre de 1998 per
aquest concepte ascendeix a 12.323 milions de pessetes (vegeu Nota 10) i els
pagaments realitzats en l’exercici han estat de 2.692 milions de pessetes. La
prima pagada a RentCaixa SA, de Seguros y Reaseguros per la cobertura dels
compromisos per pensions en l’exercici 1998 ha estat de 3.491 milions de pesse-
tes (vegeu Nota 11).
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c6) Operacions de futur: 

Les societats del Grup ”la Caixa” utilitzen aquests instruments tant com a ope-
racions de cobertura de les seves posicions patrimonials com en altres operacions.
En les operacions de cobertura, els beneficis o crebants generats s’han periodifi-
cat de forma simètrica als ingressos o despeses de l’element cobert.

Es mostren com a comptes d’ordre els imports corresponents a les operacions
que en la Normativa del Banc d’Espanya reben la denominació genèrica d’«ope-
racions de futur», amb les especificitats següents per a cadascuna:

a) Les compravendes de divises no vençudes i permutes financeres de monedes es
comptabilitzen segons el que s’indica a la Nota 3 c1).

b) Les compravendes de valors no vençudes es comptabilitzen pel valor contractat
dels valors, segons l’abast del contracte.

c) Els futurs financers sobre valors i tipus d’interès recullen, pel seu principal, les
operacions d’aquesta classe contractades en mercats organitzats.

d) Les opcions comprades o emeses es comptabilitzen pel valor d’exercici de l’ins-
trument financer subjacent. En les opcions sobre tipus d’interès, s’entén per
element subjacent l’import sobre el qual es calculen els interessos pactats. Les
opcions comprades inclouen els actius adquirits temporalment amb opció de
venda.

e) Els acords sobre tipus d’interès futurs (FRA), permutes financeres d’interessos
i altres contractes de futur contractats fora de mercats organitzats es compta-
bilitzen pel principal de l’operació.

Les operacions que han tingut per objecte i per efecte eliminar o reduir signi-
ficativament els riscs de canvi, d’interès o de mercat existents en posicions patri-
monials o en altres operacions, s’han considerat de cobertura. Així mateix, s’han
considerat de cobertura les operacions que s’utilitzen per reduir el risc global a
què s’exposa el Grup en la seva gestió de masses correlacionades d’actius, passius
i d’altres operacions. En aquestes operacions, els beneficis o crebants generats
s’han periodificat de forma simètrica als ingressos o despeses de l’element
cobert.

Les operacions que no són de cobertura –també denominades operacions de
negociació– contractades en mercats organitzats s’han valorat d’acord amb la seva
cotització, i les variacions en les cotitzacions s’han registrat íntegrament en el
compte de pèrdues i guanys. 

Els resultats de les operacions de negociació contractades fora d’aquests mer-
cats no es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys fins a la seva liquidació
efectiva. Això no obstant, al final de cada període s’efectuen valoracions de les
posicions i es provisionen, si escau, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys les
pèrdues potencials netes per cada classe de risc que resulten d’aquestes valora-
cions. Les classes de riscs que es consideren a aquests efectes són els de tipus d’in-
terès i de canvi i el de preu de mercat.
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c7) Impost sobre Societats i Altres impostos: 

”la Caixa” i les societats que componen el Grup han registrat com a despesa de
l’exercici l’import meritat de l’Impost sobre Societats, que es calcula en funció
del resultat econòmic, augmentat o disminuït, si escau, per les diferències per-
manents amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’esmentat
impost. El capítol «Impost sobre beneficis» del compte de pèrdues i guanys inclou
els imports corresponents a ”la Caixa”, a les societats consolidades global i pro-
porcionalment i a les societats del Grup integrades pel mètode de posada en equi-
valència. Per tant, no inclou el meritat per les societats associades integrades pel
mètode de posada en equivalència.

Addicionalment, s’han registrat els corresponents impostos anticipats i diferits
(vegeu Nota 15.2). Pel que fa a les dotacions al fons de pensions no deduïbles,
s’han aplicat les limitacions establertes en l’esmentada Circular 4/1991 del Banc
d’Espanya.

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per inversions en elements nous
de l’immobilitzat material, per despeses en formació del personal i per doble
imposició, es considera com un import menor de l’Impost sobre Societats de cada
exercici (vegeu Nota 15.2). Per tal que aquestes deduccions siguin efectives,
s’hauran de complir els requisits establerts en la normativa vigent.

El capítol «Altres Impostos» recull els imports relatius a impostos sobre benefi-
cis corresponents a règims fiscals estrangers i a societats en règim de transparèn-
cia fiscal.

c8) 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.

4. Deutes de l’Estat

El detall del saldo del deute de l’Estat a 31 de desembre de 1998 i 1997 és el següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Certificats del Banc d’Espanya 65.074 93.624

Lletres del Tresor, bons i obligacions de l’Estat i altres 1.041.127 1.750.630

Subtotal 1.106.201 1.844.254

Menys: Fons de fluctuació de valors – (22)

Total 1.106.201 1.844.232
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A 31 de desembre de 1998, el saldo de la cartera de negociació és de 16.730 milions de
pessetes, el de la cartera a venciment és de 133.602 milions de pessetes i la cartera ordinà-
ria ascendeix a 955.869 milions de pessetes. A 31 de desembre de 1997 el saldo de la car-
tera de negociació era nul, el de la cartera a venciment era de 124.377 milions de pessetes
i el de la cartera ordinària se situava en 1.719.855 milions de pessetes.

La rendibilitat dels certificats del Banc d’Espanya ha estat del 6% els anys 1998 i 1997.
El rendiment mitjà corresponent a les lletres, bons i obligacions de l’Estat ha estat del
6,31% l’any 1998 i del 7,03% l’any 1997.

L’estructura de venciments dels deutes de l’Estat a 31 de desembre de 1998 i 1997 és la
següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Fins a 3 mesos 187.226 117.308

De 3 mesos a 1 any 438.149 750.538

D’1 any a 5 anys 467.287 912.254

Més de 5 anys 13.539 64.154

Total 1.106.201 1.844.254

La major part de les lletres del Tresor i bons i obligacions de l’Estat estan cedits a enti-
tats de crèdit i a clients (vegeu Nota 9).

5. Entitats de crèdit

El detall del saldo de les Entitats de crèdit, actives i passives, segons l’origen de les ope-
racions, net de fons de provisió (vegeu Nota 10), és el següent:

Milions de pessetes

1998

Negocis Negocis
Totala Espanya a l’estranger

Entitats de crèdit actives 1.452.664 593.255 2.045.919

Entitats de crèdit passives 1.392.427 151.141 1.543.568

Milions de pessetes

1997

Negocis Negocis
Totala Espanya a l’estranger

Entitats de crèdit actives 1.083.597 551.503 1.635.100

Entitats de crèdit passives 705.414 145.514 850.928



El detall per terminis de venciment a 31 de desembre de 1998 i 1997, és el següent:

Milions de pessetes

Actives Passives

1998 1997 1998 1997

A la vista 96.776 73.561 62.348 108.388

A termini 1.949.143 1.561.539 1.481.220 742.540

Fins a 3 mesos 1.371.456 1.145.485 1.085.081 657.925

De 3 mesos a 1 any 505.456 368.305 357.808 57.775

D’1 any a 5 anys 47.634 26.183 27.111 22.060

Més de 5 anys 24.597 21.566 11.220 4.780

Total 2.045.919 1.635.100 1.543.568 850.928

La rendibilitat mitjana dels dipòsits a termini amb entitats de crèdit actives ha estat del
4,84% el 1998 i del 5,62% el 1997, i el cost mitjà dels dipòsits a termini amb entitats de
crèdit passives ha estat del 4,88% l’any 1998 i del 5,55% l’any 1997.

6. Crèdits sobre clients

El detall del saldo de Crèdits sobre clients a 31 de desembre de 1998 i 1997, per la seva
naturalesa, és el següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Sector públic 340.912 532.788

Altres sectors residents i no residents 5.699.690 4.300.092

Garantia real 3.318.680 2.678.906

Altres deutors a termini 1.833.181 1.221.367

Altres 547.829 399.819

Actius dubtosos 91.999 119.667

Total crèdit brut 6.132.601 4.952.547

Menys: Fons de provisió per a insolvències (Nota 10) (88.472) (87.390)

Fons de provisió per a risc-país (Nota 10) (451) (443)

Total crèdit net 6.043.678 4.864.714

L’apartat «Altres deutors a termini» incorpora en l’exercici 1998 les adquisicions tem-
porals d’actius amb empreses d’assegurances del Grup, essent la seva contrapartida el
capítol «Recursos de clients - Dèbits a clients - Imposicions a termini» del passiu dels
balanços de situació adjunts (vegeu Notes 9 i 16).

Del total de crèdit brut 304.020 milions de pessetes corresponen a crèdits procedents de
negocis a l’estranger a 31 de desembre de 1998. A 31 de desembre de 1997, aquesta xifra
era de 305.482 milions de pessetes.
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El detall per termini de venciment residual a 31 de desembre de 1998 i 1997 és el
següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Fins a 3 mesos 374.055 340.085

De 3 mesos a 1 any 628.028 513.118

D’1 any a 5 anys 2.033.216 1.684.573

Més de 5 anys 3.097.302 2.414.771

Total 6.132.601 4.952.547

El rendiment mitjà dels saldos rendibles de la inversió creditícia ha estat del 6,79% l’any
1998 i del 8,55% el 1997.

7. Cartera de valors

El detall de la cartera de valors, a 31 de desembre de 1998 i 1997, és el següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Obligacions i altres valors de renda fixa 197.574 172.126

Menys: Fons de fluctuació de valors (Nota 10) (91) (65)

Fons genèric de provisió per a insolvències (Nota 10) (580) (458)

Total cartera de renda fixa (neta) 196.903 171.603

Títols de renda variable 921.295 734.549

Accions i altres títols de renda variable 160.191 64.592

Participacions 462.468 374.261

Participacions en empreses del Grup 298.636 295.696

Menys: Fons de fluctuació de valors (Nota 10) (6.143) (5.902)

Total cartera de renda variable (neta) 915.152 728.647

Total cartera de valors (neta) 1.112.055 900.250

El rendiment mitjà dels títols de renda fixa ha estat d’un 7,41% l’any 1998, mentre que
l’any 1997 va ser d’un 8,04%. 

La classificació de la cartera de renda variable en els epígrafs que es detallen en el qua-
dre anterior, s’ha fet atenent a allò que regulen la norma 28 de la Circular 4/1991 del Banc
d’Espanya i la Llei de Societats Anònimes.

L’epígraf «Accions i altres títols de renda variable» recull les accions i els títols que re-
presenten 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, així com també les participacions en
fons d’inversió mobiliària.
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L’epígraf «Participacions» 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. Se suposa que això es dóna quan es tracta de par-
ticipacions com a mínim del 20% si no cotitzen a Borsa o del 3% si hi cotitzen.

L’epígraf «Participacions en empreses del Grup» recull la inversió en societats que for-
men part del Grup econòmic i que no es consoliden per no estar la seva activitat directa-
ment relacionada amb la del Grup.

A 31 de desembre de 1998 i 1997, les participacions del Grup ”la Caixa” en els fons d’in-
versió gestionats pel Grup sumen 10.183 i 5.896 milions de pessetes, respectivament. El
patrimoni total gestionat pel Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 1998 i 1997 és de 2,9 i
2,3 bilions de pessetes, respectivament.

En l’exercici 1997, el valor en cartera de les societats que es van acollir a l’actualització
de balanços establerta pel RDL 7/1996, de 7 de juny, i el RD 2607/1996, de 20 de desembre, es
va incrementar per aquest motiu en 41.357 milions de pessetes en el cas de les «Participacions»
(bàsicament Gas Natural, SDG, SA, Telefónica, SA, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, Repsol,
SA i Ibérica de Autopistas, SA) i en 33.814 milions de pessetes pel que fa a les «Participa-
cions en empreses del Grup» (bàsicament Autopistas Concesionaria Española, SA (Acesa)).

Les operacions més significatives de la cartera de valors de renda variable dels exercicis
1998 i 1997 són les següents:

– Repsol, SA. En l’exercici 1997 es van invertir 60 miliards de pessetes per incrementar la
participació en un 3,4% fins arribar al 8,40% del capital social. En l’exercici 1998 s’han
invertit 35,6 miliards, situant la participació en el 9,95%.

– Telefónica, SA. Subscripció de l’ampliació de capital de la societat en l’exercici 1998,
mantenint el 5% de participació amb una inversió de 21,5 miliards de pessetes.

– Port Aventura, SA. En l’exercici 1998, ”la Caixa” ha adquirit una participació del 3,49%.
Addicionalment, ha adquirit la participació del 33,59% que posseïa Inmobiliaria
Colonial, SA.

– Autopistas Concesionaria Española, SA (Acesa). ”la Caixa” ha venut durant l’exercici
1998 un 5,15% de la seva participació amb un benefici total de 12,9 miliards de pessetes
que figuren registrats en el capítol «Resultats per operacions de Grup» del compte de
pèrdues i guanys adjunt.

– Endesa, SA. En l’exercici 1997 es va adquirir l’1,43% del capital social amb una inversió
de 41 miliards de pessetes. En l’exercici 1998 s’han efectuat operacions de compra i
venda amb una inversió neta de 39 miliards de pessetes que han generat un benefici
total de 4,2 miliards que figuren registrats en el capítol «Resultats d’operacions finan-
ceres i diferències de canvi» del compte de pèrdues i guanys adjunt. La participació a 31
de desembre de 1998 se situa en el 2,5%.

– Fortis (B). En l’exercici 1998 s’ha adquirit l’1,5% del capital social de Fortis (B), que per-
tany al grup financer i assegurador belga-holandès Fortis amb una inversió de 49 miliards
de pessetes. Cal destacar que Fortis i ”la Caixa” participen conjuntament en el holding
Caifor, SA, mitjançant el qual es desenvolupa l’activitat asseguradora del Grup ”la Caixa”.

Addicionalment ”la Caixa” ha constituït en l’exercici 1998 les següents societats (vegeu
Nota 1):

– EuroCaixa 1 SIM, SA. Amb una participació del 100% i una inversió de 10 miliards de
pessetes.
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– Corporació de Participacions Estrangeres, SL. Amb una participació del 100%, mit-
jançant l’aportació de la totalitat de les accions de Banco Português de Investimento,
SGPS, SA propietat de ”la Caixa”.

– Soteltur Internacional, BV. Amb una participació del 50% mitjançant la que es desenvo-
luparan projectes hotelers a Canàries i al Carib.

D’altra banda, ”la Caixa” ha reestructurat la seva participació en la societat Prominmo,
SA. L’exercici 1997 es va procedir a una ampliació de capital mitjançant l’aportació d’im-
mobles de ”la Caixa” per un valor de 19 miliards de pessetes i d’Inmobiliaria Colonial, SA
per valor de 6,5 miliards de pessetes. En l’exercici 1998, ”la Caixa” ha adquirit la partici-
pació d’aquesta societat que posseïa Inmobiliaria Colonial, SA essent la participació direc-
ta de ”la Caixa” del 99,98%.

La classificació de les carteres de renda fixa i renda variable, a 31 de desembre de 1998
i 1997, és la següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Renda fixa

Cartera de negociació 190 544

Cartera d’inversió ordinària 136.189 98.500

Cartera d’inversió a venciment 60.524 72.559

Total cartera de renda fixa (neta) 196.903 171.603

Renda variable

Cartera de negociació – –

Cartera d’inversió ordinària 156.490 61.394

Cartera de participacions permanents 758.662 667.253

Total cartera de renda variable (neta) 915.152 728.647

Del total de la cartera de renda variable a 31 de desembre de 1998, sense deduir-ne el
fons de fluctuació de valors, 697.124 milions de pessetes corresponen a títols que cotitzen
a Borsa. A 31 de desembre de 1997, l’import d’aquest concepte era de 529.936 milions de
pessetes.

Les plusvàlues latents no realitzades en la cartera de renda variable a 31 de desembre
de 1998 i 1997, referides a les societats que cotitzen a Borsa, són de 990.000 i 500.000 mi-
lions de pessetes, respectivament. Aquestes plusvàlues latents corresponen bàsicament a
les participacions en les societats Gas Natural, SDG, SA, Telefónica, SA, Autopistas Con-
cesionaria Española, SA (Acesa), Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, Repsol, SA,
Banco Português de Investimento, SGPS, SA, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, Endesa,
SA, Fortis (B) i Ibérica de Autopistas, SA.

El rendiment mitjà de les inversions en renda variable ha estat del 12,16% el 1998 i del
13,43% el 1997. Aquest rendiment s’inclou en els capítols del compte de pèrdues i guanys
«Rendiment de la cartera de renda variable» per la part del dividend distribuït i «Resultats
nets generats per societats posades en equivalència», i està format majoritàriament pels
rendiments de les participacions en societats del Grup utilities, Grup viari i aparcaments i
Grup assegurador (vegeu Nota 1) que en l’exercici 1998 han aportat el 63%, el 17% i el
7%, respectivament, del rendiment total esmentat anteriorment. En els exercicis 1998 i
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1997, la pràctica totalitat dels dividends que figuren en el capítol del compte de pèrdues
i guanys «Rendiment de la cartera de renda variable» corresponen als cobrats de societats
integrades per posada en equivalència.

8. Immobilitzat

La composició de l’immobilitzat a 31 de desembre de 1998 i 1997 és la següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Actius immaterials 6.980 4.219

Fons de comerç de consolidació 33.948 36.541

Per integració global i proporcional 786 6.819

Per posada en equivalència 33.162 29.722

Actius materials 386.079 370.520

Immobles 242.493 252.022

Terrenys i edificis d’ús propi 195.787 186.101

Afectes a l’Obra Social 21.287 19.109

Immobles en explotació i en venda 82.675 103.116

Menys: Fons d’amortització (37.372) (34.731)

Fons específic per a actius adjudicats (19.884) (21.573)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 143.586 118.498

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 265.594 239.295

Menys: Fons d’amortització (122.008) (120.797)

Total immobilitzat 427.007 411.280

Durant l’exercici 1998, els fons de comerç de consolidació s’han incrementat majorità-
riament per l’adquisició de noves participacions a Repsol, SA i han disminuït per les amor-
titzacions de l’exercici. Addicionalment, amb un criteri de màxima prudència, s’han sane-
jat la pràctica totalitat dels fons de comerç de consolidació de les societats integrades
globalment i proporcionalment entre els que cal destacar el generat en l’adquisició del
Banco Granada Jerez, SA (vegeu Nota 10). 

Pel que fa a l’exercici 1997, els fons de comerç de consolidació van disminuir 9.098
milions de pessetes per aplicació de l’actualització de balanços (vegeu Nota 2.1), es van in-
crementar majoritàriament per l’adquisició de noves participacions a Repsol, SA i també
per noves compres d’accions del Banco Herrero, SA, i van disminuir per les amortitzacions
de l’exercici. 

A 31 de desembre de 1998, el saldo d’aquests fons correspon majoritàriament a Repsol,
SA. A 31 de desembre de 1997, el saldo corresponia en la seva major part a Repsol, SA i la
resta a Banco Granada Jerez, SA.

El fons de comerç de consolidació de la participació a Repsol, SA, adquirida a partir de
l’any 1996, s’amortitza en un període de deu anys. Els ingressos que previsiblement gene-
rarà aquesta participació en el període d’amortització pendent superaran àmpliament els
100.000 milions de pessetes.72



L’exercici 1997, ”la Caixa” va aportar immobles per valor de 18.964 milions de pessetes
a Prominmo, SA en concepte d’ampliació de capital (vegeu Nota 7).

Així mateix, s’han produït en l’exercici 1998 vendes d’immobles corresponents a l’apar-
tat d’«Immobles en explotació i en venda» que han generat beneficis nets per un import
de 10.297 milions de pessetes. L’any 1997, els beneficis nets per aquest concepte van ser
de 12.772 milions de pessetes (vegeu Nota 14).

El capítol «Amortització i sanejament d’actius materials i immaterials» del compte de
pèrdues i guanys recull en l’exercici 1998, 30.426 milions de pessetes d’amortització d’ac-
tius materials i 3.086 milions de pessetes d’amortització d’actius immaterials, amortitza-
cions d’arrendaments financers i altres sanejaments. L’exercici 1997, aquests imports van
ser 26.821 i 2.988 milions de pessetes, respectivament. 

9. Recursos de clients i passius subordinats

L’estructura dels Recursos de clients a 31 de desembre de 1998 i 1997 és la següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Dèbits a clients 7.714.642 7.677.386

Administracions públiques 185.737 142.316

Altres sectors residents 6.587.124 6.650.291

Comptes corrents 1.431.995 956.291

Comptes d’estalvi 1.484.045 1.276.446

Imposicions a termini (Notes 6 i 16) 2.602.166 2.433.796

Cessió temporal d’actius (Nota 4) 1.015.390 1.955.202

Altres comptes 53.528 28.556

No residents 941.781 884.779

Dèbits representats per valors negociables 657.913 371.315

Total recursos de clients 8.372.555 8.048.701

Passius subordinats 89.500 89.500

Total 8.462.055 8.138.201

Dèbits a clients

Del total de l’epígraf «Dèbits a clients» del balanç de situació a 31 de desembre de 1998,
838.093 milions de pessetes corresponen a saldos procedents de negocis a l’estranger. A 31
de desembre de 1997, aquesta xifra era de 756.101 milions de pessetes.

El cost mitjà del total de «Recursos de clients i passius subordinats» ha estat d’un 3,73%
l’any 1998, i d’un 4,77% l’any 1997.

Del total d’imposicions a termini i cessió temporal d’actius a 31 de desembre de 1998,
850.047 milions de pessetes tenen un venciment superior a un any. A 31 de desembre de
1997, aquest import era d’1.150.056 milions de pessetes.

Els recursos totals (nets) de clients gestionats pel Grup ”la Caixa” que inclouen
«Recursos de clients i passius subordinats», el patrimoni gestionat de fons d’inversió i fons 73
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de pensions i els recursos captats per les filials asseguradores se situen a 31 de desembre
de 1998 i 1997 en 10,95 i 9,59 bilions de pessetes, respectivament.

Dèbits representats per valors negociables 

Les emissions efectuades per ”la Caixa” i pendents d’amortització a 31 de desembre de
1998 són en la seva totalitat de cèdules hipotecàries.

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.

Durant l’exercici 1998 Caixa Finance, societat del Grup, ha realitzat una emissió per
import de 66,6 milions de lliures esterlines, emmarcada en un programa d’emissió d’eurobli-
gacions a mitjà termini en divisa amb un límit de 1.500 milions de US$, que té la garantia
de ”la Caixa”.

A continuació es detallen les característiques de cadascuna de les emissions:

Import nominal Import pendent 
de l’emissió

Tipus d’amortització
Emissor Data 

(en milions de
d’interès Data (en milions de pessetes)d’emissió

pessetes) nominal d’amortització
a 31-12-1998 a 31-12-1997

”la Caixa” 07-07-1995 100.000 9,18% 07-07-1998 – 95.325

”la Caixa” 30-10-1995 50.000 8,25% 30-10-1998 – 46.622

”la Caixa” 08-07-1996 50.000 5,87% 08-07-1999 46.572 50.000

”la Caixa” 20-12-1996 50.000 5,25% 20-12-1999 49.890 50.000

”la Caixa” 08-05-1997 100.000 4,18% 08-05-2000 100.000 100.000

”la Caixa” 18-12-1997 100.000 4,00% 18-12-2000 100.000 28.401

”la Caixa” 07-05-1998 200.000 3,94% 07-05-2001 200.000 –

”la Caixa” (*) 08-10-1998 150.000 3,45% 08-10-2001 144.641 –

CaixaBank France (**) 05-11-1990 150 11,00% 05-11-2000 934 929

Caixa Finance (***) 10-07-1998 66,6 7,37% 10-07-2001 15.876 –

Caixaleasing i Factoring, SA 1998 – 38

Total 657.913 371.315

( * ) E n  t r à m i t  d e  s u b s c r i p c i ó .
( * * ) I m p o r t s  n o m i n a l s  e n  F. F.

( * * * ) I m p o r t s  n o m i n a l s  e n  £ .

Passius subordinats

Les obligacions subordinades corresponen íntegrament a emissions efectuades per 
”la Caixa”. Aquests títols són de caràcter perpetu (sense venciment), al portador, de
100.000 pessetes nominals cadascun, no cotitzen a borsa, amb abonament de cupons men-
sual i tipus d’interès variable en funció de l’índex previst a cada emissió. A 31 de desem-
bre de 1998 i 1997, no hi ha cap títol pignorat.

Cap de les empreses del Grup no consolidable de ”la Caixa” i associades té adquirides
obligacions subordinades emeses per ”la Caixa”.
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10. Fons que minoren l’actiu i Provisions per a riscs i càrregues

A continuació es detalla el moviment en els exercicis 1998 i 1997 tant dels fons que
minoren l’actiu, que en els balanços de situació consolidats figuren restant de les corres-
ponents masses patrimonials, com dels que componen el capítol «Provisions per a riscs i
càrregues» del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts.

Milions de pessetes

1998 Fons a Dotacions Utilització Traspassos Fons a
31-12-1997 netes de fons i d’altres 31-12-1998

Fons de provisió per a insolvències 88.093 10.009 (8.609) (196) 89.297

De les inversions creditícies (Nota 6) 87.390 9.871 (8.609) (180) 88.472

D’entitats de crèdit (Nota 5) 245 7 – (7) 245

De renda fixa (Nota 7) 458 131 – (9) 580

Fons de provisió per a risc-país 443 (2) – 17 458

De les inversions creditícies (Nota 6) 443 (2) – 10 451

D’entitats de crèdit – – – 7 7

Fons de fluctuació de valors 5.989 613 (24) (344) 6.234

De deutes de l’Estat (Nota 4) 22 (23) – 1 –

De títols de renda fixa (Nota 7) 65 59 – (33) 91

De títols de renda variable (Nota 7) 5.902 577 (24) (312) 6.143

Fons específic per a actius adjudicats 21.573 106 (1.400) (395) 19.884

Total fons que minoren l’actiu 116.098 10.726 (10.033) (918) 115.873

Fons de pensionistes (Nota 11) 17.634 1.163 (93) (283) 18.421

Fons de provisió per a impostos 25 – – – 25

Fons per a passius contingents 4.990 1.023 – (12) 6.001

Provisions per a operacions de futur – 757 – – 757

Provisions per a contingències
diverses i d’altres 64.281 18.560 (22.279) (401) 60.161

Fons per a riscs bancaris generals 115 – – (32) 83

Total provisions per a riscs i càrregues 87.045 21.503 (22.372) (728) 85.448

Total de fons 203.143 32.229 (32.405) (1.646) 201.321



Milions de pessetes

1997 Fons a Dotacions Utilització Traspassos Fons a
31-12-1996 netes de fons i d’altres 31-12-1997

Fons de provisió per a insolvències 93.364 9.631 (15.001) 99 88.093

De les inversions creditícies (Nota 6) 93.119 9.616 (15.001) (344) 87.390

D’entitats de crèdit (Nota 5) 245 – – – 245

De renda fixa (Nota 7) – 15 – 443 458

Fons de provisió per a risc-país 389 3 – 51 443

De les inversions creditícies (Nota 6) 389 3 – 51 443

Fons de fluctuació de valors 5.152 403 (29) 463 5.989

De deutes de l’Estat (Nota 4) 32 (10) – – 22

De títols de renda fixa (Nota 7) 27 (2) – 40 65

De títols de renda variable (Nota 7) 5.093 415 (29) 423 5.902

Fons específic per a actius adjudicats 20.121 836 (54) 670 21.573

Total fons que minoren l’actiu 119.026 10.873 (15.084) 1.283 116.098

Fons de pensionistes (Nota 11) 16.326 1.400 (92) – 17.634

Fons de provisió per a impostos 25 – – – 25

Fons per a passius contingents 3.360 1.469 – 161 4.990

Provisions per a operacions de futur – – – – –

Provisions per a contingències
diverses i d’altres 56.705 6.469 (497) 1.604 64.281

Fons per a riscs bancaris generals 180 – – (65) 115

Total provisions per a riscs i càrregues 76.596 9.338 (589) 1.700 87.045

Total de fons 195.622 20.211 (15.673) 2.983 203.143

Els Fons de pensionistes corresponen al total dels que figuren en els balanços de situa-
ció de ”la Caixa”, Banco Herrero, SA, Banc d’Europa, SA i CaixaBank, SA.

L’apartat «Provisions per a contingències diverses i d’altres» dels exercicis 1998 i 1997
inclou bàsicament fons per a la cobertura de compromisos amb el personal, de les despe-
ses d’adaptació informàtica derivades de la introducció de l’euro i de l’efecte 2000, de
sanejaments d’actius materials i immaterials, de contingències de caràcter fiscal, de riscs
relacionats amb l’activitat ordinària i altres generals de l’activitat financera, de caràcter
excepcional i naturalesa plurianual.

En l’exercici 1998, les amortitzacions sense fons i les recuperacions d’actius en suspens
han ascendit a 9.490 i 4.160 milions de pessetes, respectivament. Pel que fa a l’exercici
1997 van ascendir a 10.170 i 5.735 milions de pessetes, respectivament.

L’import de dotacions netes de l’apartat «Provisions per a contingències diverses i d’al-
tres» de l’exercici 1998 inclou el sanejament d’actius (vegeu Nota 14) i la constitució de
provisions per a riscs relacionats amb l’activitat ordinària i altres generals de l’activitat fi-
nancera, de caràcter excepcional i naturalesa plurianual. Entre les corresponents a l’exer-
cici 1997 cal destacar les efectuades per a la cobertura de compromisos amb el personal,
de les despeses d’adaptació, bàsicament de les aplicacions informàtiques, derivades de la
introducció de l’euro, així com d’altres riscs generals de l’activitat financera, de caràcter
excepcional i naturalesa plurianual i a disponibilitats del fons per a contingències fiscals,
el manteniment del qual no era necessari (vegeu Nota 15.3).
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L’import d’utilització de fons de l’apartat «Provisions per a contingències diverses i
d’altres» inclou en l’exercici 1998 com a conceptes més rellevants les utilitzacions del fons
constituït per a la cobertura de les despeses derivades de la introducció de l’euro per
import de 6.439 milions de pessetes, els compromisos amb el personal (vegeu Nota 3 c5)
i el sanejament d’actius (vegeu Nota 8).

11. Fons de pensionistes

El Grup ”la Caixa” té coberts els seus compromisos i riscs per pensions en la seva pràc-
tica totalitat amb pòlisses d’assegurances contractades amb RentCaixa, SA de Seguros y
Reaseguros.

A 31 de desembre de 1998 i 1997 les provisions matemàtiques, corresponents a les pòlis-
ses amb RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, ascendeixen a 285.147 i 265.607 milions
de pessetes, respectivament. Els estudis actuarials han estat realitzats per actuaris inde-
pendents, calculats en base al mètode de capitalització individual, utilitzant les taules de
mortalitat PEM/F-80 ajustades segons l’anàlisi de la pròpia experiència de l’Entitat. Per a
l’exercici 1998 s’ha utilitzat un interès tècnic del 9% durant els primers 59 mesos i del
4,5% el període restant. Pel que fa a l’exercici 1997, els tipus d’interès tècnic aplicats van
ser el 9,5% durant els primers 59 mesos i el 6% el període restant. S’han considerat com
a salaris pensionables en el moment de la jubilació els actuals, incrementats per la infla-
ció sobre el salari de conveni més els increments de categoria i antiguitat obligatoris. 

Els pagaments per complements de pensions dels exercicis 1998 i 1997 han suposat
13.653 i 12.725 milions de pessetes, respectivament. Addicionalment, a 31 de desembre de
1998 ”la Caixa” manté un fons intern de 13.103 milions de pessetes que era de 12.329
milions de pessetes a 31 de desembre de 1997. Aquest fons equival aproximadament al que
representarien les primes addicionals que haurien de pagar-se per la utilització de les tau-
les de mortalitat GR-80.

Per altra banda, a efectes purament informatius i sense que el càlcul de compromisos
meritats s’hagi realitzat d’acord amb les normes F.A.S.B., que s’utilitzen als Estats Units
d’Amèrica, s’ha calculat per al personal actiu de ”la Caixa” la denominada, pel F.A.S.B. 87,
«obligació per prestacions acumulades», que representa el passiu meritat pels compromi-
sos per pensions en funció dels salaris pensionables actuals, sense considerar els incre-
ments futurs. L’indicat càlcul ascendeix aproximadament al 66% de les provisions
matemàtiques constituïdes per al personal actiu de ”la Caixa”.

Addicionalment, determinades societats del Grup tenen constituïts fons de pensions
interns per un import total, juntament amb el constituït per ”la Caixa”, de 18.421 i 17.634
milions de pessetes a 31 de desembre de 1998 i 1997, respectivament (vegeu Nota 10).
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12. Interessos minoritaris

Els moviments que s’han produït durant els exercicis 1998 i 1997 en el saldo del capítol
«Interessos minoritaris» del balanç de situació, són els següents:

Milions de pessetes

1998 1997

Saldo a l’inici de l’exercici 45.283 47.288

Benefici net de l’exercici anterior aplicat a Reserves 3.412 4.385

Variacions de participacions 640 (7.444)

Actualització de balanços establerta pel RDL 7/1996, de 7 de juny, 
i el RD 2607/1996, de 20 de desembre – 966

Ampliacions de capital i d‘altres 12 88

Saldo al tancament de l’exercici 49.347 45.283

Els saldos a 31 de desembre de 1998 i 1997 del capítol «Interessos minoritaris» dels
balanços de situació adjunts, així com del capítol «Resultat de l’exercici atribuït a la mino-
ria» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, corresponen a Crèdit Andorrà, SA (40.047
i 37.640 milions de pessetes a 31 de desembre de 1998 i 1997, respectivament) i la resta,
fonamentalment al Grup Banco Herrero.

El moviment de l’apartat «Variacions de participacions» en l’exercici 1997 és conseqüèn-
cia de l’increment de participació al Banco Herrero, SA. (vegeu Nota 1).

13. Comptes d’ordre i operacions en moneda estrangera

El capítol «Comptes d’ordre» del balanç de situació inclou, entre d’altres, els principals
compromisos i contingències, amb el detall següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Passius contingents (bàsicament: fiances, avals i caucions) 630.626 518.547

Disponibles per tercers 1.870.872 1.478.615

Altres compromisos 10.747 54.668

Total 2.512.245 2.051.830
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A continuació es detallen les operacions de futur vigents a 31 de desembre de 1998 i
1997. Aquestes operacions, d’acord amb la normativa vigent, no figuren incloses dins del
capítol de «Comptes d’ordre» dels balanços de situació adjunts, i es registren pel valor
nocional o pel valor d’exercici de l’actiu subjacent contractat, o bé pel seu valor contrac-
tual segons el tipus d’operació de futur de què es tracti (vegeu Nota 3 c6).

Milions de pessetes

1998 1997
Imports nocionals i/o contractualsConcepte

Pessetes Divises Total Pessetes Divises Total

Compravendes de divises 
no vençudes 136.966 1.760.116 1.897.082 – 475.740 475.740

Compres 126.940 977.558 1.104.498 – 159.068 159.068
Vendes 10.026 782.558 792.584 – 316.672 316.672

Compravendes d’actius financers 
no vençuts 48.103 2 48.105 65.423 – 65.423
(Deute de l’Estat anotat)

Compres 17.941 2 17.943 33.728 – 33.728
Vendes 30.162 – 30.162 31.695 – 31.695

Futurs financers s/valors i tipus d’interès 1.600 85.072 86.672 31.560 – 31.560
sobre valors (Bono nocional) 1.600 – 1.600 12.560 – 12.560

Comprats 1.600 – 1.600 – – –
Venuts – – – 12.560 – 12.560

sobre tipus d’interès – 85.072 85.072 19.000 – 19.000
Comprats – 85.072 85.072 19.000 – 19.000
Venuts – – – – – –

Opcions 320.949 11.235 332.184 120.178 1.166 121.344
sobre valors 149.479 10.151 159.630 44.478 – 44.478

Comprades 9.199 – 9.199 7.260 – 7.260
Emeses 140.280 10.151 150.431 37.218 – 37.218

sobre tipus d’interès 171.470 – 171.470 75.700 – 75.700
Comprades 85.735 – 85.735 37.850 – 37.850
Emeses 85.735 – 85.735 37.850 – 37.850

sobre divises – 1.084 1.084 – 1.166 1.166
Comprades – 542 542 – 583 583
Emeses – 542 542 – 583 583

Altres operacions sobre tipus 
d’interès 1.223.366 1.773.925 2.997.291 788.659 89.480 878.139

Acords sobre tipus d’interès 
futur (FRA’s) 312.000 1.059.811 1.371.811 120.149 3.793 123.942

Permutes financeres (IRS’s) 911.366 714.114 1.625.480 668.510 85.687 754.197

Altres – – – – – –

Total 1.730.984 3.630.350 5.361.334 1.005.820 566.386 1.572.206

L’import nocional i/o contractual dels contractes formalitzats, indicats anteriorment,
no suposa el risc total assumit pel Grup, ja que la posició neta en aquests instruments és
la compensació i/o combinació d’ells mateixos. 

De l’import total de les operacions de futur formalitzades a 31 de desembre de 1998 apro-
ximadament un 49% està cobert amb altres operacions de futur d’idèntiques característi-
ques, però de naturalesa contrària, i en les que els riscs es compensen entre si. Aquestes
operacions corresponen bàsicament a compravendes de divises i actius financers no ven-
çuts, permutes financeres (IRS’s), acords sobre tipus d’interès futur (FRA’s) i opcions. 
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Addicionalment, aquesta posició neta és utilitzada pel Grup bàsicament per a la cober-
tura del risc de tipus d’interès, del preu de l’actiu subjacent o de canvi.

De les operacions de futur formalitzades a 31 de desembre de 1998, el 84%, aproxima-
dament, té el seu venciment durant l’exercici 1999.

Seguint els criteris de valoració definits en la Nota 3 c1, a continuació s’indica el total
del balanç en moneda estrangera que presenta el Grup a 31 de desembre de 1998 i 1997. 

Milions de pessetes

1998 1997

Total actiu en moneda estrangera 1.153.657 974.215

Total passiu en moneda estrangera 1.137.563 728.703

Majoritàriament, els saldos actius dels exercicis 1998 i 1997 corresponen a saldos a ter-
mini amb «Entitats de crèdit». Els saldos passius dels exercicis 1998 i 1997 corresponen
majoritàriament als epígrafs «Entitats de crèdit» i «Dèbits a clients».

14. Compte de pèrdues i guanys

A continuació s’inclou informació rellevant sobre els següents capítols dels comptes de
pèrdues i guanys dels exercicis 1998 i 1997:

Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi

El detall d’aquest capítol del compte de pèrdues i guanys atenent a la naturalesa de les
operacions que les originen és el següent: 

Milions de pessetes

1998 1997

En vendes i sanejaments de la cartera de renda fixa 5.953 1.777

En vendes i sanejaments de la cartera de renda variable 8.908 2.862

Operacions de futurs sobre valors, divises i tipus d’interès 5.149 (70)

Per diferències de canvi 7.172 4.352

Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi 27.182 8.921



Altres dotacions i resultats extraordinaris

La composició de les altres dotacions i dels beneficis i crebants extraordinaris corres-
ponents als exercicis 1998 i 1997 és la següent:

Milions de pessetes

1998 1997

Beneficis extraordinaris 23.497 20.171

Beneficis en vendes d’immobilitzacions financeres (no Grup) 3.378 480

Beneficis per alienació d’immobilitzat 10.690 15.377

Beneficis d’exercicis anteriors 2.064 125

Altres productes 7.365 4.189

Crebants extraordinaris (28.827) (14.390)

Pèrdues en vendes d’immobilitzacions financeres (no Grup) (64) –

Pèrdues per alienació d’immobilitzat (393) (2.605)

Dotacions netes a fons específics (18.666) (7.305)

Crebants d’exercicis anteriors (1.223) (666)

Altres crebants (8.481) (3.814)

Altres dotacions i resultats extraordinaris (5.330) 5.781

L’apartat «Beneficis per alienació d’immobilitzat» dels exercicis 1998 i 1997 correspon
a vendes d’«Immobles en explotació i en venda» l’import de les quals, considerat indivi-
dualment, no és significatiu en cap cas.

En l’exercici 1998, l’Entitat ha registrat un actiu amb abonament a l’apartat «Beneficis
extraordinaris» per import de 5.382 milions de pessetes derivat de l’acceptació pels tribu-
nals de la deduïbilitat en l’Impost sobre Societats de certes despeses extraordinàries
comptabilitzades en exercicis anteriors. Atès que la resolució no és en ferm, s’ha registrat
una provisió per a la seva cobertura amb càrrec a «Crebants extraordinaris».

La composició de l’apartat «Dotacions netes a fons específics» dels exercicis 1998 i 1997
es detalla en la Nota 10.
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15. Situació fiscal

15.1. Consolidació fiscal

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està acollida al règim de tributació consoli-
dada en l’Impost sobre Societats des de l’exercici 1991.

15.2. 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 des-
pesa en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, atenent al principi de la meritació.
Aquest impost correspon al meritat per ”la Caixa”, per les societats consolidades global-
ment i proporcionalment i per les societats del Grup integrades pel mètode de posada en
equivalència. Per tant, no inclou el meritat per les societats associades integrades pel
mètode de posada en equivalència.

Com a conseqüència de les divergències existents entre les normes comptables i les tri-
butàries, 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
1998 i 1997 inclouen els capítols corresponents a «Impost sobre beneficis» i «Altres impos-
tos», que conjuntament pugen a 15.847 i 13.027 milions de pessetes, respectivament.

La conciliació entre la quota de l’Impost sobre Societats que s’obté del resultat comp-
table i l’import de l’impost imputat a l’exercici s’efectua considerant com a base la quota
de l’impost (35% del resultat abans d’impostos), aplicant els augments o disminucions
permanents pertinents. Per la seva significació cal destacar les disminucions permanents
derivades del net de dotacions/prestacions del Fons de Pensions i les provinents de les
dotacions a l’Obra Social i posteriorment l’aplicació de les deduccions i bonificacions pro-
cedents, entre les quals cal destacar les que tenen per objecte eliminar la doble imposició
intersocietària.

Amb caràcter general i específicament pel que fa a dotacions a fons de pensions per
cobrir els compromisos amb el personal, d’acord amb les normes fixades pel Banc
d’Espanya, s’han comptabilitzat com a impostos anticipats els que es preveu que seran
recuperats abans de transcórrer el termini de deu anys, a comptar des de la data de la seva
activació. 

En la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 1997, l’Entitat es va acollir al
diferiment per reinversió de beneficis extraordinaris generats bàsicament en la venda
d’immobles (article 21 de la Llei 43/1995). L’import del resultat que es va ajustar negati-
vament, com a diferència temporal, a la declaració va ser de 10.417 milions de pessetes. A
la declaració de l’Impost que es presenti en relació a l’exercici 1998, l’Entitat també s’a-
collirà a aquest diferiment i, d’acord amb els articles 34 i 38 del Reglament de l’Impost,
manifestarà el mètode d’incorporació, en la base imposable, dels beneficis extraordinaris
ajustats negativament en l’exercici 1998. 
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15.3. Altra informació fiscal

Durant l’exercici 1996, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació de l’Entitat,
així com de les societats que van integrar el Grup Consolidable a efectes de l’Impost sobre
Societats per als anys 1991 a 1993, respecte dels principals impostos que els són d’aplica-
ció. L’esmentada comprovació va finalitzar durant l’exercici 1997, i es van incoar actes que
corresponien en la seva major part a diferències temporals derivades de les divergències
entre les normes comptables i fiscals. Si bé aquestes actes van estar signades en disconfor-
mitat, es van efectuar provisions per 1.251 milions de pessetes per a la cobertura dels riscs
màxims que es poguessin derivar.

En relació a les liquidacions practicades al Grup ”la Caixa” per l’Administració
Tributària per als exercicis 1986 a 1989 per les operacions d’assegurances «Llibreta 2000
SM» i «Llibreta KD», i com a conseqüència de la jurisprudència del Tribunal Suprem, rela-
tiva a l’aplicació de la prescripció en l’àmbit tributari, en l’exercici 1997 es van alliberar
provisions constituïdes per un total de 28.113 milions de pessetes (vegeu Notes 10 i 14).
En l’exercici 1998, els tribunals corresponents han estimat la prescripció de la quasi tota-
litat de les liquidacions esmentades.

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es poden donar a la
normativa fiscal aplicable a les operacions realitzades per entitats financeres, poden exis-
tir determinats passius fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantifi-
cació objectiva. La direcció de l’Entitat i els seus assessors estimen que les provisions exis-
tents al capítol «Provisions per a riscs i càrregues» dels balanços de situació adjunts són
suficients per a la cobertura dels passius contingents esmentats.

16. Principals saldos amb societats vinculades

Els principals saldos corresponents a operacions actives i passives amb societats del
Grup no consolidable i associades, són els següents.

Milions de pessetes

1998 1997

Crèdits sobre clients 634.072 294.263

Cartera de renda fixa 23.141 20.077

Dèbits a clients 846.901 551.553

El capítol «Crèdits sobre clients» de l’exercici 1998 incorpora adquisicions temporals
d’actius amb empreses d’assegurances del Grup, essent la seva contrapartida el capítol
«Recursos de clients» en l’epígraf «Dèbits a clients - Imposicions a termini» (vegeu Nota 6).
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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 1998.
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Comissió d’Obres Socials a 31 de desembre de 1998

President

Josep-Joan Pintó Ruiz

Secretari

Ricard Fornesa Ribó

Vocals

Joan Antolí Segura

Maria Teresa de Miguel Gasol

Julio Miralles Balagué

Joaquim de Nadal Caparà

Maria Assumpció Rafart Serra

Manuel Raventós Negra

Joan Vilalta Boix

Patronat de la Fundació ”la Caixa” a 31 de desembre de 1998

President

Josep-Joan Pintó Ruiz

Vicepresident 1r

Josep Vilarasau Salat

Vicepresident 2n

Alejandro Plasencia García

Secretari

Ricard Fornesa Ribó

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Director Adjunt

Alejandro Plasencia García

Vocals

Joan Antolí Segura

Maria Teresa de Miguel Gasol

Julio Miralles Balagué

Joaquim de Nadal Caparà

Maria Assumpció Rafart Serra

Manuel Raventós Negra

Joan Vilalta Boix

Director General

Lluís Monreal Agustí
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Com a institució privada sense afany de

lucre, la Fundació ”la Caixa” té encomana-

da la gestió de l’Obra Social de la Caixa

d’Estalvis i Pensions de Barcelona. En l’ac-

tualitat, l’àmbit d’actuació de la Fundació

és múltiple. Les seves activitats tracten de

donar resposta a les necessitats dels dife-

rents grups socials, tot actuant en quatre

àmbits: programes socials, programes 

culturals, ciència i educació. Al llarg del

1998, la Fundació ha continuat treballant

amb les persones grans per fomentar-ne 

la integració en la societat, mitjançant di-

ferents activitats desenvolupades en Es-

plais de tot Espanya.

Aquesta xarxa de

centres, uns propis

i altres en col.la-

boració amb dife-

rents institucions

públiques, organit-

zen activitats de

formació, preven-

ció i salut i facili-

ten l’accés dels més

grans a les noves

tecnologies per mitjà de les Aules Infor-

màtiques. Dins dels programes socials,

també cal destacar el dedicat a la malaltia

d’Alzheimer i altres malalties neurodege-

neratives. El programa de la sida impulsa

l’experimentació de nous fàrmacs, la pre-

venció i l’atenció directa als malalts per

millorar-ne la qualitat de vida. D’altra

banda, la Fundació té un programa de

Cooperació Internacional amb una convo-

catòria d’ajudes a ONG’s espanyoles que

treballen en projectes de desenvolupament

en alguns dels països més desfavorits del

món. La Fundació ”la Caixa” participa en

el projecte Educàlia, una comunitat edu-

cativa virtual que té l’objectiu d’impulsar

l’accés dels joves a les noves tecnologies.

Mitjançant els programes Famílies cangur

i Aules hospitalàries, la Fundació intervé

en favor de col.lectius amb necessitats

especials.

Amb el nou Museu de la Ciència de

Madrid, l’ampliació del Museu de la

Ciència de Barcelona i la creació d’un nou

espai, també a Barcelona, la Fundació 

”la Caixa” entrarà al segle XXI amb una

xarxa d’equipaments renovada, per donar

un servei millor i més ampli a la societat.

Exposicions com ara Els ibers, prínceps

d’Occident i 1898. Espanya fi de segle com-

binen investigació històrica i divulgació

per al gran públic i presenten els fenòmens

culturals sota un

nou prisma. Una

altra exposició im-

portant ha estat

Àfrica: màgia i poder,

que ha donat a

conèixer l’art de

les antigues cultu-

res nigerianes. La

fotografia, l’art con-

temporani i experi-

mental també han

tingut un lloc destacat en la programació

d’enguany.

Les activitats musicals s’han centrat en la

formació d’intèrprets, concerts familiars i

escolars, el Festival de Música Antiga i el de

Músiques del Món, que fomenta el conei-

xement i el respecte per altres cultures.

El 1998, la Fundació ”la Caixa” ha multi-

plicat les seves activitats a Espanya: 2.974

activitats enfront de les 2.587 del 1997. En

conjunt, els 431 espais permanents de la

Fundació ”la Caixa” han acollit 2.649.403

usuaris. La Fundació ha organitzat 2.974

activitats en 737 poblacions espanyoles,

que han tingut 8.154.337 visitants.

El programa de Cooperació Internacional col.labora en pro-
jectes de desenvolupament de diferents ONG’s espanyoles.

Informe d’activitats de la Fundació ”la Caixa”
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Com a institució privada sense afany de
lucre, la Fundació ”la Caixa” té encomanada
la gestió de l’Obra Social de la Caixa d’Estal-
vis i Pensions de Barcelona.

Gent Gran. Al llarg del 1998, les iniciatives
d’interès social han estat l’eix fonamental de
la seva activitat. Els programes per a gent
gran, amb l’objectiu d’afavorir-ne el paper
actiu en la societat, han rebut un fort impuls.
La xarxa d’Esplais ha incorporat 48 nous
equipaments a Catalunya i Balears i 23 més en
col.laboració amb la Diputació Foral de
Guipúscoa i amb la Comunitat autònoma de
La Rioja, on fins ara no tenia presència.
Actualment, són ja 382 els centres repartits
per tota la geografia espanyola. En aquests
centres, les persones grans troben una gran
varietat de propostes de lleure i de formació,
com les aules informàtiques. Es tracta d’acti-
vitats destinades a potenciar un desenvolupa-
ment personal continuat.

PuntBlau. Paral.lelament a l’extensió de
la xarxa d’Esplais, la Fundació ha potenciat
el PuntBlau, un sistema d’informació sobre
serveis d’assistència social, assessorament
jurídic i possibilitats de lleure que es pot con-
sultar mitjançant els terminals instal.lats als
Esplais, als Centres d’Informació per a la
Tercera Edat de les comunitats autònomes i a
les oficines de ”la Caixa”.

Programes socials: el compromís amb les persones

1 Contes d’Alzheimer: un suport didàctic perquè els nens
comprenguin les conseqüències de la malaltia d’Alzheimer.

2 Les aules informàtiques apropen les persones grans a les
noves tecnologies.

3 Espais de vida, exposició de fotografia organitzada després
de l’estada en un balneari d’un col.lectiu de malalts d’Alzheimer.

32
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Alzheimer. Conferències, exposicions foto-
gràfiques, materials de divulgació i mòduls
expositius contribueixen a sensibilitzar la
població sobre les conseqüències de la malal-
tia. La Fundació dedica un interès especial
als nens, motiu pel qual ha elaborat jocs i
contes infantils que els ajudin a comprendre
la situació que es viu a casa seva. La Convo-
catòria d’Ajudes a Projectes d’Investigació
sobre Malalties Neurodegeneratives ha arri-
bat a la segona edició. En l’actualitat, la
Fundació promou 19 estudis científics sobre
el Parkinson, l’esclerosi múltiple, la síndro-
me de Down o les atàxies hereditàries. El 1998
s’han establert 22 nous convenis de col.labo-
ració amb Associacions de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de tot Espanya i s’han
ampliat experiències assistencials.

Sida. Saber ajuda. La lluita contra la sida
s’aborda des de tres perspectives: prevenció,
investigació i atenció directa al malalt.
L’exposició ¿Què és la sida? i el programa edu-
catiu Sida. Saber ajuda s’adrecen als més joves
amb una finalitat didàctica.

Infantesa. La Fundació ”la Caixa” intervé
en favor de col.lectius amb necessitats espe-
cials: nens que pateixen llargs processos
d’hospitalització i que necessiten estímuls
intel.lectuals i culturals per no perdre el
ritme dels seus estudis. Promou projectes
d’integració, com les Famílies Cangur, per
acollir temporalment nens en situació de
desemparament. Creat el 1996, aquest progra-
ma s’ha estès ja a vuit comunitats autònomes.

Cooperació internacional. Amb la convo-
catòria d’ajudes a projectes de Cooperació
Internacional, creada el 1997, la Fundació 
”la Caixa” impulsa projectes de desenvolupa-
ment als països més desfavorits del món: pro-
jectes solidaris, fruit de la col.laboració entre
organitzacions no governamentals i socis
locals, que intervenen en l’organització del
projecte, aporten recursos econòmics i
humans i serveixen d’enllaç amb la realitat
local. Enguany, arran dels devastadors efectes
de l’huracà Mitch, s’ha doblat la dotació
econòmica i s’ha creat una convocatòria
específica per a projectes d’ajudes a aquests
països afectats.

En 1998, un total de 2.327.315 persones
han participat en les activitats socials organit-
zades per la Fundació ”la Caixa” a tot
Espanya.

1 La publicació de material divulgatiu és una forma de llui-
tar contra la malaltia des de la prevenció.

2 L’assistència domiciliària a nens amb malalties oncològi-
ques és una de les actuacions de la Fundació en el camp de la
infantesa.

3 Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau 1992, va donar
una conferència sobre Guatemala al Centre Cultural de la
Fundació a Barcelona.

1

2

1
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L’educació al món global

L’educació ocupa un lloc preferent en els
programes de la Fundació ”la Caixa”. La
Fundació està present en l’educació bàsica
mitjançant Educàlia, primera comunitat vir-
tual d’educació infantil i primària de Cata-
lunya. Ofereix correu electrònic, chats, con-
cursos i jocs interactius a 500.000 usuaris. 
”la Caixa” ha subscrit un acord amb Telefó-
nica i IBM per dotar d’ordinadors les escoles
de Catalunya. La inversió, de 2.000 milions
de pessetes, es realitza a través de la Fundació.

Activitats per a escolars. Una altra de les
activitats educatives de la Fundació és el pro-
grama Viure a les ciutats històriques. Passat i pre-
sent cap a un futur sostenible, en què van parti-
cipar 30.000 alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria de les set ciutats espanyoles
declarades per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat.

Les exposicions d’art i ciència de la
Fundació ”la Caixa” generen un gran nombre
d’activitats educatives. Durant els caps de set-
mana, aquestes activitats es dirigeixen a les
famílies que volen compartir amb els seus
fills l’experiència de visitar una exposició o
assistir a un concert.

Durant l’any 1998, la Fundació ha organit-
zat 362 activitats educatives, en les quals han
participat 411.217 escolars.

1 Sons en el Temps, taller de percussió a càrrec de Frederic
Giberga al Centre Cultural de la Fundació a Lleida.

2 Viure a les ciutats històriques. Passat i present cap a un futur
sostenible, una de les activitats per a escolars promoguda per
la Fundació.

3 Educàlia, primera comunitat virtual d’educació infantil i
primària de Catalunya, té l’objectiu d’accelerar la implantació
de noves tecnologies en centres escolars.

2

1

3 Benvinguts a...
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Ciència: des del quark fins a Shakespeare

La Fundació ”la Caixa” ha iniciat les obres
d’ampliació i renovació del Museu de la Cièn-
cia de Barcelona. El lema del nou museu és
«Des del quark fins a Shakespeare», és a dir, des
de la més petita de les partícules que compo-
nen la matèria fins a la més complexa de les
obres de l’home. Quatre grans àmbits (matè-
ria inerta, matèria viva, matèria intel.ligent i
matèria civilitzada) desenvolupen els plante-
jaments museològics experimentats amb èxit
en els últims anys: eliminen les tradicionals
fronteres entre les diferents disciplines i pro-
posen una visió global del coneixement.

El Museu de la Ciència és un fòrum en què
es debaten les últimes novetats de la investi-
gació i es crea opinió científica. El 1998 ha
continuat les seves activitats de divulgació,
amb cursos, seminaris i la presència de cien-
tífics convidats, com Ian Wilmut, el creador
de l’ovella Dolly.

Nou museu a la Comunitat de Madrid.
La Fundació ”la Caixa” obrirà també el 1999
un nou Museu de la Ciència a la Comunitat
de Madrid. Situat al Parc d’Andalusia, a 
Alcobendas, ocupa una superfície total de
7.000 m2. Les exposicions permanents estaran
dedicades a l’evolució de l’home des del Big
Bang fins als nostres dies. El nou museu
tindrà, a més a més, un auditori de 196 places
i un planetari. El museu obrirà les portes
amb Huracà 1724. Navegants i nàufrags de la
ruta del mercuri.

Ciència itinerant. La demanda per part del
públic de temes de divulgació científica ha
obligat a multiplicar l’oferta d’exposicions per
Espanya.

La programació científica de la Fundació
ha arribat a un centenar de ciutats amb expo-
sicions dedicades a èpoques remotes del nos-
tre planeta, la problemàtica ambiental o la
percepció: així, cal destacar exposicions com
ara Atrapats en ambre, Fauna amenaçada o Veure
per no creure. Aquestes mostres es complemen-
ten amb altres de temes històrics que apli-
quen els mateixos mètodes que les exposi-
cions científiques: és el cas de Los Millares.
Una cultura mil.lenària a Andalusia o La vida
als castells.

Durant l’any 1998, la Fundació ”la Caixa”
ha programat 358 activitats científiques, amb
969.431 participants.

1 Ian Wilmut, creador de l’ovella Dolly, un dels científics
invitats pel Museu de la Ciència per participar en un debat
sobre últimes investigacions.

2 Instal.lació a Bilbao de l’Estació Ciència, un museu de la
ciència itinerant construït sota quatre carpes.

3 Una formiga atrapada en ambre, exemplar cedit pel
Museu de la Ciència a l’astronauta Pedro Duque, que va voler
dur-la en el seu viatge espacial.

1

2

3



92

Art al servei del públic

Els ibers. Prínceps d’Occident (115.586 visi-
tants a Barcelona) i 1898. Espanya fi de segle
(181.000 a Madrid) s’han convertit en les
dues exposicions més visitades de les organit-
zades fins avui per la Fundació ”la Caixa”.

Fruit de la col.laboració amb els governs
francès i alemany i amb el Ministeri de
Cultura, Els ibers. Prínceps d’Occident ha pro-
mogut una nova lectura d’una cultura en
molts aspectes desconeguda. Les últimes tro-
balles arqueològiques, els grans conjunts
monumentals, les més recents interpreta-
cions sobre les formes de vida, les creences i
la relació amb altres pobles mediterranis,
s’han presentat al públic amb rigor científic i
amb una museologia espectacular. Per a
molts espanyols, l’exposició ha estat un des-
cobriment. A escala internacional, ha repre-
sentat la posada de llarg de l’Espanya pre-
romana, al mateix nivell que les exposicions
dedicades anteriorment als celtes o els fenicis.

1 - 2 Amb 350 obres d’art ibèric, l’exposició Els ibers va per-
metre conèixer una de les civilitzacions antigues amb més
personalitat de la península Ibèrica.

3 Velocípede de Rudge. La mostra 1898. Espanya fi de segle va
proposar un recorregut per la vida quotidiana dels espanyols
de finals del s. XIX, època en què el ciclisme va assolir una
gran difusió.

1 3

2
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1898. Espanya fi de segle pretenia trencar el
tòpic del 98 com un període de crisi, apro-
par-se a la vida quotidiana i descobrir els con-
trastos d’una societat que entrava en els temps
moderns. Un centenar de pintures, més de
200 fotografies i objectes de tot tipus recrea-
ven situacions i ambients de fa cent anys.

Una altra exposició important de l’any ha
estat Àfrica: màgia i poder, dedicada a un art,
el de les antigues cultures nigerianes, pràcti-
cament desconegut pel gran públic. La Fun-
dació ha alternat exposicions dedicades a
grans cultures del passat (Egipte mil.lenari i
Vida i mort. Art funerari de l’Occident de Mèxic)
amb exposicions de tema històric (Jovellanos,
ministre de Gràcia i Justícia, que va dur a
Oviedo la col.lecció més important d’obres
de Goya que s’ha exposat fins avui fora de
Madrid i Saragossa), i altres dedicades a l’art
contemporani i experimental, com la que va
commemorar el centenari del naixement de
Lucio Fontana.

1 - 2 Obres exhibides a la mostra Àfrica: màgia i poder, que
reuneix el conjunt més complet d’escultures i objectes d’art
nigerià de diverses èpoques exposat fins ara.

3 La senyoreta Minnie Cunningham a l’Old Bedford, una de les
obres presentades a l’exposició Whistler i Siskert, figures clau
de la pintura britànica de finals del s. XIX i principis del XX.

2 3

1
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Fotografia. Entre les exposicions de foto-
grafia, destaquen l’antològica del fotògraf
japonès Hiroshi Sugimoto i la dedicada al
txec Josef Sudek, les exposicions de les obres
premiades al certamen FotoPres i les mostres
itinerants sobre els pioners de la fotografia
(La fotografia pictoralista a Espanya) o sobre
diversos autors que van realitzar la seva tasca
durant els anys de postguerra, com Alberto
Schommer o Carlos Pérez Siquier.

Música. En el camp musical, la Fundació
ha realitzat la seva tasca de formació d’intèr-
prets, concerts per a grups familiars i escolars
per potenciar la sensibilitat musical i certà-
mens com el ja tradicional Festival de Música
Antiga o el Festival de Músiques del Món.
Darrere d’aquestes i d’altres iniciatives, com
El Messies participatiu, hi ha el desig d’esta-
blir un diàleg entre diferents cultures i for-
mes de vida, d’entendre la música en relació
amb la persona i amb la col.lectivitat.

Nou centre de la Fundació a Barcelona.
L’antiga Fàbrica Casaramona, un edifici de
Josep Puig i Cadafalch del 1905, serà un nou
espai de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona
per a conferències, tallers educatius, exposi-
cions, activitats artístiques i musicals, que s’i-
naugurarà el mes de novembre de 1999 amb
l’exposició del centenari del Futbol Club
Barcelona.

1 Un any més, el públic va participar en la interpretació d’El
Messies, de Händel, dins del tradicional concert de Nadal
celebrat al Palau de la Música de Barcelona.

2 Dins del Festival de Músiques del Món, cal destacar l’ac-
tuació de l’Òpera de Pequín.

3 El retorn imaginari, fotografia de Jorma Puranen exhibida
a l’exposició Cartògrafs i aventurers: narradors d’històries.

3

2

1
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Novament, ha augmentat el nombre de
beques que convoca la Fundació ”la Caixa”
per realitzar estudis de postgrau a l’estran-
ger. Aquest increment, de 100 a 112 beques,
és degut a la represa del programa per a l’am-
pliació d’estudis a França. Així, doncs, en la
XVII edició d’aquest programa de beques,
s’han ofert 50 beques per cursar estudis als
Estats Units, 25 a la Gran Bretanya, 25 a
Alemanya i 12 a França. 

Així mateix, s’han signat sengles convenis
amb la Fundació Estudis Canadencs i amb
l’Associació d’Educació Internacional del
Japó en virtut dels quals es convocaran, res-
pectivament, 10 beques anuals per cursar
estudis de postgrau al Canadà i al Japó. Amb
això, l’oferta de beques per a la propera edi-
ció se situarà ja en 135. El nombre total de
beques concedides des de la primera convo-
catòria supera el miler, amb una inversió eco-
nòmica de més de 4.700 milions de pessetes.

Els Reis d’Espanya van presidir, una vegada
més, la cerimònia de lliurament de beques,
un gest que representa un impuls i un reconei-
xement a la tasca que du a terme la Fundació
en el camp de l’educació i la cultura.

Augment del nombre de beques

1 El grup de becaris que van iniciar els seus estudis a
Alemanya va ser rebut pel burgmestre de l’Ajuntament de
Bonn, Sr. Muller, durant el curs d’orientació acadèmica que
va tenir lloc en aquesta ciutat.

1
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Liquidació del pressupost de
l’Obra Social de l’exercici de 1998
en milions de pessetes

Programes

Socials 8.444

Culturals 3.781

Educatius 3.586

Ciència i Medi ambient 2.965

Total 18.776

Pressupost de l’Obra Social 
per al 1999
en milions de pessetes

Programes

Socials 8.653

Culturals 4.665

Educatius 2.265

Ciència i Medi ambient 6.917

Total 22.500

Actiu

Circulant 16.518

Disponible 126

Comptes a cobrar 5

Altres aplicacions ”la Caixa” 16.387

Fix 21.566

Immobilitzat 29.291

Solars i immobles 21.287

Mobiliari i instal·lacions 8.004

Fons d’amortització (7.725)

Immobles (2.879)

Mobiliari i instal·lacions (4.846)

Total 38.084 

Passiu

Circulant 9.692

Despeses diferides a pagar 4.109

Altres comptes a pagar 81

Fundació ”la Caixa” 5.502

Recursos propis de l’Obra Social 28.392

Fons de l’Obra Social 6.826

Reserves de l’Obra Social 21.566

Total 38.084

Estats financers de l’Obra Social

Relació d’actius i passius de l’Obra Social
a 31 de desembre de 1998, després de la liquidació de l’exercici i abans de l’aplicació del benefici,
en milions de pessetes
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En data 28 de gener de 1999 se sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General de 
”la Caixa” els acords següents:

1r Aprovació de l’informe de gestió, de la memòria, balanç i compte de resultats, tant
individuals com consolidats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de
l’aplicació de resultats.

2n Aprovació de la memòria, dels estats financers i pressupost de l’Obra Social, de 
l’obra nova i de la gestió i liquidació corresponents.

3r Designació i ratificació de membres titulars i suplents del Consell d’Administració i
de la Comissió de Control.

4t Reelecció d’Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.

5è Tributació per l’Impost de Societats en Règim dels Grups de Societats.

6è Autorització al Consell d’Administració perquè pugui acordar l’emissió de qualsevol
tipus de valors, de renda fixa o variable.

7è Aprovació de les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat financera.

8è Delegació de facultats per a l’execució d’acords.

Proposta d’acords de l’Assemblea General


