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DADES MÉS RELLEVANTS DEL GRUP ”LA CAIXA”

Informació Financera
VARIACIÓ

Imports en milions d’euros 2007 2006 ABSOLUTA EN %

Actiu total 248.496 209.123 39.373 18,8
Volum total de Negoci Bancari 385.639 337.260 48.379 14,3

Crèdits sobre clients 161.789 139.765 22.024 15,8
Recursos totals de clients 223.850 197.495 26.355 13,3

Resultat atribuït al Grup ”la Caixa” 2.488 3.025 (537) (17,8)
Resultats extraordinaris 477 1.520 (1.043) (68,7)
Resultat recurrent del Grup ”la Caixa” 2.011 1.505 506 33,5

Ràtio d’eficiència recurrent (en %) 42,9 47,9 (5,0)

Cartera de valors de renda variable:
• Valor de mercat de les societats cotitzades 21.918 18.480 3.438 18,6
• Plusvàlues latents de les societats cotitzades 12.033 9.976 2.057 20,6

Patrimoni net 20.953 14.429 6.524 45,2

Fons propis 14.418 10.769 3.649 33,9

Coeficient de solvència (Ràtio BIS) (en %) 12,1 11,5 0,6
Tier 1 (en %) 9,8 8,3 1,5
Core capital (en %) 8,0 6,2 1,8

ROE (Resultat atribuït recurrent / Fons propis mitjans) (en %) 19,4 19,5 (0,1)
ROA (Resultat net recurrent / Actius totals mitjans) (en %) 1,0 0,9 0,1
RORWA (Resultat net recurrent / Actius ponderats per risc) (en %) 1,5 1,4 0,1

Ràtio de morositat (en %) 0,55 0,33 0,22
Cobertura de la morositat (en %) 281,1 444,4 (163,3)

Nombre

Clients – ”la Caixa” 10.483.337 10.083.517 399.820 4,0
Empleats – ”la Caixa” 24.233 23.229 1.004 4,3

– Grup ”la Caixa” 26.342 25.241 1.101 4,4
Oficines – ”la Caixa” 5.480 5.186 294 5,7
Terminals d'autoservei – ”la Caixa” 8.011 7.493 518 6,9
Parc de targetes – ”la Caixa” 9.809.109 9.007.335 801.774 8,9
Línia Oberta – Canal d’Internet ”la Caixa”

– Clients totals 4.952.808 4.307.341 645.467 15,0
– Clients operatius 2.307.491 1.949.783 357.708 18,3
– Operacions 1.193.508.749 864.466.811 329.041.938 38,1

Responsabilitat Corporativa
Contribució directa de l’activitat de ”la Caixa” al PIB espanyol 0,43% 0,38% 0,05 13,1
Diversitat: % homes / dones de la plantilla 54/46 56/44
Total inversió en formació (milions d’euros) 13,9 12,6 1,3 10,3

Nre. de projectes finançats d’acord amb els Principis d’Equador 28 –

Nre. d’empleats participants del programa de Voluntariat Corporatiu 2.107 1.450 657 45,3

Nre. de microcrèdits finançats 3.099 635 2.420 381

Obra Social
Imports en milions d’euros
Pressupost de l’Obra Social de 2008 i Liquidació 2007 500 399 101 25,3

Programes de la Fundació ”la Caixa” – Exercici 2007 ACTIVITATS, SERVEIS
I COL·LABORACIONS

ASSISTENTS, USUARIS
O BENEFICIARIS

NOMBRE % NOMBRE %

Programes socials 14.808 32,6 7.822.868 31,7
Programes medi ambient i ciència 6.226 13,7 4.830.602 19,6
Programes culturals 5.548 12,2 10.840.264 44,0
Programes educatius i investigació 1.360 3,0 623.293 2,5
Actuacions de la xarxa territorial d’oficines 17.437 38,5 523.110 2,2
Total 45.379 100,0 24.640.137 100,0

Confiança, compromís social i qualitat

2007 Informe anual ”la Caixa”
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CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - ”LA CAIXA”
Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona, Espanya
Telèfon: (34) 93 404 60 00
Fax: (34) 93 339 57 03
Tèlex: 52623-CAVEA E i 50321-CAIX E

Internet
www.laCaixa.es

DADES D’IDENTIFICACIÓ

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”, es va constituir el 27 de juliol de 1990 per la fusió de
la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis
de Catalunya i Balears, fundada el 1904.

Figura inscrita amb el número 1 al Registre de Caixes d’Estalvis de Catalunya de la Direcció General de Política Finan-
cera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

El 16 de novembre de 1990 va ser inscrita, amb el número 3003, al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20.397,
foli 1, full n.B-5614, inscripció 1a. Pel que fa al Registre Especial de Caixes Generals d’Estalvi Popular del Banc
d’Espanya, li correspon el número de codificació 2100.

Els Estatuts de ”la Caixa” han estat aprovats pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Es poden consultar al mateix Departament, al Banc d’Espanya i al Registre Mercantil.

El Consell d’Administració convoca l’Assemblea General Ordinària per a la seva celebració dins del primer semestre
natural de l’any. L’anunci de la convocatòria es publica al «Boletín Oficial del Estado», al «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» i, com a mínim, en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit d’actuació de l’Entitat, en el termini i
condicions establerts als Estatuts de ”la Caixa”. Així mateix pot convocar l’Assemblea General Extraordinària sempre
que ho estimi convenient, d’acord amb el que disposen els Estatuts, i dins dels mateixos terminis i condicions esta-
blerts per a l’Assemblea General Ordinària.

”la Caixa” és membre del Fons de Garantia de Dipòsits de Caixes d’Estalvi.
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L’exercici 2007, primer any del Pla Estratègic 2007-2010 del
Grup ”la Caixa”, ha estat excel·lent, amb importants avenços
en l’objectiu estratègic de desenvolupament del Triple Balanç:
Econòmic, Social i Sostenible. Això permet afrontar amb elevades
garanties d’èxit els reptes de creixement i desenvolupament
del Grup ”la Caixa” en l’entorn complex i exigent que anticipa
l’exercici 2008.

Isidre Fainé Joan Maria Nin
President Director General
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Balanç Econòmic: 2007, un any de creixement amb qualitat

L’entorn de negoci de 2007 ha estat impactat per fortes tensions en els mercats financers concentrades en el
segon semestre arran de la crisi de les hipoteques subprime als Estats Units i la seva posterior extensió a la res-
ta de mercats via crisi de confiança, liquiditat i risc de crèdit. A més, durant el 2007 s’ha registrat un augment
dels tipus d’interès, un alentiment del creixement econòmic i una gran competència. En aquest complicat en-
torn el negoci bancari de ”la Caixa” ha registrat un fort i sostingut creixement de l’activitat i dels resultats en
tot el territori. En relació amb la gestió de la cartera de participades en destaca l’èxit de la col·locació, amb una
Oferta Pública de Subscripció d’accions (OPS), del 22% del capital de Criteria CaixaCorp, amb més de 400.000
accionistes nous i la seva sortida a borsa l’octubre de 2007, havent-se incorporat a l’IBEX 35 el 2008.

El resultat net atribuït al Grup ”la Caixa” el 2007 se situa en 2.488 milions d’euros, amb 477 milions de resul-
tats extraordinaris. El resultat recurrent ha estat de 2.011 milions d’euros, un 33,5% més, caracteritzat per
una gran qualitat del creixement i per l’aplicació d’elevats nivells de prudència. L’activitat comercial s’ha in-
tensificat, amb un increment del 14,3% del volum de negoci bancari gestionat que arriba als 385.639 milions
d’euros, amb 10,5 milions de clients i 5.480 oficines. Fruit d’una gestió conservadora dels riscs i de la solvèn-
cia, la ràtio de morositat i la seva cobertura continuen essent de les millors del sistema financer espanyol, i
el fort augment del patrimoni net ha permès una excel·lent evolució de la solvència amb un core capital del
8,0% i una excel·lent posició de liquiditat total que ha assolit els 25.146 milions d’euros. L’aportació a l’Obra
Social per a l’exercici 2008 ascendeix a 500 milions d’euros, un 25% del resultat recurrent del Grup.

La qualitat, solidesa i fortalesa de l’evolució de l’activitat i dels resultats del Grup ”la Caixa” són la constatació
de l’estratègia de creixement eficient, rendible i solvent.

La fortalesa del Negoci Bancari

Les claus estratègiques del Negoci Bancari del Grup ”la Caixa” són enfortir la vocació de servei personalitzat
de qualitat i innovador adaptat a les necessitats dels clients mitjançant una eficient distribució multicanal, on
l’oficina és el nucli de la relació amb el client amb un suport tecnològic capdavanter. La gestió comercial prio-
ritza els negocis amb els particulars/famílies, autònoms i empreses, focalitzant una especial atenció a les pimes.

EL GRUP ”LA CAIXA” EN L’EXERCICI 2007
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L’exercici 2007 ha destacat pel gran creixement de l’activitat comercial del Grup amb un fort augment del
negoci gestionat. Així, el Grup disposa de 5.480 oficines a finals de 2007, la xarxa més extensa del sistema
financer espanyol. La gran capil·laritat del model és una font de creació d’ocupació i riquesa a tot el territori.
La plantilla del Grup arriba als 26.342 empleats, essent ”la Caixa” un dels generadors de llocs de treball més
importants de l’Estat espanyol. El lideratge en la gestió multicanal queda palès en el lideratge nacional de
terminals d’autoservei, amb 8.011 terminals, i en la utilització massiva del canal d’Internet mitjançant Línia
Oberta (www.laCaixa.es), amb 5 milions de clients amb contracte, dels quals 2,3 milions han estat usuaris ope-
ratius, havent realitzat 1.194 milions d’operacions el 2007, un 38,1% més. El gran suport multicanal és la base
de l’eficiència comercial de les oficines amb prioritat en l’atenció personalitzada als nostres clients.

Amb aquesta sòlida estructura, ”la Caixa” ha aconseguit el 2007 un fort creixement de la seva activitat en
tots els territoris de l’Estat espanyol a partir de l’ampliació de la gran base de clients. Així, el nombre de clients
arriba als 10,5 milions, amb 400.000 més que el 2006, reflectint la seva confiança en l’Entitat.

Així mateix, la segmentació dels clients ha permès focalitzar l’activitat comercial en la satisfacció personalitzada
de les seves necessitats, alhora que proporciona una gran estabilitat i facilita l’augment del volum de negoci
bancari gestionat (recursos de clients més inversió creditícia), que ha arribat als 385.639 milions d’euros, amb
un increment en l’exercici 2007 del 14,3%. La confiança dels clients continua essent el pilar del creixement
dels recursos totals gestionats, que se situen en 223.850 milions d’euros, un 13,3% més. Els crèdits a clients,
que materialitzen el compromís de ”la Caixa” amb el desenvolupament econòmic del territori, se situen en
161.789 milions d’euros, un 15,8% més. L’elevat volum de negoci en recursos i crèdits, el gran nombre d’ofici-
nes del Grup ”la Caixa” i el ritme de creixement registrat, permeten mantenir elevades quotes de mercat. Així,
tot i l’entorn creixent de competència, les quotes de mercat de crèdits i dipòsits de clients se situen en el 9,1%
i el 10,5%, respectivament, del total d’entitats de dipòsit.

Pel que fa al desenvolupament dels mitjans de pagament, el parc de targetes arriba als 9 milions, 802.000 més que
el 2006. Durant l’exercici 2007 s’ha ampliat la seva oferta i s’han incrementat encara més les possibilitats de contrac-
tació per oferir un servei integral al client posant al seu abast una àmplia i completa operativa. ”la Caixa” és l’entitat
líder del sistema financer espanyol per facturació de targetes bancàries, amb una quota de mercat del 17,6%.

La qualitat del servei és el marc en el qual ”la Caixa” desitja que es desenvolupin totes les seves relacions
amb tercers, amb voluntat de contínua millora per mantenir la confiança dels nostres clients. El resultat de les
207.000 enquestes internes realitzades als clients el 2007 mostra un alt nivell de satisfacció en la qualitat del
servei percebuda, ja que el 66% dels clients atorguen a ”la Caixa” una nota superior a 8 sobre 10.

Gestió activa de la Cartera de Participades

L’actuació del Grup ”la Caixa” en l’àmbit de la cartera de participades, gestionada per Criteria CaixaCorp, el
braç inversor del Grup, es concreta en inversions en sectors bàsics per a la societat i infraestructures, juntament
amb el desenvolupament de l’expansió bancària internacional, i es caracteritza per una gestió activa del valor,
el risc i la liquiditat, amb l’objectiu de diversificar els ingressos i generar valor.

El valor de mercat a 31 de desembre de 2007 de la cartera de participacions cotitzades del Grup ”la Caixa”, a través
de Criteria CaixaCorp, ascendia a 21.918 milions d’euros amb unes plusvàlues latents de 12.033 milions d’euros.

En relació amb els moviments de la cartera de participades destaquen en l’exercici 2007 les vendes de l’1,05%
de Suez, del 2,01% d’Atlantia, del 30% d’Occidental Hoteles i del 20% de Caprabo, generant unes plusvàlues
netes totals de 360 milions d’euros. Pel que fa a les adquisicions més significatives és destacable la compra a
Fortis del 50% del grup CaiFor per 950 milions d’euros. CaiFor, filial 100% del Grup ”la Caixa”, és líder en el
mercat d’assegurances de vida i plans de pensions a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa.
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El 2007 també es va incrementar la participació a Agbar fins el 27,7% (+4,21%). Aquest percentatge s’ha
situat el gener de 2008 en el 44,1% després de la liquidació de l’OPA sobre Agbar presentada conjuntament
per Criteria CaixaCorp, Hisusa i Suez.

Així mateix, destaca la compra del 8,9% de The Bank of East Asia (BEA), per 628 milions d’euros. BEA, amb
més de 200 oficines i 8.900 empleats, és el primer banc privat independent de Hong Kong i un dels bancs
estrangers millor posicionat a la Xina, on compta amb més de 50 oficines. Aquesta operació s’emmarca dins
l’estratègia d’expansió internacional del Grup i ha estat potenciada amb la firma d’un acord comercial estratè-
gic de col·laboració entre ”la Caixa” i BEA.

Gran qualitat dels resultats recurrents

La positiva evolució del Grup durant el 2007 queda reflectida en el gran increment del resultat recurrent que
ascendeix a 2.011 milions d’euros, un 33,5% més, amb creixements de dos dígits en tots els marges del comp-
te de resultats.

El marge d’explotació recurrent augmenta un 37,4% fonamentat en la intensa activitat comercial, en l’ade-
quada gestió dels preus de les operacions i dels serveis i en el control de les despeses, alhora que incorpora un
creixement del 23,1% dels ingressos totals recurrents de la cartera de participades.

L’eficiència recurrent, ha millorat significativament durant el 2007, amb una reducció de la ràtio d’eficiència de
5,0 punts fins al 42,9%. Aquesta és la confirmació de l’elevat potencial de millora derivat, entre d’altres, de
la maduració del negoci bancari provinent de les oficines obertes en els darrers anys, així com de la racionalit-
zació i optimització de les despeses i de la gestió activa dels ingressos buscant noves línies i fonts de negoci i
servei.

Després de registrar dotacions per insolvències i altres riscs de negoci amb criteris d’elevada prudència i
l’impacte dels impostos i de resultat de minoritaris, el resultat recurrent atribuït al Grup ”la Caixa” se situa en
2.011 milions d’euros, amb un elevat ROE del 19,4%.

Excel·lent nivell de solvència i ratings

La solvència del Grup s’ha reforçat considerablement durant l’exercici 2007 per l’excel·lent evolució del bene-
fici recurrent, que permet cobrir els requeriments derivats del creixement orgànic, pels resultats extraordinaris
i d’altres operacions de cartera i pels recursos procedents de l’OPS de Criteria CaixaCorp per un import total
de 3.848 milions d’euros. El core capital (recursos propis de màxima categoria) ha augmentat en 1,8 punts
fins al 8,0%. El Tier 1 i la Ràtio de Solvència (Ràtio BIS) se situen en uns elevats 9,8% i 12,1%, respectivament.
Aquesta elevada base de capital i la seva qualitat es veu reforçada per la flexibilitat financera de la seva gestió
derivada de les importants plusvàlues latents de la cartera de participades.

La propera adopció del Nou Acord de Capital de Basilea (Basilea II) promourà el perfeccionament en la gestió
dels riscs i la determinació més acurada del capital necessari per a la seva cobertura comportant una millora de
la solvència del Grup ”la Caixa” atenent al seu baix perfil de risc i a la seva gestió avançada.

Els ratings de llarg termini del Grup ”la Caixa” –Aa1 de Moody’s (millorat el 2007), AA– de Standard & Poor’s i
AA– de Fitch, tots amb perspectiva estable– es mantenen entre els millors del mercat financer. Totes les agènci-
es de rating fan una valoració molt positiva de la posició bancària del Grup a Espanya, de l’èxit de l’estratègia i
de la bona gestió, el baix perfil de risc, l’elevada liquiditat i l’alta rendibilitat del Grup.
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Gestió dels Riscs de Negoci

En un entorn complicat i canviant, durant l’exercici 2007 el Grup ”la Caixa” ha continuat gestionant els riscs
del negoci de forma activa i conservadora.

Així, pel que fa al risc de crèdit, després de l’aplicació de criteris d’elevada prudència, tant pel que fa a la
classificació com a les dotacions, el Grup continua gaudint d’unes ràtios de morositat (0,55%) i de cobertura
(281%) que es mantenen entre els millors del sistema financer espanyol.

Per altra banda, la liquiditat total del Grup arriba a un extraordinari nivell de 25.146 milions d’euros (+7.312 el
2007), un 10,1% de l’actiu, fruit d’una gestió anticipada i conservadora de la liquiditat tant del negoci bancari
tradicional com de l’activitat institucional amb diversificació de productes, mercats i venciments.

El Grup ”la Caixa” ha continuat gestionant de forma activa i controlada la resta de riscs dels seus negocis.

Balanç Social: generació de valor per a la societat, tot cobrint les necessitats bàsiques
de les persones

El nostre compromís social s’ha reforçat el 2007, havent destinat 400 milions d’euros a l’Obra Social
”la Caixa”, amb dedicació prioritària a accions socials. El pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2008
arriba a 500 milions d’euros, un 25% més, amb dedicació prioritària a les activitats socioassistencials.

La lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Entre les noves iniciatives que s’han posat en marxa aquest any destaquen, per la seva envergadura i impacte
social, el programa de lluita contra la pobresa, centrat en la pobresa infantil, i la creació de MicroBank, el
banc social de ”la Caixa”, especialitzat en microcrèdits socials i financers. Aquests nous programes tenen com
a finalitat promoure la igualitat d’oportunitats. L’un ofereix la possibilitat d’accedir a un seguit d’ajuts que
garanteixen els elements bàsics per a l’alimentació i la higiene dels més menuts i dóna suport a la família en la
formació i l’atenció dels nens. L’altre afavoreix els crèdits personals a persones emprenedores que no tenen ac-
cés al crèdit. La col·laboració amb entitats de caràcter social que, fan de mitjanceres, ajuda a millorar l’eficàcia
dels programes.

Els sectors de població amb més dificultats per accedir a l’actual mercat d’habitatges, a causa dels elevats
preus de venda/lloguer són els joves menors de 35 anys i les persones més grans de 65. Per pal·liar aquesta
situació, l’Obra Social mitjançant el seu programa d’Habitatge Assequible facilita a aquestes persones l’accés a
pisos de lloguer amb uns preus inferiors als del mercat.

Atenció als joves

Altres novetats del 2007 són el programa de prevenció de la drogodependència, adreçat als joves i les
seves famílies; les noves CiberCaixa Escolars, que proporcionen recursos informàtics i educatius a nens de
col·lectius socialment fràgils i ajuden la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus pares; i CaixaEscena,
l’objectiu del qual és promoure els valors en l’àmbit escolar, a través del teatre. Aquests tres programes també
tenen trets en comú: s’adrecen a la gent jove i als seus pares, amb voluntat d’afavorir la comunicació i el dià-
leg, des d’una perspectiva que combina els aspectes educatius i socials.



El Grup ”la Caixa”en l’exercici 2007

Informe anual ”la Caixa” 2007 9

Promoure el diàleg i crear una nova consciència ciutadana

Promoure el diàleg, crear una nova consciència ciutadana, estimular el coneixement són conceptes clau en les
actuacions que la Fundació ”la Caixa” du a terme en tots els camps on actua. En el programa d’Immigració,
per exemple s’ha potenciat una xarxa de mediadors interculturals per millorar la comunicació entre la població
d’acollida i els nouvinguts i, d’aquesta manera afavorir la convivència i la cohesió social. Aquesta figura del
mediador esdevé també molt important en el programa d’inserció laboral Incorpora, que reforça el paper dels
insertors laborals, persones de confiança que fan costat a les persones que busquen feina. Aquest caràcter
dialogant i obert, que és un element fonamental en les actuacions de l’Obra Social ”la Caixa”, es manifesta
també en el camp de la ciència i el medi ambient, de l’educació i de la cultura.

Sensibilització pel Medi Ambient i divulgació científica

Els programes de ciència i medi ambient parteixen d’una voluntat divulgativa i volen sensibilitzar la gent sobre
la necessitat d’aprendre a conviure, respectant l’entorn. CosmoCaixa Madrid i CosmoCaixa Barcelona són
tribunes obertes als creadors d’opinió científica. Espais per aprendre i obrir els ulls a la complexitat del món.
L’Obra Social actua també en la recuperació dels nostres hàbitats terrestres i marins. Una de les novetats dels
darrers anys ha estat integrar persones de grups en risc d’exclusió social, que gràcies al programa de protecció
d’espais naturals, realitzen una tasca atractiva i enriquidora en benefici de la comunitat.

Suport a l’educació

En l’àmbit educatiu, es fomenten els valors, alhora que s’afavoreix l’excel·lència acadèmica i la igualtat
d’oportunitats mitjançant un ampli programa de beques. Les beques de Fundació ”la Caixa” tenen com a
destinataris els joves que volen cursar estudis a les universitats espanyoles o ampliar-los a l’estranger, joves
estudiants de periodisme i persones en situació d’exclusió social, gràcies a les noves beques per a reclusos.

La cultura com a eina d’acció social

Les activitats culturals, tenen com a objectiu trencar la barrera que encara avui separa moltes persones de
l’art i de la música i tampoc no es poden considerar al marge de la missió social de la nostra entitat. El 2007
han culminat les obres de CaixaForum Madrid, la nova seu de l’Obra Social ”la Caixa” a la capital d’Espanya,
inaugurada el 13 de febrer de 2008, que volem que sigui un referent de qualitat i de capacitat de connexió i
de comunicació amb el públic. En els darrers anys l’Obra Social ”la Caixa” ha renovat la seva xarxa d’equipa-
ments, que acullen una activitat cada cop més àmplia i diversa, oberta a tota mena de visitants.

Una llarga tradició de servei

L’Obra Social ”la Caixa” té esperit pioner i desenvolupa els seus programes per donar resposta a les necessitats
emergents de la societat. Al mateix temps compta amb programes de llarga tradició que han esdevingut els
signes d’identitat de la seva vocació social. Els programes adreçats a la gent gran, a les persones depen-
dents i als seus cuidadors, i als col·lectius socialment més fràgils o desprotegits proporcionen recursos per
a poder fer front a situacions de precarietat o d’aïllament i afavoreixen l’autonomia personal dels beneficiaris.
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En aquest sentit cal destacar també el programa de Cooperació Internacional, que el 2007 va complir deu
anys. Al llarg d’aquest període s’ha aconseguit impulsar un gran nombre de projectes per millorar la qualitat
de vida en els països en vies de desenvolupament, s’ha creat una xarxa social amb ONG’s de tot l’Estat i s’han
abordat temes de gran importància per al futur, com la formació de dirigents o la preparació de voluntaris.

Totes aquestes actuacions completen un any més la tasca de l’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”, que el 2007
ha desenvolupat 45.379 activitats a 1.811 localitats espanyoles i ha beneficiat més de 24 milions de persones.

Balanç sostenible: compromís i responsabilitat social en el si de la nostra actuació

L’actuació de ”la Caixa” respon a la voluntat de materialitzar els seus valors corporatius: els valors de
”la Caixa” són la confiança, basada en l’honestedat i el respecte a les persones, el compromís social fet
palès en el conjunt de tota l’activitat, i la qualitat basada en la professionalitat i la innovació, amb els clients,
els empleats i la societat, a través d’actuacions en l’àmbit financer i social.

Així, al llarg del 2007, ”la Caixa” ha seguit avançant en la integració social i econòmica de les persones, el
desenvolupament professional i personal dels empleats, i el foment del progrés general.

Facilitar la integració econòmica i social de les persones

”la Caixa” considera que l’accés al sistema bancari és un símptoma de normalitat en la vida diària de les
persones i per això promou una oferta de productes i serveis per a col·lectius en risc d’exclusió que permetin
millorar la seva situació econòmica i social. Aquest és el punt de partida de MicroBank, el banc social de
”la Caixa”: una iniciativa que vol impulsar projectes personals, familiars i d’autoocupació. La principal activitat
de MicroBank és la concessió de microcrèdits socials i financers.

Facilitar la integració dels immigrants també és un objectiu prioritari per ”la Caixa”, i en aquest sentit, l’envia-
ment de remeses és un factor crucial per al desenvolupament econòmic dels països receptors, perquè propicia la
creació de noves xarxes bancàries i incrementa la cultura financera de les persones. Durant el darrer any, s’han
enviat més de 100.000 remeses mensuals a través de ”la Caixa”. A més de les remeses, s’han seguint desenvolu-
pant nombroses iniciatives per donar suport a persones procedents d’altres països que necessiten integrar-se a la
nostra societat com ara el portal Intégrate XXI que ofereix informació i recursos d’utilitat per a la població immi-
grant, i és un punt de trobada virtual entre aquests i les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre.

Accessibilitat als serveis financers

L’expansió de ”la Caixa” s’ha realitzat tenint en compte les persones que tenen necessitats especials. Durant
l’any 2007, s’ha seguit implementant millores per facilitar l’accés als serveis bancaris de les persones discapa-
citades. Així, totes les oficines noves incorporen el concepte de «cota zero» –eliminació del desnivell entre les
voreres i l’interior de les oficines–. Pel que fa als més de 8.000 caixers automàtics, tots tenen el teclat adaptat
per a persones amb dificultats visuals que els permet tenir accés a les funcionalitats bàsiques. També en banca
online, l’Entitat ha afegit aquest any noves funcions d’accessibilitat a tots el seus serveis per Internet.

Sostenibilitat social i mediambiental

Per a ”la Caixa” el respecte pel medi ambient és una realitat que abasta des de mesures concretes pensades
per a tota la xarxa d’oficines fins als projectes més ambiciosos de l’Obra Social. El compromís de ”la Caixa”



El Grup ”la Caixa”en l’exercici 2007

Informe anual ”la Caixa” 2007 11

amb la sostenibilitat s’ha reforçat també aquest any 2007 amb l’adhesió als Principis d’Equador. D’acord amb
aquests principis, l’Entitat es compromet a que tots els project finance superiors a 10 milions de dòlars finan-
çats tinguin una avaluació d’impacte social i mediambiental positives, d’acord amb les normes de la Internatio-
nal Finance Corporation.

Una bona empresa per treballar

”la Caixa” afavoreix el desenvolupament personal i professional de totes les persones que treballen a l’Entitat,
i propicia la conciliació de la seva vida laboral i familiar. Seguint la tendència dels darrers anys, també aquest
any 2007 el creixement de la plantilla, 1.004 nous empleats, ha estat un reflex de la creixent expansió de
”la Caixa”, que l’ha convertit en una de les empreses que ha generat més llocs de treball estables a Espanya.

En relació a la igualtat d’oportunitats, des de l’any 2006 ”la Caixa” està certificada pel Ministeri de Treball i
Afers Socials en el Programa Òptima, com empresa col·laboradora en promoure la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones. A través d’aquest programa, ”la Caixa” es compromet a dur a terme accions positives en as-
pectes com els processos de selecció, comunicació, formació i promoció professional. Cal destacar també que
aquest any 2007 ”la Caixa” ha pactat amb els sindicats un ampli protocol d’Igualtat i Conciliació per facilitar
als seus empleats la conciliació de la vida laboral i la personal. Aquest és un protocol que concreta noves mesu-
res d’igualtat, permisos, excedències i programes de formació per promoure el benestar dels empleats.

Totes aquestes mesures han contribuït a que, per segon any consecutiu, l’estudi del Monitor Español de Repu-
tación Corporativa MERCO, hagi designat a ”la Caixa” com l’entitat més valorada per treballar. Segons aquest
informe, que avalua la reputació de les empreses espanyoles des del punt de vista dels empleats, públic en
general i responsables de Recursos Humans, ”la Caixa” és l’entitat més desitjada per treballar i també la més
valorada per la seva pròpia plantilla.

Objectius per al 2007 del Pla Estratègic 2007-2010 aconseguits

Així doncs, la intensa gestió del Grup ”la Caixa” en l’exercici 2007 ha permès aconseguir tots els objectius
marcats en el Pla Estratègic 2007-2010, ha augmentat la seva gran fortalesa i sanitat financera i ha reforçat
la seva enorme capacitat de gestió comercial basada en l’èxit del seu model de negoci. A més, ha continuat
ampliant el seu compromís amb la societat a través de l’Obra Social ”la Caixa”, tot mantenint l’excel·lent
reconeixement del mercat.

Tot això juntament amb els plantejaments de desenvolupament i diversificació de negocis establerts al Pla
Estratègic 2007-2010, permet afrontar amb elevades garanties d’èxit els reptes de creixement i desenvolupa-
ment del Grup ”la Caixa” en l’entorn complex i exigent que anticipa l’exercici 2008.
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En l’Assemblea hi estan representats els grups d’interès que hi
conflueixen, que la llei catalana de caixes d’estalvis agrupa al
voltant de 4 sectors:

a) els impositors;
b) les entitats fundadores i altres d’interès social;
c) les Corporacions Locals;
d) el personal de l’Entitat.

Els tres primers es troben sempre referits a l’àmbit d’actuació terri-
torial de ”la Caixa” i aquest mateix requisit va implícit en el quart.
D’acord amb la llei, els percentatges de representació de cada un
d’aquests sectors han d’estar compresos dins dels límits següents:

a) entre el 30% i el 40% en representació dels impositors;
b) entre el 25% i el 35% en representació de les entitats funda-

dores i altres d’interès social;
c) entre el 15% i el 25% en representació de les corporacions

locals;
d) entre el 5% i el 15% en representació del personal.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ha concretat en els
seus Estatuts aquests percentatges de la manera següent, sobre
un total de 160 membres de l’Assemblea:

a) 58 consellers generals representants dels impositors, la qual
cosa representa un 36,25%.

b) 48 representants de les entitats fundadores i altres d’interès
social, la qual cosa suposa un 30%.

ÒRGANS DE GOVERN

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és una enti-
tat de caràcter financer, sotmesa al Decret Legislatiu 1/1994, de
6 d’abril, de Caixes d’Estalvis de Catalunya i inscrita en el registre
especial de la Generalitat de Catalunya. Com a Caixa d’Estalvis és
una institució financera de caràcter social i de naturalesa funda-
cional, sense ànim de lucre, no dependent de cap altra empresa,
dedicada a la captació, a l’administració i a la inversió dels estalvis
que li són confiats.

El govern, règim, administració, representació i control de
”la Caixa” corresponen, d’acord amb les competències esta-
blertes a la llei i als Estatuts, a l’Assemblea General, al Consell
d’Administració i a la Comissió de Control.

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i decisió de
”la Caixa”. Sense perjudici de les facultats generals de govern,
són competència seva de forma especial i exclusiva les funcions
següents:

• Nomenar els vocals del Consell d’Administració i els membres de
la Comissió de Control.

• Apreciar les causes de separació i revocació dels membres dels
òrgans de govern abans del compliment del seu mandat.

• Aprovar i modificar els Estatuts i el Reglament regulador del siste-
ma d’eleccions dels membres dels òrgans de govern.

• Acordar el canvi de domicili social.
• Acordar la transformació de l’Entitat, la fusió amb altres o qual-

sevol decisió que afecti la seva naturalesa, així com la dissolució i
la liquidació.

• Definir les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat.
• Aprovar la gestió del Consell d’Administració, la memòria, el

balanç anual i el compte de resultats, i l’aplicació d’aquests a les
finalitats pròpies de ”la Caixa”.

• Aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus pressupostos anuals i
la liquidació d’aquests.

• Confirmar el nomenament del Director General de la Institució.
• Designar, a proposta del Consell d’Administració, les Entitats

d’Interès Social que puguin nomenar consellers generals.
• Qualsevol altre assumpte que sigui sotmès a la seva consideració

pels òrgans facultats per fer-ho.

Els membres de l’Assemblea, que tenen la denominació de
Consellers Generals, vetllen per la salvaguarda dels interessos
dels dipositants i clients, per la consecució dels fins d’utilitat
social de l’Entitat en el seu àmbit d’actuació i per la integritat
del seu patrimoni, a la vegada que fixen les normes directrius de
l’actuació de l’Entitat.
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«L’ASSEMBLEA GENERAL ÉS L’ÒRGAN
SUPREM DE GOVERN I DECISIÓ DE ”LA CAIXA”»



Govern Corporatiu de ”la Caixa”

Informe anual ”la Caixa” 2007 17

consellers generals i reuneixin els requisits adequats de profes-
sionalitat.

• 3 vocals representants dels empleats, elegits entre els consellers
generals d’aquest sector.

A més dels membres, assisteix a les reunions el Director General
de ”la Caixa” que segons llei té veu i vot.

La Comissió d’Obres Socials i la Comissió Executiva són comis-
sions delegades del Consell d’Administració.

Comissió d’Obres Socials

La Comissió d’Obres Socials té com a funció proposar al Con-
sell d’Administració, per a la seva aprovació, les obres noves
d’aquesta naturalesa per a les quals s’hagi demanat suport a
”la Caixa”, i els pressupostos de les ja existents, així com la
seva gestió i administració d’acord amb criteris de racionalitat
econòmica i màxim servei als interessos generals del territori on
es desenvolupen.

La Comissió d’Obres Socials està integrada pel President del
Consell d’Administració i vuit persones elegides pel Consell
d’Administració d’entre els seus membres, en proporció als sec-
tors que l’integren. Assisteixen a les reunions el Director Gene-
ral de ”la Caixa” i el Director Executiu responsable de l’Obra
Social.

«EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ ACORDA LES ACTUACIONS
PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FINALITATS

I OBJECTIUS DE ”LA CAIXA”»
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c) 34 representants de les corporacions locals, la qual cosa
suposa un 21,25%.

d) 20 representants dels empleats, la qual cosa suposa un
12,5%.

Les Assemblees Generals podran ser Ordinàries i Extraor-
dinàries. Les Assemblees Ordinàries es duran a terme un cop a
l’any dins el primer semestre natural per procedir a l’aprovació,
si s’escau, de la memòria, el balanç, el compte de resultats,
el projecte de dotació de l’Obra Social i a la renovació, si
correspon fer-ho, de càrrecs del Consell d’Administració i de la
Comissió de Control, així com la discussió i resolució dels altres
assumptes i propostes que figurin a l’ordre del dia. Les Assem-
blees Extraordinàries se celebraran tantes vegades com siguin
convocades, i solament podran tractar de l’objecte per al qual
hagin estat reunides.

Consell d’Administració

El Consell d’Administració és, d’acord amb la llei, l’òrgan delegat
de l’Assemblea General que té encomanat el govern, la gestió
i l’administració de la caixa d’estalvis, i pot estar format per un
mínim de 10 i un màxim de 21 membres, i la seva composició ha
de reflectir la composició de l’Assemblea.

El Consell de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està
format per 21 membres. És procedent constatar que, sent la
caixa d’estalvis de més dimensió de tot l’Estat espanyol, resulta
raonable que s’hagi optat per al nombre màxim de membres
del Consell –de la mateixa manera que també s’ha fet amb
l’Assemblea General– per aconseguir una major representati-
vitat en els òrgans de govern, tant des del punt de vista dels
quatre sectors d’interès representats, com des del punt de vis-
ta geogràfic, pels territoris en què l’Entitat desenvolupa la seva
activitat, atesa la relació íntima de les caixes amb el territori de
la seva activitat que es posa de manifest, de manera especial,
en la distribució de la seva Obra Social.

Formen part del Consell d’Administració:

• 8 vocals representants dels impositors, dels quals 6 seran ele-
gits, necessàriament, entre els consellers generals d’aquest
sector i 2 podran ser-ho entre persones que no siguin consellers
generals i reuneixin els requisits adequats de professionalitat.

• 6 vocals representants de les entitats fundadores o institucions
d’interès social, elegits entre els consellers generals d’aquest
sector.

• 4 vocals representants de les Corporacions Locals, dels quals,
2 seran elegits, necessàriament, entre els consellers generals
d’aquest sector i 2 podran ser-ho entre persones que no siguin
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Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan delegat permanent del Con-
sell d’Administració. Les seves facultats són totes aquelles que
hagin estat delegades pel Consell d’Administració.

La Comissió Executiva està integrada pels següents membres
del Consell d’Administració: el President, els Vicepresidents i
4 vocals, pertanyents a cadascun dels sectors representats a
l’Assemblea. Assisteix a les reunions el Director General de
”la Caixa”.

La Comissió d’Inversions i la Comissió de Retribucions són
comissions creades en el si del Consell d’Administració amb
funcions d’informació.

Comissió d’Inversions

Té la funció d’informar al Consell d’Administració o a la Comis-
sió Executiva sobre les inversions o desinversions que, de con-
formitat amb la normativa vigent, tinguin un caràcter estratègic
i estable. També informarà sobre la viabilitat financera de les
esmentades inversions i sobre la seva adequació als pressupos-
tos i plans estratègics de l’Entitat. La normativa vigent estableix
que s’entén com a estratègica l’adquisició o venda de qualsevol
participació significativa d’una societat cotitzada o la participa-
ció en projectes empresarials amb presència en la gestió o en
els seus òrgans de govern quan impliquin una participació total
de ”la Caixa” que superi el 3% dels recursos propis computa-
bles.

La Comissió d’Inversions està integrada pel President del Consell
d’Administració i per 2 consellers, els quals han de ser escollits
atenent la seva capacitat tècnica i experiència professional.
Assisteix a les reunions el Director General de ”la Caixa”.

Comissió de Retribucions

Té la funció d’informar al Consell d’Administració o a la
Comissió Executiva sobre la política general de retribucions i
d’incentius dels membres del Consell d’Administració i del per-
sonal directiu.

La Comissió de Retribucions està integrada pel President
del Consell d’Administració i per 2 consellers. Assisteix a les
reunions el Director General de ”la Caixa”.

Comissió de Control

La Comissió de Control s’estableix com un òrgan de supervisió
del Consell d’Administració independent d’aquest i que no hi
està subordinat. Aquesta funció de supervisió no només es con-
creta en els aspectes de tipus econòmic sinó que té un paper
preponderant, a més, en els processos electorals i pot arribar a
proposar al Departament d’Economia i Finances de la Generali-
tat de Catalunya la suspensió dels acords del Consell en el cas
que considerés que vulneren les disposicions vigents.

La seva composició ha de reflectir amb criteris proporcionals la
representació dels diferents grups d’interès a l’Assemblea. A
més, no hi pot haver duplicitat de condició, és a dir, cap entitat
pot tenir representants en el Consell i en la Comissió de Control
a la vegada.

Per al compliment d’aquestes funcions, la Comissió de Control
té les següents facultats:

• Supervisar la gestió del Consell d’Administració, tot vetllant
per l’adequació dels seus acords a les directrius i resolucions de
l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat.

• Vigilar el funcionament i la tasca desenvolupada pels òrgans
d’intervenció de l’Entitat.

• Assabentar-se dels informes d’auditoria externa i de les reco-
manacions que formulin els auditors.

• Revisar el balanç i el compte de resultats de cada exercici anual i
formular les observacions que consideri adequades.

• Elevar a l’Assemblea General la informació relativa a la seva ac-
tuació, com a mínim, un cop a l’any.

• Requerir del President la convocatòria de l’Assembla General,
amb caràcter extraordinari, quan ho consideri convenient.

• Controlar els processos electorals per a la composició de
l’Assemblea General i del Consell d’Administració, junt amb el
Departament d’Economia i Finances. Així mateix, la Comissió
de Control sortint controlarà el procés per a la composició de la
Comissió de Control renovada.

• Assabentar-se dels informes de la comissió delegada d’obres
socials i emetre la seva opinió.

• Proposar al Departament d’Economia i Finances la suspensió
dels acords del Consell d’Administració en el supòsit que vulne-
rin les disposicions vigents.

• Totes aquelles funcions atribuïdes al Comitè d’Auditoria per
la disposició addicional divuitena de la Llei 24/1988, de 28 de
juliol, del Mercat de Valors, en allò que no resultin ja atribuïdes
per les funcions anteriors, com són:
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a) Informar a l’Assemblea General en les qüestions que es plan-
tegin en el seu si en matèria de la seva competència.

b) Proposar al Consell d’Administració, perquè alhora ho sotme-
ti a l’Assemblea General, el nomenament d’auditors de
comptes externs.

c) Supervisar els serveis d’auditoria interna.
d) Coneixement del procés d’informació financera i dels siste-

mes de control intern.
e) Relacions amb els auditors externs per rebre informació

sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva indepen-
dència, les relacionades amb el procés de l’auditoria així com
aquelles altres comunicacions previstes a la normativa vigent.

• Qualsevol altra que li atribueixi l’Assemblea General dins de les
directrius marcades als apartats anteriors.

La Comissió de Control està integrada per 9 persones elegides
per l’Assemblea General entre els seus membres que no tin-
guin la condició de vocals del Consell d’Administració, amb la
següent distribució:

• 3 membres del sector d’impositors.
• 3 membres del sector d’entitats fundadores i d’interès social.
• 2 membres del sector de corporacions locals.
• 1 membre del sector d’empleats.

A més dels òrgans esmentats anteriorment, també cal destacar la
figura del Director General de ”la Caixa”, com a figura executiva
i a qui la llei atribueix l’execució dels acords del Consell així com

l’exercici d’aquelles altres funcions que els estatuts o els regla-
ments de l’Entitat li encomanin. La figura del Director General té
una rellevància especial ja que tot i ser designat pel Consell ha de
ser confirmat per l’Assemblea General, així com el seu cessament.
Addicionalment, en el cas de la legislació catalana, el Director
General té veu i vot en el Consell d’Administració.

Hi ha, per tant, una diferenciació d’òrgans amb diferents fun-
cions que porta a un control d’aquests i a l’equilibri, la qual
cosa s’adequa a les recomanacions dels codis de bon govern.
Dins de cada un dels òrgans de govern existeix una ponderació
adequada entre els diferents sectors mantenint la mateixa pro-
porcionalitat.

Règim aplicable als membres del Òrgans
de Govern

Pel que fa a les característiques dels membres del Consell
d’Administració, cal assenyalar que no s’han d’aplicar a les caixes
d’estalvis les qualificacions a l’ús en els codis de govern, ja que pel
fet de ser de caràcter fundacional no hi poden existir consellers
dominicals. Tots els consellers estan adscrits o representen un sec-
tor d’interès determinat, per bé que dins dels sectors dels imposi-
tors i de les corporacions locals hi ha la possibilitat que es designin
com a membres del Consell d’Administració fins a dos membres,
per a cada un d’aquests sectors, entre persones que no tinguin
la condició de membres de l’Assemblea General i reuneixin els
requisits adequats de professionalitat, i sense que això pugui supo-
sar anul·lar la presència en el Consell de representants dels grups
esmentats que ostentin la condició de membres de l’Assemblea.

Pel que fa a la situació en què es troben tant els membres de
l’Assemblea com els membres del Consell d’Administració i de
la Comissió de Control, la normativa aplicable estableix diferents
incompatibilitats, de manera que no poden ostentar aquests
càrrecs:

a) Els fallits o consursats no rehabilitats, així com els con-
demnats a penes que porten annexa la inhabilitació per a
l’exercici de càrrecs públics.

b) Els qui abans de la designació o durant l’exercici del càrrec
incorrin en incompliment de les seves obligacions amb
”la Caixa”.

c) Els administradors i els membres d’òrgans de govern
de més de tres societats mercantils, els consellers delegats,
membres del consell, directors, assessors i empleats d’altres
institucions de crèdit o d’empreses que en depenguin, o de
la mateixa Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i de corpo-
racions o entitats que promocionin, sostinguin o garanteixin
institucions o establiments de crèdits.
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d) Els funcionaris al servei de l’administració amb funcions que
es relacionin directament amb les activitats pròpies de les
caixes.

e) Els càrrecs públics de designació política de les administra-
cions públiques i el President de l’entitat o corporació funda-
dora.

f) Els qui hagin exercit els càrrecs de membre de Consell o de
Director General durant més de 20 anys en la mateixa Caixa
o en una altra absorbida o fusionada.

Quant a la durada del càrrec dels membres de l’Assemblea, del
Consell i la Comissió de Control, és de 6 anys i poden ser reele-
gits per a un segon mandat si es compleixen els requisits esta-
blerts per al nomenament, fins arribar de manera continuada o
interrompuda fins a la durada màxima de 12 anys de mandat.
En el còmput d’aquest límit no s’inclou el temps que el càrrec
s’hagi exercit per raons de substitució, ja que es computarà tot
el mandat al titular designat originàriament. Transcorreguts 8
anys des de l’acompliment de l’últim mandat, es començarà a
computar novament el límit fins als 12 anys.

D’altra banda, els consellers generals, els membres del Consell
d’Administració i de la Comissió de Control no poden estar lli-
gats a ”la Caixa” o a societats en les quals aquesta participi en
més d’un 25% per contracte d’obres, serveis, subministraments
o feines retribuïdes durant el període que tinguin aquesta
condició i en els dos anys següents al seu cessament, tret de
la relació laboral quan la condició de conseller la tinguin per
representació del personal.

Cal assenyalar, a més, que la concessió de crèdits, avals i garan-
ties als membres del Consell d’Administració, de la Comissió de
Control, al Director General o als seus cònjuges, ascendents,
descendents i col·laterals fins al segon grau, i també a les
societats en les quals aquestes persones tinguin una participa-
ció que, de manera aïllada o conjunta sigui majoritària, o en les
quals exerceixin càrrecs directius, haurà de ser aprovada pel
Consell d’Administració o d’acord amb la delegació realitzada
al seu favor, i donant compte al Consell per la Comissió Execu-
tiva, i autoritzada expressament pel Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.

Aquest règim també és aplicable a les operacions d’aquestes
mateixes persones, físiques o jurídiques, o emeses per aquestes
últimes, que tinguin per objecte alienar els seus béns a l’Entitat,
drets o valors de propietat. Estan genèricament autoritzades les
operacions relatives a persones físiques que no superin la suma
de 132.193 euros i les que no superin la suma de 330.494
euros quan siguin persones jurídiques. Tanmateix, no estan sub-
jectes a cap autorització les operacions amb persones jurídiques

amb qui el càrrec directiu es desenvolupi en representació de
l’Entitat i no tinguin interès econòmic personal o familiar directe
o a través de persones interposades.

Des d’un altre punt de vista, en tant que Entitat emissora de
valors, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està subjecta
al Reglament Tipus Intern de Conducta en el Mercat de Valors,
aprovat per la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis, al
qual es va adherir mitjançant acord del Consell d’Administració
del 19 de juliol de 2007. En aquest Reglament es regulen
diverses matèries com les normes generals, les operacions per
compte propi de les persones subjectes, la prevenció de l’abús
de mercat, la política de gestió dels conflictes d’interès, la dipo-
sitaria d’institucions d’inversió col·lectiva i de fons de pensions
i l’aplicació del Reglament. Es manté, d’aquesta manera, un
Reglament adaptat a les últimes modificacions en la matèria
introduïdes en la Llei del Mercat de Valors i en la seva norma-
tiva de desenvolupament, que, al seu torn, s’ha vist desenvo-
lupat i completat per diverses Circulars aprovades pel Consell
d’Administració i que es refereixen a una sèrie de matèries
concretes com l’estructura de control i acompliment, l’àmbit
d’aplicació i operacions per compte propi de les persones sub-
jectes, àrees separades i barreres d’informació, abús de mercat,
comunicació d’operacions sospitoses i política de conflictes
d’interès.

Altres mesures de Govern Corporatiu

Un cop exposat el règim legal aplicable als òrgans de govern de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona es detallen, seguida-
ment, algunes de les mesures adoptades per l’Entitat, que afec-
ten el Govern Corporatiu:

1) Per fer front a un dels retrets que tradicionalment s’han
dirigit a les caixes, d’estar subjectes a una influència política
excessiva, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona va optar
perquè el sistema d’elecció de membres de l’Assemblea
General en representació dels impositors sigui el de compro-
missaris designats per sorteig i elecció entre els consellers
en cada circumscripció, atès que el sistema d’elecció directa
podria distorsionar la representació d’aquests interessos, ja
que existeixen poques organitzacions de la dimensió de
”la Caixa”, al marge dels partits polítics, per organitzar candi-
datures i una campanya electoral autèntica en tot el territori
on realitzen la seva activitat. Amb el sistema de compromis-
saris i la seva elecció en cada circumscripció s’intenta evitar
que l’elecció dels representats dels impositors es vegi afec-
tada per la política i que aquesta pugui tenir una influència
excessiva a ”la Caixa”.
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2) Pel que fa a les funcions que en l’àmbit de les societats anò-
nimes la llei atribueix al Comitè d’Auditoria (que és un òrgan
delegat del Consell d’Administració), d’acord amb els estatuts
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, s’ha optat perquè
siguin assumides per la Comissió de Control, atès que aquest
és un òrgan independent del Consell d’Administració i permet
acomplir amb més rigor les recomanacions de bon govern.

3) S’ha optat per fixar l’edat màxima per a l’exercici del càrrec
de vocal del Consell d’Administració –així com als membres
de la Comissió de Control– en 78 anys, però si es complís
aquesta edat durant el mandat es continuaria l’exercici del
càrrec fins l’Assemblea General Ordinària que se celebrés
després d’haver complert l’esmentada edat. Així mateix, per
tal d’evitar nomenaments de curta durada, s’ha establert que
en el moment de l’elecció s’haurà de ser menor de 75 anys.

4) Els Estatuts de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
estableixen també una incompatibilitat, i és que no poden
formar part del Consell d’Administració els qui pertanyin al
Consell d’Administració o en la Comissió de Control d’una
altra caixa d’estalvis o entitat de crèdit o financera.

Les entitats públiques o privades i les corporacions locals que
estiguin representades en el Consell d’Administració o en la
Comissió de Control d’una altra caixa d’estalvis no podran tenir

els mateixos representats en la Comissió de Control de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Finalment, en línia amb les recomanacions de govern corpora-
tiu, front la sortida a borsa de la seva filial Criteria CaixaCorp,
S.A., el 19 de setembre de 2007 ”la Caixa” va subscriure amb
aquesta un Protocol Intern de Relacions. L’objectiu del Protocol
és el de regular les relacions entre ”la Caixa” i Criteria Caixa-
Corp, S.A. i els seus respectius grups, amb la intenció de definir
els seus mecanismes necessaris per garantir el nivell de coordi-
nació adequat i que redundi en benefici i interès comú del Grup
”la Caixa” (del qual Criteria CaixaCorp, S.A. en forma part) i de
la pròpia societat cotitzada, a la vegada que s’asseguri el degut
respecte i protecció de la resta d’accionistes de Criteria Caixa-
Corp, S.A. en un marc de transparència de relacions. Tanmateix,
constitueix objectiu de Protocol aconseguir un equilibri en les
relacions operatives que permeti reduir l’aparició i regular els
conflictes d’interès i respondre als requeriments dels mercats i
dels diferents reguladors.

D’acord amb aquests objectius, les matèries que regulen el Pro-
tocol són els principis i objectius, les principals àrees d’activitat
del grup Criteria CaixaCorp, les operacions i serveis intragrup,
els fluxos d’informació i el seguiment del Protocol. El Protocol es
troba disponible en la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es) i
en la de Criteria CaixaCorp, S.A. (www.criteriacaixacorp.es).
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Consellers Generals
Xavier Albareda Soteras

Núria Aloy López

Ana María Álvarez Melcón

Maria Rosa Amorós García

Joan Albert Argenter Giralt

Maria Artigas Ruhí

Enric Bach Vallmajor

Ramon Josep Badia Sala

Joan Badia Valls

Francisco J. Báez Contreras

Jordi Baijet Vidal

Ramon Balagueró Gañet

Albert Balcells González

Antoni Baron Pladevall

María Teresa Bartolomé Gil

Maria Teresa Bassons Boncompte

Ferran Bel Accensi

Robert Benaiges Cervera

Macià Bibiloni Oliver

Ruth Bolaños Banderas

Ferran Bonet Bonet

Carles Bonet Revés

Lluís Busquets Grabulosa

Maria Núria Calveras Orriols

José Luis Calvo Arriola

José R. Calvo Gómez

M. Amparo Camarasa Carrasco

Àngel Campabadal Solé

Joan Carles Canongia Gerona

Antonio Capapé del Campo

Vicenç Capdevila Cardona

María Gloria Carvajal Martín

Ferran Casado Juan

María Rosario Castán Expósito

Óscar Castellano Sánchez

Josefina Castellví Piulachs

Ramón Clotet Vilalta

Josep Pere Colat Clúa

Juan José Colmenarejo Martín

Elvira Colom Rosich

Josep Colomer Maronas

Susana Company Beltrán

Enric Corominas Vila

Maria Crespo Ferrer

Encarnación Cruzado Mora

Ignasi de Delàs de Ugarte

Josep Antoni Díaz Salanova

Marta Domènech Sardà

José Luis Echavarría Horica

Óscar Luis Egea Carretero

Ricard Estrada Arimón

Josep Fabra Llahí

Maria Rosa Fabré Balmaña

Albert Fernández Saltiveri

Ramón Ferrer Mormeneo

Maria Teresa Ferrés Àvila

Llorenç Fontan Carrera

Rafael Gabriel Costa

Maria Cristina Galindo Garza

Manuel García Biel

Montserrat García Sanjaume

Bárbara García-Andrade Díaz

Rosa Mª Garicano Rojas

Isidre Gavín Valls

Javier Godó Muntañola

Daniel Górriz Nuet

Albert Gras Pahissa

Andreu Grau Bedós

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Alberto Guitarte Prats

Monika Habsburg Lothringen

Anna Hernández Bonancia

Rafael Hinojosa Molina

Lluís Jerez Fontao

Immaculada Juan Franch

Enric Lacalle Coll

Dolors Llobet Maria

Antonio Lluch Descàrrega

Juan José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Lluís López Juvés

Lluís Lumbreras Palomares

Francesc Martinell Vidal

Fernando Marzo González

Ramon Masià Martí

Josep Maria Mauri Prior

Vicente Miguel Blanco

Francesc Miró Melich

Jordi Molina Bel

Presidents d’Honor
Joan Antoni Samaranch

Josep Vilarasau Salat

Ricard Fornesa Ribó

President
Isidre Fainé Casas

Vicepresident 1r
Salvador Gabarró Serra

Vicepresident 2n
Jordi Mercader Miró

Vicepresident 3r
Manuel Raventós Negra

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Assemblea General
a 31 de desembre de 2007
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Alfred Molinas Bellido

José María Momblant Díaz

Misericòrdia Montlleó Domènech

Rosa María Mora Valls

Ángel Morales López

Joan Andreu Morant Herrero

Antoni M. Muntañola Castelló

María Sonia Muñoz Soler

Ramon Nicolau Nos

Carlos Nieto Fernández

Miquel Noguer Planas

Enric Nosàs Sisquella

Justo Bienvenido Novella Martínez

Gemma Novoa Fernández

Lluís Obiols Capdevila

Albert Ollé Bartolomé

Vicenç Oller Compañ

Francisco del Olmo Fernández

Antonio Padilla Reche

Anna Pagans Gruartmoner

Magí Pallarès Morgades

Santiago Pallàs Guasch

Anton Maria Pàmies Martorell

Martí Pàmies Solà

Andreu Parietti Lliteras

Fernando Parrizas Miquel

Víctor Ignacio Pascual Blasco

Francisco Javier Pérez Valdenebro

Antonio Pérez-Villegas Ordovás

Celia Pino Justo

Joan Pons Font

Jordi Portabella Calvete

Ramon Pou Sallés

Eduard Puig Vayreda

Francisco Ramos Herrera

Joan Ribó Casaus

Lluís Riera Oliveras

Miguel Ángel Roa Peña

Josep Roca Pagès

Leopoldo Rodés Castañé

Àngel Ros Domingo

Anna Ros Gutiérrez

Josep Manel Ruiz Ramos

Josep Sala Leal

Ma. del Carmen Sanclemente Alastuey

Francesc Sangrà Pascual

Carlos Santana Fuster

Pablo Saravia Garrido

Juan Saubí Brugué

Josep Antoni Segarra Torres

Marià Serra Planells

Joan Sierra Fatjó

Juan Antonio Socías Bruguera

Josep Solá Sánchez

Lluc Tomás Munar

Joan Torrelles Torrelles

Francisco Torrens Roig

Pere Antoni Torrens Torres

Benet Triquell Alberich

Francesc Tutzó Bennasar

María del Mar Urosa Olmedo

Sandra Maria Van Dellen Ramón

Josep M. Vila Mediñà

Alfonso Vilá Recolons

Josep Vilaró Capella

Jaume Vilella Motlló

Nuria Esther Villalba Fernández

Jeroni Vinyet Benito

Josep Francesc Zaragozà Alba

Direcció General

Director General
Joan Maria Nin Génova

Directors Generals Adjunts Executius
Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui

Marcelino Armenter Vidal

Juan Antonio Alcaraz García
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President
Isidre Fainé Casas

Vicepresident 1r
Salvador Gabarró Serra

Vicepresident 2n
Jordi Mercader Miró

Vicepresident 3r
Manuel Raventós Negra

Vocals
Ramon Balagueró Gañet

M. Amparo Camarasa Carrasco

Marta Domènech Sardà

Manuel García Biel

Javier Godó Muntañola

Immaculada Juan Franch

Juan José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Miquel Noguer Planas

Justo Bienvenido Novella Martínez

Vicenç Oller Compañ

Magí Pallarès Morgades

Leopoldo Rodés Castañé

Lluc Tomás Munar

Francesc Tutzó Bennasar

Nuria Esther Villalba Fernández

Josep Francesc Zaragozà Alba

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Direcció General

Director General

Joan Maria Nin Génova

Directors Generals Adjunts Executius
Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui

Marcelino Armenter Vidal

Juan Antonio Alcaraz García

President
Isidre Fainé Casas

Vocals
Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Manuel Raventós Negra

Marta Domènech Sardà

Javier Godó Muntañola

Immaculada Juan Franch

Justo Bienvenido Novella Martínez

Magí Pallarès Morgades

Secretari (no conseller)
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Govern Corporatiu de ”la Caixa”
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Govern Corporatiu de ”la Caixa”

DIRECCIÓ

Direcció General
Joan Maria Nin Génova

Direccions Generals Adjuntes Executives
Antoni Massanell Lavilla
Tomàs Muniesa Arantegui
Marcelino Armenter Vidal
Juan Antonio Alcaraz García

Direccions Executives

SERVEIS CENTRALS

Francisco Javier Coll Escursell Recursos Humans
Luis Deulofeu Fuguet Serveis Informàtics
Elisa Duran Montolio Comercial
Jesús Escolano Cebolla Risc
Alejandro García-Bragado Dalmau Secretaria General
Jaume Lanaspa Gatnau Obra Social
Sebastià Sastre Papiol Assessoria Jurídica
Joaquim Vilar Barrabeig Intervenció, Comptabilitat i Control de Gestió

TERRITORIAL

Evaristo del Canto Canto Territorial Castella i Lleó i Castella-La Manxa
Juan Carlos Gallego González Territorial Madrid
Robert Leporace Roig Territorial Balears
Juan José Muguruza Angulo Territorial Nord
Juan A. Odriozola Fernández-Miranda Territorial València-Múrcia
Andrés Orozco Muñoz Territorial Canàries
Juan Reguera Díaz Territorial Sud
Manuel Romera Gómez Territorial Catalunya

Sotsdireccions Generals / Delegacions Generals

SOTSDIRECCIONS GENERALS

Julián Cabanillas Moreno Gestió de Serveis Generals
Fernando Cánovas Atienza Mercats
Joan Fábrega Cardelús Personal
Juan Antonio García Gálvez Serveis Bancaris
Jordi Gual Solé Estudis i Anàlisi Econòmica
M. Victòria Matia Agell Banca Electrònica
Manuel Fdo. Menéndez López Caixa Investment
Josep Ramon Montserrat Miró Risc de Particulars i Negoci Immobiliari
Oriol Ordax Badenes Gestió Estratègica del Risc
Javier José Paso Luna Assessoria Fiscal
Àngel Pes Guixà Reputació Corporativa i Marca

DELEGACIONS GENERALS

Francisco Cornejo Castillo Còrdova i Màlaga
José Ramón Cuesta Fernández Castella i Lleó
José Esteban Blanco Madrid Província
Rafael Fernández Díaz Madrid Est
Joan Ramon Fuertes Blasco Lleida
Juan D. Gallardo Serrano Madrid Oest
Rafael García García Girona
Antonio Gómez de Figueroa Albandea Castella-La Manxa
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Ana Guzmán Gangoiti País Basc
Victorino Lluch Martín Granada, Jaén i Almeria
Raúl José Marqueta Bueno Aragó, Navarra i La Rioja
Amparo Martínez Fabián Tarragona
Miguel Ángel Palanco Olmedo Extremadura, Cadis i Huelva
Jesús Angel de la Pedraja Cañas Galícia
Juan Antonio Pérez Goñi Banca Majorista - Madrid
Guillermo Rodríguez Díaz-Pavón Sevilla
Carlos Javier Serrano Guerra Astúries i Cantàbria

DELEGACIONS GENERALS EMPRESES

Juan Pedro Badiola Uriarte Territorial Nord
Luis Cabanas Godino Territorial Centre
José Manuel García de la Dueña Territorial València-Múrcia
Josep Parareda Climent Territorial Catalunya
Felipe Pulido de Dios Territorial Sud

Directors d’Àrea
Ricardo Agramunt Lamúa Màrqueting
Teresa Algans Mas Qualitat
Joan Alfons Álvarez García Compliment Normatiu
Manuel Barrachina Picó Eficiència
Jordi Cabedo Gracia Recursos Aliens
Natividad Capella Pifarré Control de Riscos de Mercat
Óscar Valentín Carpio Garijo Risc Empreses
Carles Casanovas Dosrius Serveis de Màrqueting i Publicitat
Tomás Casanovas Martínez Anàlisi d’Empreses
Josep Lluís Compte Prats Control de la Despesa
Carles Feliu Ferrer Marca i Imatge Corporativa
Miguel Ángel Fernández Rancaño Seguretat
Jordi Fontanals Curiel Arquitectura Informàtica
Ángel García Llamazares Relacions Globals i Sindicacions
Javier Ceferino Garcia-Lluís Valencia Banca Transaccional
Ernest Gil Sánchez Intervenció i Comptabilitat
José Miguel González Aguilera Sistemes d’Informació Multicanal
Carles Gramunt Suárez Corporativa
Pere Huguet Vicens Secretaria Tècnica de la Presidència
Jordi Ibern Molina Seguiment i Control del Risc
Joan Llopis Caldero Auditoria
Alberto López Prior Planificació i Control Informàtic
María Luisa Martínez Gistau Comunicació
Ricard Maxenchs Roca Relacions Institucionals
Jordi Mondéjar López Control de Gestió
Ignacio Moreno de Guerra Oyarzábal Gestió d’Informació Comercial
Juan Morlá Tomás Targetes
Edward Michel O’Loghlen Velecia Desenvolupament Internacional
Javier Pano Riera Tresoreria
Luis Enrique Pérez García Desenvolupament Negoci Banca Majorista
Javier Ignacio Peyra Sala Anàlisi i Gestió del Risc
José María Rifé Climent Morositat
Ramón José Rius Palleiro Infraestructures Tecnològiques
Joan Rosás Xicota Negoci Internacional
Francisco Emilio Ruiz Armengol Administració de Cartera Pròpia i Participades
Alfons Salvó Salcedo Gestió de Recursos Humans
Marc Simón Martínez Expansió Internacional
Albert Soler Rubio Originació
Joan Turró Vicens Polítiques de Recursos Humans





El Grup ”la Caixa”:

Claus Estratègiques
Missió, Visió i Valors
Triple Balanç: Econòmic, Social i Sostenible

Acompliment dels objectius del Pla Estratègic 2007-2010

Aquesta secció de l’Informe Anual 2007 proporciona la perspectiva i l’anàlisi de
la Direcció sobre les claus estratègiques del Grup ”la Caixa”: Missió, Visió, Valors i l’objectiu
de desenvolupament del Triple Balanç –Econòmic, Social i Sostenible–.
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«LA MISSIÓ I LA VISIÓ DE ”LA CAIXA”
COM A ELEMENTS FONAMENTALS DEL

DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DEL GRUP»

«ELS VALORS IDENTIFICATIUS DE ”LA CAIXA”
SUSTENTEN L’ESTRATÈGIA DE L’ENTITAT»

Missió

La Missió d’una Entitat és el concepte que defineix la seva raó d’ésser, la finalitat i el
propòsit fonamental a assolir davant els diferents grups d’interès.

La Missió de ”la Caixa”:
Fomentar l’estalvi i la inversió mitjançant l’oferta del millor i més complet servei fi-
nancer al major nombre de clients i realitzar una decidida aportació a la societat per
a la cobertura, flexible i adaptada, de les necessitats financeres i socials bàsiques.

Visió

La Visió consisteix en una projecció, una imatge del futur de l’Entitat a llarg termini.

La Visió de ”la Caixa”:
Grup financer líder en el mercat espanyol amb generació de valor per als clients, els
empleats i la societat.

Valors

L’actuació estratègica de ”la Caixa” se sustenta en els seus valors identificatius,
guies d’actuació i conviccions característiques. Entre el conjunt de valors de l’Entitat
destaquen: la Confiança basada en l’honestedat i el respecte a les persones, el Com-
promís social on la societat és l’eix central d’actuació i la Qualitat que es fomenta en
la professionalitat i la innovació.

EL GRUP ”LA CAIXA”: CLAUS ESTRATÈGIQUES
Missió, Visió, Valors i Triple Balanç

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, es va constituir l’any 1990 a partir de la fusió de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada l’any 1904, i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada l’any 1844, i
per tant, 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 fundacionals és una entitat de caràcter financer, de naturalesa no lucrativa, benèfica i social, de patronat privat, inde-
pendent de qualsevol empresa o entitat.

L’objecte social de ”la Caixa” és el foment de l’estalvi en les modalitats autoritzades, la realització d’obres beneficosocials i la inversió
dels fons corresponents en actius segurs i rendibles d’interès general.

Les finalitats bàsiques que s’assenyalen als Estatuts són:

• El foment de l’estalvi com a manifestació econòmica individual d’interès col·lectiu.
• El foment de la previsió, en general, com a manifestació d’un interès a la vegada individual i col·lectiu.
• La prestació de serveis financers i d’interès social.
• El finançament i sosteniment d’activitats d’interès benèfic i/o social.
• El desenvolupament propi de l’Entitat amb la voluntat de donar el compliment més adequat a les seves finalitats.

La Missió i la Visió com a claus estratègiques de ”la Caixa” constitueixen una plasmació dels orígens, objecte, finalitats bàsiques i re-
ferència futura de l’Entitat. Els valors, per la seva banda, representen el substrat sobre el qual s’assenta l’estratègia.
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Triple Balanç: Econòmic, Social i Sostenible

Els objectius de ”la Caixa” incorporen una dimensió que supera l’àmbit estrictament
econòmic, on el creixement eficient, rendible i solvent és l’eix central, per abastar al-
tres àmbits que plasmin un fort compromís amb la societat, mitjançant la potenciació
de les actuacions socials per cobrir les necessitats bàsiques amb anticipació i flexibili-
tat, i també un compromís amb la sostenibilitat, entesa com a responsabilitat i ètica en
totes les actuacions dutes a terme, i que generen confiança i reputació corporativa.

Aquesta actuació representa una aposta de futur de ”la Caixa” en la qual els com-
promisos adquirits contribuiran a incrementar la rendibilitat global del Grup i a ge-
nerar valor per a la societat.

Balanç Econòmic

Potenciar el creixement segur, eficient, rendible i solvent del Grup. El Negoci
Bancari es basa en la gestió comercial adaptada a les necessitats dels clients on
l’assessorament professionalitzat i de qualitat és la clau d’actuació, juntament amb
un esperit de servei innovador. Tot això a través d’una eficient distribució multicanal
en la qual l’oficina, amb el suport d’una tecnologia capdavantera, és el nucli bàsic
de relació.

L’actuació preferent, com a entitat de referència en banca de famílies i empreses, passa
per oferir un servei d’assessorament personalitzat en el segment de Banca Personal i
Privada amb una gestió diferenciada i un ampli ventall de productes i serveis financers
adaptats, amb l’objectiu d’explotar l’enorme potencial de negoci d’aquests clients.

El segment d’Autònoms adquireix una importància creixent, per tal de captar
l’operativa empresarial amb unes polítiques de risc i preus específiques. La poten-
ciació de la Banca d’Empreses constitueix el tercer pilar d’actuació, prestant es-
pecial atenció a pimes i microempreses, amb un objectiu clar d’augmentar el nivell
d’activitat comercial en aquest segment, tot aprofitant la gran base de clients exis-
tent i l’oportunitat de captació de noves empreses.

Així mateix, per tal de canalitzar totes les oportunitats de negoci que es generen dins de
l’àmbit d’actuació com a banca universal, s’han dissenyat plans d’acció específics per
augmentar el negoci amb segments de futur: nous residents, joves, tercera edat i d’altres.

L’orientació al client i la potenciació dels segments estratègics incorporen també
una forta innovació en productes i serveis –hipoteques, crèdits personals, assegu-
rances, mitjans de pagament, canals complementaris– que permetin mantenir el
lideratge optimitzant rendibilitats.

L’expansió de l’activitat de ”la Caixa” en nous mercats se situa com un dels ele-
ments bàsics de la seva estratègia, amb una actuació a través de dues vies comple-
mentàries: l’obertura d’oficines operatives i l’adquisició de participacions en entitats
financeres de determinats països canalitzada a través de Criteria CaixaCorp. Tot
això, amb l’objectiu de donar suport a la internacionalització del negoci global dels
clients i per explotar noves oportunitats de negoci.

BALANÇ ECONÒMIC: «POTENCIAR EL
CREIXEMENT SEGUR, EFICIENT, RENDIBLE

I SOLVENT»

«MAXIMITZAR EL DESENVOLUPAMENT DEL
TRIPLE BALANÇ COM A GARANTIA DE FUTUR»

«ENTITAT DE REFERÈNCIA EN
BANCA DE FAMÍLIES I EMPRESES:

BANCA PERSONAL-PRIVADA, AUTÒNOMS
I BANCA D’EMPRESES»

«PRESÈNCIA INTERNACIONAL COM A EIX
BÀSIC DE L’ESTRATÈGIA»

«NEGOCI BANCARI: ASSESSORAMENT,
INNOVACIÓ I QUALITAT»
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En aquest sentit, Criteria CaixaCorp és el grup inversor que aglutina i gestiona la
cartera de participacions empresarials de ”la Caixa”, invertint en companyies de
primer nivell amb capacitat de generar beneficis recurrents i alhora com a vehicle de
l’expansió internacional del Grup. Tot això, amb una gestió activa del valor, la rendi-
bilitat i el risc. La creació d’aquest grup inversor cotitzat en borsa permet aconseguir
el contrast del mercat en la gestió i una major independència de ”la Caixa”.

El resultat d’aquestes actuacions estratègiques implicarà, per al període 2007-
2010, un creixement del volum de negoci a una taxa anual del 13% fins arribar als
550.000 milions d’euros, amb majors quotes de mercat en els productes i serveis
estratègics, millora de l’eficiència fins a nivells inferiors al 40%, augment de la ren-
dibilitat recurrent (ROE superior al 20%) i manteniment d’elevats nivells de solvència
segons la normativa actual (core capital per sobre del 6%).

El resultat recurrent creixerà a un ritme del 20% anual, el que implicarà duplicar el
resultat recurrent de l’exercici 2006, assolint els 3.000 milions d’euros el 2010.

Balanç Social

Consolidació del gir social, fruit del fort compromís de ”la Caixa” amb les persones,
que implica potenciar fortament les activitats socials i assistencials (més del 70% del
pressupost) i actuar preferentment en l’eradicació de la pobresa infantil (dotació de
300 milions d’euros en 4 anys) i la incentivació de l’autoocupació a través de la crea-
ció de MicroBank (51 milions d’euros de capital social).

Tot això s’emmarca dins d’un augment important de la dimensió de l’Obra Social, amb
aportacions del 25% del resultat recurrent del Grup, que determinarà un increment
de la dotació pressupostària fins arribar a un total de 2.000 milions d’euros, durant
aquest període, i augmentar el nombre de beneficiaris fins a 25 milions de persones.

Aquests recursos es gestionaran eficientment, amb actuacions flexibles i adaptades
al territori, i amb sentit d’anticipació respecte a les necessitats socials, per tal d’evitar
situacions d’exclusió, garantir l’accés universal als serveis financers i potenciar el teixit
productiu del país promovent la iniciativa de les persones. Tot això, reforçant la seva
identitat diferencial i gestionant els recursos de forma eficient i adaptada al territori.

Balanç Sostenible

Actuació socialment responsable: Ètica i Reputació Corporativa. La responsabilitat
de ”la Caixa”, com a font de confiança, és palesa en la sintonia i identificació dels
seus valors amb els dels seus interlocutors, en el bon govern corporatiu basat en
una gestió responsable i transparent i en actuar segons el comportament ètic, les
relacions laborals adequades, el compromís amb el medi ambient i la contribució al
desenvolupament socioeconòmic de l’entorn.

Les pràctiques del bon govern fonamentades en l’exercici responsable de les seves
obligacions per part de l’Assemblea General, del Consell d’Administració i de la Co-
missió de Control, garanteixen l’estabilitat i la solidesa de l’Entitat.

D’altra banda, la verificació i l’avaluació externa i independent de les activitats, pro-
jectes i programes, permetrà assolir la millor reputació corporativa, a l’implicar una
gestió molt transparent i responsable.

«OBRA SOCIAL: CONSOLIDACIÓ
DEL GIR SOCIAL»

«DIVERSIFICAR INGRESSOS I GENERAR VALOR
AMB RISC CONTROLAT, TOT VEHICULANT

L’EXPANSIÓ INTERNACIONAL»

(Imports en milions d’euros) 2006 2010 TACC

Volum de negoci 337.260 550.000 +13%
Resultat recurrent 1.505 3.000 +20%
Ràtio d’eficiència 47,2% < 40%
ROE 19,5% ≈ 20%
Core capital 6,2% > 6,0%

Duplicar ”la Caixa” X 2

BALANÇ SOSTENIBLE: «ACTUACIÓ
SOCIALMENT RESPONSABLE COM A FONT

DE CONFIANÇA I REPUTACIÓ CORPORATIVA»

«”LA CAIXA” ENTITAT DE REFERÈNCIA
EN RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA»

BALANÇ SOCIAL: «GENERACIÓ DE VALOR
PER A LA SOCIETAT TOT COBRINT LES

NECESSITATS BÀSIQUES DE LES PERSONES»
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«ESCENARI ACTUAL JA PREVIST: ANTICIPACIÓ
DE LES PRINCIPALS MAGNITUDS»

«PROGRAMES D’ACTUACIÓ: MOTORS
D’APLICACIÓ I ÒPTIMA GESTIÓ DURANT TOTA

LA VIGÈNCIA DEL PLA»

EL GRUP ”LA CAIXA”: ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC 2007-2010
2007: Primer any del Pla Estratègic

Plena vigència del Pla Estratègic 2007-2010

Sobre la base d’una privilegiada situació al gener de 2007 es va aprovar el Pla Estra-
tègic 2007-2010 del Grup ”la Caixa”, amb l’objectiu de situar-se al capdavant del
negoci financer espanyol. Aquest Pla manté la consistència i coherència estratègica
del Grup en donar continuïtat a les grans directrius de negoci, incorporant noves
orientacions procedents d’un mercat global i en contínua evolució.

D’aquesta manera, es reafirma la Missió i Visió de ”la Caixa”, sobre la base dels seus
valors identificatius i s’aprofundeix en l’objectiu estratègic de desenvolupament del
Triple Balanç.

L’entorn previsible, ja anticipat en el Pla Estratègic, es caracteritza per una forta
competència en tots els segments de negoci i un escenari de certa desacceleració del
creixement econòmic, amb tipus d’interès en nivells similars als actuals i un esgota-
ment del cicle de l’habitatge. Aquest entorn es complementa amb una forta pressió
regulatòria amb impactes en el negoci, control i costos de les entitats financeres.

Aquesta anticipació i incorporació de les principals magnituds de l’escenari actual
dins de l’elaboració del Pla Estratègic, dota de plena vigència totes les directrius es-
tratègiques aprovades per tal d’aconseguir els reptes establerts.

Objectius de l’any 2007 assolits

Els objectius marcats en el Pla Estratègic 2007-2010 incorporen una dimensió anual
per tal de poder avaluar l’adequat compliment dels mateixos i la bondat de les
actuacions al llarg dels quatre anys de vigència del Pla. En aquest sentit, s’han disse-
nyat els Programes d’Actuació com autèntics motors d’aplicació i òptima gestió del
desenvolupament estratègic.

Els reptes de l’any 2007 han estat assolits, el que determina l’èxit en què s’ha traduït
l’aplicació pràctica d’aquests objectius estratègics i el fort compromís i esforç de tota
la plantilla envers les directrius del Pla.

Balanç Econòmic

El volum de negoci ha tingut un fort creixement, del 14,3%, fins arribar als 385.639
milions d’euros, superior a l’objectiu mitjà del 13% establert en el Pla Estratègic.
Destaca l’elevada aportació dels segments d’empreses i autònoms degut a
la intensa activitat comercial desenvolupada i a l’elevat nombre de clients i l’alta
captació. El segment d’empreses es veurà impulsat de cara al futur per la posada
en marxa del Projecte Empreses, amb l’obertura de més de 60 centres de negoci
especialitzats per tot el territori nacional, per tal d’augmentar la quota de mercat en
aquest segment, tot donant l’adequada cobertura a les necessitats financeres dels
clients amb un nivell òptim de servei.

«ASSOLIMENT DELS REPTES DE L’ANY 2007:
FORT COMPROMÍS I ESFORÇ DE TOTA

LA PLANTILLA»

«FORT CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI
SUPORTAT PER LA POSITIVA EVOLUCIÓ DELS

SEGMENTS ESTRATÈGICS»
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El Grup ”la Caixa”
Acompliment dels objectius del Pla Estratègic 2007-2010

Per la seva banda, les actuacions en Banca Personal i Privada s’han caracteritzat
pel desenvolupament de gestors especialitzats que han permès un assessorament
financero-fiscal totalment personalitzat, juntament amb la comercialització de pro-
ductes ajustats als perfils de risc dels clients. Així mateix, la compra de la divisió de
banca privada de Morgan Stanley a Espanya en el mes de gener de 2008, amb més
de 430 professionals especialitzats i un volum de patrimoni gestionat d’uns 9.000
milions d’euros, representa un impuls decisiu per a la consecució del lideratge en
aquest segment, en línia amb les directrius del Pla Estratègic.

La positiva evolució del negoci en els segments estratègics ha contribuït a situar el
resultat recurrent del Grup en 2.011 milions d’euros, un 33,5% superior al de l’any
anterior. Aquest augment supera amplament l’objectiu mitjà del 20% per al període
2007-2010.

Les ràtios financeres han recollit la bona evolució de negoci i resultats, tot assolint
valors en línia amb els incorporats en el Pla Estratègic. D’aquesta manera, la ràtio
d’eficiència recurrent s’ha situat en el 42,9% (<40% estimat a finals de 2010), el
ROE recurrent en un 19,4% (20% en 2010) i el Core Capital en el 8% (>6% en
2010).

Pel que respecta a l’expansió internacional, s’han inaugurat dues oficines operati-
ves a Polònia i Romania i s’està treballant en l’obertura d’altres oficines en determi-
nats països d’Àfrica i d’Europa. També a través de Criteria CaixaCorp s’ha adquirit
un 8,89% de The Bank of East Asia i s’ha firmat un acord estratègic-comercial de
col·laboració entre aquesta entitat i ”la Caixa”.

La sortida a borsa de Criteria CaixaCorp, per la seva part, ha significat l’acom-
pliment d’una de les fites importants incorporades dins del Pla Estratègic. En aquest
sentit, cal destacar la bona acollida d’aquest projecte inversor tant a nivell minorista
com a nivell majorista que, amb l’entrada de nous recursos, permetrà expandir el
model de negoci a altres països.

Balanç Social

L’actuació social de ”la Caixa”, durant el 2007, ve caracteritzada per l’orientació
de les seves accions cap a les persones i les seves necessitats més bàsiques i fona-
mentals. En aquest sentit, destaca l’important nombre de beneficiaris, superior als
24 milions, que s’han pogut abastar gràcies als 400 milions d’euros de pressupost
de l’Obra Social; on les activitats socials n’han representat més del 64%. Com a
eixos bàsics d’actuació apareixen les accions dutes a terme en l’eradicació de la po-
bresa infantil, amb més de 30.000 ajuts atorgats als nens i nenes i les seves famílies,
i la concessió de microcrèdits a través de ”la Caixa” i MicroBank on s’han atorgat
més de 3.100 crèdits per un import total de 33,7 milions d’euros, amb finalitats
socials, financeres i familiars per tal de fomentar la creació d’ocupació, l’activitat
productiva i el desenvolupament personal.

Pel que respecta a l’exercici 2008 el pressupost de l’Obra Social s’ha incrementat
un 25% respecte a l’any anterior fins assolir la xifra de 500 milions d’euros; en línia
amb l’objectiu final de dotar 2.000 milions d’euros en tot el període 2007-2010.

«SEGMENTS ESTRATÈGICS: ELEVADA
APORTACIÓ AL COMPTE DE RESULTATS»

«EXPANSIÓ INTERNACIONAL:
PRIMERES OFICINES OPERATIVES

A POLÒNIA I ROMANIA»

«OBRA SOCIAL: ORIENTACIÓ A LES PERSONES
I LES SEVES NECESSITATS»

«CRITERIA CAIXACORP: SENTIT INVERSOR»
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Balanç Sostenible

Les actuacions dutes a terme en l’àmbit econòmic i social s’han caracteritzat per la
potenciació de productes i serveis socialment responsables, junt amb un sistema
de garanties de servei per incrementar la confiança dels clients. Tot això determina
una voluntat clara d’actuació sostenible per part de ”la Caixa”, que és perfecta-
ment percebuda per la societat. En aquest sentit, el reflex d’aquestes actuacions
queda palès en la valoració externa, quantificada a través de l’índex Merco-Marcas,
on es posa de manifest que ”la Caixa” és l’entitat financera amb millor reputació,
per cinquè any consecutiu. També és considerada la millor empresa per treballar a
Espanya, segons l’índex Merco-Personas.

Tots els programes i actuacions duts a terme al llarg de l’any han tingut com a eix
bàsic d’aplicació l’acompliment de les directrius establertes en el Pla Estratègic
2007-2010, consolidant una sòlida base per afrontar amb elevades garanties d’èxit
els reptes de creixement i desenvolupament del Grup ”la Caixa” en l’entorn com-
plex i exigent que anticipa l’exercici 2008.

«ACTUACIÓ SOSTENIBLE CLARAMENT
PERCEBUDA PER LA SOCIETAT»

«DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES ADEQUADES
A LA REALITAT ACTUAL DEL MERCAT»





Informe Financer 2007 del Grup ”la Caixa”:

1. Sostingut creixement de l’activitat

2. Gran qualitat dels resultats

3. Excel·lent nivell de solvència i ratings

4. Gestió del risc

Aquesta secció de l’Informe Anual descriu els aspectes fonamentals que ajuden a la
interpretació de l’evolució econòmica i financera global del Grup, en el si de la configuració
dels seus negocis i de la gestió dels riscs.

El més significatiu d’aquests aspectes fonamentals es presenta a les pàgines 38 i 39.

Si bé per a l’anàlisi de l’evolució de l’activitat del Grup es consideren els últims cinc exercicis,
per a l’anàlisi de resultats s’incorpora detall dels quatre darrers exercicis, homogeneïtzades
les xifres corresponents al 2004 d’acord amb els criteris de la Circular 4/2004 del Banc
d’Espanya, d’adaptació a les normes internacionals d’informació financera.

L’anàlisi pren com a base els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa”. Els comptes
anuals i l’informe de gestió consolidats de l’exercici 2007 es poden consultar, juntament
amb l’informe d’auditoria datat el 31 de gener de 2008 en el qual s’expressa una opinió
favorable, a la pàgina Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
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Actius totals: +18,8%.

Augment del 14,3% del volum
de negoci bancari fins als 385.639
milions d’euros.

Elevats nivells de liquiditat.

Els actius totals se situen en 248.496 milions d’euros.

Recursos de clients +13,3% fins als 223.850 milions d’euros.
Els crèdits se situen en 161.789 milions d’euros, +15,8%.

Sostinguts creixements per garantir elevades quotes de
mercat: dipòsits 10,5% i crèdits 9,1%.

Significatiu augment de la liquiditat: +7.312 milions d’euros,
fins a 25.146 milions d’euros, un 10,1% dels actius del Grup.

1.1.1. Fort augment de l’activitat bancària amb equilibri PÀGINA 41

Creixement eficient, rendible i solvent del Grup ”la Caixa”.

Una àmplia i creixent base de
clients que garanteix l’augment
del negoci.

10,5 milions de clients, 400.000 més el 2007, amb una
penetració del 20,6% en particulars.

Focalització en banca personal-privada i banca d’empreses
amb innovació de servei personalitzat i de qualitat.

1.1.2. Base de clients: el centre del negoci PÀGINA 46

Xarxa de distribució extensa
i plantilla qualificada, pilars
fonamentals.

Gestió multicanal: relació permanent
amb el client facilitant una oferta
completa de productes i serveis.

Sistemes de pagament: àmplia
gamma oferint un servei integral.

5.480 oficines (+294) i 24.233 empleats (+1.004) a
”la Caixa”, el 94% a la xarxa territorial.

Garantia de l’assessorament de qualitat i consolidació de la
vinculació dels clients.

Una xarxa de 8.011 caixers automàtics.

Línia Oberta, el canal d’internet, té 5 milions de clients,
amb 2,3 milions d’operatius.

9,8 milions de targetes emeses, líder per facturació amb
una quota del 17,6%.

1.1.3. Forta inversió en mitjans PÀGINA 49

Qualitat per satisfer els clients i per
garantir el creixement futur.

Estructura avançada i innovadora
per assegurar la productivitat.

Filials que presten serveis de
suport.

Èxit de la col·locació (OPS) del 22%
i sortida a borsa el 2007.

Índex de Satisfacció dels Clients (ISC): el 66% dels clients
valora el servei de ”la Caixa” en més de 8.

Organització eficient amb avançat suport tecnològic on la
innovació forma part de la cultura de ”la Caixa”.

Gestió multicanal, serveis immobiliaris, obres de la xarxa
d’oficines, gestió de recobrament, màrqueting i d’altres.

Col·locació per 3.848 milions d’euros amb 360.000 nous
accionistes.

1.1.4. Qualitat i innovació: base de futur PÀGINA 55

1.1.5. Suport del negoci: filials de ”la Caixa” PÀGINA 57

1.2.1. Criteria CaixaCorp PÀGINA 59

1.2. Cartera de Participades del Grup ”la Caixa” PÀGINA 59

Diversificació dels ingressos, gene-
ració de valor amb risc controlat.

Criteria CaixaCorp concentra la part més significativa
de les participades del Grup ”la Caixa”.

Actuacions estratègiques sobre la
Cartera de Participades.

Positiva evolució del valor de
mercat i de les plusvàlues latents.

Adquisicions del 50% de CaiFor, 8,9% de
The Bank of East Asia i d’altres. Desinversions amb plus-
vàlues de 360 milions d’euros.

Valor de mercat de la cartera cotitzada de 21.918 milions
d’euros, amb 12.033 de plusvàlues latents.

1.2.3. Gestió activa de la Cartera de Participades del Grup ”la Caixa” PÀGINA 67

INFORME FINANCER 2007 DEL GRUP ”LA CAIXA”

1. Sostingut creixement de l’activitat
1.1. La fortalesa del model de negoci bancari PÀGINA 41
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Participacions estratègiques en sec-
tors de serveis bàsics per a la societat.

Negoci financer.

Inversions de gran liquiditat en grans companyies,
amb elevada solvència i forta capacitat de creixement.

Inversions en banca minorista internacional, asseguradores
i financeres especialitzades.

1.2.2. Participacions estratègiques i financeres del Grup ”la Caixa” PÀGINA 61
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2. Gran qualitat dels resultats

3. Excel·lent nivell de solvència i ratings

4. Gestió del risc

2.1. Fort creixement dels resultats amb eficiència PÀGINA 68

3.1. Fort augment de la solvència bàsica PÀGINA 77

Gestió integral del risc en el si de l’estratègia PÀGINA 80

2.2. Elevada rendibilitat PÀGINA 74

3.2. Ratings del Grup ”la Caixa”: rang AA PÀGINA 79

2.3. Segregació per negocis PÀGINA 75

El Resultat del Grup és de 2.488
milions d’euros.
Resultats extraordinaris nets de 477
milions d’euros.

El Resultat recurrent del 2007 és de
2.011 milions d’euros, un 33,5% més.

Forta millora de l’eficiència recurrent
fins al 42,9% (–5,0).

L’aportació a l’Obra Social per al
2008 és de 500 milions d’euros.

Core Capital del 8,0%, augmentant
per l’elevat Resultat recurrent i per
l’OPS de Criteria.

Gestió global dels riscs per optimit-
zar la relació rendibilitat/risc.

De crèdit: assegurar la capacitat
de devolució per evitar morositat.

De mercat: reduir l’exposició del
risc de les posicions de balanç.

De liquiditat: diversificar els
mercats i productes de les fonts de
finançament.
Operacional: minimitzar el risc
inherent en les activitats de negoci.

Compliment normatiu: promoure
la cultura del compliment.

Elevada rendibilitat del negoci.

Molt bones qualificacions amb
evolució positiva.

Bona evolució dels segments de
negoci del Grup.

Disminució del 17,8% del Resultat del Grup.

Resultats extraordinaris inferiors als de 2006 (1.520 milions
d’euros) per menors plusvàlues per vendes.

Tots els marges presenten creixements > 20%.

Forts sanejaments aplicant elevada prudència.

L’aportació creixent dels resultats de les noves oficines és la
base per a la millora de l’eficiència.

Millora d’ingressos per serveis bancaris i contenció i raciona-
lització de costos.

Aportació del 25% del Resultat recurrent del Grup.

El Coeficient de solvència (ràtio BIS) és del 12,1% (+0,6) i el
Tier 1 del 9,8% (+1,5).

El Resultat recurrent autofinança el creixement orgànic.

Gran flexibilitat financera per gestionar la solvència.

Factor important dins l’estratègia del Grup d’acord amb les
directrius del NACB (Basilea II).

Inversió diversificada en actius de màxima solvència. Ràtio
de morositat del 0,55% i cobertura del 281,1%.

Elevades cobertures naturals i operacions en mercats
financers.

Gestió activa del balanç i de les fonts de finançament per
disposar de nivells elevats de liquiditat.

La qualificació del personal, els procediments establerts i els
controls implantats permeten mitigar el risc.

Minimitzar el risc de compliment normatiu derivat dels
productes i serveis oferts.

La rendibilitat del Resultat recurrent sobre recursos propis
mitjans (ROE) se situa el 2007 en el 19,4%.

La rendibilitat recurrent sobre actius mitjans (ROA) se situa
en l’1,0% i sobre el risc assumit (RORWA) en l’1,5%.

Molt bons ratings situats en el rang AA amb perspectiva
estable.

El 2007 Moody’s ha elevat el rating a llarg termini
de Aa2 a Aa1.

Banca a Espanya, Cartera de Participades, Banca Internacio-
nal i COAP i Activitats Corporatives.
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1. Sostingut creixement de l’activitat

Increment del 18,8% dels actius
totals.

Els actius totals del Grup ”la Caixa” han
assolit els 248.496 milions d’euros, incre-
mentant-se durant el 2007 en 39.373
milions d’euros, un 18,8% més, reflex
del sòlid creixement del volum de negoci
bancari registrat en el 2007, l’impacte de
l’OPS pel 22% de Criteria CaixaCorp i de
la gestió activa de les participades amb
desinversions i inversions selectives, entre
les quals destaca l’adquisició del 50% de
CaiFor a Fortis amb la seva integració pel
100% a 31 de desembre de 2007.

Els crèdits sobre clients augmenten el
15,8% i expliquen un 56% de la varia-
ció de l’Actiu durant el 2007. Pel que
fa a l’increment dels passius, destaca
l’augment del 17,9% dels recursos de
clients en balanç, que inclouen, bàsica-
ment, els dipòsits a la vista, l’estalvi a
termini, les emissions institucionals i el
100% dels passius d’assegurances.

El patrimoni net, que inclou el resultat
del Grup de 2.488 milions d’euros, així
com els ajustos per valoració a valor
raonable dels actius financers disponibles
per a la venda i els interessos minorita-

ris, augmenta el 2007 en 6.524 milions
d’euros (+45,2%) per la combinació de
l’augment del Resultat atribuït al Grup
de 2.488 milions d’euros i de l’OPS de
Criteria CaixaCorp, que ha suposat un
desembors de 3.848 milions d’euros amb
increment de les reserves del Grup de
1.572 milions d’euros i dels interessos
minoritaris de 2.276 milions d’euros.

Balanços de gestió consolidats del Grup ”la Caixa”

VARIACIÓ ANUAL

(Imports en milions d’euros) 2007 2006 ABSOLUTA EN %

Actiu
Caixa, bancs centrals, entitats de crèdit i renda fixa 38.304 26.591 11.713 44,0
Crèdits sobre clients 161.789 139.765 22.024 15,8
Actius per contractes d’assegurances 16.839 11.731 5.108 43,5
Renda variable 16.453 14.090 2.363 16,8
Actiu material i intangible 5.782 4.231 1.551 36,7
Altres actius i periodificacions 9.329 12.715 (3.386) (26,6)

Total Actiu 248.496 209.123 39.373 18,8
Passiu 227.543 194.694 32.849 16,9

Entitats de crèdit 14.272 12.421 1.851 14,9
Recursos de clients en balanç 198.365 168.275 30.090 17,9
Provisions 2.920 2.880 40 1,4
Altres passius i periodificacions 11.986 11.118 868 7,8

Patrimoni net 20.953 14.429 6.524 45,2
Interessos minoritaris 3.434 215 3.219 –
Ajustos per valoració 3.101 3.445 (344) (10,0)
Fons propis 14.418 10.769 3.649 33,9

Dels quals: Resultat atribuït al Grup 2.488 3.025 (537) (17,8)
Total Passiu i Patrimoni net 248.496 209.123 39.373 18,8

«SÒLID CREIXEMENT DEL NEGOCI
BANCARI I GESTIÓ ACTIVA

DE LES PARTICIPADES»
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Durant l’any 2007, el creixement del
volum del negoci bancari (crèdits sobre
clients més recursos de clients) ha estat de
48.379 milions d’euros, un 14,3%, i ha
assolit els 385.639 milions d’euros, amb
importants augments tant dels recursos
gestionats de clients i de les emissions
institucionals com dels crèdits, amb un
significatiu augment de la liquiditat.

Recursos de clients.

Els recursos totals de clients del Grup
”la Caixa” –passius financers amb
la clientela, passius per contractes
d’assegurances (provisions tècniques),
capital amb naturalesa de passiu finan-
cer (participacions preferents) i recursos
fora de balanç (fons d’inversió, fons de
pensions, gestió de carteres i altres)– con-
tinuen augmentant de forma significativa,
fins a assolir al final de l’exercici 2007

la xifra de 223.850 milions d’euros. El
creixement de 26.355 milions d’euros
en termes absoluts, un 13,3% respecte
del 2006, ha estat condicionat per l’alça
dels tipus d’interès al llarg de l’any per la
crisi financera internacional i per la forta
competència bancària. Malgrat això, els
passius financers de la clientela en balanç
mostren un sòlid creixement del 16,5%
i en destaca l’increment amb 13.333 mi-
lions d’euros (+24,5%) de l’estalvi a termi-
ni i 6.591 milions d’euros dels emprèstits
del segment minorista (l’operativa amb
pagarés i cèdules hipotecàries Retail) i el
20,9% de l’activitat institucional, havent-
se moderat el 2007 aquest increment,
per menors necessitats de finançament.
Quant als productes d’assegurances i
plans de pensions gestionats bàsicament
per VidaCaixa i els fons d’inversió presen-
ten nivells similars al tancament de 2006.

1.1. La fortalesa del model del negoci bancari
1.1.1. Fort augment de l’activitat bancària amb equilibri
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Recursos totals de clients

VARIACIÓ ANUAL

(Imports en milions d’euros) 2007 2006 ABSOLUTA EN %

Passius financers - Clientela 177.873 152.632 25.241 16,5
Estalvi a la vista 55.039 54.510 529 1,0
Estalvi a termini 67.832 54.499 13.333 24,5
Emprèstits retail 8.525 4.103 4.422 –
Deute subordinat 3.514 3.395 119 3,5
Cessió temporal d’actius i d’altres 4.820 4.573 247 5,4
Emissions institucionals 38.143 31.552 6.591 20,9

Capital amb naturalesa de passiu financer - P. Preferents 3.000 3.000 – –
Passius per contractes d’assegurances (Prov. tècniques) 17.492 12.643 4.849 38,4
Subtotal recursos de clients en balanç 198.365 168.275 30.090 17,9
Recursos fora de balanç 28.006 32.974 (4.968) (15,1)

Fons d’inversió 13.518 13.864 (346) (2,5)
Assegurances i plans de pensions 9.593 14.281 (4.688) (32,8)
Altres recursos gestionats 4.895 4.829 66 1,4

Eliminacions (2.521) (3.754) 1.233 (32,8)
Recursos totals de clients 223.850 197.495 26.355 13,3
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1.1.1. Fort augment de l’activitat bancària amb equilibri (cont.)

Crèdits sobre clients.

L’import total de Crèdits sobre clients,
inclosos els imports titulitzats i nets dels
fons per a insolvències, ha assolit els
161.789 milions d’euros a la fi de l’exercici
2007, augmentant en 22.024 milions
d’euros, un 15,8%, enfront d’un 27,3%
de creixement amb perímetre homogeni
el 2006. Els creixements tant en el crèdit a
particulars com a empreses constitueixen
el reflex de la contribució del Grup al des-
envolupament econòmic del territori.

Sobre el total de crèdits, destaquen les
operacions de finançament hipotecari,
l’activitat més tradicional del Grup, i de la
inversió en el desenvolupament productiu
d’altres sectors. La inversió creditícia amb
garantia hipotecària, destinada bàsica-
ment a l’adquisició del primer habitatge

de particulars, s’ha incrementat un 13,9%
(un 27,4% el 2006 amb perímetre homo-
geni).

L’any 2007 mostra una desacceleració del
creixement dels crèdits hipotecaris, reflex
de l’evolució del sector immobiliari, amb
una contenció del creixement dels preus
dels habitatges i de la demanda. Aquesta
demanda s’ha concentrat en la modalitat
«Hipoteca Oberta», crèdit amb garantia
hipotecària que permet que el titular
pugui disposar en qualsevol moment del
capital amortitzat i/o no utilitzat. D’altra
banda, el crèdit amb garantia personal
presenta un increment significatiu, a cau-
sa del finançament concedit per atendre
altres necessitats familiars (adquisició
d’automòbil, mobiliari, electrodomèstics,
estudis, etc.) i de l’augment del 23,5% del
finançament a empreses.
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Crèdits sobre clients

VARIACIÓ ANUAL

(Imports en milions d’euros) 2007 2006 ABSOLUTA EN %

Crèdits al sector públic 2.516 2.353 163 7,0
Crèdits al sector privat 158.205 135.890 22.315 16,4

Amb garantia real 113.771 99.137 14.634 14,8
Amb garantia personal i altres 44.434 36.753 7.681 20,9

Deutors dubtosos 893 463 430 92,7
Total crèdits sobre clients, brut 161.614 138.706 22.908 16,5

Fons per a insolvències (2.509) (2.059) (450) 21,9
Titulització hipotecària i altres préstecs 2.684 3.118 (434) (13,9)

Total crèdits sobre clients 161.789 139.765 22.024 15,8
Promemòria:

Total crèdits hipotecaris amb titulitzacions 116.444 102.227 14.217 13,9
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La inversió creditícia del Grup ”la Caixa”
es caracteritza per ser de baix risc i amb
fortes garanties. La gran qualitat de la car-
tera hipotecària, que representa el 70%
del total, mostra un alt grau d’exigència
de garanties, de la qual un 88,6% del sal-
do pendent de vèncer és inferior al 80%
del valor de taxació (LTV en el seu acrònim
en anglès Loan To Value). Quant als crè-
dits concedits amb un LTV inferior al 80%
del capital concedit, existeix una assegu-
rança de crèdit, fet que redueix el nivell de
risc per a l’Entitat.

Els crèdits a particulars representen el
56,1% del total de la cartera creditícia
del Grup ”la Caixa”, el 88% del qual es
destina a garantia hipotecària, i d’aquests
el 92,9% són atorgats per a la compra de
primer habitatge.

El finançament de les promocions repre-
senta el 12,5% del total de la inversió cre-
ditícia i es caracteritza per estar destinat
principalment a la construcció de primer
habitatge, a concedir per sota del 70%
del LTV i a concentrar-se a les regions més
pròsperes d’Espanya. El 2007 el pes del
sòl sobre el total de les promocions és del
27%.

El Grup ”la Caixa” participa, a través del
finançament atorgat a empreses, en el

desenvolupament productiu de tots els
sectors econòmics nacionals: la construc-
ció d’infraestructures, la indústria –em-
preses manufactureres, d’energia, gas i
aigua–, els serveis –comercials, hostaleria i
transports– i el sector primari –agricultura,
ramaderia i pesca–.

El finançament a les petites i mitjanes
empreses (pimes) representa el 67% de la
inversió creditícia del Grup en empreses.
D’acord amb la seva decidida aposta pel
creixement de la relació amb el teixit pro-
ductiu, ”la Caixa” ha continuat durant el
2007 amb el desenvolupament de nous
productes i serveis per a les pimes (vegeu
el capítol 1.1.2. Base de clients).

Per seguir creixent en aquesta mateixa
línia d’acord amb l’establert en el Pla
Estratègic, s’ha realitzat un considerable
esforç en l’ampliació de l’oferta de nous
productes i serveis i en la contínua millora
de les prestacions existents.

”la Caixa” complementa la seva activitat
amb la prestació de finançament especia-
litzat a través de filials que formen part
del Grup Criteria CaixaCorp, com són
els arrendaments financers i facturatge,
amb un volum d’inversió de 4.871 milions
d’euros.

������� � �����������

����������� ��� ����� ���������

���� ��������������������
�� �����������

��������
�����������

����������� ��� ���������

������� � ��������

�����

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�������������������

���������� ������

�����

����������� ��� �������

DISTRIBUCIÓ PER GARANTIES

Cartera
no hipotecària

Cartera
hipotecària

Sector públic

1,5%

70,0%

28,5%
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«LTV MITJÀ DE LA CARTERA
HIPOTECÀRIA DEL 48,5%»
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1.1.1. Fort augment de l’activitat bancària amb equilibri (cont.)

Liquiditat.

La gestió conservadora i anticipada dels
nivells de liquiditat sempre ha estat un
tret diferenciador del Grup ”la Caixa”.
Així, el 2007, la liquiditat del Grup
”la Caixa” s’ha reforçat encara més com
a conseqüència del creixement equilibrat
del negoci bancari, amb fort augment
dels recursos de clients en balanç que
s’assimilen als creixements de les inver-
sions creditícies.

La liquiditat de balanç de ”la Caixa” se si-
tua a 31 de desembre de 2007 en 19.656
milions d’euros i, incloent la pòlissa amb
el Banc Central Europeu de 5.490 milions
d’euros, la liquiditat total és de 25.146
milions d’euros amb un gran augment de
+7.312 milions d’euros, un 41% més.

La liquiditat total registra un 10,1% sobre
el total d’actius del Grup ”la Caixa”, fet
que supera àmpliament l’objectiu con-
templat dins el Pla Estratègic 2007-2010
de mantenir un nivell mínim del 5%.

Els passius de la clientela suposen el 72%
de les fonts de finançament del Grup,
els dipòsits amb entitats de crèdit el 8%
i la resta, un 20%, correspon a emissions
institucionals.

Addicionalment, i pel que fa a l’activitat
en els mercats institucionals internacio-
nals, ”la Caixa” es va anticipar a la crisi
financera internacional i va concentrar les
noves emissions en el primer semestre de
2007, diversificant productes i mercats.

«MANTENIR ELEVATS NIVELLS
DE LIQUIDITAT»
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Els sostinguts creixements de
recursos de clients i crèdits
garanteixen elevades quotes
de mercat.

L’elevat volum de negoci en recursos de
clients i crèdits, el significatiu nombre
d’oficines del Grup ”la Caixa” i el ritme de
creixement registrat permeten mantenir
elevades quotes de mercat en un entorn
altament competitiu.

En aquest sentit, i d’acord amb l’última
informació pública disponible d’entitats
de dipòsit, que engloba bancs, caixes
d’estalvis i cooperatives de crèdit, el Grup
”la Caixa” ha assolit en el 2007 unes quo-
tes de mercat a Espanya del 10,5% en di-
pòsits (sense assegurances) i del 9,1% en
crèdits (incloent titulitzacions). En conjunt,
la quota de volum de negoci és del 9,8%,
amb el propòsit d’apropar aquesta quota
a la d’oficines.

Pel que fa a la captació de recursos de
clients, cal destacar el creixement assolit
l’any 2007 per l’activitat minorista, en
productes d’estalvi tradicional de balanç.
Les quotes de mercat dels productes
d’assegurances i plans de pensions se
situen en el 12,4% i 12,7%, respec-
tivament. La quota de mercat en fons
d’inversió és del 5,6%.

En l’activitat creditícia, el Grup ha con-
tinuat centrant-se en el finançament als
particulars i petites i mitjanes empreses.
En aquest sentit, ha consolidat el seu pa-

per en el finançament del mercat hipote-
cari, assolint una quota de l’11,0%.

A Catalunya i les Balears, les elevades quo-
tes de mercat són indicatives d’una posició
de preeminència del Grup ”la Caixa”, amb
una quota de mercat a la zona tradicional
del 29,1% en recursos, del 16,5% en crè-
dits i del 22,1% en oficines. Ara bé, mentre
la zona tradicional es troba en una fase de
fiançament, la zona d’expansió, amb un
procés d’obertura de noves oficines, po-
tenciat en els darrers anys, està propiciant
creixements continuats de les quotes de
mercat, fruit d’una major i alhora progres-
siva maduració, de tal manera que la pene-
tració comença a mostrar els seus efectes
immediats.

Aquesta positiva evolució s’amplifica a
mesura que les noves oficines assoleixen
el seu període de maduració. Així, el Grup
”la Caixa” està aconseguint un dels seus
objectius preferents, que consistia a di-
versificar la seva xarxa i equilibrar-la entre
ambdues zones geogràfiques.

L’objectiu principal del pla d’expansió con-
tinua vigent en el sentit d’anar ampliant la
quota de volum de negoci del Grup
”la Caixa” a la zona d’expansió, tot con-
servant la posició de lideratge a la zona
tradicional. El potencial de creixement
inherent al pla d’expansió, tant de volum
de negoci com de resultats, és molt impor-
tant i comença ja a manifestar-se com una
realitat.

«ARRIBAR A TENIR UNA QUOTA
DE NEGOCI SIMILAR A LA D’OFICINES»
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VOLUM DE NEGOCI I OFICINES

11,8% 11,8% 11,9% 12,0% 11,9%

9,2% 9,3% 9,2%
9,6% 9,8%

set.-0706050403

Oficines Volum de negoci
(Crèdits + Dipòsits)
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Una àmplia base de clients que
garanteix el creixement.

El creixement del negoci del Grup
”la Caixa” se sustenta en una àmplia base
de clients que augmenta any rere any.
Així, el Grup ha assolit els 10,5 milions de
clients el 2007, amb un augment de 2,2
milions en els darrers cinc anys i 400.000
l’any 2007.

Aquesta base de clients constitueix el
principal actiu del Grup, ja que dóna esta-
bilitat i facilita el creixement del volum de
negoci, recursos gestionats i finançament
creditici, amb elevades quotes de mercat,
tot tenint en compte l’alt grau de com-
petència existent en el sector financer.
L’àmplia i creixent base de clients, amb
una penetració del 20,6% en clients par-
ticulars, és la principal garantia d’expansió
del negoci, i a partir d’una atenció per-
sonalitzada de qualitat s’aconsegueix
consolidar la seva fidelització, vinculació i
confiança.

La segmentació permet focalitzar
l’activitat comercial en funció dels
diferents col·lectius de clients.

Banca Personal.
Es consideren clients de Banca Personal
aquelles persones físiques que aporten
un major valor afegit en termes de volum
de negoci i rendibilitat i als quals s’ofereix
un tractament diferenciat basat principal-
ment en una relació personalitzada.

A desembre de 2007 formen part
d’aquest segment 325.935 clients que
aporten un volum de recursos de 47.092
milions d’euros. Això suposa que un 3%
de la base total de clients aporta un 21%
del volum total de recursos de ”la Caixa”,
amb una ràtio de vinculació de vuit pro-
ductes. Pel que fa a l’evolució, durant
el 2007 s’ha incrementat el nombre de
clients de Banca Personal en 29.928, un

10% més, i el volum de negoci en 5.384
milions d’euros, un 12% més.

Tractament personalitzat
Tots els clients de Banca Personal comp-
ten amb un gestor personal el qual, com
a coneixedor de les seves necessitats
d’inversió i/o finançament, busca les
millors opcions proposant els productes
i serveis més adequats des d’un punt de
vista financer i fiscal. Per facilitar aquesta
tasca el gestor compta amb eines espe-
cífiques que permeten l’anàlisi acurada
de les inversions del client així com de les
alternatives d’inversió.

Banca Privada.
És un servei destinat a satisfer les neces-
sitats d’inversió, planificació patrimonial
financera i fiscal de persones o grups
familiars amb un patrimoni superior a un
milió d’euros.

El nombre d’unitats familiars de Banca Pri-
vada a desembre de 2007 és de 8.288, amb
un volum de recursos gestionats de 16.669
milions d’euros. Aquestes xifres representen
un increment respecte a l’any anterior del
23% i del 30%, respectivament.

El Director de Banca Privada
Els Directors de Comptes de Banca Priva-
da són professionals –titulats EFA– amb
un alt nivell de coneixements dels mercats
financers i amb una sòlida formació fi-
nancera i fiscal. Gestionen una cartera de
clients i actuen com a assessors personals
amb vocació d’oferir el màxim servei,
mantenint una relació permanent amb
els clients per cercar en cada moment la
major rendibilitat per a les seves inversions
i vetllar pel conjunt del seu patrimoni.

Decidit impuls el 2008 amb l’adquisició
del negoci de banca privada de
Morgan Stanley
”la Caixa” ha arribat el gener de 2008 a
un acord amb Morgan Stanley per adquirir
el seu negoci de banca privada a Espanya,

«CONSOLIDACIÓ, MITJANÇANT UN
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT, D’UNA

ÀMPLIA I CREIXENT BASE DE CLIENTS»

1.1.2. Base de clients: el centre del negoci
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«20,6% DE PENETRACIÓ EN PARTICULARS»

incloses les seves gestores d’actius i de
pensions. La compra es farà efectiva tan
aviat com s’obtinguin les autoritzacions dels
organismes competents i dels reguladors.
S’ha previst que Criteria CaixaCorp participi
en l’operació adquirint la gestora d’actius
i la de pensions. Morgan Stanley disposa
d’una xarxa de més de 430 professionals i
un volum de patrimoni gestionat del voltant
de 9.000 milions d’euros.

Amb aquesta adquisició, ”la Caixa” se
situarà entre les tres primeres entitats
espanyoles de banca privada, amb més
de 25.000 milions de volum de negoci i
amb l’objectiu d’aconseguir el lideratge
el 2010.
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Banca d’Empreses.
El desenvolupament dels negocis amb
empreses és un dels pilars del Pla Estratè-
gic 2007-2010 del Grup ”la Caixa”.

A finals de 2007, el nombre d’empreses
que són clients arriba als 367.000 amb un
creixement del 6,9% durant el 2007. El
volum de negoci gestionat és de 92.282
milions d’euros amb un creixement del
25,1% el 2007.

Tot i això, hi ha un important mercat
potencial d’empreses que suposen una
oportunitat de negoci complementari i a
les quals l’Entitat vol vincular mitjançant el
projecte «Banca d’Empreses».

El 2007 s’ha posat en marxa aquest pro-
jecte amb la creació d’un equip focalitzat
en aquest segment i una xarxa especia-
litzada de centres que permetrà assolir
l’avantatge competitiu que l’Entitat ja té
en altres segments, amb una proposta
de valor adaptada per competir amb els
líders del segment. El projecte contem-
pla l’obertura de dos centres de banca
corporativa per a grans empreses i una
xarxa de centres d’empreses que gestio-
naran les empreses mitjanes i que comp-
taran amb una plantilla de personal es-
pecialitzada i una gestió descentralitzada
i flexible. La resta d’empreses, micro i
petita empresa, es continuarà gestionant
des de la xarxa d’oficines de ”la Caixa”.

L’atenció i l’assessorament a les empreses
posa l’accent en l’aportació de solucions
a les seves necessitats financeres. D’altra
banda, les necessitats operatives estan
sempre resoltes pel sistema de «banc a
casa», denominat «Línia Oberta Empre-
sa», que ha merescut repetidament la
millor qualificació del sector realitzada per
entitats independents, valorant la seva

funcionalitat i la cobertura de totes les
necessitats de l’empresa. El nombre total
d’empreses amb operativa permanent
amb el servei Línia Oberta se situa en
126.638.

L’orientació al segment d’empreses es
reflecteix també en creixements impor-
tants en productes de finançament, com
el crèdit comercial, que ha augmentat en
un 19,3%; en l’elevat nombre d’empreses
que tramiten els seus pagaments a pro-
veïdors, 186.452, i en l’elevat nombre
d’empreses a les quals s’ha gestionat el
pagament dels impostos, 262.161.

Negoci internacional i comerç
exterior.
Durant l’any 2007 s’ha realitzat un con-
siderable esforç en l’ampliació de l’oferta
de productes i serveis per atendre les
necessitats financeres internacionals de
les empreses clients del Grup. Així, el vo-
lum de negoci de l’operativa de comerç
exterior (crèdits, remeses documentàries,
avals, garanties i finançaments en divi-
sa) ha augmentat el 18%, i el nombre
d’empreses exportadores i importadores
(que han passat a ser clients operatius de
cobraments, pagaments i finançament
internacional) ha crescut un 17%.

El servei de transferències internacionals
de ”la Caixa”, únic i diferenciat en el
mercat, és un factor clau de creixement
en les operacions de comerç exterior.
Així, el nombre d’operacions de paga-
ment d’importacions i de cobrament
d’exportacions de béns i serveis, a través
de transferències internacionals, ha cres-
cut en un 21% i un 13% respectivament.
Així mateix, ha augmentat un 11% el
nombre d’assegurances de canvi de divi-
ses contractades per compte de clients.

«367.000 EMPRESES CLIENTS»

«EL 2007 ES POSA EN MARXA
EL PROJECTE BANCA D’EMPRESES»
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Les oficines de representació de
”la Caixa” donen suport als clients que
operen a l’estranger o a potencials clients
amb interessos comercials a la zona
d’influència de l’Entitat, i contribueixen,
a més, a captar l’operativa d’empreses
estrangeres que s’estableixen o que
tenen relacions comercials amb Espanya,
oferint tota la gamma de productes per
a empresa (obertura de comptes, Línia
Oberta, Cash Management Internacio-
nal, gestió de cobraments i pagaments a
Espanya, finançament especialitzat, etc.) i
per a particulars (finançament hipotecari,
acords amb prescriptors locals, etc.).

”la Caixa” disposa en l’actualitat de deu
Oficines de Representació a l’estranger,
situades a Bèlgica (Brussel·les), Portu-
gal (Porto i Lisboa), Itàlia (Milà), Regne
Unit (Londres), Alemanya (Stuttgart i
Frankfurt), França (París), Marroc (Casa-
blanca) i Xina (Pequín). A més, el 2007
s’han obert les dues primeres oficines
operatives de ”la Caixa” a Varsòvia i
Bucarest per donar suport als clients de
l’Entitat que operen en aquests països.

El 2007 s’ha subscrit un acord estratègic
de col·laboració amb The Bank of East
Asia, cinquè banc de Hong Kong, amb
el qual el Grup té una participació del
8,9%, per millorar l’oferta de productes i
serveis per als clients amb interessos a la
Xina, que tindran a la seva disposició la
xarxa del BEA amb 130 sucursals a Hong
Kong i 50 a la Xina. Per altra banda,
s’adquireix el compromís de donar suport
als clients del BEA per desenvolupar els
seus negocis a Espanya.

Així mateix, es disposa de 2.500 bancs
corresponsals a tot el món que perme-
ten als clients gestionar operacions de
comerç exterior a través de l’Entitat i
proporciona un servei de cash manage-
ment internacional (obertura de comp-
tes, extractes, consultes i repatriacions

de saldos) a través de l’aliança Unicash,
formada per 27 bancs de primera línia
que donen cobertura a Europa i als Estats
Units. Addicionalment, hi ha vigents 40
acords bilaterals de cash management
amb els principals bancs del món. Actual-
ment, més de mil empreses estan utilit-
zant aquest servei de cash management
internacional.

Durant el 2007, s’ha continuat desen-
volupant l’estratègia d’establir acords
globals amb bancs de primer ordre. Això
permet als clients amb necessitats finan-
ceres a l’exterior, tant empreses com par-
ticulars, utilitzar la xarxa i els productes
i serveis d’aquestes entitats amb unes
condicions preferents.

Serveis per al col·lectiu
de nous residents.
”la Caixa”, d’acord amb la seva estratègia
de donar servei i d’adaptar-se a les neces-
sitats dels seus clients, ha consolidat el seu
paper líder com a entitat financera sensi-
bilitzada davant dels moviments migratoris
en el nostre país. El nombre de clients del
col·lectiu d’immigrants és de 827.010 i
amb un increment en l’exercici 2007
d’un 15,6%. Això representa passar
del 7,1% del total de clients de
”la Caixa” en el 2006 al 7,9% en el
2007. El nombre de clients amb préstecs
personals és de 86.005 i amb préstecs
hipotecaris de 39.972. Els creixements res-
pecte a l’any anterior han estat del 22%
i del 13%, respectivament. El nombre de
targetes de titulars d’aquest col·lectiu és
de 747.036, amb un increment del 20%.
És remarcable l’èxit del producte «Ser-
vicompte», que aglutina un conjunt de
serveis amb tarifa única i integrada, amb
més de 216.000 contractes subscrits per
aquest col·lectiu que suposen el 45,5%
del total de ”la Caixa”. S’ha desenvolu-
pat també un nou producte, la «Llibreta
Projecte Estrella», que ofereix unes condi-

cions especials per fomentar l’estalvi i que
en un futur es pugui accedir a un préstec.

El 51,2% de les transferències iniciades
des de ”la Caixa” han estat realitzades
per aquest col·lectiu, superant els 1,4
milions de trameses anuals, un 26,7%
més. Per potenciar aquest servei, s’han
subscrit acords amb bancs als països
d’origen per ampliar el servei d’enviament
de diners «CaixaGirs». Actualment, hi ha
26 acords bilaterals operatius amb bancs
de 16 països. El 2007, a més a més, s’han
subscrit dos nous acords amb bancs del
Paraguai i Pakistan per a l’enviament de
trameses.

Organismes i multilaterals.
Durant el 2007, s’han potenciat els
acords amb els Organismes Multilate-
rals de Desenvolupament i els Organis-
mes Oficials Espanyols, amb l’objectiu
d’incrementar el negoci i la base de
clients. S’han firmat acords amb la Inter-
national Finance Corporation (IFC), del
Grup Banc Mundial, per a la cobertura
de riscs en operacions comercials amb
mercats emergents i països en vies de
desenvolupament. També s’han adoptat
els estàndards de qualitat, «Principis
d’Equador», que permeten a la Institu-
ció l’avaluació social i mediambiental de
projectes empresarials rellevants i el seu
finançament.

S’ha firmat un crèdit de 200 milions
d’euros amb el Banc Europeu
d’Inversions (BEI) destinat a finançar
projectes de millora de la productivitat
i la competitivitat de pimes i que podrà
ser utilitzat, per primera vegada, en els
27 estats membres de la Unió Europea.
S’han firmat avals corporatius, tam-
bé amb el BEI, per finançar projectes
d’energies renovables, recerca i desenvo-
lupament (R+D) i infraestructures.

1.1.2. Base de clients: el centre del negoci (cont.)
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Xarxa comercial i plantilla: pilars
fonamentals.

”la Caixa” és l’entitat líder per
nombre d’oficines.

L’activitat del Grup ”la Caixa” s’orienta
cap a un model de banca universal i es
concreta en la voluntat d’oferir un servei
d’assessorament personalitzat, professio-
nal i de qualitat als clients per ser la seva
entitat de referència. L’estratègia de des-
envolupament bancari del Grup ”la Caixa”
es fonamenta en un sistema de distribució
extensiu, per mitjà d’una àmplia xarxa
d’oficines, instrument bàsic de relació i
proximitat amb el client, reforçat amb el
desenvolupament de canals complemen-
taris (vegeu el capítol 1.1.3. Forta inversió
en mitjans – Gestió multicanal). En aquest
sentit, aquest model s’intensifica amb una
obertura contínua i selectiva de noves ofi-
cines, tot controlant molt estretament el
seu procés de maduració.

El pla d’expansió del Grup ”la Caixa”,
emmarcat dins el Pla Estratègic 2007-
2010, que fixa un objectiu de 6.000
oficines el 2010 (+814), està orientat a
completar gradualment la seva presèn-
cia en el conjunt del territori espanyol,
buscant la proximitat al client. Així,
l’any 2007 s’han obert 294 oficines,
concentrades a la zona d’expansió (fora
de Catalunya i de les Illes Balears –zona
tradicional de ”la Caixa”–), amb un cri-
teri molt selectiu i un acurat seguiment
de l’evolució del negoci. A finals de
2007, ”la Caixa” disposa de 5.480 ofi-
cines, de les quals 5.468 estan situades
dins el territori espanyol, 2 operatives a
l’estranger (Varsòvia i Bucarest) i 10
són oficines de representació (vegeu
el capítol 1.1.2. Base de clients –
Negoci internacional i comerç exterior).
”la Caixa” continua essent l’entitat líder
del sector financer espanyol per nombre
d’oficines. Cal ressaltar que ”la Caixa”
manté una posició de lideratge en la seva
zona tradicional d’actuació, Catalunya i
Balears, amb 2.055 oficines, i al mateix

temps també és una de les entitats amb
major arrelament en altres comunitats
autònomes com són Madrid, Andalusia i
País Valencià.

Les noves oficines de ”la Caixa” reque-
reixen una ajustada inversió inicial,
materialitzada en un local adaptable al
creixement del negoci de l’oficina i en la
contractació de dues o, com a màxim,
tres persones. Per potenciar l’activitat
comercial, disposen de tecnologia líder
del mercat, de l’ampli ventall de pro-
ductes i serveis de banca universal de
”la Caixa” i del suport de ”la Caixa”
com a marca d’una entitat compromesa
amb la qualitat.

L’evolució i comportament de les oficines
del pla d’expansió es contrasten amb
l’experiència adquirida. L’anàlisi sobre la
base dels resultats de l’expansió, desen-
volupada massivament a partir de 1990,
constitueix una mostra significativa tant
per l’elevat nombre d’oficines observades
com per la seva dispersió geogràfica i tem-
poral, i perquè integra escenaris econò-
mics i estructures de producció diverses.

Els resultats obtinguts posen de manifest
que, de mitjana, abans del tercer any
de la seva obertura, les noves oficines
generen un marge d’explotació positiu i,
abans del quart, obtenen un resultat de
gestió positiu.

L’estratègia d’expansió desenvolupada
per ”la Caixa” demostra ser encertada,
ja que durant els últims cinc anys 875
noves oficines han obtingut resultats
positius. A 31 de desembre de 2007,
les oficines amb pèrdues representen el
14% del total d’oficines de ”la Caixa”,
el 83% de les quals amb menys de tres
anys. Les oficines obertes en els últims
deu anys representen el 44% de la
xarxa, el 21% del volum de negoci i el
17% dels resultats analítics bancaris del
Grup. Aquesta situació constata l’enorme
potencial de creixement de negoci, resul-
tats i millora de l’eficiència del Grup.

«LA PROXIMITAT AL CLIENT ÉS CLAU PER
OFERIR UN SERVEI D’ASSESSORAMENT

PERSONALITZAT DE QUALITAT»

1.1.3. Forta inversió en mitjans
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El 2007 la plantilla del Grup
”la Caixa” arriba als
26.342 empleats.

La plantilla del Grup ”la Caixa” és de
26.342 empleats amb un augment de
1.101 el 2007. ”la Caixa” concentra la
major part d’aquests llocs de treball amb
24.233 empleats. Des de 2004 la plantilla
de ”la Caixa” s’ha incrementat en 2.513
empleats i, en els darrers tres anys, la taxa
anual equivalent d’increment d’empleats
de ”la Caixa” ha estat del 3,7%, en línia
amb el creixement del nombre de noves
oficines i del creixement d’activitat i ma-
duració de tota la xarxa d’oficines.

La plantilla de ”la Caixa” ha augmentat
l’any 2007 en 1.004 persones. S’han
produït 1.649 noves incorporacions,
majoritàriament amb perfil comercial i
d’assessoria, per fer front a l’obertura
d’oficines, encara que també per cobrir
jubilacions i assumir l’increment i diversifi-
cació del negoci. Un any més, ”la Caixa”
s’ha posicionat com una de les empreses
que ha generat més llocs de treball esta-
ble a Espanya.

Així, l’important nombre d’incorporacions
d’aquests últims anys ha situat com a
objectiu prioritari l’acompanyament i for-
mació del col·lectiu de nous empleats. La
incorporació eficaç al lloc de treball amb
el desenvolupament integral de la persona
i transmissió dels valors i cultura corporati-
va són els eixos del programa.

La formació ha estat un element fona-
mental per garantir l’acompliment dels
objectius del Pla Estratègic. S’han realitzat
programes orientats a desenvolupar les
competències de perfils i funcions deter-
minades, itineraris formatius associats a
objectius de negoci i formació per assolir
reptes específics dels territoris. S’han
realitzat 555.182 hores de formació i s’ha
millorat l’eficiència de l’activitat gràcies a
la combinació de la formació presencial i
la virtual (canal Virt@ula) i l’aportació de
492 formadors interns.

El «Programa de Gestors de Serveis Fi-
nancers» s’ha consolidat com un dels
projectes estratègics més importants de
”la Caixa”. A final d’any hi havia 3.015
Gestors de Serveis Financers, i 939 em-
pleats es van incorporar al programa du-
rant l’any 2007. Aquesta figura comporta
una nova manera de treballar basada en
un projecte comercial propi emmarcat en
els reptes de l’oficina. D’aquesta manera
s’aconsegueix una major autonomia i
proximitat amb el client.

Per dur a terme tots aquests projectes,
s’han posat les eines necessàries per al
desenvolupament directiu. Entre aques-
tes, l’edició d’aquest any del Programa
FOCUS i el programa d’Habilitats Direc-
tives, realitzat al centre de desenvolupa-
ment directiu EUROFORUM al llarg de
tot l’any, adreçats tots dos als Directors
d’Àrea de Negoci, han vehiculat el desen-
volupament de les seves competències,

habilitats i actituds que contribueixen a
millorar la gestió de les persones i equips
de treball. La Direcció d’Àrea de Negoci,
amb el rol de gestió de persones i de ne-
goci, és una figura clau per a vincular els
reptes del Pla Estratègic amb el pla comer-
cial de les oficines del seu àmbit.

Dins del programa extraordinari de pre-
jubilacions pel període 2007-2009, de
caràcter totalment voluntari, l’any 2007
s’han prejubilat 353 persones. L’objectiu
d’aquests programes és afavorir el relleu
generacional de manera regulada i orde-
nada i generar nova ocupació.

L’entorn de confiança que tradicional-
ment ha acompanyat la gestió de les
persones a ”la Caixa” es va veure reforçat
el passat mes de desembre en acordar-se
amb la representació sindical el Protocol
d’Igualtat i Conciliació. Les noves mesu-
res, juntament amb les que ja es venien
practicant, situen ”la Caixa” en una posi-
ció molt destacada pel que fa a polítiques
de conciliació i igualtat.

«QUALITAT EN LA GESTIÓ DELS
RECURSOS HUMANS, CREANT LLOCS

DE TREBALL AMB UN ALT POTENCIAL DE
DESENVOLUPAMENT»

Plantilla de ”la Caixa”

VARIACIÓ 2006-2007 2007 2006 AUGMENT

Nombre d’empleats de ”la Caixa” 24.233 23.229 1.004
Nombre d’empleats del Grup ”la Caixa” 26.342 25.241 1.101
Nombre d’empleats per oficina 4,4 4,5

1.1.3. Forta inversió en mitjans (cont.)
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Gestió multicanal:
relació permanent amb el client.

La Gestió multicanal de ”la Caixa”:
P@rlem.

”la Caixa” basa la seva estratègia en la
satisfacció del client, oferint-li tots els ser-
veis, avenços tecnològics i tota la informa-
ció necessaris perquè pugui fer una bona
gestió de les seves finances. La Gestió
multicanal de ”la Caixa” aprofita les no-
ves tecnologies per apropar i fer accessible
la banca de qualitat a tots els usuaris, mit-
jançant serveis innovadors amb disponibi-
litat a qualsevol lloc i a qualsevol hora.

La primera xarxa de terminals
d’autoservei: 8.011, +518 el 2007.

”la Caixa” disposa de 8.011 terminals
d’autoservei, amb 518 nous el 2007.
Aquest fet la converteix en l’entitat amb
la xarxa de terminals d’autoservei més
extensa del sistema financer espanyol i la
segona d’Europa, mostrant el fort com-
promís i vocació de servei als clients. A tra-
vés d’aquests caixers s’han realitzat més
de 500 milions d’operacions el 2007.

Les operacions més sol·licitades són rein-
tegraments d’efectiu (un 42% del total) i
actualització de posició (consultes de sal-
do, extractes de compte i actualitzacions
de llibreta d’estalvi), que representen un
48% del total. Entre les novetats del 2007
destaquen una operativa de pagament
amb codi de barres més intuïtiva, així com
la incorporació de 2.941 caixers amb un
sistema de veu, pensat i dissenyat per a
persones amb dificultats visuals. També
s’ha creat el menú CaixaFàcil, amb botons
de grans dimensions que faciliten la lectu-
ra, així com l’opció de «Les meves opera-

cions habituals» que permet la persona-
lització del menú del caixer. El 2007 s’ha
redissenyat el llibre d’estil dels caixers amb
l’objectiu de facilitar-ne l’ús. Finalment,
l’operativa dels caixers està disponible en
15 idiomes i en destaquen les últimes in-
corporacions del romanès i polonès.

”la Caixa” també lidera l’adaptació al nou
estàndard de seguretat de targetes amb
xip EMV (Europay Mastercard Visa).

Del total de caixers automàtics, 6.469
terminals realitzen funcions de venda de
localitats amb la possibilitat d’accedir a
la major oferta d’espectacles del mercat
nacional (cinema, teatre, música, esports
i altres).

www.laCaixa.es, líder en banca per
Internet.

El portal www.laCaixa.es s’ha renovat
per complet durant l’any 2007 per fer-lo
més útil als seus usuaris tenint en compte
la seva manera de navegar. S’ha facili-
tat l’accés als continguts més sol·licitats
reduint el nombre de clics per accedir-
hi. Aquesta nova web consolida el seu
lideratge en serveis de banca online a
Espanya amb una quota de mercat del
27%, mesurada per Nielsen Net Ratings,
d’usuaris actius d’Internet.

El portal d’Internet permet l’accés a Línia
Oberta, eina de gestió online dels produc-
tes financers, disponible en 19 idiomes
i amb més de 750 operatives diferents.
Aquest servei disposa actualment de més
de 4,9 milions de clients amb contracte,
dels quals més de 2,3 milions han operat
a través de Línia Oberta el 2007, realitzant
quasi 1.200 milions d’operacions per un
import de 160.250 milions d’euros.

«8.011 TERMINALS D’AUTOSERVEI
DELS QUALS 6.469 FAN FUNCIONS

DE VENDA DE LOCALITATS»
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També facilita informació corporativa
del Grup, sent l’aparador de les principals
promocions de productes nous de
”la Caixa”, així com una eina divulgativa de
coneixements financers. Així mateix, és el
punt d’accés a l’Obra Social de ”la Caixa”,
al seu holding inversor Criteria CaixaCorp
i a serveis de naturalesa no financera, com
serveis d’oci (ServiCaixa.com).

Durant l’any 2007 s’ha seguit millorant
Línia Oberta per facilitar la navegació i
l’ús del servei a més d’incorporar noves
funcionalitats. En l’àmbit de particulars,
cal destacar la possibilitat d’operar a crè-
dit i l’operativa intradia a Borsa Oberta
Plus Activa, servei especialitzat i dirigit als
clients més actius en borsa. Per altra ban-
da, en l’àmbit de l’empresa destaquen les
millores en l’operativa de comerç exterior
que permet més de 80 funcions diferents
i que ha servit per situar a Línia Oberta
Empreses com a líder en serveis online
de comerç exterior segons la consultora
AQmetrix. L’àmplia acceptació del servei
queda reflectit amb l’augment de la quota
d’absorció de les principals operatives,
destacant una absorció del 89% en el cas
d’enviament de fitxers de rebuts, el 65%
en el cas dels fitxers de pagaments, el
58% de les transferències i el 66% de les
operacions de compravenda de valors.

Serveis a través del mòbil:
CaixaMòbil.

”la Caixa” és l’entitat financera líder en
serveis financers a través del mòbil, tant
pel ventall de serveis disponibles com
pels més de 820.000 clients que utilitzen
aquests serveis.

Línia Oberta Mòbil permet realitzar a tra-
vés d’Internet mòbil (mobil.lacaixa.es) un
ampli ventall d’operatives que inclouen la
gestió de comptes, transferències, consul-
ta de moviments i de la liquidació de les
targetes de crèdit, compravenda de valors
o la consulta de Punts Estrella. El servei
incorpora també funcionalitats per a les
empreses, com la possibilitat de la multifir-
ma d’operacions o l’autorització de fitxers.
Addicionalment, el portal mòbil de
”la Caixa” permet l’accés al servei de com-
pra d’entrades ServiCaixa.com i a altres
serveis associats a les targetes. La bona
acceptació del servei queda reflectida pel
nombre de clients que ja l’utilitzen el 2007
i que superen la xifra de 100.000 clients.

La Línia Oberta SMS permet realitzar di-
ferents consultes i operacions financeres
amb seguretat, mitjançant missatges SMS
a través del telèfon mòbil. Entre les princi-
pals funcionalitats del servei, destaquen la
consulta de saldo, la consulta de cotitza-
cions, les transferències en divises, el canvi
de modalitat de pagament i la recàrrega
de mòbils.

Gràcies al servei d’Alertes CaixaMòbil,
el client pot rebre informació per SMS o
correu electrònic sobre els seus comptes,
moviments realitzats, la liquidació de la
targeta o les disposicions fetes a través de
terminals d’autoservei. El servei d’Alertes
també disposa d’alertes exclusives per a
empreses, com és rebre informació de
tresoreria, targetes i fitxers via SMS a
diferents destinataris en funció del tipus
d’alerta. Durant l’any 2007 s’han enviat
més de 25 milions de missatges als mòbils
dels clients de ”la Caixa”.
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Venda d’entrades: ServiCaixa.com.

”la Caixa”, a través de ServiCaixa.com,
lidera el mercat espanyol de venda
d’entrades, tant per volum com per diver-
sitat d’oferta. Durant el 2007 s’han rea-
litzat 7,7 milions de vendes anticipades
a través dels canals electrònics i el Club
ServiCaixa ha arribat al milió de socis,
consolidant-se com un dels principals
clubs culturals del país.

Altres canals al servei dels clients:
Televisió Digital i Banca Telefònica.

”la Caixa” també disposa d’altres canals
com són la Banca Telefònica i la Televisió
Digital. El servei de Banca Telefònica per-
met gestionar els comptes dels clients de
forma ràpida i còmoda, amb el suport de la
millor tecnologia de reconeixement de veu
o amb l’atenció més personalitzada posa-
da a la seva disposició.

”la Caixa” és l’única entitat financera a
Espanya que presta serveis de banca a
distància a través de la televisió digital. La
Línia Oberta és present a Imagenio (plata-
forma de televisió ADSL del Grup Telefó-
nica) i a Windows Media Center.

Aquests nous canals representen un pas
més en el desenvolupament de l’oferta
multicanal de ”la Caixa”, en línia amb
el compromís de l’Entitat d’aprofitar la
tecnologia per ampliar contínuament les
opcions de servei als clients.

Gestió multicanal accessible.

”la Caixa” vol facilitar una banca de qua-
litat a tothom i per aquest motiu des del
2006 adopta les normes internacionals

d’accessibilitat (WAI) de nivell «A» per
a l’operativa habitual de Línia Oberta,
que representa més del 50% de les
operacions realitzades pels clients. Per
altra banda, els portals de ”la Caixa” i de
l’Obra Social de ”la Caixa” han adoptat
el nivell «AA».

Per aquest mateix motiu ”la Caixa” s’ha
incorporat al projecte INREDIS de la Fun-
dación ONCE, que té com a objectiu el
desenvolupament de tecnologies que
permetin crear canals de comunicació i
interacció entre les persones amb algun
tipus de necessitats especials i l’entorn.
De la col·laboració amb universitats,
centres d’investigació i empreses espe-
cialitzades, ”la Caixa” espera que se’n
derivaran millores substancials en les
prestacions dels serveis de mòbil, caixers
i Internet per a aquests col·lectius.

Els terminals d’autoservei de ”la Caixa”
estan ajustats a les necessitats del
col·lectiu amb dificultats visuals. Tots
els caixers disposen de teclats adaptats
al sistema Braille i disposen d’un siste-
ma que permet augmentar la mida de
la lletra que es fa servir a les pantalles
informatives, la qual cosa facilita l’accés
a les persones amb dificultats visuals a
l’operativa més freqüent, així com
CaixaFàcil i el software de veu.

El fort compromís social i la vocació de
servei i treball en favor de l’interès gene-
ral de ”la Caixa” es manifesta en la seva
voluntat de facilitar l’accés als seus ser-
veis a tots els col·lectius, a través d’una
política activa d’eliminació de barreres
arquitectòniques, tecnològiques i de co-
municació.

«BANCA ONLINE DE QUALITAT
PER A TOTHOM»

«NORMES INTERNACIONALS
D’ACCESSIBILITAT (WAI)

NIVELL “A” PER A L’OPERATIVA
DE LÍNIA OBERTA

NIVELL “AA” PER AL PORTAL
DE ”LA CAIXA”»

«2007: 7,7 MILIONS DE VENDES
ANTICIPADES»
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SISTEMES DE PAGAMENT:
UNA OFERTA DIFERENCIADA

El Grup ”la Caixa” és el principal emissor
del mercat espanyol, amb 10,1 milions
de targetes en circulació, de les quals 9,8
milions han estat emeses per ”la Caixa” i
0,3 milions per Finconsum. A ”la Caixa”
el creixement net en el 2007 ha estat de
801.774 unitats, un 9% més. Aquestes
targetes han generat durant l’any 2007
un total de 546 milions d’operacions,
un 9,1% més, amb una facturació en
comerços i disposició d’efectiu en caixers
automàtics de 33.232 milions d’euros, un
11% més, dels quals 32.957 milions cor-
responen a ”la Caixa”. Si s’afegeix el vo-
lum de negoci generat, com a adquirent
de comerços i caixers, el Grup ”la Caixa”
gestiona 1.487 euros cada segon.

”la Caixa” ocupa el primer lloc en el
rànquing d’entitats financeres en quota
de mercat per facturació de targetes, un
17,6%, i si tenim en compte el Grup,
un 17,9%. Quant a la facturació amb tar-
geta dels comerços clients de ”la Caixa”,
la quota de mercat es del 17,6%, 1,3
punts més que l’any anterior.

Els clients de ”la Caixa” tenen al seu abast
la més àmplia gamma de mitjans de paga-
ment del país, ja que disposen de tots els
tipus de targetes i marques internacionals.
En aquest sentit, aquest any s’ha fet el
llançament d’una nova targeta American
Express, que s’ha ofert als nostres clients
com un complement a la targeta de crèdit
que ja tenen, gratuïta i amb més avantat-
ges.

Dels 10,1 milions de targetes que hi ha en
circulació a finals de 2007, el 46% són de
crèdit (un 7,3% corresponen a la modali-
tat de revolving), el 45,5% són de dèbit,
i el 8,5% restant són privades i de mone-
der. Pel que fa a la xarxa de TPV’s (Termi-
nals Punt de Venda), en què ”la Caixa”
també es líder del mercat, el seu nombre a

finals de 2007 és de 151.672 unitats, amb
un fort creixement de 24.223 TPV’s.

Cal destacar l’increment del nombre de
targetes sol·licitades per les empreses,
un 20% respecte a l’any 2006. En aquest
sentit, s’han creat 4 noves targetes amb la
marca Mastercard (Professional, Executi-
ve, Corporate i Word Corporate) destina-
des a empreses i autònoms, que donen un
descompte del 2% en carburants, Via T
gratuïta i majors avantatges en asseguran-
ces, Punts Estrella, etc.

A mitjans del 2007 s’ha posat en marxa
el servei «Estalvia el canvi». Aquest servei
gratuït, per a clients titulars de targetes,
ajuda a estalviar una petita quantitat amb
cada compra realitzada amb la targeta,
que s’ingressa a un compte d’estalvi espe-
cial remunerat al 5% nominal anual. Més
de 40.000 clients tenen ja aquest servei i
65.000 targetes.

En el marc d’innovació, ”la Caixa” (con-
juntament amb Visa Europe), ha estat la
primera entitat a prendre la iniciativa a Es-
panya d’aplicar, de forma experimental, el
pagament sense contracte en les compres
amb targeta. Aquesta forma de pagament
permet pagar de forma més còmoda i ràpi-
da les compres amb targeta, especialment
en llocs com cinemes, restaurants de men-
jar ràpid, etc.

Durant el 2007 s’ha consolidat el servei
CaixaProtect®, que agrupa en una marca
el compromís de l’Entitat amb la qualitat
de servei i garanteix i comunica la total
seguretat multicanal, a la qual s’ha afe-
git l’enviament d’un missatge al móbil,
donant la benvinguda, quan es realitza la
primera operació en un comerç estranger.

Quant al servei de comerços, aquests po-
den disposar d’un nou model de terminal
amb pantalla touch screen (tàctil), que per-
met digitalitzar la signatura i evitar haver de
guardar els tiquets per part del comerç.

«EL GRUP ”LA CAIXA” ÉS L’ENTITAT
LÍDER PER FACTURACIÓ DE TARGETES

BANCÀRIES»

1.1.3. Forta inversió en mitjans (cont.)
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L’objectiu de ”la Caixa” és aconseguir
superar les expectatives dels clients. La
política de Qualitat de Servei de l’Entitat
es basa en la millora permanent, un
assessorament personalitzat, un esforç
constant d’innovació, i una àmplia i
competitiva oferta de productes i serveis.
Amb aquesta finalitat realitza un segui-
ment de la satisfacció dels seus clients
a través d’enquestes i també analitza i
dóna resposta a totes les reclamacions
rebudes.

Enquestes de satisfacció a clients.

Per a ”la Caixa” el client és l’eix cen-
tral de la seva organització i per aquest
motiu realitza periòdicament enquestes
que li permeten obtenir un indicador
de la qualitat percebuda per aquest.
L’indicador de satisfacció (ISC) té com a
objectiu conèixer la qualitat global per-
cebuda pel client i enfocar tota la xarxa
d’oficines cap a la millora contínua.

Durant aquest any s’han realitzat
206.752 enquestes. Un 66% dels clients
enquestats consideren que el servei que
se’ls ofereix és molt satisfactori (nota
superior a 8 en una escala de 0 a 10),
amb una nota mitjana de 8,6.

”la Caixa” segueix treballant per
conèixer millor les necessitats dels clients
i avançar-se a elles, ja que només supe-
rant les seves expectatives s’assoleix la
seva confiança i es garanteix el creixe-
ment i els resultats del futur. Per això,
l’any 2008 es posarà en marxa un nou
indicador, l’Índex de Servei Personalitzat,
que permetrà conèixer amb més detall la
qualitat percebuda de l’atenció persona-
litzada que s’ofereix als clients. Aquest
nou sistema de medició complementarà i
millorarà l’anterior i incorporarà els con-
ceptes de servei que els clients conside-
ren més rellevants.

El 2007 també s’han realitzat enquestes
de satisfacció als clients empresa amb la
finalitat de conèixer millor la seva satis-
facció amb el servei. La valoració obtin-
guda és de 8,2 (en una escala de 0 a 10).

Valoració dels serveis interns.

Per aconseguir mantenir i superar l’elevat
nivell de servei que ”la Caixa” ofereix als
seus clients, és necessari assolir prèvia-
ment la màxima satisfacció dels empleats
amb el servei que reben dels proveïdors
interns. Aquest any s’ha continuat el pro-
cés d’enquestes a les oficines per saber
el nivell de satisfacció sobre els serveis
interns rebuts. Es mesuren 61 serveis i
s’inclouen preguntes sobre aplicacions
informàtiques, assistència rebuda en cas
de consulta i resolució de peticions, entre
d’altres qüestions.

Oficina d’Atenció al Client.

”la Caixa” posa a l’abast de tots els seus
clients múltiples vies de comunicació:
les Cartes al Director, el telèfon gratuït
d’atenció al client i el portal d’Internet.
Totes les reclamacions rebudes a través
de qualsevol d’aquests canals han estat
ateses pels responsables corresponents
de la xarxa territorial, dels serveis centrals
o de les filials del Grup. En aquest any
2007 s’han millorat els temps mitjans de
resposta de les reclamacions i s’han resolt
el 75% de les reclamacions telefòniques
en menys de 48 hores. Per l’Entitat és
molt important realitzar una bona gestió
de les reclamacions, ja que ajuda a millo-
rar la percepció que els clients tenen dels
serveis oferts.

Pel que respecta al Servei d’Atenció al
Client/Defensor del Client, aquest any
2007 s’han tramitat 641 reclamacions,
de les quals 210 s’han resolt a favor del
reclamant, 282 a favor de l’Entitat, 59
han estat classificades com a improce-

«TREBALLAR AMB QUALITAT PER
GARANTIR ELS RESULTATS I EL

CREIXEMENT FUTUR»

«NOTA MITJANA 8,6 EL 2007»

1.1.4. Qualitat i innovació: base de futur
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dents, s’han produït 20 renúncies de
clients i 70 reclamacions estan pendents
de resoldre. Aquest seguiment rigorós de
les reclamacions dels clients fa que
”la Caixa” sigui una de les entitats finan-
ceres amb menor ràtio de reclamacions
presentades al Banc d’Espanya amb rela-
ció al seu volum de negoci (2n trimestre
2007).
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«NOU MODEL D’OFICINA: PRIORITZA
L’ASSESSORAMENT ALS CLIENTS»

«TRES EIXOS: ESPAIS INDIVIDUALITZATS,
ZONA DE CAIXA RÀPIDA I ZONA

D’AUTOSERVEI»

«ENTREVISTA: L’EIX PRINCIPAL
DE LA RELACIÓ COMERCIAL»

Un nou model d’oficina primant
l’assessorament al client.

El 2007 ha continuat la implantació del
nou model d’oficina, iniciada el 2006:
una revolució en el concepte d’oficina
bancària apostant totalment per l’atenció
personalitzada. Se’n milloren alguns
aspectes clau com, per exemple, optimit-
zar els espais cedint espai de back-office
als clients i incrementar la privacitat en
les trobades comercials amb els clients.

Els espais d’atenció s’individualitzen i se
separen per potenciar la interacció amb
el client, afavorint l’entrevista, l’eix prin-
cipal de la relació comercial, i sobretot
l’assessorament, l’activitat principal del
que serà la banca futura. El 60% de les
oficines inaugurades el 2007 segueixen
aquest model i s’estan realitzant 67
reformes per transformar-ne d’altres a
aquest model.

Precisament per facilitar la interacció
personal amb el client, aquests llocs
de treball eviten la presència visible de
màquines i equipaments i no són zones
d’atenció operativa, fins i tot el mobiliari
és més càlid i confortable. Pel que fa a
la resta de serveis, la nova oficina també
destaca per la interpretació innovadora
de la zona de la caixa ràpida i de la zona
d’autoservei.

La nova oficina recorre profusament al
vidre per convertir l’interior en un lloc llu-
minós i accessible, potenciant l’abast dels
missatges emesos des de les pantalles
d’informació dinàmica, que són visibles
des de l’exterior a qualsevol hora del dia.

El paper es redueix a la mínima expressió
i es substitueix per elements de màrque-
ting dinàmic. Dues pantalles de plasma
emeten informació comercial o vinculada
a l’Obra Social. Un expositor de leds
emet, al seu torn, missatges configurats
per la mateixa oficina. El manteniment
de la informació comercial és, doncs,
molt més àgil.

L’automaticitat, el control a distància
i la intel·ligència aplicada a l’eficiència
energètica, al confort i a la seguretat
esdevenen la proposta domòtica del nou
model. La climatització és d’última gene-
ració; els interruptors de llum s’activen
amb la presència; la detecció d’incidències
s’automatitza; la seguretat es reforça amb
la generalització de la televigilància...

La base de la innovació s’assenta sobre
l’observació i la interpretació de l’entorn
(tecnològic, normatiu, dels clients i de la
competència) amb anticipació, fet que
s’aconsegueix a través dels empleats. Per
aquesta raó, s’incentiva entre la plantilla
la participació en l’enviament de pro-
postes innovadores que es tradueixin en
productes i serveis de valor afegit. Per
fomentar la innovació, es distribueixen
periòdicament observatoris que reflec-
teixen les bones pràctiques de l’entorn i
els aspectes més nous de la competència
i d’altres sectors, així com les oportuni-
tats tecnològiques més recents.

Quant a altres aplicacions de les noves
tecnologies al servei dels clients, durant
l’any 2007 s’ha impulsat una sèrie de
projectes que es consideren rellevants per
donar suport a l’estratègia de lideratge de
”la Caixa” en el futur. D’aquests desta-
quen la innovació en el projecte d’un nou
terminal financer: la definició d’una nova
«finestra marc» des de la qual l’oficina
interaccionarà per realitzar l’operativa, la
gestió, i veure els continguts, d’una forma
integrada. En són clars exemples la digita-
lització de la informació documental amb
dotació d’escàners a totes les oficines i
automatització digital de processos com
l’expedient electrònic per a operacions
d’actiu; l’augment de la seguretat i la pro-
tecció amb millores en videovigilància, i la
identificació biomètrica.

Des del punt de vista de l’ús dels canals
electrònics, també la innovació tecnolò-
gica permet millorar dia a dia el servei
ofert als clients. En són clars exemples
la implantació d’un nou model de caixer

automàtic, anomenat Punt Groc, amb
importants avanços tant des del punt de
vista funcional com d’ús; el permanent
increment de serveis que s’ofereixen a tra-
vés del canal Internet, i la potenciació de
les alertes i els serveis a través del mòbil.

Així doncs, els sistemes d’informació
continuen sent l’eina bàsica del negoci
bancari multicanal, ja que permeten
l’apropament al client, incrementen
l’activitat comercial de la xarxa i perme-
ten una diferenciació del servei a través
de la tecnologia. L’evolució cap a la ban-
ca d’assessorament al client permetrà,
per una banda, millorar els procediments
i sobretot, per l’altra, millorar els factors
diferencials d’atenció i assessorament,
visió del client i qualitat que ofereixen les
oficines, a partir del tracte personalitzat.

1.1.4. Qualitat i innovació: base de futur (cont.)



Informe Financer 2007 del Grup ”la Caixa”

Informe anual ”la Caixa” 2007 57

1.1.5. Suport del negoci: filials de ”la Caixa”

Formen part del Grup ”la Caixa”,
un conjunt de filials que tenen
com objecte bàsic la prestació
de serveis de suport al Grup.

E-LA CAIXA

E-la Caixa és la responsable de dur a
terme l’estratègia de gestió multicanal
desenvolupada per ”la Caixa” (vegeu el
capítol 1.1.3. sobre Gestió multicanal).

E-la Caixa és la responsable de coordinar,
gestionar i desenvolupar els canals elec-
trònics que ”la Caixa” posa a disposició
dels seus clients, que inclouen tant els
serveis financers com els no financers. Les
principals tasques que té encomanades
inclouen tant la recerca com la implanta-
ció de noves funcionalitats i solucions, així
com la gestió comercial de tots els canals
no presencials. Aquesta operativa es rea-
litza en contacte amb la xarxa d’oficines
per tal de garantir una total integració de
tots els canals en la relació amb els clients,
en línia amb l’estratègia multicanal adop-
tada per l’Entitat.

Per una altra banda, facilita, mitjançant un
contacte directe amb el client, tota l’ajuda
que aquest client pugui requerir per a una
correcta utilització dels diferents canals:
el telèfon, e-mail o eines online. A més,
ofereix els seus serveis a altres companyies
del Grup.

Serviticket, companyia líder en el mer-
cat espanyol de ticketing, és l’empresa
del Grup ”la Caixa” que gestiona la
venda d’entrades anticipades a través
dels diferents canals existents (terminals
d’autoservei, Internet, mòbil, etc.), man-

tenint una àmplia i permanent cartellera
d’espectacles. La seva proposta comprèn
cinema, teatre, música, esports, parcs
temàtics i, com a novetat de l’any 2007,
l’Alhambra.

Així mateix, e-la Caixa gestiona participa-
cions en iniciatives en canals electrònics
que proporcionen valor i servei diferencial
a l’activitat bancària tradicional, com són
PlazaSalud24 (gestió d’aprovisionaments
al sector hospitalari) i GECSA (empresa de
gestió de solucions d’e-learning), entre
d’altres.

SERVEIS INFORMÀTICS ”LA CAIXA”

Serveis Informàtics ”la Caixa” és la
societat encarregada de gestionar i
donar suport tecnològic a ”la Caixa” i
al seu Grup, canalitzant l’execució dels
projectes que conformen el Pla Estratè-
gic de ”la Caixa” en l’àmbit informàtic,
i d’acompanyar l’Entitat en el seu Pla
d’Expansió Internacional. Així mateix, és
la societat que gestiona els recursos tec-
nològics de l’àmbit d’Internet, autoservei,
telefonia (fixa i mòbil) i televisió digital,
vetllant per la seguretat i integritat dels
sistemes, per tal d’oferir un servei de
màxima qualitat als clients.

MICROBANK

MicroBank, banc social de ”la Caixa”,
és un nou concepte d’entitat financera
especialitzada en la concessió de finança-
ment, a través de microcrèdits, a persones
amb risc d’exclusió social i financera i a al-
tres col·lectius amb recursos limitats, amb
l’objectiu bàsic de fomentar l’activitat
productiva, el desenvolupament personal
i la creació d’ocupació.
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1.1.5. Suport del negoci: filials de ”la Caixa” (cont.)

GDS-CUSA

GDS-Cusa presta serveis relacionats amb
la gestió de la morositat i el tractament
centralitzat de determinades tasques ope-
ratives de les oficines de ”la Caixa”.

CAIXAVIDA

Caixa de Barcelona Seguros de Vida,
SA de Seguros y Reaseguros és una de
les societats del Grup dedicada a les asse-
gurances del ram de vida, a la qual
”la Caixa” va traspassar, el 1994, el nego-
ci assegurador arran de la impossibilitat
de registrar les operacions d’assegurança
en els estats financers de les entitats de
crèdit. Des d’aquell moment, l’activitat
de la societat es limita al manteniment
de les operacions existents fins a extin-
gir-les. Des de la constitució del Grup
CaiFor la producció de nous contractes
d’assegurances s’ha realitzat a través de
les seves societats dependents (vegeu el
capítol 1.2.2. Asseguradores).

SERVIHABITAT XXI

Servihabitat XXI és la societat de serveis
immobiliaris del Grup ”la Caixa”. Les seves
activitats consisteixen en la prestació de
serveis immobiliaris al Grup, on gestiona,
administra i comercialitza tant immobles

procedents de regularització de crèdits
com immobles propis.

SUMASA

Sumasa gestiona els projectes d’obres
d’oficines noves, les reformes i el manteni-
ment de les ja existents, així com les com-
pres i subministraments de ”la Caixa”.

PROMOCAIXA

Promocaixa és la societat encarregada
de la gestió de programes de fidelització
i promocions, i la realització d’altres ac-
tivitats de màrqueting per a ”la Caixa” i
altres societats del Grup.

FOMENT IMMOBILIARI
ASSEQUIBLE, ARRENDAMENT
IMMOBILIARI ASSEQUIBLE
I ARRENDAMENT IMMOBILIARI
ASSEQUIBLE II

Foment Immobiliari Assequible,
Arrendament Immobiliari Assequible
i Arrendament Immobiliari Assequible
II, són les societats a través de les quals
es porta a terme el programa d’Habitatge
Assequible de l’Obra Social de ”la Caixa”
de promoció i explotació en lloguer
d’habitatges de qualitat a preus assequi-
bles.
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Criteria CaixaCorp concentra la part
més significativa de la Cartera de
Participades del Grup ”la Caixa”.
Criteria CaixaCorp és la societat on es
concentra la pràctica totalitat de les par-
ticipacions del Grup essent l’encarregada
de dur a terme l’estratègia inversora i
l’expansió internacional del Grup, amb
una gestió activa i risc controlat, fet
que permet detectar les oportunitats
d’inversió i desinversió de mercat.

La Cartera de Participades inclou com-
panyies de primer nivell, amb important
presència en el seus respectius mercats
i amb capacitat de generar valor i ren-
dibilitat recurrent. El Grup té la voluntat
d’involucrar-se en els Òrgans de Govern
participant directament en la definició de
les seves polítiques i estratègies futures, i
contribuint en el seu creixement i desen-
volupament.

Oferta Pública de Subscripció (OPS)
d’accions de Criteria CaixaCorp.
El novembre de 2006, el Consell
d’Administració de ”la Caixa” va aprovar
l’estudi de la sortida a borsa de la seva
Cartera de Participades a través de la
societat Criteria CaixaCorp. El 7 de juny
del 2007, l’Assemblea General Ordinària
de ”la Caixa” va aprovar formalment la
sortida a borsa, autoritzant-ne la venda/
col·locació d’accions fins a un límit del
49% del seu capital.

L’oferta inicial fou l’emissió de 657,5 mi-
lions de noves accions, representatives del
20% del capital social de Criteria Caixa-
Corp, distribuint-se en quatre trams: 55%
minorista, 5% empleats, 10% inversors
qualificats nacionals i 30% inversors quali-
ficats internacionals.

El 8 d’octubre de 2007, Criteria Caixa-
Corp va fixar el preu de l’oferta en
5,25 euros per acció, i va realitzar
l’adjudicació de les accions a més de
360.000 nous accionistes dels trams mi-
norista i empleats, havent-se sobresubs-
crits tots els trams.

Finalment, el 10 d’octubre de 2007, Crite-
ria CaixaCorp va culminar amb èxit el
seu procés de sortida a borsa, admetent-
se en aquesta data les seves accions a
cotització oficial. El 6 de novembre de
2007 es va exercir parcialment l’opció
de green-shoe, per part de les Entitats
Coordinadores Globals, subscrivint
75,5 milions de noves accions. Con-
seqüentment, l’import total subscrit
va ascendir a 3.848 milions d’euros, la
col·locació més gran en una operació de
sortida a borsa a Espanya fins a la data.

Així, un cop finalitzada l’OPS, ”la Caixa”
manté una participació del 78% sobre
el capital social de Criteria CaixaCorp.
El 22% restant correspon al free float
en mans de tercers. En qualsevol cas,
”la Caixa” ha manifestat la seva intenció
de mantenir en tot moment una participa-
ció de control.

A la data de l’OPS de Criteria CaixaCorp,
el seu NAV (Net Asset Value: valor net
dels actius) se situava en 24.006 milions
d’euros.

Objectius estratègics de Criteria
CaixaCorp.
Els principals objectius de Criteria Caixa-
Corp són: la creació de valor per a tots
els accionistes mitjançant la gestió activa
d’una cartera d’inversions diversifica-
da; ser referència en el mercat europeu
gràcies a la inversió en companyies de
referència; i ser el vehicle d’expansió in-
ternacional de ”la Caixa”, aprofitant i ex-
portant a altres països el model de banca
minorista que ha situat ”la Caixa” com a
entitat líder en el mercat espanyol.

Tots aquests objectius es complementen
amb la intenció de repartir un dividend re-
current als accionistes al voltant del 90%
del resultat net distribuïble, excloent el
benefici extraordinari net, i amb l’adopció
de les millors pràctiques del bon govern
corporatiu.

1.2. Cartera de Participades del Grup ”la Caixa”
1.2.1. Criteria CaixaCorp

«SER REFERÈNCIA INVERSORA EN
COMPANYIES DE PRIMER NIVELL,

PRIORITZANT LA PRESÈNCIA EN SECTORS
ON ES TÉ EXPERIÈNCIA»

«2007: OPS PEL 22%
DE CRITERIA CAIXACORP

PER 3.848 MILIONS D’EUROS»
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Criteria CaixaCorp: estratègia
diferenciada amb una cartera única
i difícilment replicable.
Criteria CaixaCorp donarà prioritat a les
inversions en els sectors financer i asse-
gurador fins assolir, a mitjà/llarg termini,
un equilibri amb la cartera d’inversions de
serveis.

La companyia té una vocació d’inversor a
mitjà/llarg termini, actuant quan consideri
que es donen oportunitats en termes de
valor i rendibilitat per ser un referent euro-
peu d’inversió creant valor.

Evolució de mercat de Criteria
CaixaCorp.
L’evolució de mercat de la cartera
d’empreses cotitzades de Criteria Caixa-
Corp durant el 2007 ha tornat a obtenir
bons resultats ja que ha aconseguit supe-
rar, com en exercicis anteriors, el principal
indicador de la borsa espanyola (Ibex-35)
i europea (Eurostoxx 50). L’increment de
valor experimentat per la cartera cotit-
zada en el 2007 ha estat d’un 19,1%,
mentre que l’Ibex-35 ha experimentat un
increment del 10,9% i l’Eurostoxx 50 del
10,4%, tal i com es mostra en el següent
gràfic:

1.2.1. Criteria CaixaCorp (cont.)

CREACIÓ DE VALOR MAJOR CREACIÓ
DE VALOR

Estratègia Futura

Serveis 40%-60%
Financer 40%-60%

Serveis 82%
Financer 18%

Model de gestió de
Criteria CaixaCorp

Model de gestió de
Criteria CaixaCorp

Experiència bancària
de ”la Caixa”

+

+
Sinergies

Inversions en
cotitzades

Inversions en
no cotitzades

Criteria CaixaCorp
2007

Serveis Financers

Banca

Mitjà
/lla

rg
ter

mini
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D’altra banda, l’evolució de la cotització
de l’acció de Criteria CaixaCorp ha so-
fert una lleugera disminució de l’1,5%
respecte el preu de sortida, tancant a 31
de desembre de 2007 a un preu de 5,17
euros per acció. Per altra banda el NAV
per acció de la cartera de Criteria Caixa-
Corp ha crescut un 1,6% en el mateix
període. S’ha de destacar, per tant, que
el descompte sobre el NAV per acció res-
pecte a la cotització de l’acció de Criteria
CaixaCorp a 31 de desembre de 2007 era
del 30,3%.
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SERVEIS

Cotitzades.

Empreses líders en sector d’energia,
infraestructures i serveis.
Aquest grup està format per empreses
líders amb capacitat de creixement i ge-
neració de valor, centrades bàsicament a
Espanya, en els sectors d’energia, infraes-
tructures i serveis, sectors on el Grup
”la Caixa” acumula coneixement i expe-
riència.

Gas Natural és una multinacional de ser-

veis energètics que centra la seva activitat

en l’aprovisionament, la distribució i la

comercialització de gas natural a Espanya,

Llatinoamèrica, Marroc, Itàlia i França,

amb una cartera de 10,7 milions de

clients. La liberalització energètica ha per-

mès al Grup estar present en el negoci de

generació d’electricitat i la comercialitza-

ció d’altres productes i serveis energètics.

Els actius totals de Gas Natural superen els

13.200 milions d’euros.

1.2.2. Participacions estratègiques i financeres del Grup ”la Caixa”
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Repsol YPF és una companyia internacio-
nal integrada de petroli i gas, amb activi-
tats en més de 30 països i líder a Espanya
i l’Argentina. És una de les deu majors pe-
trolieres privades del món i la companyia
privada més gran del sector energètic lla-
tinoamericà en volum d’actius. Els actius
totals de Repsol YPF superen els 46.800
milions d’euros.

Abertis és una de les corporacions euro-
pees líders en el desenvolupament i gestió
d’infraestructures amb més de 3.300 km
de peatge gestionats i uns actius totals
superiors als 20.000 milions d’euros. En
els darrers anys ha incrementat la seva
diversificació geogràfica i de negocis amb
inversions de 3.070 milions d’euros en
autopistes franceses i portugueses (Sanef
i Brisa), 1.269 milions d’euros en teleco-
municacions (Eutelsat i Hispasat) i 271
milions d’euros en aeroports a Llatino-
amèrica. Addicionalment, a principis
de 2008, ha arribat a un principi d’acord
per a l’adquisició de les participacions
d’ACS a dues autopistes xilenes per un
import aproximat de 700 milions d’euros.

Aguas de Barcelona (AGBAR) es confi-
gura com un operador multiconcessional
centrat en el negoci d’aigua, sanejament
i salut. Companyia líder en el mercat es-
panyol amb presència a Llatinoamèrica,
amb actius totals superiors als 6.500 mi-
lions d’euros. En el 2007, ha venut la par-
ticipació en el capital de la companyia de
certificacions Applus+, que li ha permès
generar en l’exercici 2007 una plusvàlua
neta de 210 milions d’euros. El Grup
”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp
i el Grup Suez ha formulat una OPA con-
junta sobre el 100% del capital d’Agbar,

autoritzada per la CNMV el passat 27 de
desembre de 2007. Liquidada l’oferta, la
participació conjunta d’aquestes socie-
tats sobre el capital social d’Agbar és del
90,01% i la de Criteria CaixaCorp directa
i indirecta a través d’Hisusa és del 44,11%
del capital social d’Agbar, exercint-ne
conjuntament el control de la societat els
Grups ”la Caixa” i Suez.

Telefónica és un dels operadors in-
tegrats de telecomunicacions líder a
nivell mundial, essent un referent en els
mercats de parla hispanoportuguesa, i
estant present a Espanya, amb més de
45 milions de clients, a Europa, donant
serveis a més de 40 milions de clients, i
en els principals països llatinoamericans,
tenint més de 126 milions de clients.
Els seus actius totals són superiors als
105.600 milions d’euros. Durant el darrer
any, Telefónica ha conclòs amb èxit la
integració de l’operadora mòbil europea
02, i ha adquirit una participació rellevant
en el capital social de Telecom Italia. És
una participació indirecta en el capital
ordinari (amb dret a vot) de Telecom Italia
d’aproximadament el 10%. Computant
les accions d’estalvi (azioni di risparmio),
que no confereixen drets polítics, la parti-
cipació indirecta seria del 6,9%.

BME és la societat que integra tots els
sistemes de registre, compensació i li-
quidació de valors i mercats secundaris
espanyols. En el 2007 ha assolit un màxim
de contractació, capitalització i liquidació
essent un exercici històric en sortides de
borsa i el cinquè any consecutiu de rendi-
bilitat positiva per als inversors en els seus
mercats.

1.2.2. Participacions estratègiques i financeres del Grup ”la Caixa” (cont.)
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No cotitzades.

Empreses en fase avançada del cicle
empresarial.
La intenció és impulsar aquesta línia de
negoci, aprofitant el coneixement adqui-
rit, amb inversions en projectes empresa-
rials amb potencial per generar valor i risc
moderat, i en sectors amb capacitat de
creixement.

Port Aventura ha continuat amb el
desenvolupament i consolidació com a
destí lúdic-residencial més important de
l’Europa mediterrània.

Destaca el bon comportament del parc,
que ha assolit el 2007 un nivell de visites
rècord, per sobre dels quatre milions.
L’ocupació mitjana dels hotels (Port Aven-
tura, El Paso i Caribe Resort) ha estat del
76%, un 5,5% més que l’any anterior.
Addicionalment, està en fase de finalitza-
ció el projecte d’urbanització bàsica dels
terrenys, prevista per al març de 2008.

Hotel Caribe Resort té 503 habitacions i
està situat al Resort de Port Aventura.

NEGOCI FINANCER

Banca internacional.

En l’àmbit de participacions del sector fi-
nancer, el Consell d’Administració de
”la Caixa” va acordar que el holding
cotitzat sigui el vehicle de l’expansió inter-
nacional a través d’adquisicions de partici-
pacions d’entitats financeres.

Banco BPI és un grup financer universal,
multiespecialitzat, focalitzat en l’àrea de
banca comercial dirigida a particulars i pi-
mes, situant-se com el quart grup financer
privat portuguès. Consta d’uns actius totals
superiors als 40.500 milions d’euros i d’una
xarxa comercial de més de 700 oficines.

Boursorama, amb uns actius totals
propers a 3.000 milions d’euros, és un
dels líders europeus en la distribució
online de productes d’estalvi. Ope-
ra en quatre països: a França és líder
d’informació financera gràcies al portal
www.boursorama.com i actor clau de
la banca online amb la marca Boursora-
ma Banque; al Regne Unit i a Espanya
figura entre els tres primers del mercat
d’intermediació online; i també opera a
Alemanya, on ha adquirit l’últim trimestre
de 2007 el 82,49% d’OnVista AG propie-
tària del portal online d’informació finan-
cera líder en aquest país, www.onvista.de.

Durant el 2007 Criteria CaixaCorp ha
superat el llindar del 20% de participació
amb l’objectiu de reflectir el caràcter esta-
ble d’aquesta inversió.

The Bank of East Asia (BEA) amb més de
30.000 milions d’euros en actius, més de
200 oficines i 9.400 empleats, és el primer
banc privat independent de Hong Kong,
i un dels bancs estrangers amb una millor
posició a la Xina, on compta amb més de 50
oficines.

Fundat a Hong Kong l’any 1918, BEA
ofereix serveis de banca comercial, banca
d’empreses i d’inversió als seus clients de
Hong Kong i la Xina. Així mateix, atén a la
comunitat xinesa a l’estranger operant a
altres països asiàtics, als Estats Units, Ca-
nadà i la Gran Bretanya.

Durant el 2007 Criteria CaixaCorp ha
invertit en el Banc en dues etapes, prime-
rament adquirint participacions al mercat
organitzat i, posteriorment, mitjançant la
subscripció íntegra d’una ampliació de ca-
pital destinada a potenciar el creixement a
la Xina. La participació a 31 de desembre
de 2007 és d’un 8,9%.
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Aquesta operació s’emmarca dins
l’estratègia internacional del Grup
”la Caixa” i s’ha potenciat amb la signa-
tura d’un acord comercial estratègic de
col·laboració comercial entre ”la Caixa”
i el Banc, mitjançant el qual ”la Caixa”
podrà oferir als seus clients una platafor-
ma d’alta qualitat a l’Àsia, i per altra part
oferir recolzament als clients del Banc per
explorar oportunitats i desenvolupar els
seus negocis a Espanya.
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1.2.2. Participacions estratègiques i financeres del Grup ”la Caixa” (cont.)

Asseguradores i financeres
especialitzades.

L’activitat d’aquestes filials
complementa els productes i serveis
oferts per ”la Caixa” a través de
la seva xarxa d’oficines.
Per tal de satisfer en tot moment el con-
junt de necessitats financeres i de servei
a les famílies i a les empreses, especial-
ment les petites i mitjanes, i a les insti-
tucions, el Grup complementa l’oferta
existent a ”la Caixa” amb una oferta
especialitzada a través d’establiments
de crèdit i rènting, companyies
d’assegurances i gestores d’Institucions
d’Inversió Col·lectiva i de titulització.

Donant compliment a les directrius
marcades en el Pla Estratègic de Criteria
CaixaCorp, on el negoci assegurador
i parafinancer es consideren activitats
fonamentals, en 2007 s’ha procedit a
l’adquisició de participacions per accedir
al control exclusiu sobre CaiFor i Fincon-
sum, amb un desembors global de 950 i
38 milions d’euros respectivament.

Asseguradores.

Un Grup assegurador que dóna
servei a més de 3,0 milions de clients
individuals i gestiona un patrimoni
superior als 27.500 milions d’euros.
El Grup assegurador, que desenvolupa
la seva activitat mitjançant les filials
participades pel holding CaiFor, dispo-
sa d’una àmplia gamma de productes
d’assegurances tant de vida com de risc
i els ofereix als clients d’una forma per-
sonalitzada. Més de 3 milions de clients
tenen subscrits plans de pensions i as-
segurances (plans de jubilació, pensions
vitalícies i altres productes).

VidaCaixa centra la seva activitat en
el ram de vida, recollint tota la nova
producció del Grup i administrant un
patrimoni d’11.283 milions d’euros en
plans de pensions, que li atorga la sego-
na posició dins el rànquing sectorial en
aquesta branca d’activitat.

El creixement orgànic del negoci reforça
VidaCaixa com a primera companyia en
assegurances de vida, amb un volum de
reserves matemàtiques de 16.205 mi-
lions d’euros. D’altra banda, VidaCaixa
es consolida com a líder en el segment
de previsió social d’empreses amb un
patrimoni gestionat (provisions i plans de
pensions) de 13.553 milions d’euros.

SegurCaixa és l’empresa del holding
centrada en els rams de no vida i cal des-
tacar la seva entrada en el ram d’autos
durant l’exercici 2007.

«POSICIÓ CAPDAVANTERA EN
ASSEGURANCES DE VIDA, INDIVIDUAL

I DE COL·LECTIUS, INCREMENTANT
LA PRESÈNCIA EN ASSEGURANCES

DE NO VIDA»
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Serveis financers especialitzats.

Gamma complementària
de gestió de fons.
InverCaixa Gestión, societat encarre-
gada de la gestió d’institucions d’inversió
col·lectiva, ha aconseguit el 2007 un
volum d´aproximadament 14.000 milions
d’euros, amb una quota de mercat de
5,6%, el que manté a InverCaixa com
la tercera gestora de fons d’inversió del
país. El model de gestió es basa en la seg-
mentació de clients i en l’establiment de
diferents perfils per a cada segment (ren-
dibilitat/risc) i s’ha potenciat la gestió dels
clients amb major valor estratègic (Banca
Personal i Banca Privada). Així mateix i
com a novetat, s’ha constituït el primer
fons d’inversió lliure (hedge fund) i una
gamma de fons específica per a empreses.

Productes de finançament
especialitzats.
CaixaRenting és la societat especialitza-
da en la concessió d’operacions de rèn-
ting, tant en el ram de l’automòbil com
en el de béns d’equipament. La política
comercial desenvolupada en els últims
anys ha potenciat la seva presència en el

sector de les pimes, mitjançant la distribu-
ció a través de la xarxa de ”la Caixa”. En
l’any 2007, s’han formalitzat 443 milions
d’euros en les noves operacions de lloguer
de vehicles i de béns d’equipament, amb
un increment del 19% respecte l’exercici
anterior. Gestiona un total de 35.986
cotxes, 30.927 en rènting i 5.059 en la
modalitat de gestió de flotes.

Finconsum, es dedica a l’activitat de
finançament al consum en el punt de
venda, emissió de targetes de crèdit, mit-
jançant el màrqueting directe. Durant el
2007, ha aportat 762 milions d’euros de
nou negoci, xifra similar a la de 2006.

GestiCaixa ha seguit desenvolupant la
seva activitat en els mercats financers com
a societat gestora de titulització d’actius.
Durant l’any 2007, GestiCaixa ha estruc-
turat i constituït quatre nous fons, dos de
titulització hipotecària i dos de titulització
d’actius, amb un total d’emissions de
4.249 milions d’euros. A desembre de
2007 GestiCaixa gestiona 26 fons de titu-
lització amb un volum de bons en circula-
ció de 13.961 milions d’euros.
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CAPITAL RISC EN FASES INICIALS I
FINANÇAMENT A EMPRENEDORS
A TRAVÉS DE ”LA CAIXA”

La presència del Grup ”la Caixa” en el
sector del Capital Risc en fases inicials
s’instrumenta mitjançant les societats:

Caixa Capital Risc té per objecte admi-
nistrar i gestionar els actius de societats de
capital risc i de fons de capital risc. En el
2007, paral·lelament a la gestió de Caixa
Capital Semilla, s’ha fet un esforç addi-
cional en la posada en funcionament
del segon instrument de capital risc de
”la Caixa” que inverteix en fases inicials,
anomenat Caixa Capital Pyme Innova-
ción, i que es va constituir a finals de l’any
2006.

Caixa Capital Semilla disposa ac-
tualment d’uns recursos de 15 milions
d’euros després de l’ampliació de capital
realitzada el 2007 de 5 milions d’euros.
La societat participa, de forma temporal,
en petites empreses innovadores que es
troben en fase de conceptualització i des-
envolupament del seu producte o servei,
ajudant a cobrir les mancances de recur-
sos financers dedicats a la innovació em-
presarial per part d’emprenedors. L’origen
dels projectes a finançar està en diferents
agents públics i privats implicats en el des-
envolupament d’aquest tipus d’activitat.
A finals de 2007, presenta una cartera
acumulada de 47 projectes materialitzats.
L’import total d’inversió compromès és de
9,4 milions d’euros.

Caixa Capital Pyme Innovación, amb
uns recursos de 31 milions d’euros dels
quals 25 milions d’euros han estat com-
promesos per ”la Caixa” i la resta per in-
versors institucionals (Institut Català de Fi-
nances i Empresa Nacional de Innovación),
complementa l’activitat en Capital Risc
invertint en la fase anomenada de «capital
creixement». La societat participa, de for-
ma temporal, en petites empreses innova-

dores de recent creació que es troben en
fase de creixement i, per tant, han llençat
el seu producte al mercat i requereixen
finançament per poder reforçar la seva es-
tructura i afrontar una etapa que permeti
consolidar una posició competitiva forta.
A finals de 2007, presenta una cartera
acumulada de 6 projectes materialitzats.
L’import total d’inversió compromès és de
6,8 milions d’euros.

Iniciativa Emprenedor XXI és la socie-
tat que s’encarrega de desenvolupar el
programa Emprenedor XXI de ”la Caixa”.
Aquest programa es va crear l’any 2004
amb l’objectiu d’impulsar i donar suport
als emprenedors en general i a la creació
d’empreses innovadores amb elevat po-
tencial de creixement en tot el territori
espanyol. El seu programa desenvolupa,
conjuntament amb la xarxa territorial i els
principals organismes institucionals, tan
nacionals com regionals, accions concre-
tes sobre tres línies d’actuació:

– Sensibilització: fomentar la cultura
emprenedora, proporcionant informació
d’interès a través del portal Empre-
nedor XXI i jornades divulgatives.

– Formació: apropar la creació d’empreses
al món universitari, escoles de negoci i
altres àmbits educatius.

– Finançament: col·laboració en el des-
envolupament d’eines de finançament
per a les fases inicials de projectes in-
novadors, com els business angels, els
instruments de capital risc ”la Caixa” i
l’impuls a la col·laboració en l’àmbit del
finançament entre els diferents agents
implicats.

Les actuacions desenvolupades a través
d’aquestes societats s’engloben dins del
marc de les activitats que formen part de
la Responsabilitat Social Corporativa del
Grup ”la Caixa”.

1.2.2. Participacions estratègiques i financeres del Grup ”la Caixa” (cont.)
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La gestió activa de la Cartera de Participa-
des del Grup ”la Caixa” durant l’exercici
2007 ha derivat en la realització d’una
sèrie d’inversions i desinversions, entre les
quals es destaquen les següents:

Dins del procés de desinversió iniciat l’any
2006, s’ha venut l’1,1% de la participació
en Suez per 528 milions d’euros, amb una
plusvàlua neta de 220 milions d’euros.
A més a més, també s’ha materialitzat la
venda de la participació del 20% en Ca-
prabo per 259 milions d’euros (65 milions
d’euros de plusvàlua neta per al Grup
”la Caixa”), del Grup Occidental Hoteles
Management per 172 milions d’euros (45
milions d’euros de plusvàlua neta) i del
2% d’Atlantia per 287 milions d’euros (30
milions d’euros de plusvàlua neta).

Així el preu total de les vendes realitzades
durant el 2007 arriba als 1.246 milions
d’euros (815 milions d’euros en partici-
pacions cotitzades), havent materialitzat
unes plusvàlues netes consolidades de
360 milions d’euros.

Quant a les inversions realitzades el 2007 i
dins l’àmbit de les participacions finance-
res i expansió internacional, s’ha adquirit
el 50% de CaiFor a Fortis fins arribar a la
participació del 100%. Amb aquesta ope-
ració, el Grup ”la Caixa” i Fortis posen fi
a l’acord de joint venture que mantenien
des de 1992 per a la comercialització ex-
clusiva de productes d’assegurances en el
territori espanyol. La inversió total ha estat
de 950 milions d’euros. A més a més, s’ha
adquirit el 45% restant de Finconsum per
38 milions d’euros. Per altra banda, s’ha
adquirit un 8,9% de The Bank of East Asia

per 628 milions d’euros, primer banc pri-
vat independent de Hong Kong, i un dels
bancs estrangers amb una millor posició a
la Xina, on disposa de més de 50 oficines.
També s’ha augmentat la participació al
Banco Comercial Português un 0,8%,
un 0,7% de Boursorama i un 0,02% de
Banco BPI.

D’altra banda, i dins l’àmbit de les
participacions de serveis, s’ha augmentat
la participació a Aguas de Barcelona
(4,21%), a Repsol-YPF (0,17%), a
Gas Natural (0,02%) i s’ha adquirit una
participació a Abertis Infraestructures del
0,79% fins al 21,12% i a Telefónica
del 0,4% fins al 5,48%, de la qual un
0,94% és a través de contractes d’equity
swap, amb cobertura del risc de mercat.
Addicionalment, Criteria CaixaCorp i el
Grup Suez van formular una OPA con-
junta sobre el 100% del capital d’Aguas
de Barcelona, i després de la liquidació el
gener de 2008, la participació del Grup
”la Caixa” se situa al 44,1%, amb una ad-
quisició del 16,4% i una inversió de 682
milions d’euros.

Positiva evolució del valor de
mercat i plusvàlues latents
de les societats cotitzades del
Grup ”la Caixa”.

El valor de mercat a 31 de desembre de
2007 de totes les participacions en so-
cietats cotitzades és de 21.918 milions
d’euros, amb unes plusvàlues latents de
12.033 milions d’euros, assolint el 55%
del valor de mercat de la cartera cotitzada
i garantint, encara més, la solidesa i segu-
retat del Grup.
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1.2.3. Gestió activa de la Cartera de Participades del Grup ”la Caixa”

• Vendes per 1.246 milions d’euros

• Compra del 50% de CaiFor

• Compra del 8,9% de The Bank
of East Asia

2007: Gestió activa de la cartera

OPS DEL 22%
DE CRITERIA CAIXACORP

PER 3.848 MILIONS D’EUROS



Informe Financer 2007 del Grup ”la Caixa”
2. Gran qualitat dels resultats

Informe anual ”la Caixa” 2007 68

2. Gran qualitat dels resultats
2.1. Fort creixement dels resultats amb eficiència

EXERCICI 2007: GRAN AUGMENT
DEL RESULTAT RECURRENT AMB
MENORS EXTRAORDINARIS

El Grup ”la Caixa” ha obtingut en
l’exercici 2007 un benefici de 2.488
milions d’euros amb 477 milions
d’extraordinaris. El resultat
recurrent ha estat de 2.011 milions
d’euros, un 33,5% més.

Els negocis del Grup ”la Caixa” presenten un
fort i sostingut creixement en l’exercici 2007,
en un entorn recent impactat per tensions
i volatilitat en els mercats financers i gran
competència bancària. La gran capacitat
comercial del Grup ha possibilitat l’augment
sostingut dels ingressos que, juntament amb
la contenció de les despeses i la gestió activa
i exigent del risc i de la liquiditat, han permès
creixements superiors al 20% en tots els mar-
ges del compte, mantenint adequats nivells
de qualitat de l’actiu, amb riscs controlats
i millorant l’eficiència, la rendibilitat i la sol-
vència del Grup. D’altra banda, els ingressos
de la Cartera de Participades, per dividends i
posada en equivalència, assoleixen els 979 mi-

lions d’euros, amb un increment del 23,1%.
Aquest creixement combinat ha permès
millorar l’eficiència recurrent fins al 42,9%
(–5,0), incrementar el benefici recurrent atri-
buït un 33,5% fins als 2.011 milions d’euros i,
juntament amb els resultats extraordinaris per
vendes d’actius i sanejaments de 477 milions
d’euros, arribar a un resultat de 2.488 milions
d’euros i un ROE del 19,4%. Així doncs,
l’evolució de l’activitat i dels resultats del 2007
confirma l’estratègia de creixement eficient i
rendible del Grup ”la Caixa”.

Donada l’especial rellevància dels resultats
extraordinaris no recurrents registrats el 2007 i
2006, i per facilitar la comprensió i anàlisi
de l’activitat ordinària i recurrent del Grup
”laCaixa”,espresentenelsComptesdeResul-
tatsTotals i Recurrents del Grup. L’anàlisi que
es comenta a continuació dels marges del
2007 de l’activitat bancària i de laCarterade
ParticipadesdelGrup”laCaixa”s’haelaborat
excloent-ne l’impacte dels resultats extra-
ordinaris i els efectes del canvi de perímetre,
per les vendes el segon semestre del 2006 de
Colonial i Crèdit Andorrà, l’aportació de les
quals s’incorpora a nivell de resultat atribuït.

Comptes de pèrdues i guanys consolidats del Grup ”la Caixa” RESULTATS RECURRENTS
(PERÍMETRE HOMOGENI) (*)

VARIACIÓ
EN %

VARIACIÓ
EN %(Imports en milions d’euros) 2007 2006 2007

Marge d’intermediació sense dividends 3.348 2.521 32,8 3.348 34,9
Dividends 286 301 (5,0) 286 (5,0)
Marge d’intermediació 3.634 2.822 28,8 3.634 3,6
Resultats per posada en equivalència 693 495 40,1 693 40,1
Comissions netes 1.257 1.299 (3,2) 1.257 5,8
Activitat d’assegurances i Resultat d’operacions financeres 617 1.296 (52,4) 183 (18,4)
Resultats extraordinaris per Gap d’assegurances 107 (286)
Marge ordinari 6.308 5.626 12,1 5.767 22,9
Despeses d’explotació financeres (2.851) (2.633) 8,3 (2.851) 10,7
Resultats nets de serveis no financers 12 124 (89,9) 12 (22,4)
Marge d’explotació 3.469 3.117 11,3 2.928 37,4
Pèrdues per deteriorament d’actius (582) (478) 21,5 (582) 13,4
Resultats financers d’activitats no financeres (5) (52) (91,0) (5) 54,9
Altres resultats i dotacions (157) 1.426 57
Resultat abans d'impostos 2.725 4.013 (32,1) 2.398 51,8
Impost sobre beneficis (100) (870) (88,5) (273)
Resultat després d’impostos 2.625 3.143 (16,5) 2.125 44,8
Resultat de minoritaris 137 118 16,9 114
Resultat atribuït al Grup 2.488 3.025 (17,8) 2.011 33,5

(*) Resultats recurrents sense resultats extraordinaris per vendes de cartera ni sanejaments: 477 milions d’euros el 2007 i 1.520 el 2006.
Variació dels marges sense considerar Crèdit Andorrà ni Colonial, venuts el segon semestre de 2006.
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RESULTAT RECURRENT: 2.011
MILIONS D’EUROS, +33,5%, AMB
AUGMENTS SUPERIORS AL 20%
EN TOTS ELS MARGES

El «Marge d’intermediació sense
dividends» arriba als 3.348 milions
d’euros, +34,9%.

El «Marge d’intermediació sense di-
vidends» ha assolit els 3.348 milions
d’euros, un destacat 34,9% més.
Aquest creixement recull, d’una ban-
da, l’excel·lent i sostinguda evolució de
l’activitat bancària, amb fort augment per
efecte volum (+21,5%), i d’altra, la bona
gestió de la política de preus (+13,4%
per efecte preu), que han permès pal·liar
la forta pressió dels marges de les opera-
cions en un entorn altament competitiu
amb tipus d’interès a l’alça (el tipus de
referència del BCE s’ha vist incrementat
del 3,5% a desembre de 2006 al 4% a
desembre de 2007). Aquest fort incre-
ment del «Marge d’intermediació sense
dividends» impacta molt positivament
en l’evolució de la resta de marges del
compte de resultats, els quals presenten
augments superiors al 20%.

El «Marge ordinari recurrent»
augmenta un 22,9%, fins als
5.767 milions d’euros.

Els ingressos per dividends i per posada en
equivalència ascendeixen a 979 milions
d’euros, un 23,1% més, tot i les desinver-
sions efectuades el 2007 i 2006. Així, els

dividends meritats de les participacions clas-
sificades com actius financers disponibles
per a la venda assoleixen els 286 milions
d’euros, un 5,0% menys, influït bàsicament
per les desinversions. Els resultats nets
d’impostos de les societats consolidades pel
mètode de la participació (posada en equi-
valència), bàsicament Gas Natural, Abertis
Infraestructuras, Banco BPI, Aguas de Bar-
celona i Boursorama, pugen a 693 milions
d’euros, amb un creixement del 40,1%.

Les comissions assoleixen els 1.257 milions
d’euros, un 5,8% més, per l’augment de
l’activitat comercial, basada en la prestació
dels serveis i assessorament personalit-
zats, així com per les millores en la gestió
del seu preu. Les comissions relacionades
amb l’activitat bancària més tradicional
(banca electrònica, avals, gestió de comp-
tes, transferències i estranger) registren
un creixement, en conjunt, del 8,3%. Per
altra banda, les comissions de gestió de
fons d’inversió, comercialització i gestió
d’assegurances i fons de pensions dismi-
nueixen un 2,0%. Finalment, les comissions
de valors, intermediació i col·locació de pro-
ductes s’han incrementat un 5,6%.

Els resultats recurrents d’operacions finan-
ceres, activitat d’assegurances i diferències
de canvi arriben als 183 milions d’euros.

El fort augment del 22,9% del «Marge
ordinari recurrent» és un dels pilars sobre el
qual es fonamenta el sòlid creixement del
resultat.

«CREIXEMENT SOSTINGUT DELS
INGRESSOS FINANCERS DEL GRUP, AMB
UN AUGMENT DEL 22,9% DEL MARGE

ORDINARI RECURRENT»
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FORTA MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA AMB AUGMENT
DE LA PRODUCTIVITAT

La política de contenció i racionalització
de despeses, juntament amb la millora de
la productivitat, modera l’increment de les
despeses d’explotació de l’activitat finan-
cera i situa les despeses d’explotació en
2.851 milions d’euros, un 10,7% més.

L’objectiu de creixement bancari del Grup
”la Caixa” s’està portant a terme mit-
jançant el procés d’expansió d’oficines tot
gestionant el binomi ingressos/despeses,
amb l’objecte de garantir la competitivitat
així com els resultats futurs. Durant l’any
2007, ”la Caixa” ha incrementat en 294
el nombre d’oficines fins a un total de
5.480. En els últims cinc anys, l’increment
del nombre d’oficines i d’empleats as-
cendeix a 923 i 3.536 respectivament.
L’estratègia de creixement es basa en una
anàlisi de la rendibilitat de la inversió-
despesa, materialitzant aquells projectes
que generen valor. El total d’empleats del
Grup ascendeix a 26.342.

Les grans inversions efectuades suposen
un considerable augment de les despeses
d’explotació. Aquestes inversions estan
relacionades bàsicament amb l’important
increment de la xarxa d’oficines i de la
plantilla, el desenvolupament de la tec-
nologia i dels nous canals de distribució,
la millora dels sistemes d’informació i
optimització de processos per potenciar
l’activitat comercial de les oficines, els
sistemes interns de gestió i control de riscs
i la formació del capital humà. Malgrat
això, l’esforç de racionalització i control
de les despeses ha permès una contenció
del seu increment, amb un augment del

10,7% el 2007, que compara positiva-
ment amb l’increment del 14,3% registrat
en el volum de negoci bancari.

D’altra banda, els avançats mitjans tec-
nològics han permès la disminució de les
tasques administratives a les oficines i alli-
berar recursos per focalitzar-los a activitats
comercials i d’atenció personalitzada als
clients.

La combinació d’aquests factors explica
l’augment continuat de les ràtios de vo-
lum de negoci (recursos totals de clients i
crèdits) i del marge d’explotació recurrent
per empleat i per oficina, al mateix temps
que el nombre d’empleats per oficina es
manté en un nivell reduït de 4,4, un dels
més baixos del sector financer espanyol.

D’altra banda, la positiva evolució de
les ràtios de volum de negoci mostra
l’elevat potencial de creixement en ter-
mes d’eficiència i de resultats associats
a la natural maduració de les oficines,
confirmant l’encert del significatiu pla
d’expansió d’oficines.

No obstant això, l’aportació d’ingressos
derivats de l’estratègia de creixement i
expansió encara és parcial, ja que les ofici-
nes de nova obertura es troben en fase de
maduració i creixement de la seva activitat
financera i, per tant, dels ingressos gene-
rats, mentre que registren des de la seva
obertura totes les despeses necessàries
per al seu funcionament.

La maduració natural de les oficines repre-
senta un important potencial de millora
en l’eficiència del Grup que ja s’està ma-
terialitzant.

«APROFITAR AL MÀXIM ELS
AVANTANGES TECNOLÒGICS PER
MILLORAR LA PRODUCTIVITAT I

MAXIMITZAR LA DEDICACIÓ COMERCIAL»

2.1. Fort creixement dels resultats amb eficiència (cont.)
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En aquest sentit, en l’exercici 2007 la ràtio
d’eficiència recurrent ha millorat substan-
cialment el 2007 amb una reducció de 5
punts situant-se en el 42,9%. Així, en els
últims tres anys ha millorat en 13 punts i
s’emmarca dins l’objectiu del Pla Estratègic
d’aconseguir una ràtio d’eficiència inferior
al 40% el 2010. La ràtio d’eficiència con-
siderant els ingressos i despeses no recur-
rents se situa el 2007 en el 39,2%.

Pla de Millora de l’Eficiència.

L’objectiu del Pla de Millora de l’Eficiència
és situar l’eficiència del Grup ”la Caixa”
en nivells comparables a la dels seus com-
petidors amb una millora permanent i
contínua en el temps.

El 2007, les accions més rellevants han
estat les següents:

1. S’ha iniciat la implantació d’una nova
plataforma informàtica per millorar els
processos de negoci en les oficines. La
nova plataforma, orientada a priorit-
zar el coneixement i la relació amb els
clients, incorpora noves eines que faci-
liten l’organització i el seguiment de les
tasques comercials. Unes 1.200 oficines
ja treballen amb el nou sistema.

2. S’han millorat alguns processos opera-
tius com, per exemple, la gestió de les
liquidacions dels venedors de l’ONCE, la
gestió de pactes de comissions i altres
actuacions per facilitar els pagaments
d’impostos per caixers o per via tele-
màtica. Només l’extensió del servei de
càrrec condicionat de rebuts domiciliats
ha permès estalviar més de 7 milions
d’operacions manuals a les oficines. Tot
un conjunt d’iniciatives amb l’objectiu
de reduir el temps dels empleats ocupat
en tasques operatives.

3. En el capítol d’inversió, cal destacar
que enguany s’han adquirit 2.600
dispensadors-recicladors de bitllets,

per completar la instal·lació d’aquestes
màquines a gairebé totes les oficines,
per millorar el tractament de l’efectiu
i optimitzar el procés d’arqueig. Unes
4.000 oficines ja no fan l’arqueig diari,
aprofitant aquest temps per dedicar-ho
a la gestió de clients.

4. Com cada any, s’ha continuat inver-
tint en la renovació de 500 terminals
d’autoservei i s’ha actuat sobre altres
1.200 per augmentar les seves pres-
tacions i millorar el servei al client. En
aquesta línia, s’ha extés a 2.900 caixers
l’operativa guiada per a invidents. Tam-
bé, continuant amb el procés iniciat
l’any anterior per millorar les comuni-
cacions, s’ha implantat la telefonia IP
(Internet Protocol ) en gairebé 5.000
oficines.

5. L’activitat de la Taula de Compres ha
permès que les propostes de despesa
més importants s’analitzin per respon-
sables de diferents àrees i es faci servir
el mètode de subhasta en les contrac-
tacions que sigui possible. Enguany un
34% de les propostes s’han adjudicat a
través d’aquest mètode.

6. Continuant amb la línia d’oferir serveis
de valor a les empreses, l’any 2007
s’han instal·lat més de 3.000 màquines
lectores de xecs en empreses clients i
s’ha posat a disposició dels clients un
nou servei que permet a les empreses la
gestió, prèvia al càrrec, dels seus rebuts
domiciliats a través de la Línia Oberta,
canal d’Internet de ”la Caixa”.

7. Una altra innovació, posada en mar-
xa aquest any, és el servei «Estalvia el
canvi», una mena de «guardiola» que
permet als clients obtenir un alt interès
en un dipòsit creat amb els arrodoni-
ments del canvi de les seves compres
amb targetes de ”la Caixa” (vegeu
el capítol 1.1.3. Forta inversió en mit-
jans – Sistemes de pagament).

������ �� ������������� ��� � �����
������� ��������

�� �� ��

����� �� ������
��� �������

����� ��� �������¡
��������� ��� �������

������
������

������
������

��

���
�¦�

���

¦��



Informe Financer 2007 del Grup ”la Caixa”
2. Gran qualitat dels resultats

Informe anual ”la Caixa” 2007 72

2.1. Fort creixement dels resultats amb eficiència (cont.)

«EL MARGE D’EXPLOTACIÓ RECURRENT
DEL GRUP AUGMENTA UN 37,4%»
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MARGE D’EXPLOTACIÓ
RECURRENT: 2.928 MILIONS
D’EUROS, +37,4%

Com a conseqüència del sòlid aug-
ment del «Marge ordinari recurrent»
(+22,9%) i de la contenció de les des-
peses d’explotació (+10,7%), millora la
productivitat del negoci bancari del Grup
i el «Marge d’explotació recurrent», que
recull els resultats de tots els negocis del
Grup, se situa en 2.928 milions d’euros,
un 37,4% més que l’any anterior. Així, la
ràtio d’eficiència recurrent se situa en el
42,9% amb una important millora durant
el 2007 de 5,0 punts.

El fort increment del «Marge d’explotació
recurrent» demostra la gran capacitat del
Grup ”la Caixa” de generar elevats resul-
tats recurrents i confirma l’estratègia del
Grup de maximitzar l’elevat potencial
de creixement eficient i rendible, derivat,
entre altres, de la maduració pendent de
bona part de les oficines després del pla
d’expansió dels últims deu anys.

La gestió exigent i conservadora del risc,
amb registre el 2007 d‘importants dota-
cions responent a criteris d’elevada prudèn-
cia, permet mantenir elevades cobertures
dels riscs del Grup. Així, desprès d’aplicar
els més estrictes criteris de classificació en el
tancament de 2007, la ràtio de morositat es
manté en nivells reduits del 0,55% (0,33%
el 2006), i la cobertura d’actius arriba al
281,1% (444,4% el 2006). Amb tot, les
pèrdues per deteriorament d’actius, que
inclouen bàsicament les corresponents a
dotacions per a insolvències d’inversions
creditícies, pugen el 2007 a 582 milions
d’euros, un 13,4% superiors a les realitza-
des el 2006. Des de finals del 2003 el Grup

”la Caixa” té constituït el fons genèric
màxim d’insolvències requerit per la norma-
tiva comptable vigent, la Circular 4/2004
del Banc d’Espanya, que correspon a un
123% del coeficient de ponderació dels
riscs que composen la inversió creditícia.

Els altres resultats i dotacions recurrents
recullen el net d’altres despeses i ingressos
relacionats amb els negocis del Grup.

EL RESULTAT RECURRENT ARRIBA
ALS 2.011 MILIONS D’EUROS, UN
33,5% MÉS, AMB UN ROE DEL
19,4%

El «Resultat recurrent abans d’impostos»
assoleix els 2.398 milions d’euros, un
51,8% més. Per a l’adequada interpreta-
ció de l’apartat d’impostos sobre benefi-
cis, s’ha de considerar, en primer lloc, que
la pràctica totalitat dels dividends de par-
ticipades no tenen tributació per evitar la
doble imposició, també que, d’acord amb
la normativa comptable, els resultats per
posada en equivalència es presenten nets
d’impostos i, finalment, que l’aportació a
l’Obra Social té el tractament de despesa
deduïble.

Els Resultat de minoritaris de 2007 corres-
ponen, bàsicament, al 22% del resultat
del quart trimestre de Criteria CaixaCorp
atribuït als minoritaris que van acudir a
l’OPS. Així, el «Resultat Recurrent atribuït
al Grup», després d’impostos i minoritaris,
puja a 2.011 milions d’euros, amb un fort
creixement del 33,5%, sobre la base de
sòlids creixements de l’activitat del Grup
”la Caixa”. La rendibilitat recurrent obtin-
guda sobre recursos propis mitjans és del
19,4%.
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RESULTATS EXTRAORDINARIS NETS
DE 477 MILIONS D’EUROS PER LA
GESTIÓ ACTIVA DE LES INVERSIONS
I SANEJAMENTS CONSERVADORS

L’exercici 2007 inclou un total de 360
milions d’euros de resultats extraordi-
naris nets per les vendes de l’1,05% de
Suez (220 milions d’euros), del 20% de
Caprabo (65 milions d’euros), del 2,01%
d’Atlantia (30 milions d’euros), i per la del
Grup Occidental Hoteles Management
(45 milions d’euros). Addicionalment, els
beneficis fiscals de deducció per reinversió
de plusvàlues pugen 192 milions d’euros.

Així mateix, s’inclou una disponibilitat
neta de 75 milions d’euros per la valoració
actualitzada, amb hipòtesis conservado-
res, de la provisió per a la cobertura del
risc de tipus d’interès a valor raonable dels
contractes d’assegurances del Grup
”la Caixa”, formalitzats en dècades an-
teriors en entorns de tipus d’interès molt
elevats.

Els sanejaments extraordinaris de 2007
inclouen una dotació neta de 50 milions
d’euros per cobrir els compromisos amb
el personal meritats per prejubilacions i ju-
bilacions parcials del període 2007-2009.
L’objectiu d’aquests programes és afavorir
el relleu generacional de manera regula-
da i ordenada i generar nova ocupació.
Addicionalment, i amb criteris d’elevada
prudència, per reforçar la sanitat del ba-
lanç i la cobertura dels riscs del negoci, el
Grup ”la Caixa” ha registrat el 2007 una
dotació neta de 100 milions d’euros.

D’altra banda, els resultats extraordinaris
de 2006 van arribar als 1.520 milions

d’euros. Les plusvàlues netes per vendes
de cartera i beneficis fiscals van ser de
2.077 milions d’euros. Els sanejaments
registrats es van situar en 557 milions
d’euros nets, amb dotacions netes de 200
milions d’euros per a prejubilacions i jubi-
lacions parcials, 200 milions d’euros per a
la cobertura del risc de tipus d’interès dels
contractes d’assegurances i 157 milions
d’euros per al sanejament de diferències
temporals actives i passives per la reducció
del tipus impositiu de l’impost de societats
el 2007 i 2008.

EL «RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP»
ARRIBA ALS 2.488 MILIONS
D’EUROS, –17,8%

Després de considerar l’excel·lent evolució
del negoci i dels resultats recurrents del
Grup ”la Caixa” (2.011 milions d’euros,
+33,5%) i el menor impacte dels resultats
extraordinaris (477 milions d’euros el
2007 i 1.520 el 2006), el «Resultat atribuït
al Grup» el 2007 arriba als 2.488 milions
d’euros, un 17,8% menys.

500 MILIONS D’EUROS PER A
L’OBRA SOCIAL EL 2008

El 2007 ”la Caixa” ha consolidat el seu
compromís amb les necessitats de la so-
cietat. Així, l’Obra Social, amb un pressu-
post de 400 milions d’euros, ha promogut
45.379 activitats, amb 24,6 milions de
beneficiaris en tot el territori espanyol.

Per al 2008 el pressupost de l’Obra Social
puja a 500 milions d’euros, +25%, amb
306 milions destinats a programes socials,
el 61% del total.

���������� �� ������ ������
�������� ��������

�� �� �� �� ��

▲

�����

���

���

���
���

���



Informe Financer 2007 del Grup ”la Caixa”
2. Gran qualitat dels resultats

Informe anual ”la Caixa” 2007 74

El Resultat recurrent atribuït al Grup, des-
prés d’impostos i minoritaris, puja a 2.011
milions d’euros, un 33,5% més.

La rendibilitat recurrent obtinguda sobre
recursos propis mitjans (sense considerar
els Resultats extraordinaris) (ROE) se situa
el 2007 en un elevat 19,4%. El ROE con-
siderant el Resultat Total de 2.488 milions
d’euros se situa en el 23,2%.

Tot i l’important augment dels recursos
propis del Grup durant els últims anys, el
fort i sostingut creixement dels resultats re-
currents ha permès mantenir elevats nivells
de rendibilitat recurrent.

La rendibilitat recurrent sobre actius totals

mitjans (ROA), nets de la intermediació

de tresoreria, se situa en l’1,0% l’exercici

2007.

Així mateix, la baixa posició al risc dels

actius del balanç del Grup ”la Caixa” deter-

mina que la rendibilitat recurrent 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 se situï en un 1,5% el 2007. El ROA i

el RORWA, considerant el Resultat Total del

Grup, se situen en l’1,2% i l’1,8%, respec-

tivament.
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2.2. Elevada rendibilitat
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2.3. Segregació per negocis

SEGREGACIÓ DE L’ACTIVITAT
I ELS RESULTATS PER NEGOCIS:
INSTRUMENT BÀSIC PER
A LA GESTIÓ DEL GRUP

La informació per segments de negoci té
com a objectiu realitzar un control, segui-
ment i gestió interna de l’activitat i els re-
sultats del Grup ”la Caixa”, i es construeix
en funció de les diferents línies de negoci
establertes segons l’estructura i organitza-
ció del Grup. Per definir les línies de nego-
ci es tenen en compte els riscs inherents i
les particularitats de cada un d’ells.

A continuació es mostren els diferents ne-
gocis que conformen el Grup ”la Caixa”.

Banca a Espanya: és la principal activitat
del Grup ”la Caixa”. Inclou la totalitat
del negoci bancari (inversió creditícia,
dipòsits de clients, comercialització de
fons d’inversió, assegurances, plans de
pensions...) desenvolupat en el territori
espanyol a través de la xarxa d’oficines i
la resta de canals complementaris. Recull
tant l’activitat com els resultats generats
pels 10,5 milions de clients, siguin particu-
lars, empreses o institucions. El volum de
negoci presenta un creixement de 40.091
milions d’euros durant el 2007 (+13,5%),
i se situa a finals de 2007 en els 337.443
milions d’euros. El Marge d’explotació
arriba als 2.574 milions d’euros, un
33,6% més, i el benefici atribuït, als 1.497
milions d’euros, un 42,7% més.

Banca Internacional: correspon als re-
sultats de les inversions (dividends més
posada en equivalència) de la cartera de
participades estrangeres, del 25% en
Banco BPI, del 20% en Boursorama i del
8,9% en The Bank of East Asia. El seu
Marge d’explotació arriba als 53 milions
d’euros i el benefici atribuït als 67 milions
d’euros, un 6,3% més.

Cartera de Participades: recull els re-
sultats recurrents de les inversions de la
Cartera de Participades (vegeu el capítol
1.2. Cartera de Participades del Grup
”la Caixa”) sense incloure les plusvàlues
extraordinàries per vendes de cartera.
L’activitat i els resultats d’aquest negoci
durant el 2007 es veuen fortament im-
pactades per l’important procés de desin-
versió dels exercicis 2006 i 2007 (vegeu el
capítol 1.2.3. Gestió activa de la Cartera
de Participades el 2007). El seu Marge
d’explotació se situa en els 559 milions
d’euros, un 37,7% més que l’exercici an-
terior sense considerar els resultats de Co-
lonial, venut el 2006, i el benefici atribuït
arriba als 668 milions d’euros, un 23,2%
més.

El valor comptable del total de la cartera de
renda variable se situa en els 16.453 milions
d’euros el 2007, i el valor de mercat del to-
tal de la cartera en 25.579 milions d’euros,
dels quals 21.918 milions d’euros són de
les participades cotitzades, amb plusvàlues
latents de 12.033 milions d’euros.

COAP i Activitats Corporatives:
l’activitat del COAP (Comitè d’Actius i
Passius) agrupa la gestió dels riscs de tipus
d’interès i de canvi, de la liquiditat, a tra-
vés de les emissions al mercat institucio-
nal, dels recursos propis, de l’immobilitzat
i de la inversió/finançament a la resta de
negocis. Quant a les Activitats Corpora-
tives, són les que recullen tant l’activitat
tresorera del Grup, així com altres activi-
tats i resultats que són producte de deci-
sions globals del Grup o que per la seva
naturalesa no són imputables a la resta
de negocis, i els resultats extraordinaris
i les despeses de superestructura. Addi-
cionalment, inclou els ajustos derivats de
conciliar la integració dels estats financers
de les diferents línies de negoci amb els
estats financers consolidats del Grup.
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Descripció dels criteris de
segmentació i valoració aplicats.

Per a la segregació per negocis de
l’activitat i resultats es pren com a base les
unitats de negoci bàsiques, sobre les quals
es disposa de xifres comptables i de gestió
(en el cas de Banca a Espanya aquestes
corresponen a la informació de gestió de
les oficines).

Per a la determinació del Marge ordinari
de Banca a Espanya es considera el ren-
diment financer net de cada una de les
operacions del balanç, que equival al fet
d’aplicar, sobre l’ingrés o despesa contrac-
tual, un preu de transferència que corres-
pon al preu de mercat d’un termini igual
a la seva duració o a la periodicitat de
revisió. A més s’imputen els ingressos per
serveis generats per l’operativa bancària.

El 2007 s’han reestimat les dades de Ban-
ca a Espanya i de Cartera de Participades

amb la millor informació i hipòtesis dispo-
nibles i, a efectes comparatius, s’han ho-
mogeneïtzat les xifres del 2006. L’import
de les reclassificacions registrades corres-
pon al 5% dels resultats totals de 2006.

En Banca Internacional es considera
l’aportació de les participacions bancàries
estrangeres, netes del corresponent
cost de finançament, equivalent al cost
d’oportunitat de mantenir la inversió
a llarg termini; el 2006, a més, inclou
l’aportació dels bancs filials estrangers,
Grup Crèdit Andorrà i CaixaBank France,
fins el moment de la seva venda.

El Marge ordinari de la Cartera de Partici-
pades inclou els ingressos per dividends
i per posada en equivalència de la resta
de participacions del Grup, nets també del
seu cost de finançament.

Al COAP i Activitats Corporatives es regis-
tra la contrapartida dels preus de trans-

ferència bancaris i del cost de finança-
ment de la resta de Negocis.

Les despeses d’explotació de cada seg-
ment de negoci recullen tant les directes
com les indirectes, assignades segons cri-
teris interns d’imputació. En relació a les
despeses d’explotació de caràcter corpo-
ratiu o institucional, les de superestructura
s’assignen en la seva totalitat al segment
de COAP i Activitats Corporatives.

L’assignació de capital es calcula en funció
del capital mínim regulatori necessari per
a cadascun dels negocis.

A continuació es presenten els comp-
tes de resultats del Grup ”la Caixa” de
l’exercici 2007 i les variacions sobre 2006
per segments de negoci i les magnituds
d’actiu i fons propis de cadascun:

Comptes de pèrdues i guanys consolidats del Grup ”la Caixa” - Segregació per negocis

BANCA A
ESPANYA

BANCA
INTERNACIONAL

CARTERA DE
PARTICIPADES

COAP I ACTIVITATS
CORPORATIVES (*)

TOTAL
GRUP ”LA CAIXA”

(Imports en milions d’euros) 2007
VARIACIÓ

EN % 2007
VARIACIÓ
EN % (**) 2007

VARIACIÓ
EN % (**) 2007 2007

VARIACIÓ
EN %

Marge ordinari 5.263 20,0 53 – 545 42,7 447 6.308 12,1
Despeses d’explotació (2.689) 9,4 – (18) 15,6 (144) (2.851) 8,3
Rtats. nets de serveis no financers – 32 (18,6) (20) 12 (90,3)
Marge d’explotació 2.574 33,6 53 – 559 37,7 283 3.469 11,3
Altres resultats i dotacions (586) 13,8 – 75 – (233) (744) –
Resultats abans d’impostos 1.988 40,8 53 – 634 53,3 50 2.725 (32,1)
Impostos i minoritaris (491) 35,3 14 – 34 (69,1) 206 (237) (76,0)
Resultat atribuït 1.497 42,7 67 6,3 668 23,2 256 2.488 (17,8)

Total actiu 175.143 15,2 2.209 62,3 21.587 18,8 248.496 18,8
Fons propis 11.352 12,7 575 20,3 2.844 20,3 14.418 33,9

(*) Inclou resultats extraordinaris per vendes d’actius i sanejaments de 477 i 1.520 milions d’euros per als exercicis 2007 i 2006, respectivament.

(**) Variacions amb perímetre homogeni, sense considerar el Grup Crèdit Andorrà en Banca Internacional ni Colonial en Cartera de Participades, venuts el 2006.

2.3. Segregació per negocis (cont.)
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AUTOFINANÇAMENT DEL
CREIXEMENT ORGÀNIC I OPS
DE CRITERIA CAIXACORP

Augment del 45% del Patrimoni
net i del 34% dels Fons Propis.

El Patrimoni net del Grup ”la Caixa”, que
inclou els Fons Propis, els interessos mino-
ritaris i els ajustos per valoració, ascendeix
a 31 de desembre de 2007 a 20.953
milions d’euros, un 45,2% més. Alhora,
els Fons Propis del Grup ascendeixen a
14.418 milions d’euros, un 33,9% més.
El seu saldo augmenta en l’exercici 2007
pel resultat atribuït al Grup de 2.488 mi-
lions d’euros, per l’augment de reserves
provinents de l’OPS de Criteria CaixaCorp,
1.572 milions d’euros, i disminueix per la
part del resultat de 2006 aportat el 2007
a l’Obra Social (376 milions d’euros).

Forta capitalització del Grup
”la Caixa”.

Els recursos computables del Grup
”la Caixa”, obtinguts per l’aplicació
dels criteris establerts per la Circular del
Banc d’Espanya 5/1993 de 26 de març,
inclouen a 31 de desembre de 2007, a
més a més dels recursos propis comp-
tables (minorats per l’aportació prevista
a l’Obra Social el 2008 de 500 milions
d’euros), altres partides del balanç reser-
vat com són els interessos de minoritaris
(2.410 milions d’euros, dels quals 2.276
milions provenen de l’OPS de Criteria
CaixaCorp), les participacions preferents
(3.000 milions d’euros), les reserves de
revalorització (472 milions d’euros), les
obligacions subordinades (1.710 milions
d’euros), la inversió en immobles de
l’Obra Social (263 milions d’euros), una
part dels fons genèrics d’insolvències
(1.582 milions d’euros) i una part de les
plusvàlues latents de la cartera d’actius
disponibles per a la venda, segons els
límits marcats per la Circular. Tanmateix,
es dedueixen dels recursos propis com-

putables els actius intangibles, els fons
de comerç de consolidació, les inversions
en entitats financeres no consolidades
–bancàries i asseguradores– així com els
excessos respecte als límits de les inver-
sions en participacions qualificades i per
concentració de risc.

L’excel·lent nivell assolit dels recursos
computables pel gran creixement del re-
sultat recurrent i per l’impacte significatiu
de l’OPS de Criteria CaixaCorp, juntament
amb la flexibilitat financera de la seva ges-
tió (derivada bàsicament de les importants
plusvàlues latents de la cartera de valors,
12.033 milions d’euros a finals de 2007),
permeten assolir uns elevadíssims nivells
de capitalització, complint amb escreix
els requeriments de solvència, i continuar
l’estratègia de creixement dels negocis re-
collits al Pla Estratègic 2007-2010, com és
la focalització en l’expansió internacional i
el negoci en empreses.

Els actius del balanç ponderats
pel seu grau de risc es redueixen
significativament respecte als
actius totals.

L’elevat nivell de solvència del Grup
”la Caixa” està determinat en bona part
per una estructura d’actius del balanç i de
comptes d’ordre amb un perfil de risc sig-
nificativament baix (vegeu el capítol Ges-
tió integral del risc en el si de l’estratègia).

En aplicació de la normativa vigent, en
ponderar cadascun dels actius del balanç
pel seu grau de risc, els saldos experimen-
ten el 2007 una reducció total estimada
d’un 38% i els comptes d’ordre d’un
93%. Aquesta ponderació és el resultat
d’aplicar a cadascun dels saldos 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 garantia perso-
nal i per a la cartera de valors. Amb tot, en
l’exercici 2007 els actius ponderats pel risc
han augmentat un 17,5%.

«DISPOSAR DEL NIVELL ADEQUAT DE
RECURSOS PROPIS QUE GARANTEIXI

UN CREIXEMENT SOSTINGUT»

3. Excel·lent nivell de solvència i ratings
3.1. Fort augment de la solvència bàsica

«PLUSVÀLUES LATENTS DE
LES PARTICIPACIONS COTITZADES:

12.033 MILIONS D’EUROS»
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Els recursos propis mínims exigits es calculen
en funció del risc de crèdit i de contrapartida
i del risc de mercat. Aquest últim inclou
el risc de tipus de canvi, el de cartera de
negociació i el de preu de mercaderies. La
pràctica totalitat dels recursos exigits al Grup
deriven del risc de crèdit i contrapartida.

El core capital millora fins al 8,0%
(+1,8).

El core capital (recursos propis bàsics sen-
se les participacions preferents) se situa
als 13.678 milions d’euros (+52%) amb
una ràtio del 8,0% i un increment de l’1,8
des de desembre del 2006. Cal remarcar
que el benefici recurrent obtingut pel
Grup permet finançar l’augment de les
necessitats de recursos propis derivat del
creixement orgànic de l’activitat. Cal des-
tacar també l’augment que s’ha produït
en el core capital de 3.848 milions d’euros
pel desembors de l’OPS de Criteria Caixa-
Corp. Els recursos propis bàsics o de
primera categoria (Tier 1) pugen a 16.678
milions d’euros, xifra que representa
un 9,8% dels actius ponderats pel seu
grau de risc, i garanteixen la qualitat de
l’elevada solvència del Grup ”la Caixa”,
que se situa entre les més altes del sector.
Això permetrà afrontar l’estratègia futura
de creixement del negoci mantenint un
nivell adequat de la solvència del Grup.

El total de recursos propis computables
del Grup ”la Caixa” puja a 20.679 mi-

lions d’euros a 31 de desembre de 2007
i representa un coeficient de solvència
del 12,1%, amb un excés estimat sobre
el requeriment de recursos propis mínims
situat al 8% de 7.066 milions d’euros.

Així, tot i que l’exigència de recursos pro-
pis mínims ha crescut el 2007, a causa de
l’augment de la inversió creditícia, el 4,1%
d’excés de recursos propis se situa en un
nivell molt elevat, el 51% del mínim exigit.

La flexibilitat financera en la gestió del
capital derivada de les elevades plusvàlues
latents de la cartera de valors augmenta
encara més el nivell i la qualitat de la sol-
vència del Grup.

A més, d’acord amb els resultats dels es-
tudis d’impacte quantitatiu realitzats pel
Grup ”la Caixa” en base a l’aplicació del
Nou Acord de Capital de Basilea NACB
(Basilea II) segons l’estat actual de la nor-
mativa i de les posicions del Grup, així
com de la Directiva Europea d’Adequació
de Capital de 18 d’octubre de 2005, el
NACB tindrà uns efectes positius signifi-
catius per al Grup, com a conseqüència,
d’una banda, de l’aplicació de tècniques
avançades de gestió del risc, i d’una altra,
del seu reduït nivell de risc. D’acord amb
l’últim estudi d’impacte, els exercicis de
càlculs en paral·lel de capital per entitats
amb enfocaments avançats sol·licitats pel
Banc d’Espanya, es preveu una reducció
significativa de les exigències de capital

Solvència - Ràtio BIS

(Imports en milions d’euros) 31-12-2007 31-12-2006 VARIACIÓ

Core capital 13.678 8.995 52,1%
Ràtio 8,0% 6,2% +1,8

Participacions preferents 3.000 3.000
Recursos propis bàsics (Tier 1) 16.678 11.995 39,0%

Ràtio 9,8% 8,3% +1,5
Resta de recursos propis (Tier 2) 4.001 4.709
Total recursos propis computables 20.679 16.704 23,8%

Ràtio BIS 12,1% 11,5% +0,6
Recursos propis mínims (coeficient 8%) 13.613 11.584
Excedent de recursos 7.066 5.120

Ràtio 4,1% 3,5% +0,6
Actius ponderats per risc 170.160 144.800 17,5%
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(Milions d’euros) 2006 2007 VARIACIÓ

Core capital 8.995 13.678 +52,1%
Total recursos
propis computables 16.704 20.679 +23,8%

Actius ponderats
per risc 144.800 170.160 +17,5%

3.1. Fort augment de la solvència bàsica (cont.)

deguda, bàsicament, al pes important
dins la cartera creditícia dels préstecs hi-
potecaris i dels préstecs a pimes, fet que
compensa amb escreix l’augment relatiu
d’exigències de capital sobre la cartera
de renda variable i per la incorporació del
consum per risc operacional.
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«EL 2007 MILLORA DEL RATING MOODY’S
FINS A Aa1 I S&P I FITCH CONFIRMEN

EL RATING AA–»

A finals de 2007, Standard & Poor’s ha
confirmat la qualificació de crèdit a llarg
i curt termini del Grup ”la Caixa” de
«AA–/A–1+», amb perspectiva estable.
La confirmació de la qualificació reflec-
teix la fortalesa de la xarxa comercial a
Espanya i l’augment de la rendibilitat
recurrent del negoci bancari, la reducció
de l’impacte de la cartera de participades
en el perfil de risc del Grup, la millora de
la solvència arran de l’OPS de Criteria
CaixaCorp i la forta liquiditat.

Així mateix, l’abril de 2007 Moody’s va
millorar el rating a llarg termini de Aa2 a
Aa1 amb perspectiva estable com a con-
seqüència de l’aplicació de la nova meto-

dologia JDA. Fitch també ha confirmat el
2007 el seu rating a llarg termini de AA–
amb perspectiva estable.

Les agències continuen valorant molt po-
sitivament el gran posicionament bancari
de l’Entitat a Espanya, la seva bona gestió
i l’èxit de la seva estratègia de creixement,
el baix perfil de risc i la confortable liquidi-
tat, la bona evolució de la rendibilitat del
negoci bancari i l’elevada flexibilitat finan-
cera i això malgrat un entorn econòmic
menys favorable. Les agències consideren
que l’estratègia del Grup ”la Caixa” és
clara i consistent, la qual cosa permet con-
fiar en l’acompliment dels objectius del Pla
Estratègic 2007-2010.

3.2. Ratings del Grup ”la Caixa”: rang AA
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La gestió dels riscs propis del
negoci és un factor essencial
dins de l’estratègia del Grup
per garantir l’equilibri entre
rendibilitat i risc.

La gestió global dels riscs és fonamental
per al negoci de qualsevol entitat de
crèdit. En el Grup ”la Caixa” aquesta
gestió global dels riscs té com a objectiu
l’optimització de la relació rendibilitat/risc,
amb la identificació, medició i valoració
dels riscs i la seva consideració permanent
en la presa de decisions de negoci, sempre
dins d’un marc que potenciï la qualitat del
servei ofert als clients. De la mateixa ma-
nera, vol tutelar la sanitat del risc i preser-
var els mecanismes de solvència i garantia
per consolidar el Grup ”la Caixa” com un
dels més sòlids del mercat espanyol.

Els riscs en què s’incorren com a conse-
qüència de la pròpia activitat del Grup es
classifiquen com a: Risc de crèdit, derivat
tant de l’activitat de banca comercial com
d’inversions i de la cartera de participades;
Risc de mercat dins del qual s’inclou el risc
de tipus d’interès del balanç estructural, el
risc de preu o tipus associat a les posicions
de l’activitat tresorera i el risc de canvi;
Risc de liquiditat i Risc operacional.

Les tasques de gestió, seguiment i control
dels riscs al Grup ”la Caixa” es realitzen
de forma autònoma i sota una perspec-
tiva d’independència respecte a la funció
d’admissió de risc. Així, la gestió del risc
s’orienta cap a la configuració d’un perfil
de risc d’acord amb els objectius estratè-
gics del Grup i ajuda a avançar cap a un
model de delegacions que té com a eixos
bàsics totes les variables fonamentals de
risc i els imports, i permet quantificar els
riscs a través d’escenaris de consum de
capital risc.

«GESTIÓ GLOBAL DELS RISCS PER
OPTIMITZAR LA RELACIÓ

RENDIBILITAT/RISC»

Estructura i organització.

Tal i com s’estableix a Basilea II i a les Di-
rectives 2006/48 i 49/CE de 14 de juny i
a la Llei 36/2007 de 16 de novembre, el
Consell d’Administració de ”la Caixa” és
l’òrgan màxim que determina la política
de risc del Grup. L’Alta Direcció actua en
el marc de les atribucions delegades pel
Consell i concretament configura els se-
güents Comitès de gestió del risc:

• El Comitè Global del Risc, que sota el
mandat del Consell d’Administració,
instrumenta la capacitat executiva de
la direcció de riscs amb l’objectiu de
garantir l’alineació dels mateixos amb
l’estratègia de l’Entitat en termes de
negoci i nivell de solvència, responsa-
bilitzant-se de l’estratègia de gestió i
seguiment del risc i de la delegació de
facultats, assumint, entre d’altres, les
funcions de l’anterior Comitè de Políti-
ques de Risc.

• Pel que fa a l’admissió del risc, el Co-
mitè de Crèdits analitza i, en el seu
cas, aprova les operacions dins el seu
nivell d’atribucions, elevant al Consell
d’Administració aquelles operacions que
excedeixen el seu nivell de delegació.

• En relació als riscs estructurals del ba-
lanç, el Comitè de Gestió d’Actius i
Passius (COAP) té la responsabilitat de
gestionar els riscs de liquiditat, tipus
d’interès i de canvi.

Per altra banda, Criteria CaixaCorp optimit-
za els processos de control i gestió del risc
de la cartera de participades.

A l’exercici 2007 s’ha constituït una nova
Direcció General Adjunta Executiva respon-
sable dels riscs de tot el Grup. La Sotsdirec-
ció General de Gestió Estratègica del Risc,
depenent directament d’aquesta Direcció

General Adjunta Executiva, és la unitat
de control global on es materialitzen les
funcions d’independència requerides per
Basilea II, amb la responsabilitat de tutelar
la sanitat de l’actiu i els mecanismes de
solvència i garantia. Els seus objectius són
identificar, valorar i integrar les diferents
exposicions, així com la rendibilitat ajustada
al risc de cada àmbit d’activitat, des d’una
perspectiva global del Grup ”la Caixa” i
d’acord amb la seva estratègia de gestió.

Una de les seves missions més rellevants,
en col·laboració amb altres àrees de
”la Caixa”, és la de liderar la implantació
a tota la Xarxa Territorial dels instruments
que permetin la gestió integral dels riscs,
sota les directrius de Basilea II, per tal
d’assegurar l’equilibri entre els riscs assu-
mits i la rendibilitat esperada.

Les tasques destinades a assolir aquesta
missió defineixen l’estructura organitza-
tiva de la Sotsdirecció General de Gestió
Estratègica del Risc, entorn de tots i ca-
dascun del riscs del Grup ”la Caixa”:

• Risc de Crèdit: definició, validació i
seguiment dels models de mesura del
risc de la cartera, a nivell d’operació i
client (ratings, scorings, probabilitat
d’incompliment –PD–, severitat –LGD–,
i exposició –EAD–), així com el desenvo-
lupament de les eines per a la seva in-
tegració en la gestió i el seu seguiment.
Partint d’aquestes mesures es determi-
nen els requeriments mínims de capital
regulatori i econòmic i la rendibilitat
ajustada al risc de la cartera.

4. Gestió del risc
Gestió integral del risc en el si de l’estratègia
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Seguiment i Control del Risc de Crèdit:
responsabilització directa del seguiment
i control de les posicions de risc credi-
tici més importants i de les accions de
seguiment realitzades per la Xarxa Ter-
ritorial sobre la qualitat creditícia de la
cartera.

• Risc de Mercat: supervisió independent
del seguiment i control del risc de les
posicions pròpies, el risc de balanç i el
de liquiditat, mesurat per la Sotsdirecció
General de Mercats.

• Risc Operacional: definició i implantació
del model de gestió de risc operacional,
desenvolupant les polítiques, metodo-
logies i eines necessàries a fi d’adoptar
en el futur models avançats –AMA– per
a la seva gestió, com evolució del mo-
del estàndard inicialment adoptat; així
com el mesurament dels recursos propis
necessaris per a la seva cobertura, tant
pel mètode estàndard (inicialment), com
pels mètodes AMA en el futur.

• Agregació de Riscs i Capital Econòmic:
agregació de tot el risc, considerant
totes les seves tipologies i estudiant les
possibles interaccions entre elles.

Finalment, cal indicar que, com a com-
plement dels controls realitzats, l’Àrea
d’Auditoria de ”la Caixa” verifica de for-
ma continuada l’adequació dels sistemes
de control intern i la correcció dels mèto-
des de mesurament i control de riscs utilit-
zats per les diferents àrees involucrades en
la funció de seguiment dels riscs.

Procediments, eines i estratègies.

El Grup ”la Caixa” utilitza des de fa anys
un conjunt d’eines i tècniques d’acord
amb les necessitats particulars de cada
un dels riscs. Entre d’altres, s’utilitzen els
càlculs de probabilitat d’incompliment
a través d’eines de rating i scoring, els
càlculs de severitat i pèrdua esperada de
les diferents carteres i eines de rendibilitat
ajustada al risc, tant a nivell de client com
d’oficina. També es realitzen càlculs de Va-
lor en Risc (VaR) per les diferents carteres,
com element de control i fixació de límits
dels riscs de mercat, i la identificació quali-
tativa dels diferents riscs operacionals per
a cada una de les activitats del Grup.

El «Nou Model de Gestió de Negoci Ban-
cari» s’ha implantat en tota l’organització
fins a arribar al nivell d’oficina. Aquest
model permet el seguiment de la rendibi-
litat obtinguda en funció del risc de crèdit
assumit i, com a conseqüència, dels recur-
sos propis assignats. Les oficines disposen
així d’eines innovadores que ajuden a la
gestió global de tot el negoci que gene-
ren.

Basilea II.

Totes les actuacions en l’àmbit del me-
surament, seguiment i gestió del risc, es
realitzen d’acord amb la recomanació del
Comitè de Supervisió Bancària de Basilea:
«Convergència internacional de mesu-
res i normes de capital – Marc revisat» i
conegut comunament com a Basilea II,
i la conseqüent transposició per part de

les corresponents directives europees i la
legislació espanyola en curs, que es fona-
menta en tres pilars:

• El Primer Pilar determina els requeri-
ments mínims del Capital de les entitats
financeres en funció d’alguns dels riscs
financers: risc de crèdit, risc de mercat
de la cartera de negociació i de la posi-
ció en divises i risc operacional.

• El Segon Pilar analitza els principis bàsics
del procés de supervisió. També es mos-
tren les directrius per desenvolupar un
procés intern d’avaluació del capital, així
com s’estableixen els objectius de capital
en relació al perfil de risc i a l’entorn de
control de cada entitat, per poder cobrir
els possibles riscs, inclosos o no al primer
pilar, com són: concentració de riscs,
tensió de risc de crèdit, risc de liquiditat,
risc de tipus d’interès del balanç, etc.

• El Tercer Pilar, que complementa als al-
tres dos, fomenta la disciplina de mercat
mitjançant el desenvolupament d’una
sèrie de requisits de divulgació que per-
metin als agents del mercat avaluar la
informació sobre el capital, l’exposició al
risc i els processos de medició. Aquestes
divulgacions seran molt rellevants dona-
da la discrecionalitat de les mesures in-
ternes de risc que cada entitat realitzarà.
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El Grup ”la Caixa” comparteix la necessi-

tat i la conveniència dels principis que ins-

piren aquest nou acord, el qual estimula

la millora en la gestió i mesura dels riscs i

fa que els requeriments de recursos propis

siguin sensibles als riscs realment incorre-

guts. Culminant els esforços realitzats des

de l’any 1999 per assolir l’adequació a les

exigències de la nova regulació de recur-

sos propis, el Consell d’Administració de

”la Caixa”, en línia amb els suggeriments

del Banc d’Espanya, va aprovar un Pla

Director d’Adaptació a Basilea II el juliol

de 2005. En aquell moment, ”la Caixa”

va demanar formalment al Banc d’Espanya

l’autorització per a la utilització de models

interns de risc de crèdit. Durant l’exercici

2007, el Banc d’Espanya ha estat efec-

tuant els processos de validació d’aquests

models, com a pas previ a la seva autorit-

zació.

El mes de juliol de 2006 el Grup
”la Caixa” va sol·licitar autorització al
Banc d’Espanya per a la utilització del mo-
del intern de risc de mercat de la cartera
de negociació, risc de tipus de canvi i or
i de preu de matèries primeres pel càlcul
del consum de recursos propis regulatoris.
En l’exercici 2007 el Banc d’Espanya, des-
prés del procés de validació desenvolupat,
ha autoritzat la utilització de l’esmentat
model intern per aplicar-ho al càlcul de
recursos propis regulatoris a partir de 31
de desembre de 2007.

Més enllà de satisfer els requeriments de
capital regulatori proposats per Basilea II,
que respon a formulacions orientades
a garantir la solvència amb nivells de
confiança del 99,9%, el Grup ”la Caixa”
aplica nivells més exigents i avança cap a
la gestió dels riscs d’acord amb el Capital
Econòmic amb l’objectiu d’assegurar, com
a mínim, els seus actuals nivells de rating.

Gestió integral del risc en el si de l’estratègia (cont.)
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«INVERSIÓ PRIORITÀRIA EN ACTIUS
AMB PERFIL DE RISC BAIX»

«MÀXIMA QUALITAT DELS CRÈDITS»

GESTIÓ DEL RISC DE CRÈDIT

El risc de crèdit, inherent a l’activitat de les

entitats de crèdit, és el més significatiu del

balanç del Grup ”la Caixa”.

La inversió creditícia de ”la Caixa”
ostenta un perfil de risc baix.

La normativa comptable del Banc

d’Espanya classifica els instruments

d’inversió creditícia i de deute en dife-

rents categories en funció de la morositat

produïda i/o del risc existent: normal, sub-

estàndard, dubtós i morós. Dins del risc

normal hi ha, a més, altres subcategories:

sense risc apreciable (sector públic, enti-

tats de crèdit, garantia dinerària), risc baix
(garantia hipotecària sobre habitatges

acabats i sobre imports inferiors al 80%

de la taxació), risc mitjà-baix (la resta de

garantia hipotecària i la garantia real), risc
mitjà (resta de sectors residents i països

OCDE), risc mitjà-alt (crèdits al consum

i a països no OCDE) i risc alt (targetes,

excedits i descoberts). Així, el 77,1% de la

cartera creditícia de ”la Caixa” està clas-

sificada entre risc baix i risc mitjà-baix, fet

que demostra la voluntat de l’Entitat en

invertir en actius de màxima solvència.

Inversió creditícia diversificada
i amb garanties adients.

El Grup ”la Caixa” orienta la seva activitat
creditícia a la satisfacció de les necessitats
de finançament a les famílies i a les em-
preses (vegeu el capítol 1.1.1. Fort aug-
ment de l’activitat bancària amb equilibri).
En aquest sentit, destaca especialment la
concessió de préstecs per a l’adquisició
d’habitatge, de manera que els crèdits
amb garantia hipotecària assoleixen el
70% del total dels crèdits. En una primera
fase, una part important d’aquests crèdits
transita temporalment via promotors
immobiliaris per tal de fer possible el fi-
nançament de les promocions, i un cop
acabada i venuda la construcció, es pro-
cedeix a la seva subrogació en favor d’un
adquirent particular. Pel que fa al nivell de
cobertura de les garanties hipotecàries,
el seu valor de taxació és dues vegades
superior a l’import pendent de vèncer de
la cartera hipotecària.

La cartera creditícia presenta un alt grau
de diversificació i d’atomització amb la
conseqüent reducció del risc creditici. Pel
que fa a la distribució geogràfica, tal i
com s’ha comentat prèviament, l’activitat
creditícia del Grup ”la Caixa” se centra,
bàsicament, a Espanya.
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Després de l’aplicació en el
tancament de 2007 de criteris
d’elevada prudència en classificació
i dotacions, la ràtio de morositat és
del 0,55% i el nivell de cobertura
amb provisions assoleix el 281,1%.

La inversió creditícia, amb un predomini
de particulars i preponderància del crèdit
hipotecari per a l’adquisició del primer
habitatge, presenta una estructura amb
un nivell de risc significativament baix.
Els deutors dubtosos s’han situat al tan-
cament del 2007 en 893 milions d’euros,
amb fort increment per criteris de classifi-
cació prudents traduïnt-se en una ràtio de
morositat (crèdits dubtosos sobre total de
crèdits) del 0,55% per al Grup ”la Caixa”
i del 0,50% per a ”la Caixa”. Aquestes
ràtios tot i l’augment que presenten el
2007, continuen essent inferiors a les del
conjunt del sistema financer espanyol. Les
provisions per a insolvències constituïdes
arriben als 2.509 milions d’euros, 450 més
que al 2006, així la cobertura amb provi-
sions dels deutors dubtosos s’ha situat en
el 2007 al 281,1%. Si, a més a més, es té
en compte la cobertura derivada de les
garanties hipotecàries, la cobertura total
és del 336,3%.

El Grup ”la Caixa” manté un fons genèric
per a insolvències que arriba al límit
màxim que estableix la normativa comp-
table del Banc d’Espanya, que correspon
a un 123% del coeficient de ponderació
dels riscs que composen la inversió credi-
tícia. A 31 de desembre de 2007 el Fons
Genèric constituït és de 2.186 milions
d’euros, el qual representa un 87,1% del
total.

Així doncs, el grau de risc de crèdit del
Grup ”la Caixa” es manté en nivells re-
duïts a causa de la gran diversificació dels
crèdits a clients, la no exposició en zones
geogràfiques d’elevat risc, el valor de les
garanties complementàries i les elevades
cobertures amb provisions. La gestió del
risc, caracteritzada per la seva exigència,
prudència i anticipació, és l’element clau
que permet aconseguir i mantenir aquesta
sòlida i solvent posició patrimonial que
situa el Grup en una posició de privilegi en
el sistema financer.

Organització i processos
de concessió del crèdit.

Segons les directrius que el Comitè Global
del Risc (vegeu Estructura i Organització)
estableix, el model de concessió dels riscs
es basa en potenciar al màxim el grau
d’autonomia de la xarxa d’oficines garan-
tint els criteris de màxim rigor. En aquest
sentit, durant l’any 2007 s’ha desenvolu-
pat un projecte d’assignació de facultats
a la xarxa en base a la pèrdua esperada,
pel segment de pimes. Aquest sistema,
que s’implementarà durant l’any 2008,
ha de permetre una major eficiència en
l’assignació de recursos i, sobretot, un
major control del risc pel fet d’exigir major
o menor nivell de descentralització en fun-
ció de factors de risc i no exclusivament en
base a imports nominals.

En aquest procés de millora de l’eficiència
en la concessió cal destacar la posada en
marxa enguany de l’Expedient Electrònic,
que ha estat disponible, en una primera
etapa, per a una selecció d’oficines i al
llarg de l’exercici 2008 es completarà el
desplegament a tota la xarxa.

«POLÍTIQUES CONSERVADORES
DE COBERTURA DE RISC»

«L’ORGANITZACIÓ I ELS INSTRUMENTS
DE LA XARXA D’OFICINES ASSEGUREN

QUE LA CAPACITAT DE DEVOLUCIÓ
DEL SOL·LICITANT S’ANALITZI AMB

CRITERIS HOMOGENIS»
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Durant aquest any s’han realitzat millores
en el segment de particulars que perfec-
cionen l‘ús dels scorings. En aquest sentit
s’ha millorat el sistema d’acceptació/de-
negació de l’scoring hipotecari, que dóna
servei a les concessions que durant l’any
2007 han suposat més de 125.000 opera-
cions, i que a partir d’ara té en compte no
només la probabilitat de mora sinó també
la severitat de les operacions.

La concessió de crèdits a clients per canals
de comercialització diferents a l’oficina,
ha tingut un creixement rellevant a la ve-
gada que s’ha consolidat com una forma
senzilla i eficaç d’atendre les necessitats
dels nostres clients. Aquestes concessions
es fan amb un estricte control del risc
associat a les operacions i amb procedi-
ments plenament adaptats al tipus de
canal utilitzat.

En l’àmbit d’empreses, durant el 2007,
s’han posat en marxa noves línies de
finançament de circulant, que inclouen
qualsevol risc de circulant de les nostres
empreses clients, tant si es tracta de riscs
de tipus comercial com d’operacions de
risc pur (Compte de crèdit, Finançament
d’importacions, etc.). D’aquesta forma,
amb la mateixa seguretat jurídica que si es
tractés d’operacions intervingudes indivi-
dualment, es millora l’agilitat del procés
de concessions ja que les diverses opera-
cions estan sota una mateixa pòlissa.

En referència a l’anàlisi d’operacions,
s’han introduït millores en els informes
d’anàlisi d’empreses a fi d’integrar au-
tomàticament eines de mesurament dels
riscs, és a dir, el rating i les variables que el
suporten. D’aquesta manera es reforça
el rating com un element clau en la presa
de decisions de l’Entitat, juntament amb
la gestió que es realitza de la rendibilitat
ajustada al risc dels nostres clients, a tra-
vés del control i seguiment del marge de
referència de les operacions.

Quant al procés de recuperacions, i atès
el creixement de la morositat en tot el

sistema financer, ”la Caixa” ha realitzat
un esforç rellevant per tal d’externalitzar
al màxim possible les reclamacions, tant a
les primeres fases de la mora com pel que
fa a les reclamacions judicials. En aquest
sentit, s’han reforçat les estructures a fi
d’optimitzar la gestió de les demandes
judicials, escurçant els terminis de tra-
mitació. Paral·lelament, els nous circuits
implementats permeten eliminar tasques
innecessàries a la xarxa d’oficines, allibe-
rant esforços a fi d’augmentar el temps de
gestió comercial amb la clientela. En qual-
sevol cas, el procés de recuperacions se-
gueix cercant la major conciliació possible
entre la responsabilitat d’ésser eficients en
la recuperació de la morositat i la correcta
atenció als clients que puguin estar pas-
sant per certes dificultats en atendre les
seves obligacions.

Gestió del Seguiment i Control
del Risc.

L’Àrea de Seguiment i Control del Risc a
”la Caixa”, depenent de la Sotsdirecció
General de Gestió Estratègica de Risc,
manté la independència respecte a la
Direcció Executiva de Risc i s’estructura
en un conjunt d’unitats territorials de
seguiment. La seva funció té un doble
vessant: l’elaboració d’informes de se-
guiment sobre aquells acreditats o grups
d’empreses amb riscs d’import més elevat
i el seguiment d’aquells titulars de risc que
presenten símptomes de deteriorament
en la seva qualitat creditícia, segons un
sistema de qualificació basat en les alertes
de risc de cada acreditat.

El sistema d’alertes de risc i la qualifi-
cació dels acreditats en funció del seu
comportament de risc juguen un paper
fonamental per orientar tant el sistema de
concessió, comentat anteriorment, com
l’acció de seguiment. D’aquesta manera,
s’analitzen amb més profunditat i amb
major periodicitat aquells acreditats amb
més probabilitat de mora a curt termini.
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Una altra característica del sistema
d’alertes és la seva absoluta integració
en els sistemes d’informació de clients, ja
que les alertes s’assignen a cada acreditat
i mensualment s’estableix una classifica-
ció. A més, la informació sobre les aler-
tes d’un client està integrada en tota la
resta d’informació relativa a ell i en cada
sol·licitud d’operació d’actiu s’informa so-
bre aquestes alertes i la seva qualificació.

El resultat de l’acció de seguiment és
l’establiment de «Plans d’Acció» sobre ca-
dascun dels acreditats analitzats. Aquests
«Plans d’Acció» tenen com a objectiu
complementar la qualificació per alertes
i, al mateix temps, orientar la política de
concessió per a futures operacions.
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El mesurament i la valoració
del risc de crèdit.

La direcció de Gestió del Risc de Crèdit
té la missió de construir, mantenir i fer el
seguiment dels sistemes de mesura del
risc de crèdit. A més, és l’encarregada
d’assegurar i orientar l’ús que es fa d’a-
quests sistemes i de vetllar perquè les
decisions que es prenguin basades en
aquestes mesures tinguin en compte la
seva qualitat. Tal i com estableix el regula-
dor, aquesta funció és independent de les
àrees de negoci per tal de garantir que els
criteris de valoració no pateixin interferèn-
cies fruit de consideracions comercials.

Per aconseguir aquests objectius, es re-
visen periòdicament tant la totalitat dels
models per detectar possibles deteriora-
ments en la qualitat de les mesures, així
com les estimacions per anar incorporant
les variacions del cicle econòmic. Amb una
periodicitat mensual, s’avalua la pràctica
totalitat de la cartera de clients de banca
minorista, que inclou el segment de parti-
culars i el de pimes, fet que permet actua-
litzar, de forma gairebé continuada, el co-
neixement d’aquests clients i les carteres
que les conformen. La contínua avaluació
dels riscs permet conèixer la distribució de
l’exposició de les diferents carteres respec-
te de la qualitat creditícia expressada com
a probabilitat d’incompliment.

La mesura del risc s’articula al voltant de
dos conceptes bàsics: la pèrdua esperada i
la pèrdua inesperada. El concepte de pèr-
dua esperada és un pilar fonamental de la
nova orientació de la regulació bancària
tant a nivell nacional com internacional.
Basilea II estableix la necessitat que les
entitats cobreixin l’import de la pèrdua
esperada mitjançant la dotació de provi-
sions. El Grup ”la Caixa” aplica en aquest
apartat el que regula la Circular 4/2004

del Banc d’Espanya en el seu Annex IX.
En conseqüència, efectua les dotacions
específiques, genèriques i de risc país
necessàries per a la cobertura de la pèr-
dua esperada d’acord amb l’esmentada
Circular.

Pèrdua esperada.
La pèrdua esperada és el resultat de mul-
tiplicar tres magnituds: la probabilitat
d’incompliment, l’exposició i la severitat.
Disposar d’aquests tres factors permet així
estimar la pèrdua esperada per risc de crè-
dit de cada operació, client o cartera.

Probabilitat d’incompliment
”la Caixa” disposa d’eines d’ajuda a la
gestió per a la predicció de la probabilitat
d’incompliment (PD en el seu acrònim
en anglès Probability of Default) de cada
acreditat, cobrint la pràctica totalitat de
l’activitat creditícia.

Aquestes eines estan orientades al pro-
ducte o al client. Les eines orientades al
producte prenen en consideració caracte-
rístiques específiques del deutor relaciona-
des amb aquest producte i són utilitzades
bàsicament en l’àmbit d’admissió de no-
ves operacions de banca minorista. D’altra
banda, les eines orientades al client ava-
luen la probabilitat d’incompliment del
deutor de manera genèrica, encara que
en el cas de persones físiques poden apor-
tar resultats diferenciats per producte.

Aquest darrer grup d’eines està constituït
per scorings de comportament per a per-
sones físiques i per ratings d’empreses, i
està implantat a tota la xarxa d’oficines
integrat dins les eines habituals de con-
cessió de productes d’actiu.

La construcció de les eines d’avaluació del
risc de crèdit ha estat desenvolupada
d’acord amb l’experiència històrica de

mora de l’Entitat i incorpora les mesures
necessàries per ajustar els resultats del cicle
econòmic i projeccions del proper cicle. De
manera que a mesura que va transcorrent
el temps, es podrien produir divergències,
entre la realitat i les estimacions. Així, per
exemple, la freqüència de morositat per al
segment minorista hipotecari ha augmentat
lleugerament des del 0,25% en el 2005 fins
al 0,30% el 2007. Donat que les decisions
que utilitzen aquestes mesures poden tenir
vigència a mitjà termini, cal assegurar que
aquestes siguin relativament estables a llarg
termini.
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Escala mestra de risc

% mora esperada 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,12 0,19 0,29 0,44 0,68 1,04 1,59 2,44 3,70 5,59 8,36 12,30 17,70 25,00 37,00

Scoring/Rating 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Pel que fa a empreses, totes les eines de
rating estan enfocades a nivell de client i
varien notablement en funció del segment
on pertanyen. En el cas de microempre-
ses i pimes, el procés d’avaluació és molt
semblant al de les persones físiques. En
aquest cas s’ha construït un algoritme
modular, valorant tres camps d’informació
diferents: els estats financers, la informa-
ció derivada de la relació amb els clients i
finalment alguns aspectes qualitatius. Les
qualificacions que s’obtenen d’aquesta
avaluació també se sotmeten a un ajust al
cicle econòmic que segueix la mateixa es-
tructura que per a les persones físiques.

”la Caixa” disposa d’una Funció de Rating
Corporatiu per a la qualificació especia-
litzada del segment de grans empreses i
ha desenvolupat models de qualificació
interna. Aquests models són de caràc-
ter «expert» i donen més ponderació al
criteri qualitatiu dels analistes. Davant la

falta d’experiència de morositat interna
en aquests segments, la construcció
d’aquests models s’ha alineat amb la
metodologia de Standard & Poor’s, de
forma que s’han pogut fer servir les taxes
d’incompliment global publicades per
aquesta agència de rating, que afegeix
fiabilitat a la metodologia, desenvolupa-
des a partir de dades amb profunditat
històrica prou significativa, i per tant
incorporen de forma raonable l’efecte del
cicle i garanteixen estabilitat a les mesures
obtingudes.

Els resultats de totes les eines es vinculen
a una escala mestra de risc que permet
classificar la cartera creditícia en termes
homogenis, és a dir, permet agrupar riscs
a partir d’una mateixa taxa de morositat
anticipada. D’aquesta manera, una mora
esperada de l’1,04% estaria caracteritza-
da amb un 5,0 de l’escala mestra.

Exposició
L’exposició (EAD en el seu acrònim en an-
glès Exposure at Default) estima quin seria
el deute pendent en cas d’incompliment
del client. Aquesta magnitud és especial-
ment rellevant per aquells instruments
financers que tenen una estructura
d’amortització variable en funció de les
disposicions que faci el client (comptes de
crèdit, targetes de crèdit i en general qual-
sevol producte revolving).

L’obtenció d’aquestes estimacions es basa
en l’observació de l’experiència interna de
la morositat, relacionant els nivells de dis-
posició en el moment de l’incompliment i
els nivells de disposició dels 12 mesos an-
teriors, així com la naturalesa i el termini
fins al venciment del producte i les carac-
terístiques del client. Aquestes mesures
s’han realitzat d’acord al darrer exercici
paral·lel al càlcul d’Estats de Solvència pre-
sentat al Banc d’Espanya el juny de 2007.
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Severitat
La severitat (LGD en el seu acrònim en
anglès Loss Given Default) correspon
al percentatge del deute que no podria
ser recuperat en cas d’incompliment del
client. L’Entitat fa una revisió permanent
dels procediments de recuperació i re-
gularització dels deutes morosos amb la
finalitat de minimitzar l’impacte d’una
eventual fallida.

S’han calculat les severitats històriques
amb informació interna de ”la Caixa” i
s’han considerat tots els fluxes de caixa
associats al contracte des del moment de
l’incompliment fins a la regularització de
la situació, o bé fins al moment que s’han
declarat fallits. Dins d’aquest còmput,
també es té en compte una aproxima-
ció de les despeses indirectes (personal
d’oficines, infraestructura, etc.) associa-
bles al procés.

Addicionalment, es treballa en la modelit-
zació de la severitat per a la seva correcta
estimació a priori, mitjançant la garantia,
la relació préstec/valor, el tipus de pro-
ducte, la qualitat creditícia de l’acreditat i,
tal com la regulació requereix, condicions
recessives del cicle econòmic.

Com a resultat de la composició de la
cartera, conseqüència de les polítiques de
concessió, de les garanties existents i de
la seva relació préstec/valor i de la gestió
activa dels procediments de regularització,
les taxes de severitat de les exposicions
del Grup ”la Caixa” són molt baixes, amb
un valor mitjà de 12,5% per les exposi-
cions de persones físiques amb garantia
hipotecària que representa un 43% del
total d’exposicions i del 24,2% per les
exposicions en pimes que al seu torn re-
presenten un 25% del total d’exposicions.
Aquests valors s’han obtingut a partir dels
resultats del darrer exercici paral·lel de càl-
cul d’Estats de Solvència presentat al Banc
d’Espanya a 30 de juny de 2007.

Pèrdua inesperada i Capital Econòmic.
El mesurament de la pèrdua esperada
garanteix un bon control del risc creditici
sota condicions «normals» de mercat. De
fet, la pèrdua esperada es pot considerar
com un cost addicional al negoci. Ara bé,
en ocasions les pèrdues reals poden exce-
dir les pèrdues esperades fruit de canvis
sobtats en el cicle, o variacions en factors
de risc específics de cada cartera, i de la
correlació natural entre el risc de crèdit
dels diferents deutors. De fet, al Pilar 1
de Basilea II, s’estableixen uns requeri-
ments mínims de capital precisament per
a fer front a potencials pèrdues inespera-
des. En el cas que s’adopti una metodolo-
gia en base a qualificacions internes,
com la que utilitza el Grup ”la Caixa”,
cal emprar la pertinent fórmula, en funció
de cada segment de negoci, la qual té
en compte la influència de la probabilitat
d’incompliment, l’impacte proporcional
de la severitat, l’ajust pel termini resi-
dual de venciment de l’operació i unes
correlacions establertes, fixes o inver-
sament proporcionals a la probabilitat
d’incompliment, en funció del segment
de negoci del que es tracti.

La variabilitat de les pèrdues esperades
de la cartera constitueixen les pèrdues
inesperades, les quals representen les
pèrdues potencials imprevistes. Es calcu-
len com la pèrdua associada a un nivell
de confiança suficientment elevat de la
distribució de pèrdues, menys la pèrdua
esperada. L’entitat, en el seu desenvolu-
pament normal del negoci, ha de tenir la
capacitat d’absorbir aquestes pèrdues no
anticipades.

Així doncs, l’objectiu de l’entitat és dispo-
sar de suficients fons propis o capital per
cobrir aquestes pèrdues inesperades.

Tradicionalment s’han diferenciat dos
conceptes:

• El capital econòmic és aquell que
una entitat hauria de disposar per tal
d’assumir les pèrdues inesperades que
puguin succeir i que podrien posar en
perill la continuïtat de l’entitat. És una
estimació pròpia que es va ajustant en
funció del propi nivell de tolerància al
risc, volum i tipus d’activitat. En aquest
sentit és responsabilitat del Consell
d’Administració i de la Direcció de
l’Entitat assegurar que en tota circums-
tància hi hagi un nivell suficient de fons
propis que permeti fer front a qualsevol
eventualitat, amb un altíssim nivell de
confiança. Aquesta responsabilitat ha
estat subratllada per l’anomenat Pilar II
de Basilea II.

• El capital regulatori és aquell que
l’entitat ha de mantenir per fer front a
les exigències de l’organisme supervisor.
L’objectiu també és el d’evitar la fallida
de l’entitat, protegint addicionalment
els interessos dels clients i els titulars del
deute senior prevenint així, l’important
impacte sistèmic que es podria produir.

El capital econòmic no és un substitutiu
del regulatori sinó que és un complement
al mateix per tal d’apropar-se més al
perfil de risc real que assumeix l’entitat i
incorporar riscs no contemplats, o només
parcialment considerats, en les exigències
regulatòries.

Gestió integral del risc en el si de l’estratègia (cont.)
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El nivell de capitalització d’una entitat (no
necessàriament en termes regulatoris) i el
perfil de risc assumit mesurat en termes
d’exigències de capital defineixen la sol-
vència d’una entitat, és a dir, la seva quali-
tat creditícia.

Una correcta gestió és i serà un element
diferenciador entre les entitats més
avançades i competitives. Una gestió
basada en la mesura de capital econòmic
permet la medició i gestió dels riscs, tot
identificant les operacions o línies de ne-
goci amb més risc i també aquelles que
generen més valor econòmic segons les
mesures de rendiment sobre capital.

El desembre de 2005, el Consell
d’Administració de ”la Caixa” va aprovar
el pla director de desenvolupament d’un
model de capital econòmic que abasta
totes les activitats financeres del Grup.
Aquest pla estableix que l’Entitat ha de
disposar d’un model integrat que mesuri,
amb criteri propi, el risc integrat de la
cartera de crèdit i de la cartera de partici-
pacions.

Els treballs de desenvolupament del mo-
del de capital econòmic en els anys 2006
i 2007 han evolucionat amb regularitat,
d’acord amb els objectius i els ritmes pre-
vistos al pla director.

Rendibilitat ajustada al risc
”la Caixa”, en els últims anys, ha establert
un procés de seguiment per garantir que la
rendibilitat dels seus clients sigui suficient
per cobrir la pèrdua esperada que confor-
men les seves operacions, les despeses ad-
ministratives que comporta la seva operati-
va i una correcta remuneració del capital en
risc de les seves operacions, tant des d’un
punt de vista regulatori com des d’un punt

de vista econòmic (determinació interna
del capital necessari). Aquesta pràctica
constitueix l’eix central del «Nou Model de
Gestió del Negoci Bancari» i es realitza en
el marc d’activitats necessàries per complir
amb els requisits del regulador establerts a
Basilea II.

Validació interna
Donada la complexitat dels models interns
de risc, l’entitat ha de definir uns proce-
diments d’aprovació i ús que incloguin la
seva revisió prèvia per part d’una unitat in-
dependent especialitzada. En aquest sen-
tit la Unitat de Validació Interna de Risc de
Crèdit té l’objectiu de garantir un marc de
validació robust que doni la màxima con-
fiança de la bondat dels models i la seva
adequació en l’ús en la gestió del risc, des
d’un punt de vista intern i davant tercers
(supervisor, agències de rating…).

L’objectiu principal de la Unitat de Vali-
dació Interna és emetre una opinió sobre
l’adequació dels models interns per ser
usats a efectes de gestió i regulatoris,
identificant tots els seus usos rellevants, i
concloure sobre la seva utilitat i eficàcia.

Estimació de paràmetres
El supervisor exigeix que la Unitat de
Validació Interna elabori una planificació
a mitjà termini compatible amb cicles de
validació anuals, així com que disposi d’un
pla estratègic a mitjà termini on es recullin
les necessitats existents i futures. Aquest
pla ha de ser aprovat pel nivell adequat
i ser vinculant per a la resta de les àrees
implicades. En aquest sentit, en l’últim tri-
mestre de 2007, s’ha elaborat el pla estra-
tègic de Validació Interna, on s’agrupen
les seves tasques en:

• Cicles de validació, formats per un con-
junt de revisions periòdiques (de caràc-
ter anual) amb l’objectiu d’assegurar la
vigència de les opinions emeses.

• Proves específiques consistents en
una revisió exhaustiva del procés de
construcció de models i estimació
de paràmetres. A més, es realitzaran
procediments de rèplica i es verificarà
l’adequació de la documentació.

• Informe anual de Validació Interna,
document en el qual es resumeixi el
treball realitzat, i on es detallaran les
conclusions obtingudes en els cicles de
validació i en les proves específiques
realitzades.

• Disseny i manteniment del Dossier de
seguiment.
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Cartera de Participades.

El risc de la Cartera de Participades del
Grup ”la Caixa” és l’associat a la possibili-
tat d’incórrer en pèrdues pels moviments
dels preus de mercat i/o per la fallida de
les posicions que formen la cartera de
participacions amb un horitzó de mitjà i
llarg termini.

L’Àrea de Gestió Estratègica del Risc amb
la col·laboració de Criteria CaixaCorp,
mesura el risc d’aquestes posicions, tant
des del punt de vista del risc implícit en la
volatilitat dels preus de mercat, fent servir
models VaR (estimació estadística de les
pèrdues màximes potencials a partir de
dades històriques sobre l’evolució dels
preus) com sobre el diferencial de rendibi-
litat amb el tipus d’interès sense risc, tal i
com s’indica a Basilea II, així com des del
punt de vista de l’eventualitat de fallida,
aplicant models basats en l’enfocament

PD/LGD també seguint les disposicions de
Basilea II.

Es realitza un seguiment continuat
d’aquests indicadors amb la finalitat de po-
der adoptar en cada moment les decisions
més oportunes en funció de l’evolució
observada i prevista dels mercats i de
l’estratègia del Grup ”la Caixa”.

Aquestes mesures i el seu desenvolupa-
ment són necessaris per al seguiment de
la gestió de la cartera de participades i
per a la presa de decisions estratègiques,
referents a la composició de la cartera,
realitzades per l’Alta Direcció del Grup
”la Caixa”.

A 31 de desembre de 2007 la cartera de
participades cotitzades té un valor de mer-
cat de 21.918 milions d’euros amb unes
plusvàlues abans d’impostos de 12.033
milions d’euros.

Gestió integral del risc en el si de l’estratègia (cont.)
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«GESTIÓ DEL RISC DE TIPUS D’INTERÈS
DE BALANÇ I DEL RISC DE MERCAT DE

LES POSICIONS DE TRESORERIA»

«MÍNIMA EXPOSICIÓ AL RISC DE TIPUS
D’INTERÈS DE BALANÇ MITJANÇANT

COBERTURES NATURALS
I OPERACIONS DE COBERTURA
EN ELS MERCATS FINANCERS»

Matriu de venciments i repreciacions del balanç sensible (gap estàtic) de ”la Caixa” a 31-12-07

(Imports en milions d’euros) 1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS > 5 ANYS

Actiu 163.454 14.496 1.508 895 623 984
Garantia hipotecària 102.432 12.274 191 78 75 366
Altres garanties 41.414 2.222 1.317 817 548 618
Mercat monetari 19.608 – – – – –
Passiu 122.389 20.104 7.855 7.478 2.276 21.858
Recursos de clients 96.203 14.706 5.355 3.728 776 3.328
Emissions 26.186 5.398 2.500 3.750 1.500 18.530
GAP 41.065 (5.608) (6.347) (6.583) (1.653) (20.874)
COBERTURES (37.911) 9.230 4.672 3.691 1.712 18.606
GAP TOTAL 3.154 3.622 (1.675) (2.892) 59 (2.268)

GESTIÓ DEL RISC DE LES POSICIONS
DE BALANÇ

Gestió del risc de tipus d’interès de
balanç.

El risc de tipus d’interès, inherent a tota ac-
tivitat bancària, es produeix quan els canvis
en l’estructura de la corba de tipus de mer-
cat afecten les masses d’actiu i passiu, pro-
vocant la seva renovació a tipus diferents
dels anteriors amb efectes en el seu valor
econòmic i en el Marge d’intermediació.
Aquest risc, també anomenat risc de
tipus d’interès estructural, és gestionat i
controlat directament per la Direcció de
”la Caixa”, a través del Comitè de Gestió
d’Actius i Passius (COAP).

El Grup ”la Caixa” gestiona aquest risc
perseguint un doble objectiu: reduir la
sensibilitat del marge d’intermediació a les
variacions dels tipus d’interès i preservar el
valor econòmic del balanç. Per aconseguir
aquests dos objectius es realitza una ges-
tió activa contractant en els mercats finan-
cers operacions de cobertura addicionals
a les cobertures naturals generades en el
propi balanç, derivades de la complemen-
tarietat de la sensibilitat a variacions dels
tipus d’interès de les operacions d’actiu i
de passiu realitzades amb els clients.

La Sotsdirecció General de Mercats és
l’encarregada d’analitzar aquest risc i

de proposar al COAP aquelles opera-
cions de cobertura d’acord amb aquests
objectius. Per a desenvolupar aquesta
tasca s’utilitzen diverses mesures per tal
d’avaluar-lo:

I. El gap estàtic mostra la distribució
de venciments i revisions de tipus
d’interès, a una data determinada, de
les masses sensibles del balanç. Per
a aquelles masses sense venciment
contractual s’analitza la seva sensibili-
tat als tipus d’interès juntament amb
el seu termini esperat de venciment,
tot considerant la possibilitat que té
el client de cancel·lar anticipadament
els seus productes. Per a les hipòtesis
de cancel·lació anticipada s’utilitzen
models interns basats en l’experiència
històrica que recullen variables de
comportament dels clients, dels propis
productes, d’estacionalitat i variables
macroeconòmiques.

II. El gap dinàmic consisteix a projectar a
futur les pròximes renovacions i ven-
ciments de les operacions que conté
el balanç, basant-se en les hipòtesis
abans esmentades, així com les ope-
racions previstes en el pressupost.
Aquesta anàlisi preveu els desfasa-
ments que es produiran entre les
masses d’actiu i passiu, permetent la
possibilitat d’anticipar possibles ten-
sions futures.
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III. La sensibilitat del marge d’intermediació
mostra l’impacte en la revisió de les
operacions del balanç provocades per
canvis en la corba de tipus d’interès.
Aquesta sensibilitat s’obté comparant
la simulació del marge financer, en
funció de diferents escenaris de tipus
d’interès. L’escenari més probable,
obtingut a partir dels tipus implícits
de mercat, es compara amb altres es-
cenaris de baixada o pujada de tipus i
moviments en el pendent de la corba.
La sensibilitat del marge financer a un
any de les masses sensibles del balanç,
considerant un escenari de pujada i un
altre de baixada de tipus de 100 punts
bàsics cada un i distribuint aquesta va-
riació dels tipus trimestralment durant
l’any, és inferior a l’1%.

IV. La sensibilitat del valor patrimonial
als tipus d’interès mesura quin seria
l’impacte en el valor actual del ba-
lanç davant de variacions en els tipus
d’interès. La sensibilitat del marge
financer i del valor patrimonial són
mesures que es complementen i per-
meten una visió global del risc estruc-
tural, més centrada en el curt i mitjà
termini, en el primer cas, i en el mitjà i
llarg termini, en el segon.

V. Mesures VaR i de Stress test seguint la
metodologia pròpia de l’activitat treso-
rera (vegeu l’apartat següent).

Tot i que el risc de tipus d’interès de ba-
lanç assumit per ”la Caixa” és marcada-
ment inferior als nivells considerats com a
significatius (outliers), segons les propos-
tes del NACB, a ”la Caixa” es continua
realitzant un conjunt d’actuacions rela-
tives a la intensificació del seguiment i la
gestió del risc de tipus d’interès de balanç.

Gestió del risc de mercat
de les posicions de Tresoreria.

L’Àrea de Control de Riscs de Mercat
és responsable d’efectuar el seguiment
d’aquests riscs, així com del risc de con-

trapartida i del risc operacional associat
a l’activitat en mercats financers. Per al
compliment de la seva tasca, aquesta àrea
efectua diàriament un seguiment de les
operacions contractades, el càlcul del resul-
tat que suposa l’afectació de l’evolució del
mercat en les posicions (resultat diari mar-
ked to market), la quantificació del risc de
mercat assumit, el seguiment del compli-
ment dels límits i l’anàlisi de la relació entre
el resultat obtingut i el risc assumit.

El Grup ”la Caixa” amb la seva activitat
de la Sala de Tresoreria en els mercats
financers s’exposa al risc de mercat per
moviments desfavorables dels següents
factors de risc: tipus d’interès i tipus de
canvi (provocat per la presa de posicions a
l’àmbit de tresoreria), preu de les accions,
volatilitat i moviments en els diferencials de
crèdit de les posicions en renda fixa priva-
da. Les dues mesures de risc més utilitzades
són la Sensibilitat i el VaR (Value at Risk o
valor en risc).

La Sensibilitat calcula el risc com l’impacte
en el valor de les posicions d’un petit mo-
viment dels factors de riscs, procedint de la
següent manera:

• Per al risc de tipus d’interès, es calcula la
variació del valor actual de cadascun dels
fluxos futurs (reals o previstos) davant de
variacions d’un punt bàsic (0,01%) en
tots els trams de la corba.

• Per al risc de tipus de canvi es calcula
la variació del contravalor de cadascun
dels fluxos en divisa davant de variacions
d’un punt percentual (1%) en el tipus de
canvi.

• Per al risc de preu d’accions o altres ins-
truments de renda variable contractats
per la Sala de Tresoreria, es calcula la
variació del valor actual de la posició o de
la cartera davant una variació d’un punt
percentual (1%) dels preus dels seus
components.

«PRESA DE POSICIONS BASADA EN UN
ESCENARI DE MERCAT QUE SUPEDITA

LA RENDIBILITAT A UNA MENOR
ASSUMPCIÓ DE RISCS»
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• Per al risc de volatilitat (variabilitat dels
tipus o preus), que incorpora les opera-
cions amb característiques d’opció (caps
i floors de tipus d’interès i opcions sobre
divisa o renda variable), es calcula la va-
riació del valor actual de cadascun dels
fluxos futurs enfront de variacions de les
volatilitats cotitzades en tots els trams
de la corba, en els tipus de canvi i/o en
els preus de l’actiu.

Aquestes anàlisis de sensibilitat donen infor-
mació sobre l’impacte d’un increment dels
tipus d’interès, tipus de canvi, preus i volatili-
tats sobre el valor econòmic de les posicions,
però no comporten cap hipòtesi sobre quina
és la probabilitat d’aquest moviment.

Per homogeneïtzar la mesura del risc del
conjunt de la cartera, així com per incorpo-
rar certes hipòtesis sobre la magnitud del
moviment dels factors de risc de mercat,
s’utilitza la metodologia del Valor en Risc
(VaR: estimació estadística de les pèrdues
potencials a partir de dades històriques
sobre l’evolució dels preus) per un horitzó
temporal d’un dia i amb un interval de con-
fiança estadística del 99%. És a dir, que 99
de cada 100 vegades les pèrdues reals seran
inferiors a les estimades pel VaR.

L’any 2007, el VaR mitjà de l’activitat de
negociació de tresoreria ha estat d’2,4
milions d’euros. Els consums més elevats,
fins a un màxim de 4,96 milions d’euros,
han estat assumits durant els mesos de
setembre i novembre fonamentalment
com a resultat del deteriorament i la forta
volatilitat en els preus i primes de risc dels
mercats de crèdit.

Les metodologies emprades per a
l’obtenció d’aquesta mesura són dos: el
VaR paramètric i el VaR històric.

L’empitjorament de la qualificació credi-
tícia dels emissors dels actius pot també
motivar una evolució desfavorable dels
preus cotitzats pel mercat. Per aquesta
raó, l’Àrea de Control de Riscs de Mer-
cat completa la quantificació del risc de
mercat amb una estimació de les pèrdues
derivades de moviments en la volatilitat
del diferencial de crèdit de les posicions
en renda fixa privada (Spread VaR), que
constitueix una estimació del risc espe-
cífic atribuïble als emissors dels valors.
Aquest càlcul es realitza amb un cert
component de stress, assumint que la va-
riació diària dels diferencials de crèdit pot
arribar a recollir un moviment equivalent
a l’històricament experimentat en un ho-
ritzó temporal d’una setmana (tenint en
compte, al fer-ho així, la menor liquiditat
potencial d’aquests actius) i un interval de
confiança del 99%.

A 31 de desembre de 2007, l’exposició
en crèdit estructurat del Grup ”la Caixa”,
inclosa la cartera de negociació, és molt
poc significativa i la seva valoració està
registrada a preus de mercat.

L’agregació del Market VaR (derivat de les
fluctuacions dels tipus d’interès, de canvi
i la volatilitat d’ambdós) i de l’Spread VaR
es realitza de forma conservadora, assu-
mint correlació zero entre ambdós grups
de factors de risc.

A continuació figura una estimació dels
imports de VaR mitjans atribuïbles als di-
ferents factors de risc. Pot observar-se que
els consums són de caràcter moderat i es
concentren fonamentalment en el risc de
corba de tipus d’interès i de diferencial de
crèdit. Els imports de risc de tipus de canvi
i de volatilitat resulten d’importància molt
marginal.

VaR per factor de risc

(Milers d’euros) TIPUS INTERÈS TIPUS CANVI PREU ACCIONS
PREU

MERCADERIES
VOLATILITAT

TIPUS INTERÈS
VOLATILITAT
TIPUS CANVI

VOLATILITAT
SPREAD CRÈDIT

VOLATILITAT
PREU ACCIONS

VaR mitjà 2007 1.113 156 175 25 59 24 1.778 32
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Per verificar la idoneïtat de les estimacions
de risc, es realitza la comparació dels
resultats diaris amb la pèrdua estimada
pel VaR, el que constitueix el denominat
exercici de Backtest. Tal com exigeixen els
reguladors bancaris, es realitzen dos exer-
cicis de validació del model d’estimació
de riscs:

a) Backtest net, que relaciona la part del
resultat diari marked to market (és a dir,
el derivat del canvi en el valor de mercat)
de les operacions vives al tancament de
la sessió anterior amb l’import del VaR
estimat amb horitzó temporal d’un dia
calculat amb les posicions vives al tanca-
ment de la sessió anterior. Aquest exercici
és el més adient per l’autoavaluació de la
metodologia utilitzada per a la quantifica-
ció del risc.

b) Backtest brut, que avalua el resultat
total obtingut durant el dia (incloent, per
tant, l’operativa intradia que s’hagi pogut
realitzar) amb l’import del VaR a l’horitzó

d’un dia calculat amb les operacions
vives al tancament de la sessió anterior.
D’aquesta manera, s’avalua la importàn-
cia de l’operativa intradia en la genera-
ció de resultats i en l’estimació del risc
total de la cartera.

Per últim, i amb l’objectiu d’estimar les
possibles pèrdues de la cartera en situa-
cions extraordinàries de crisi, es realitzen
dos tipus d’exercicis de stress sobre el va-
lor de les posicions de Tresoreria:

1. Anàlisi de stress sistemàtic: calcula la
variació del valor de la cartera davant
una sèrie determinada de canvis ex-
trems en els principals factors de risc.
Es consideren els moviments paral·lels
de tipus d’interès (pujada i baixada);
els moviments de pendent en diferents
trams de la corba de tipus d’interès
(pronunciament i aplanament);
l’augment i disminució del diferencial
entre els instruments subjectes a risc
de crèdit i el deute públic (diferencial

bo-swap); els moviments del diferencial

de les corbes euro i dòlar; l’augment

i disminució de la volatilitat de tipus

d’interès; l’apreciació i depreciació de

l’euro respecte al dòlar, el ien i la lliura;

l’augment i disminució de la volatilitat

de tipus de canvi; l’augment i disminu-

ció del preu de les accions i, finalment,

l’augment i disminució de la volatilitat

de les accions.

2. Anàlisi d’escenaris històrics: considera

l’impacte que sobre el valor de les posi-

cions tindrien situacions realment esde-

vingudes, com, per exemple, la caiguda

del Nikkei el 1990, la crisi del deute

americà i la crisi del pes mexicà el 1994,

la crisi asiàtica el 1997, la crisi del deute

rus el 1998, la creació i explosió de la

bombolla tecnològica entre el 1999 i el

2000, o els atacs terroristes, de major

impacte en els mercats financers en els

últims anys.
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Per completar aquests exercicis d’anàlisi
del risc en situacions extremes, es deter-
mina el denominat «pitjor escenari», que
és la situació dels factors de risc succeïts
en l’últim any i que implicaria la major
pèrdua sobre la cartera actual. Posterior-
ment, s’analitza la denominada «cua de
la distribució», que és la magnitud de les
pèrdues que es produirien si el moviment
de mercat que l’ocasionés es calculés amb
un interval de confiança del 99,9%.

Com a part del seguiment necessari i el
control dels riscs de mercat assumits,
la Direcció aprova una estructura de
límits globals de VaR i sensibilitats per
a l’activitat de la Sala de Tresoreria. Els
factors de risc són gestionats per la prò-
pia Sotsdirecció General de Mercats en
funció de la relació rendibilitat-risc que
determinen les condicions i expectatives
del mercat. L’Àrea de Control de Riscs de
Mercat és la responsable del seguiment
del compliment d’aquests límits i dels riscs
assumits, i genera diàriament un informe
de posició, quantificació de riscs i con-
sum de límits que distribueix a la Direcció,
als responsables de la Sala de Tresoreria i a
Auditoria Interna.

Així doncs, la gestió del risc de mercat de les
posicions de Tresoreria del Grup ”la Caixa”
s’adapta a les directrius metodològiques
i de seguiment proposades pel NACB.

El control dels riscs assumits per
l’operativa en mercats financers s’ha de
completar amb l’estimació i seguiment
de les pèrdues que podrien derivar-se de
l’incompliment de contrapartida degut a
la seva insolvència o incapacitat d’afrontar
les seves obligacions de pagament.

La xifra d’exposició amb entitats de
crèdit del Grup ”la Caixa”, se situa a 31
de desembre de 2007 en 28.342 milions
d’euros. La pràctica totalitat de les exposi-
cions en l’àmbit de l’activitat de la Sala de

Tresoreria s’assumeixen amb contraparti-
des localitzades majoritàriament en països
europeus i als Estats Units.

D’altra banda, la distribució per ratings de
les contrapartides del Grup ”la Caixa” re-
flecteix la importància dels ratings superiors
al AA, i la circumscripció de l’operativa a les
contrapartides qualificades com investment
grade o grau d’inversió, que són aquelles
que les agències de qualificació creditícia
internacionals han considerat segures per la
seva elevada capacitat de pagament.

La Sotsdirecció General de Gestió Estra-
tègica del Risc és l’encarregada d’integrar
aquests riscs en el marc de la gestió global
de les exposicions del Grup, encara que
la responsabilitat específica de la gestió
i seguiment de l’exposició al risc de con-
trapartida derivada de l’activitat tresorera
recau sobre l’Àrea de Control de Riscs
de Mercat, que prepara les propostes de
concessió de línies de risc i efectua el se-
guiment dels seus consums.

Addicionalment, l’Àrea de Control de
Riscs de Mercat juntament amb la Direcció
Executiva d’Assessoria Jurídica, com a part
del seguiment dels riscs de crèdit assumits
per l’operativa de mercats, gestionen de
manera activa i efectuen el seguiment
de l’adequació de la documentació con-
tractual que la sustenta. Així, la pràctica
totalitat dels riscs assumits per l’operativa
sobre instruments derivats està coberta
per la firma dels contractes estandardit-
zats ISDA i/o CMOF, que contemplen en el
seu clausulat la possibilitat de compensar
els fluxos de cobrament i pagament pen-
dents entre les parts per tota l’operativa
coberta per aquests contractes. S’estima
que l’existència d’acords de compensació
contractual implica, a 31 de desembre de
2007, un estalvi en l’exposició al risc
de contrapartida per l’operativa en deri-
vats contractats fora de mercats organit-
zats (OTC) de 4.880 milions d’euros.

Igualment, s’ha de citar en aquest context
que l’exercici 2007 ha finalitzat amb 46
acords de collateral tancats amb les con-
trapartides més actives en la negociació
de productes derivats. Un collateral és un
acord pel qual dues parts es comprome-
ten a lliurar-se un actiu com a garantia
per cobrir la posició neta de risc de crèdit
originada pels productes derivats contrac-
tats entre ells, i basant-se en un acord de
compensació previ (close-out netting) in-
clòs en les clàusules dels contractes ISDA
o CMOF. La quantificació del risc es rea-
litza mitjançant la revaluació, a preus de
mercat, de totes les operacions vives, amb
freqüència habitualment setmanal.
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GESTIÓ DEL RISC DE LIQUIDITAT

El Grup ”la Caixa” manté elevats
nivells de liquiditat, amb un
seguiment acurat de les cobertures
naturals del balanç i amb una
gestió activa de les fonts de
finançament.

La Direcció d’Anàlisi de Risc de Balanç,
depenent de la Sotsdirecció General de
Mercats, és l’encarregada d’analitzar el
risc de liquiditat.

El Grup ”la Caixa” gestiona la liquiditat de
forma que sempre pugui atendre els seus
compromisos puntualment i mai no es
vegi minvada la seva activitat inversora per
manca de fons prestables. Aquest objectiu
s’aconsegueix amb una gestió activa de la
liquiditat, que consisteix en un seguiment
continuat de l’estructura del balanç, per
terminis de venciment, detectant de for-
ma anticipada l’eventualitat d’estructures
inadequades de liquiditat a curt i mitjà
termini, tot adoptant una estratègia que
doni estabilitat a les fonts de finançament.
A finals de 2007, el 72% de les fonts de
finançament alienes corresponen a pas-
sius clientela i un 8% a dipòsits presos a
l’interbancari.

La liquiditat total del Grup (net dels di-
pòsits cedits/presos a l’interbancari més
els altres actius i passius monetaris nets i
el saldo disponible de la pòlissa de crèdit
amb el Banc Central Europeu) ascendeix
a 25.146 milions d’euros a 31 de desem-
bre de 2007 (17.834 milions d’euros en
2006). Això suposa un nivell de liquiditat
del 10,1% respecte a l’actiu del Grup,
superior al mínim del 5% establert pel
Consell d’Administració en el Pla Estratè-
gic 2007-2010 (aquest nivell mínim s’ha
superat folgadament durant tot l’exercici).
El conjunt d’aquestes dades mostren que
el Grup ”la Caixa” té una posició líquida
molt confortable que li permet finançar
adequadament el creixement i les futures
inversions del Grup.

«GESTIÓ ACTIVA DE LA LIQUIDITAT:
FONTS DE FINANÇAMENT ESTABLES

I DIVERSIFICADES»

en l’estructura del balanç i verifica el
compliment dels límits i de les línies
d’actuació operatives aprovades pel Con-
sell d’Administració. El COAP proposa al
Consell d’Administració les emissions o
programes de finançament o inversió òp-
tims en funció de les condicions de mercat
i els instruments i terminis necessaris per
fer front al creixement del negoci.

El COAP realitza un seguiment periòdic d’una
sèrie d’indicadors i alarmes per tal d’anti-
cipar crisis de liquiditat amb la finalitat de
poder prendre, tal com es preveu dins el
Pla de Contingència del Risc de Liquiditat,
les mesures correctores. Addicionalment,
s’analitzen trimestralment com quedarien
els nivells de liquiditat en cadascun dels es-
cenaris hipotètics de crisi establerts.

Una sèrie de factors de tipus econòmic i
financer (gran creixement del crèdit i de les
activitats de fora de balanç, augment de la
complexitat de les transaccions financeres
i una creixent globalització de les opera-
cions) han accentuat la necessitat de dispo-
sar d’instruments financers que permetin
superar els possibles desfasaments entre
l’expansió del crèdit i el creixement del seu
finançament, tant en situacions de norma-
litat com en possibles situacions de crisi.

Per tant, en el marc del Pla de Contingèn-
cia del Risc de Liquiditat, aquest s’analitza
tant en situacions de normalitat de les
condicions dels mercats, com en situa-
cions de crisi, on es consideren diversos
escenaris de crisis específiques i sistèmi-
ques que comporten diferents hipòtesis
de severitat en termes de reducció de
liquiditat. Així, s’analitzen quatre tipolo-
gies d’escenaris de crisi: tres escenaris de
crisis sistèmiques (crisi macroeconòmica,
disfuncions dels mercats de capitals i alte-
racions dels sistemes de pagaments) i un
escenari de crisi específica considerat com
el «pitjor escenari». Aquests escenaris
contemplen horitzons temporals i nivells
de severitat diferents en funció de la tipo-
logia i profunditat de la crisi analitzada.
Per a cadascun dels escenaris de crisi es
calculen períodes de «supervivència»
(entesa com la capacitat de continuar fent
front als compromisos adquirits), amb uns
nivells de liquiditat suficients per fer front
amb èxit les situacions de crisi plantejades.
A partir d’aquestes anàlisis s’ha elaborat
el Pla de Contingència del Risc de Liqui-
ditat que contempla un pla d’acció per a
cadascun dels escenaris de crisis establerts
(sistèmics i específics) i on es detallen me-
sures a nivell comercial, institucional i de
comunicació per fer front a aquest tipus
de situacions i es preveu la possibilitat
d’utilitzar una sèrie de reserves en espera
o fonts de finançament extraordinàries.

El Comitè de Gestió d’Actius i Passius
(COAP) realitza mensualment un se-
guiment de la liquiditat a mitjà termini
mitjançant els desfasaments previstos
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La gestió de la liquiditat a curt termini té la
funció d’assegurar la disponibilitat perma-
nent de recursos líquids en el balanç, és a
dir, minimitzar el risc de liquiditat estructural
propi de l’activitat bancària. Per realitzar
aquesta gestió, es disposa diàriament del
detall de la liquiditat per terminis, mitjançant
l’elaboració de les projeccions de fluxos fu-
turs, que permet saber en tot moment quina
és l’estructura temporal d’aquesta liquiditat.

A 31 de desembre de 2007 i a 31 de
desembre de 2006, la pràctica totalitat
dels instruments financers de renda fixa i
variable del Grup ”la Caixa” cotitzaven en
mercats actius d’alta liquiditat.

El Grup ”la Caixa”, dins d’aquesta pers-
pectiva de gestió del risc de liquiditat i

amb un sentit d’anticipació a possibles
necessitats de fons prestables, disposa
de diversos programes de finançament
ordinari que cobreixen els diferents ter-
minis de venciments per tal de garantir,
en tot moment, els nivells adequats de
liquiditat:

• El programa de Pagarés per import no-
minal de 12.000 milions d’euros, permet
disposar de recursos a curt termini.

• Renovació i ampliació del Programa
Marc d’Emissió de Valors de Renda Fixa
Simple que assegura la captació de re-
cursos a llarg termini. El seu import és de
25.000 milions d’euros, dels quals s’han
disposat uns 2.525 milions d’euros a 31
de desembre de 2007.

• Addicionalment, com a mesura de pru-
dència i per tal de fer front a possibles
tensions de liquiditat o situacions de crisi
en els mercats, és a dir, per fer front al
risc de liquiditat contingent, el Grup
”la Caixa” té disposades una sèrie de
garanties al Banc Central Europeu (BCE)
que permeten obtenir de forma imme-
diata una elevada liquiditat (pòlissa BCE).

En resum, el Grup ”la Caixa” aprofita els
mecanismes existents en els mercats fi-
nancers amb la finalitat de disposar d’uns
nivells de liquiditat adequats als seus ob-
jectius estratègics, tenint en compte una
distribució equilibrada dels venciments de
les emissions, evitant-ne la concentració i
duent a terme una diversificació dels ins-
truments de finançament.

ESCENARIS RISC ORIGEN
DE LIQUIDITAT DE RECURSOS

PÒLISSA BCE
RISC

+ RESERVES
CONTINGENT

EN ESPERA

RISC FINANÇAMENT

ESTRUCTURAL ORDINARI

CRISI

ESPECÍFICA

O SISTÈMICA

NORMALITAT

Se
ve

rit
at

+
–

Probabilitat
– +

Crisi greu
o molt greu

Crisi lleu
o moderada

DISTRIBUCIÓ PROBABILÍSTICA DE
LA SEVERITAT DEL RISC DE LIQUIDITAT:
3 nivells de severitat o stress

Normalitat

Existeix un continu de possibles situacions de necessitat de liquiditat en l’activitat de ”la Caixa”

– Severitat Operativa
diària

Estacionalitat

Crisi sistèmica
lleu + Severitat

Crisi sistèmica
greu

Crisi de
reputació greu

NORMALITAT CRISI SISTÈMICA CRISI ESPECÍFICA

+ Probabilitat
d’ocurrència

– Probabilitat
d’ocurrència

ESQUEMA DE GESTIÓ DEL RISC DE LIQUIDITAT
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«MINIMITZAR EL RISC OPERACIONAL
INHERENT EN TOTES LES ACTIVITATS DEL

NEGOCI, EFECTUANT UN SEGUIMENT
DELS PRINCIPALS RISCS UTILITZANT

TÈCNIQUES QUALITATIVES
I QUANTITATIVES»

«DISTRIBUCIÓ DE L’EXPOSICIÓ
AL RISC EN EL GRUP ”LA CAIXA” SEGONS

L’AVALUACIÓ QUALITATIVA I SEGUINT
LA TIPOLOGIA DE RISC PROPOSADA

PER BASILEA II»

GESTIÓ DEL RISC OPERACIONAL

La gestió del risc operacional es
basa en la qualificació del personal,
els procediments establerts, els
sistemes i els controls implantats.

Constitueixen risc operacional tots els
esdeveniments que poden generar una
pèrdua com a conseqüència d’inadequats
processos interns, errades humanes,
funcionament incorrecte dels sistemes
d’informació i/o esdeveniments externs.
El risc operacional és inherent en totes les
activitats de negoci i, tot i que no es pot
eliminar totalment, pot ser gestionat, miti-
gat i, en alguns casos, assegurat.

Tradicionalment, ”la Caixa” ha gestionat
aquest risc basant-se en la seva expe-
riència històrica, establint nous controls
i millorant els ja existents; millorant la
qualitat dels processos interns i, quan s’ha
considerat necessari, transferint el risc a
tercers mitjançant la contractació de pòlis-
ses d’assegurances.

La gestió d’aquest risc adquireix especial
importància amb l’increment de la depen-
dència del negoci bancari de factors com
la utilització intensiva de tecnologia de la
informació, la subcontractació d’activitats
i la utilització d’instruments financers
complexos.

El Grup ”la Caixa” està desenvolupant un
projecte de caire estratègic que, impulsat
des de la Direcció i seguint les propostes
de Basilea II, permetrà implantar un únic
model integral de mesura i control del risc
operacional en totes les àrees de negoci i

en totes les filials financeres del Grup
”la Caixa”. En aquest sentit, es disposa
d’un «Marc de Gestió del Risc Operacio-
nal» que estableix l’evolució de la gestió
cap a l’adopció de models avançats
–AMA– de distribució de pèrdues. Aquest
marc defineix el model de gestió, els
objectius estratègics i les metodologies
d’avaluació per utilitzar en tot el Grup
”la Caixa”.

El «Model de Gestió del Risc Operacional»
defineix un procés continu de gestió basat
en tres etapes:

• Identificació i detecció de tots els riscs
(actuals i potencials).

• Avaluació contínua dels riscs, per tal de
procedir a l’assignació dels recursos pro-
pis per a la cobertura de les potencials
pèrdues originades per risc operacional.

• Gestió activa del risc, que implica la pre-
sa de decisions per a la seva mitigació
(establiment de nous controls, desen-
volupament de plans de continuïtat de
negoci, reenginyeria de processos, asse-
gurament de possibles contingències i
d’altres).

Els puntals bàsics de la metodologia per
a la identificació, avaluació i control
del risc operacional es basen en una
categorització dels riscs propis del Grup
”la Caixa” i la integració de metodologies
d’avaluació de tipus qualitatiu (opinió
dels experts sobre els possibles riscs de
pèrdua en l’execució dels processos) i de
tipus quantitatiu (dades reals de pèrdues
operacionals).
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Frau extern
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d’actius materials

Fallides en els
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Relacions laborals i
seguretat en el lloc
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PROCESSOS DE CAPTURA D’EVENTS

Entrada manual d’events operacionals rellevants

Base de dades
d’events de pèrdua

Captura automàtica d’events de pèrdua recurrents

Captura d’events de Bases de dades externes

Registres comptablesProcés de conciliació / identificació comptable

Durant l’any 2007, s’ha actualitzat el
càlcul del VaR operacional qualitatiu apli-
cant el «Model de Gestió de Risc Opera-
cional» esmentat, a les àrees de negoci
de ”la Caixa” i a les filials financeres es-
panyoles.

A més, s’ha continuat avançant en la
construcció de la «Base de Dades d’events
operacionals» i en el registre i seguiment

de les pèrdues operacionals, especialment
les tipificades com a rellevants (events
operacionals d’impacte econòmic més
elevat) amb l’objectiu de realitzar, con-
juntament amb la informació qualitativa,
una gestió proactiva del risc operacional
que anticipi les possibles causes de risc i
redueixi el seu impacte econòmic amb la
conseqüent adaptació de les necessitats
de recursos propis.

Per altra banda, a partir de la publicació
de la nova Circular del Banc d’Espanya
sobre Solvència ”la Caixa” aplica el mèto-
de estàndard proposat per Basilea II pel
càlcul del capital regulatori per risc opera-
cional, amb la intenció d‘evolucionar cap
al model avançat que s’aplicarà quan es
disposi d’un mínim de tres anys de dades
de pèrdues operacionals i es disposi de
l’autorització del Banc d’Espanya.
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«MINIMITZAR EL RISC DE COMPLIMENT
DERIVAT DELS PRODUCTES I SERVEIS

OFERTS, IDENTIFICAR POSSIBLES
INCOMPLIMENTS I PROMOURE
LES CORRESPONENTS MESURES

CORRECTORES»

GESTIÓ DEL RISC DE COMPLIMENT
NORMATIU

L’exercici 2007, el primer complet de
l’activitat de l’Àrea de Compliment
Normatiu, té una especial rellevància
per l’aprovació per part del Consell
d’Administració de ”la Caixa” de l’Estatut
de la Funció en el mes de juny.

Aquest Estatut desenvolupa la política de
compliment de ”la Caixa” i les seves filials,
tant a nivell nacional com internacional,
d’acord amb les recomanacions del Comitè
de Supervisió Bancària de Basilea en el seu
document d’abril de 2005 i la Directiva
2006/73/CE (MiFID) on quedà regulada
expressament la funció de Compliment
Normatiu.

Aquesta política de compliment es fona-
menta en els principis d’integritat i con-
ducta ètica, peces angulars sobre les quals
es basa l’activitat del Grup ”la Caixa”,
que cal que s’adeqüi en tot moment a
les exigències legals i reglamentàries no
solament a nivell comunitari europeu sinó
també estatal, autonòmic i local.

La missió de Compliment Normatiu.

La missió de Compliment Normatiu en el
Grup ”la Caixa” va encaminada a la gestió
del risc de sancions legals o normatives,
pèrdua financera, material o reputacional
que el Grup ”la Caixa” pugui patir com a
resultat d’incomplir lleis, normes, estàn-
dards de regulació i codis de conducta.

Aquesta missió suposa el desenvolupament
d’una sèrie d’activitats entre les quals des-
taquen: la creació, difusió i implantació de la
cultura de compliment a tots els nivells del
Grup ”la Caixa”; l’assessorament a l’Alta
Direcció en matèria de compliment normatiu
elaborant i/o impulsant normes i codis interns
o en el seu cas millorant-los; la definició de
procediments eficaços i controls adequats, per
tal de detectar qualsevol risc d’incompliment,
formulant, en el seu cas, propostes de millora
i portant a terme el seu seguiment (moni-
toring); el seguiment i examen de possibles
deficiències amb els principis de deontologia,
proposant solucions als conflictes d’interès
que se’n puguin derivar, i l’assessorament,
mitjançant un informe preceptiu dels aspec-
tes de compliment en el llançament de nous
productes, serveis o mercats.

Per aconseguir aquests objectius, l’Àrea de
Compliment Normatiu du a terme infor-
mes de compliment normatiu, seguiment
de millores, les activitats pròpies del Regla-
ment Intern de Conducta del Mercat de
Valors i el denominat «Focus Extern».

Informes de Compliment Normatiu.

S’entén per Informes de Compliment Norma-
tiu, aquells realitzats per l’Àrea on es compara
la legislació aplicable i la normativa interna, i
en aquells casos on es produeixin deficiències,
es proposen millores en els procediments.

El seguiment d’aquestes millores (vegeu
quadre) es realitza mensualment fins a la
seva resolució. En aquest sentit, cal remar-
car que Compliment Normatiu, té caràcter
universal i agrupa tot el conjunt de les ac-
tivitats del Grup ”la Caixa”.
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Durant el 2007 s’han efectuat els se-
güents «Informes de Compliment Norma-
tiu»: «Transparència i Òrgans de Govern»,
«Institucions d’Inversió Col·lectiva
(InverCaixa Gestió)», «Institucions
d’Inversió Col·lectiva (”la Caixa” com a
dipositària)», «Defensa de la clientela»,
«Prevenció del blanqueig de capitals
(”la Caixa” i CaiFor)», «Protecció de
dades de caràcter personal», «Comercia-
lització de productes financers de venda
a distància», «Mercat de Valors Primari»,
«Mercat de Valors Secundari» i «Mercat
de Valors - Implantació de la MiFID».
Amb data de 29 de novembre es va iniciar
l’Informe de Compliment Normatiu de les
«Operacions Pròpies de ”la Caixa”», amb
especial atenció a les relacions entre
”la Caixa” i la seva filial Criteria Caixa-
Corp.

Dins les polítiques tendents a fomentar
el concepte d’integritat i per la seva espe-
cial rellevància, el Comitè de Direcció de
”la Caixa” el juliol de 2007, va assignar
l’Àrea de Compliment Normatiu com a
àrea de control de la Institució, responsa-
ble de dur a terme les accions pròpies del
Reglament Intern de Conducta del Mercat
de Valors que excedeixin la pura gestió
administrativa.

Per últim, dins l’apartat denominat «Focus
Extern», Compliment Normatiu ha man-
tingut de forma constant contactes amb
d’altres institucions creditícies significati-
ves a nivell nacional i internacional amb
la finalitat d’intercanviar experiències.
També, en aquest apartat, s’ha establert
la interlocució necessària amb el Banc
d’Espanya, la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors i les Autoritats de les Comu-

nitats Autònomes i Sectorials per conèixer,
amb anterioritat, qualsevol modificació
legislativa que afecti a Compliment Nor-
matiu, així com tots els seus desenvolupa-
ments operatius.

D’altra banda, amb la periodicitat requeri-
da, s’ha informat de l’activitat a la Comis-
sió de Control i al Consell d’Administració,
Direcció General i Direccions Generals Ad-
juntes Executives i Secretaria General.

Àrea de Compliment Normatiu.

Tal i com s’ha senyalat anteriorment,
l’Àrea de Compliment Normatiu, forma
part del control intern del Grup ”la Caixa”
conjuntament amb «Auditoria Interna»
i «Gestió de Riscs». Per desenvolupar
aquesta activitat s’ha completat,
en aquest exercici, la seva plantilla
formada per vuit persones: juristes,
personal d’organització i informàtics.
En tot moment, la política de personal ha
tingut en compte la formació adequada
per a cobrir els diferents llocs de treball
en nous àmbits del Grup ”la Caixa”, així
com l’actualització d’aquells empleats que
s’hagin vist afectats per l’entrada en vigor
de noves lleis i/o normes.

L’activitat durant l’exercici 2008 se cen-
trarà en tres eixos: la implantació del
Reglament Intern de Conducta en l’Àmbit
del Mercat de Valors en tots els nivells
de ”la Caixa” afectats per aquesta regla-
mentació; la posada en marxa dels Infor-
mes Preceptius tendents a verificar que
qualsevol producte o servei del Grup
”la Caixa” compleixi la normativa exigida,
i la continuïtat dels Informes de Compli-
ment Normatiu.

Informes de compliment
Texts legals estudiats: 91
Normatives internes revisades: 38

Obligacions de compliment
analitzades: 224

Àrees de negoci / Serveis
centrals contactats: 37











Informe anual ”la Caixa” 2007 106

1. Fidels als nostres compromisos

1.1. Contribució al creixement econòmic

1.2. La gestió responsable a ”la Caixa”

Contribució activa i impacte positiu

La contribució directa de ”la Caixa”
al PIB d’Espanya durant l’exercici 2007
va ser d’un 0,43% del total. De manera
addicional, cal tenir en compte els efectes
indirectes de l’activitat de l’Entitat sobre
el PIB. Aquests efectes es produeixen a
través de l’activitat econòmica induïda
per les compres que ”la Caixa” fa
als seus proveïdors. Per satisfer aquesta
demanda, els proveïdors, que alhora
augmenten les compres als seus propis
proveïdors, també efectuen una con-
tribució al PIB. Per calcular aquest efecte
indirecte s’empra la taula input-output de
l’economia espanyola, que proporciona
dades sobre l’estructura de les compres
intermèdies entre els diferents sectors

de l’economia. D’acord amb aquesta
taula, per cada 100 euros de valor afe-
git del sector de serveis d’intermediació
financera, al qual pertany ”la Caixa”,
es generen aproximadament 29 euros
de manera indirecta en el conjunt de
l’economia. És a dir, l’efecte total és
superior a l’efecte directe en un 29%.
Així, la suma de les contribucions
directa i indirecta de ”la Caixa” durant
l’any 2007 va representar un 0,55% del
PIB espanyol (font Servei d’Estudis de
”la Caixa”).

”la Caixa” és l’Entitat que més
ocupació estable ha creat al país en
els últims anys

”la Caixa” és l’Entitat financera amb
més presència al país. Les 5.468 oficines
repartides per tot el territori nacional, a
les quals s’ha d’afegir 1 a Polònia,
1 Romania i 10 oficines de representació,
han arribat a ser grans dinamitzadores
d’ocupació. De fet, en el període
2006-2007, l’Entitat ha augmentat la
seva plantilla en més de 1.000 persones.
Els professionals de ”la Caixa” tenen una
vocació de servei que contribueix a fer
realitat el projecte de l’Entitat. Sota
aquesta naturalesa de servei, ”la Caixa”
s’ha convertit en la primera entitat fi-
nancera en la creació de feina estable a
Espanya.

Els Grups d’Interès de ”la Caixa”

”la Caixa” és una Entitat d’Estalvis i Pre-
visió de fundació privada sense ànim de
lucre, no dependent de cap altra empresa,
dedicada a la captació, a l’administració i
a la inversió dels estalvis que els clients li
confien.

Els grups d’interès de ”la Caixa” que for-
men part de l’Assamblea General són els
seus clients, els seus empleats i la societat.
Aquests tres grups estan representats a
l’Assemblea General, que és l’òrgan su-
prem de govern i decisió de l’Entitat.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
ha concretat en els seus Estatuts aquests
percentatges de la manera següent, sobre
un total de 160 membres de l’Assemblea:

• 58 consellers generals representants dels
impositors, la qual cosa representa un
36%.

• 48 representants de les entitats funda-
dores i altres d’interès social, la qual cosa
suposa un 30%.

• 34 representants de les corporacions
locals, la qual cosa suposa un 21%.

• 20 representants dels empleats, la qual
cosa suposa un 13%.



Informe anual ”la Caixa” 2007 107

���������
�������������

�������� ��� ������

����������������� �
��������� ��� � �� �����

�� ���������

���������� �������� �
������������ ���� ��������

������������ � ���������

EL MODEL DE GESTIÓ

Per a ”la Caixa” la responsabilitat corporativa consisteix en actuar d’acord amb els nostres valors corporatius de Confiança,
Compromís Social i Qualitat, fins i tot més enllà de les exigències legals. Al mateix temps volem aconseguir que els empleats,
els clients i la societat percebin el resultat de la nostra acció.

Aquests valors marquen l’estratègia de ”la Caixa” en els àmbits del negoci i de l’organització.

1.2. La gestió responsable a ”la Caixa”

1. Fidels als nostres compromisos
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1. Fidels als nostres compromisos

Per tal de garantir la coherència en l’apli-
cació d’aquests principis, ”la Caixa” té
implantat un model de gestió sustentat en
cinc pilars:

• Orientació al client i a les seves necessi-
tats financeres i socials.

• Tracte personalitzat a través dels 26.342
professionals de tot el Grup ”la Caixa”.

• Gestió del risc basada en la prudència i la
solvència.

• Gestió multicanal, facilitant l’accés als
serveis que ofereix ”la Caixa”.

• Proximitat al territori a través de la xarxa
d’oficines més àmplia del país.

Diàleg i aspectes rellevants

”la Caixa” posa a disposició dels seus
grups d’interès un conjunt de canals de
diàleg, entre els quals destaquen:

• La xarxa de 5.480 oficines i els 24.725
empleats de ”la Caixa” i les seves filials.

• Els instruments de comunicació interns i
externs.

• Investigacions i estudis sobre necessitats
financeres i socials.

• El contacte i col·laboració amb
institucions i organitzacions empresarials,
socials, culturals, educatives i mediam-
bientals.

Aquests canals permeten conèixer les se-
ves expectatives vers ”la Caixa” i, a partir
de l’anàlisi que fa l’Entitat, es dibuixen les
actuacions per donar la resposta adequa-
da, mitigant d’aquesta manera l’aparició
de riscs i optimitzant les oportunitats.

Amb l’ànim de millorar el diàleg amb els
grups d’interès, ”la Caixa” ha posat en
marxa l’any 2007 un procés basat en la
norma AA1000. Aquest procés ha con-
sistit en unes trobades amb els respon-
sables de les àrees i filials de ”la Caixa”
(GDS-CUSA, MicroBank, PromoCaixa,

1.2. La gestió responsable a ”la Caixa”

A partir de l’anàlisi de les opinions s’han detectat els següents aspectes rellevants en la
relació de ”la Caixa” amb els seus clients, empleats, societat i entorn ambiental.

Clients

• Ètica i transparència

• Qualitat

• Gestió del Risc,

solvència i seguretat

• Servei Universal i

Inclusió Financera

• Innovació

• Accessibilitat

Empleats

• Diàleg

• Comunicació i

participació

• Gestió de la diversitat

• Satisfacció

• Formació

• Codi ètic empleats

• Desenvolupament

professional

• Reconeixement del

mèrit

• Llibertat d’associació

Societat

• Contribució al

desenvolupament

econòmic i social

• Actuacions en la

Societat de l’Àmbit

Financer i Obra

Social

• Relacions amb

proveïdors

Entorn ambiental

• Impacte ambiental

directe

• Gestió ambiental

• Anàlisi de riscs

ambientals en ope-

racions de crèdit

• Normes i

certificacions

• Formació i

sensibilització

ambiental

PRINCIPALS AVENÇOS EN LA GESTIÓ RESPONSABLE L’ANY 2007

• Creació del Comitè de Reputació Corporativa, conformat per les àrees de gestió
de ”la Caixa”.

• Finalització del mapa de risc reputacional de ”la Caixa”.

• Adopció del model RepTrak® per al seguiment de la reputació de ”la Caixa”.

• Posada en marxa d’un procés de diàleg amb representants dels grups d’interès
de ”la Caixa”: clients, empleats i societat.

• Adhesió als Principis d’Equador.

• Creació de MicroBank, el Banc Social de ”la Caixa”.

• Adhesió a l’Aliança Europea per a la Responsabilitat Social de les empreses.

Serveis Informàtics, ServiHabitat, Sumasa
i Habitatge Assequible) que reporten en
aquest informe i en la realització de dos
tallers amb responsables d’institucions i
organitzacions representatives dels grups
d’interès de ”la Caixa”: Clients, Empleats,
Societat i Entorn Ambiental.
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2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

INCLUSIÓ FINANCERA PER A
LES PERSONES AMB RECURSOS
LIMITATS

La condició econòmica de les persones
no és un obstacle perquè puguin accedir
als serveis financers de ”la Caixa” i
beneficiar-se’n. Per facilitar la inclusió fi-
nancera de les persones, ”la Caixa” posa a
la seva disposició una oferta adequada de
productes financers, a uns preus competi-
tius i a través de la més àmplia xarxa d’ofi-
cines del país. Els esforços de l’Entitat per
facilitar la inclusió financera se centren en
els col·lectius de joves, gent gran, famílies
amb escassos recursos i nous residents.
A través de MicroBank, el banc social de
”la Caixa”, la integració econòmica i social
dels nous residents, els productes de gam-
ma bàsica i el Mont de Pietat, ”la Caixa”
reafirma el caràcter social que va tenir en
els seus orígens fundacionals.

Objectius assolits el 2007

• Creació de MicroBank, el banc
social de ”la Caixa”, focalitzat
en la concessió de microcrèdits
per impulsar projectes personals,
familiars i d’autoocupació.

• Increment del 32% en el nombre
de remeses realitzades per nous
residents, que han arribat a un
ritme de més de 117.000 mensuals.

MicroBank, el banc social
de ”la Caixa”

MicroBank, el banc social de ”la Caixa”,
impulsa projectes personals, familiars i
d’autoocupació. Neix amb l’aspiració de
convertir-se en el referent de la seva cate-
goria a Europa.

La seva missió és facilitar el suport neces-
sari per a la creació de llocs de treball i el
desenvolupament personal i, amb aquest
fi, canalitza l’ajuda a través dels micro-
crèdits socials, els microcrèdits financers i
l’ajuda a les famílies.

A finals del 2007, el nombre de clients de
MicroBank arriba a 4.267 persones.

A 31 de desembre de 2007, la cartera viva
de microcrèdits socials va arribar a 539
operacions amb un import concedit de
7,1 milions d’euros, tramitats a través de
281 entitats socials. Des de l’inici de les
activitats de microcrèdits socials, el nombre
d’operacions acumulat és de 2.624 que
pugen a 36,4 milions d’euros.

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 per afavorir la inclusió
financera de les persones

Respecte als microcrèdits financers,
a finals del 2007 l’import concedit era de
21,7 milions d’euros, que corresponen a
un total de 1.783 operacions.

Pel que fa a les ajudes familiars, durant el
2007 s’han concedit un total de 777 aju-
des per import de 4,9 milions d’euros.

El 2007, a més de l’activitat financera,
MicroBank ha impulsat, en col·laboració
amb la Universitat Jaume I de València,
la primera càtedra d’Espanya de micro-
crèdits que pretén investigar les causes de
l’exclusió financera, la sensibilització de
la comunitat universitària i de la societat
i l’assessorament a persones desfavorides
per superar la seva situació d’exclusió.
A més, cal destacar la tasca de suport de
MicroBank a les entitats socials amb la
creació d’un campus virtual que posarà
a la seva disposició eines de formació per
millorar els processos de sol·licitud
de microcrèdits.
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DEL NEPAL A BARCELONA
AMB MICROBANK

Fa sis anys que Tfering Dorje Gu-
rung, d’origen nepalès, va decidir
embarcar-se en una aventura
empresarial: va obrir una botiga a
Barcelona i va començar a vendre
productes del seu país. Com que
el negoci funcionava, va optar
per obrir una segona botiga amb
l’ajuda de MicroBank. «Potser
l’hauria pogut obrir jo sol, però
hauria anat massa just, i amb el
crèdit vaig millor», relata Tfering.
Gràcies a aquesta segona botiga,
aquest emprenedor ha pogut crear
un lloc de treball per a la seva dona
i per a una altra persona i ara es
planteja engegar nous negocis.

Microcrèdits socials Microcrèdits financers Ajudes familiars

Beneficiaris Persones en risc d’exclusió social,

aturats i amb discapacitat

Persones amb rendes familiars

màximes de 15.000 euros l’any que

proposin un projecte de negoci que

promogui l’economia social i potenciï

la creació de valor econòmic

Persones amb rendes familiars baixes per

atendre dificultats temporals

Finalitat Atendre col·lectius exclosos del

sistema financer

Finançament de projectes de negoci i

d’autoocupació

Atendre les necessitats familiars que

permetin superar dificultats temporals i

facilitin el desenvolupament personal

Condicions Préstec amb garantia personal fins

a 15.000 euros

Préstec amb garantia personal fins a

25.000 euros

Préstec amb garantia personal fins a

25.000 euros

Canal A través de les entitats socials que

han signat un conveni amb

”la Caixa”

Es tramita i s’aprova a través de la

xarxa d’oficines de ”la Caixa”

Es tramita i s’aprova a través de la xarxa

d’oficines de ”la Caixa”

Perfil dels beneficiaris El 29% són nous residents, amb

una mitjana de 39 anys

El 40% són nous residents, amb una

mitjana d’edat de 36 anys
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Integració econòmica i social dels
nous residents

”la Caixa” ha estat pionera en la creació
d’un programa per a nous residents amb
la finalitat de proporcionar-los una respos-
ta global a les seves necessitats financeres
i socials.

L’enviament de remeses als països d’origen
és un factor clau per al seu creixement
econòmic.

Durant el 2007, ”la Caixa” ha dut a terme
més de 117.000 remeses mensuals, xifra
que representa un 51% de les transferèn-
cies internacionals executades per l’Entitat
i un volum de creixement del 27% respec-
te del 2006.

”la Caixa” ha anat estenent en els últims
anys els acords de col·laboració amb bancs
dels principals països llatinoamericans, així
com de Bulgària, Ucraïna, Romania,
el Marroc i el Senegal, i continua treballant
per seguir ampliant aquesta llista en el
futur.

Més enllà de les remeses, ”la Caixa” ha
facilitat la integració dels nous residents en
la nostra societat a través d’iniciatives com
el programa «Com a Casa», per mitjà del
qual s’han desenvolupat nombroses inicia-
tives per a l’apropament de manera directa
als seus col·lectius amb la creació de llaços
de vinculació permanents i la formació en
la cultura bancària. En total, s’han organit-
zat 97 activitats en les quals hi han partici-
pat 747.792 persones.

Productes de gamma bàsica per a
la integració financera

Amb la finalitat de promoure la integra-
ció en el sistema financer de col·lectius
amb risc d’exclusió, ”la Caixa” ha seguit
promovent la Llibreta Bàsica i la Targeta
Bàsica. Els dos productes possibiliten
l’accés a serveis bancaris de primera

Per ampliar informació…
…sobre MicroBank a
www.MicroBanklaCaixa.com
…sobre exclusió social i pobresa a
l’Informe Mensual juliol-agost 2007 a
www.laCaixa.es/estudis
.…sobre empresariat immigrant a
Espanya a la Col·lecció d’Estudis Socials,
número 21.
http://obrasocial.lacaixa.es/
estudiossociales/vol21_ca.html

necessitat en condicions de gratuïtat a
persones que passen per una situació
econòmica precària.

El 2007, el nombre d’usuaris de la Llibreta
Bàsica ha passat de 14.284 a 20.639.

Mont de Pietat

Amb una tradició que es remunta a mitjan
segle XVIII, la pràctica coneguda com a
Mont de Pietat es presenta com una alter-
nativa vigent i actual, atès que a través de
la concessió d’un préstec es poden cobrir
necessitats temporals de liquiditat o situa-
cions difícils com la pèrdua de l’ocupació.

Durant el 2007, la cartera viva de préstecs
superava els 20,5 milions d’euros, amb un
total de 13.026 préstecs vigents i un
import mitjà de 1.806 euros.

2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

Reptes 2008-2010

• Convertir MicroBank en el banc
social europeu de referència.

• Incorporar progressivament
a tota la xarxa d’oficines de
”la Caixa” un lloc de treball des-
tinat específicament a atendre les
necessitats dels clients de
MicroBank.

• Llançar nous productes des de
MicroBank.

Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010 per a la integra-
ció financera de les persones
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RESPOSTES A NOVES
NECESSITATS DE JOVES,
GENT GRAN I EMPRENEDORS

La satisfacció de les necessitats financeres
i socials de les persones ha estat present
des dels orígens de ”la Caixa”. A través
de l’activitat financera i de l’Obra Social,
”la Caixa” ha prestat una atenció perma-
nent a l’entorn més pròxim, amb voluntat
de proximitat i, sobretot, amb l’aspiració
de donar resposta a les necessitats de les
persones en cada moment.

Els joves, la gent gran i els emprenedors
són tres col·lectius les necessitats i els rep-
tes dels quals reben una gran consideració
per part de l’Entitat, que canalitza la seva
resposta a través del programa Habitatge
Assequible, destinat a joves i gent gran,
i un conjunt d’iniciatives per al suport a
emprenedors.

Programa Habitatge Assequible

La manca d’habitatge ha estat una de les
necessitats socials que ”la Caixa” ha
contribuït a solucionar a través de les
promocions immobiliàries de caràcter
social. Aquesta actuació va agafar un nou
impuls el 2004 a través del Pla d’Habitatge
Assequible de l’Obra Social de ”la Caixa”.

Un habitatge assequible, adaptat
i respectuós amb el medi ambient és,
des del 2007, una realitat per a centenars
de joves i gent gran. El projecte Habitatge
Assequible de ”la Caixa” promou habi-
tatges de lloguer per a joves menors de
35 anys i persones més grans de 65, a fi
d’atendre les necessitats de dos dels
sectors de la població amb més

Objectius assolits el 2007

• Programa Habitatge Assequible:
construcció de 3.000 habitatges
per a joves i gent gran.
El 2007 s’han lliurat 1.084
habitatges, amb la qual cosa
s’ha completat la primera fase
del projecte.

• Finançament directe de 56
projectes nous i cofinançament
de 32 projectes més amb una
inversió total de 17,9 milions
d’euros.

• Creació del Premi Emprenedor
XXI, en col·laboració amb el
Ministeri d’Indústria.

L’actuació de ”la Caixa” el 2007
per aportar respostes a noves
necessitats de joves, gent gran
i emprenedors

dificultats per accedir al mercat de
l’habitatge.

La inversió feta per ”la Caixa” durant el
període 2004-2007 ha arribat als 190
milions d’euros. En concret, l’any 2007
s’han lliurat 1.084 d’aquests habitatges,
amb la qual cosa s’ha completat la primera
fase del projecte, i n’hi ha 933 més en fase
de construcció o a l’espera de llicència.
A més, s’estan tancant nous acords amb
ajuntaments per adquirir terrenys per
construir-hi 1.000 habitatges més fins a
arribar a un total de 3.000.

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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Suport als emprenedors

Fidel al seu esperit emprenedor i al com-
promís amb les noves necessitats de la
societat, ”la Caixa” ha posat en marxa el
programa Emprenedor XXI, un conjunt
d’iniciatives destinades a convertir en rea-
litat les idees de joves talents amb inquie-
tuds empresarials.

Articulat sobre tres eixos –sensibilització,
formació i nous instruments de finança-
ment–, el programa Emprenedor XXI es
desenvolupa conjuntament amb la xarxa
territorial de l’Entitat i amb els principals
organismes i institucions nacionals i
regionals.

L’eix de sensibilització té com a objecte fo-
mentar la cultura emprenedora a la nostra
societat a partir de jornades divulgatives,
com el Dia de l’Emprenedor, i altres inicia-
tives, com la creació del portal
www.emprendedorXXI.es.

Reptes 2008-2010

• Programa Habitatge Assequible:
finalitzar la segona i tercera fase
del programa amb la construcció
d’un total de 3.000 habitatges.

• Consolidar el creixement del teixit
empresarial espanyol a través del
programa Emprenedor XXI, plata-
forma de suport i promoció
de nous valors empresarials.

PREMI EMPRENEDOR XXI

Una de les accions desenvolupades durant el 2007 ha estat el premi
Emprenedor XXI. Amb la col·laboració del Ministeri d’Indústria, aquest guardó
ha estat creat per promoure i reconèixer iniciatives empresarials especialment
brillants i consolidar, d’aquesta manera, el creixement del teixit empresarial
espanyol. En la primera edició, la pime andalusa Integromics es va endur
el premi nacional a l’empresa més innovadora, amb una dotació de 35.000
euros i l’assessorament d’un prestigiós mentor internacional que facilitarà
el seu creixement i desenvolupament internacional.

(*) Hi ha tres projectes aprovats pel Comitè d’Inversions pendents de materialitzar.

Per ampliar informació…
…sobre el programa Habitatge
Assequible a
http://obrasocial.lacaixa.es/
viviendaasequible/viviendaasequible_
ca.html
…sobre el programa per a emprene-
dors a
www.emprenedorXXI.es

2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

Els compromisos de ”la Caixa” per
a 2008-2010 per donar resposta
a noves necessitats de joves,
gent gran i emprenedors

Indicadors més rellevants Cartera de projectes

Nombre de projectes finançats 56(*)

Total finançament compromès

per ”la Caixa”

17,9 milions d’euros

Total finançament rebut pels projectes 40 milions d’euros

Nombre de projectes cofinançats amb altres entitats 32

Ocupació generada Al voltant de 400 persones

Distribució sectorial 64% TIC

Distribució geogràfica 60% Catalunya / 40% altres CA

D’altra banda, l’eix de formació vol esti-
mular la iniciativa empresarial a l’entorn
universitari, les escoles de negoci i, en ge-
neral, el món educatiu. Això es tradueix en
diverses col·laboracions en seminaris sobre
innovar i emprendre, així com accions que
milloren la formació dels professors i tèc-
nics en creació d’empreses.

Pel que fa al finançament, ”la Caixa” col-
labora en la creació de xarxes de business
angels regionals i inverteix en projectes

innovadors en etapes inicials, a través dels
vehicles habituals del capital: «llavor» i
«creixement».
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PRODUCTES FINANCERS PER
CONTRIBUIR A UN MÓN MÉS
SOSTENIBLE

”la Caixa” té el compromís de fer compa-
tible el desenvolupament econòmic amb el
progrés social i el respecte envers el medi
ambient. Per això integra criteris de gestió
sostenible a la seva estratègia de negoci,
a través del desenvolupament de fons
d’inversió socialment responsables que
inverteixen en empreses de contrastada
solvència financera i social, el llançament
de nous productes financers solidaris que
contribueixen a causes i projectes socials i
la potenciació de serveis per al tercer sec-
tor que facilitin la seva tasca en benefici de
la societat.

Fons d’inversió socialment
responsables

”la Caixa” disposa de diversos productes
d’inversió, com el FonCaixa Cooperació o
el FonCaixa 133 Socialment Responsable,
tots dos gestionats per InverCaixa Gestió,
la gestora de fons d’inversió de ”la Caixa”.
La fusió dels dos fons va donar lloc al
naixement del FonCaixa Cooperació
Socialment Responsable. Els valors escollits
pels fons socialment responsables de
”la Caixa” formen part del grup d’empre-
ses integrades en l’FTSE4GOOD EUROPE,
un índex que selecciona empreses de con-
trastada solvència no tan sols en l’àmbit
estrictament financer, sinó també en
l’àmbit social. El volum de recursos
gestionats pels dos fons arriba als 10,2
milions d’euros.

De la mateixa manera, el fons de pensions
dels empleats de ”la Caixa” tenia invertit
en fons socialment responsables a final de
l’any 2007 un import de 112,9 milions,
xifra que representa un 12,50% de la car-
tera de renda variable i un 4,73% sobre
el total invertit pel fons.

FONCAIXA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL, UN FONS
SOLIDARI

”la Caixa” ha estat la responsable
d’introduir un nou concepte que
s’ha de tenir en compte a l’hora
d’escollir un fons: la responsabilitat
social del fons. El fons FonCaixa
Cooperació Internacional és, des
del 1999, un fons solidari i ètic que
destina 0,35 punts de la comissió
de gestió a la Fundació ”la Caixa”
per a la seva línia d’emergències.
Des de l’any 2000, l’aportació total
de l’Entitat és d’1,5 milions d’euros.

Objectius assolits el 2007

• Llançament del Dipòsit Estrella
Solidari, un innovador dipòsit
d’estalvi a llarg termini que permet
als clients finançar amb els
interessos dels seus estalvis un
projecte social a escollir entre
quatre ONG.

• Quatre milions d’euros donats els
últims 10 anys a través dels Punts
Estrella a més de 30 entitats sense
ànim de lucre dedicades a
activitats de caràcter social.

• Incorporació al catàleg de Punts
Estrella de productes socials
elaborats per col·lectius en risc
d’exclusió social.

L’actuació de ”la Caixa” el 2007 en
productes financers per contribuir
a un món més sostenible
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Productes financers solidaris:
Dipòsit Solidari i Dipòsit Estrella
Solidari

El Dipòsit Solidari és una fórmula d’inversió
que ofereix als clients la possibilitat de col-
laborar amb un projecte solidari d’una or-
ganització no governamental a través d’un
fons, i dóna entre un 25% i un 100% dels
beneficis que generi la seva inversió.

A finals del 2007, ”la Caixa” ha reforçat
la seva oferta de productes solidaris amb
el llançament del Dipòsit Estrella Solidari,
un innovador dipòsit que permet als
clients finançar amb els interessos dels
seus estalvis l’acció concreta que escullin
entre quatre projectes socials desen-
volupats per les organitzacions no go-
vernamentals Creu Roja, Metges Sense
Fronteres, Càritas i Intermón Oxfam.

Serveis de ”la Caixa” al tercer
sector

”la Caixa” ha pres la decisió d’eliminar els
costos de gestió de totes les transferències
que s’executin en concepte de donatiu a
entitats sense ànim de lucre. Amb aquesta
iniciativa, ”la Caixa” vol compartir l’es-
forç de milions de persones donants que
contribueixen al nostre país a projectes
solidaris.

En total, durant l’any 2007 s’ha col·laborat
amb 46 organitzacions i el volum eco-
nòmic de l’exempció del cobrament de
comissions per transferències ha ascendit a
més de 900.000 euros.

Catàleg de productes ecològics i
de comerç just i donació de Punts
Estrella a entitats sense ànim de
lucre

El programa de Punts Estrella, a més de
fidelitzar els clients, també serveix per
potenciar la seva contribució social i ambi-
ental. El funcionament és molt senzill:

en lloc de bescanviar els punts acumulats
per regals, els clients els poden convertir en
donatius per a projectes de solidaritat en
col·laboració amb diferents organitzacions
socials i ambientals. Fins a l’any 2007,
”la Caixa” ha donat més de 4 milions
d’euros entre més de 30 entitats sense
ànim de lucre. A més, els clients tenen
la possibilitat de bescanviar els punts per
regals de comerç just o productes fets per
col·lectius en risc d’exclusió social.

Els compromisos de
”la Caixa” per a 2008-2010
en productes financers per
contribuir a un món més
sostenible

Reptes 2008-2010

• Potenciar el coneixement de la
inversió socialment responsable
entre els clients.

Per ampliar informació…
…sobre fons d’inversió socialment
responsables
http://portal1.lacaixa.es/Channel/Ch_
Redirect_Tx/?dest=1-13-10-00000606
…sobre el catàleg de Punts Estrella
http://portal.lacaixa.es/apl/
puntosestrella/index_ca.html?loce=ca-
particulars-home-homeV2-07-y01-16-
PUNTSESTRELLA

2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

CARAMELS «JUSTOS»

”la Caixa” distribueix des del mes
de novembre del 2007 fins a 48
milions de caramels de comerç just
a través de la seva xarxa d’oficines.
Emmarcada dins del programa de
Cooperació Internacional de l’Obra
Social, la iniciativa ha comptat amb
la producció de l’Asociación de
Cañicultores de Producción Orgáni-
ca y Convencional del Paraguai, que
ha subministrat el sucre necessari
per fabricar els caramels.
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ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS
FINANCERS

L’expansió de ”la Caixa” s’ha desenvolupat
tenint sempre presents les persones amb
necessitats especials, així com els clients
que viuen allunyats de les zones urbanes, i
alhora facilitant l’accés als serveis bancaris
a les persones amb discapacitat.

Aquesta voluntat de ser pròxima als
clients, unida al compromís de facilitar
l’accés a totes les persones als seus serveis
financers, es manifesta a través de la xarxa
d’oficines més àmplia del país, amb una
presència important a poblacions amb
pocs habitants, amb el desenvolupament
d’una política activa d’eliminació de bar-
reres arquitectòniques, tecnològiques i de
comunicació, i amb un esforç constant en
desenvolupament tecnològic i innovació.

Objectius assolits el 2007

• Extensió de la xarxa a tots els
municipis on pugui ser útil la seva
presència. Durant l’any 2007,
s’han obert 98 oficines d’expan-
sió rural a poblacions petites, que
donen servei a un total de
246.000 persones.

• Obertura de noves oficines a
Polònia i a Romania.

• Acreditació AA dels portals d’In-
ternet de ”la Caixa” i de l’Obra
Social, segons les normes de
la Web Accessibility Initiative
(WAI).

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 en accessibilitat
als serveis financers

Presència territorial
de ”la Caixa” i nou model
de distribució bancària per
arribar a poblacions petites

La presència de ”la Caixa” al territori creix
de manera constant per apropar els seus
productes i serveis als clients. Actualment,
l’Entitat disposa de 5.468 oficines distri-
buïdes per tot Espanya. Durant l’any 2007
s’han obert un total de 296 oficines.

D’altra banda, ”la Caixa” té com a objec-
tiu arribar a tots aquells nuclis de població
de la geografia espanyola que no disposen
d’oficina bancària. Per aquesta raó, ha ini-

PRESÈNCIA A TOTES
LES CIUTATS ESPANYOLES

Actualment, ”la Caixa” està present al 100% de les poblacions espanyoles amb
més de 20.000 habitants, i al 91% de les que en tenen entre 5.000 i 20.000.

Aquesta important presència es fa palesa també als municipis menys poblats;
de fet, un de cada dos municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants disposa d’una
oficina de ”la Caixa”, i també està present en una de cada quatre localitats amb
menys de 3.000 habitants.

ciat l’obertura de petites oficines a temps
parcial en aquests municipis, anomenades
oficines d’expansió rural, que permeten als
seus habitants realitzar operacions sense
haver-se de desplaçar.

El 2007, s’han obert un total de 98 ofici-
nes d’expansió rural que donen servei a un
total de 246.000 persones.

”la Caixa” també ha iniciat una expansió
per Europa. Com a resultat del procés
d’internacionalització que va iniciar
el 2005, ha obert noves oficines a Polònia
i a Romania l’any 2007.
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Reptes 2008-2010

• Obertura de 600 noves oficines
(150 a poblacions on no existeix
xarxa bancària).

• Totes les oficines disposaran d’un
terminal d’autoservei totalment
accessible.

• 100% de les oficines accessibles.

Per ampliar informació…
…sobre accessibilitat:
http://portal.lacaixa.es/accesibilidad/
accesibilidadweb_ca.html?loce0es-
particulars-home-homeV1-07-p02-18-
ACCESIBILIDAD

2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

Un nou model d’oficina

”la Caixa” ha desenvolupat un nou model
d’oficina que posa un èmfasi especial en
l’atenció personalitzada. Dividida en tres
espais –24 hores, que potencia la funci-
onalitat, la seguretat i la privacitat dels
clients; operacions ràpides, que concentra
les activitats comercials que són menys
complexes; i servei personal, integrat per
espais per a l’assessorament al client–, les
oficines han incorporat una sèrie de mi-
llores addicionals, com l’accessibilitat i la
visibilitat dels caixers.

Eliminació de barreres físiques i
sensorials a les oficines i els canals
de ”la Caixa” per a persones amb
necessitats especials

”la Caixa” manté un ferm compromís amb
l’eliminació de totes aquelles barreres físi-
ques o sensorials, siguin de la classe que
siguin, que puguin representar un obstacle
per a les persones amb necessitats espe-
cials.

”la Caixa” treballa per aconseguir l’ob-
jectiu «cota zero» o, el que és el mateix,
l’eliminació dels desnivells entre les voreres
i l’interior de les oficines. Quan això no és
possible, s’habiliten rampes de baix pen-
dent o fins i tot plataformes elevadores,
si cal.

Totes les oficines noves incorporen ja el
concepte de «cota zero». De la mateixa
manera, ”la Caixa” està corregint les
mancances d’accessibilitat de les oficines
en funcionament, ja que el seu objectiu
és aconseguir que el 100% de les oficines
siguin accessibles. Actualment, 4.076 ja ho
són, xifra que representa un 75% del total.

Quant als caixers automàtics, els 8.011
terminals de ”la Caixa” ja disposen d’un
teclat adaptat per a persones amb dificul-
tats visuals, fet que els permet realitzar
operacions bancàries bàsiques:
reintegraments, actualitzacions de llibreta,

consulta d’extractes, ingressos de
bitllets o xecs, etc.

A més, ”la Caixa” està preparant més de
2.000 dispensadors per millorar encara
més l’operativa de persones amb disca-
pacitats visuals. Tots ells disposaran d’un
sistema d’àudio pensat i dissenyat per a
persones invidents o deficients visuals.
Durant el 2008, s’iniciarà la instal·lació
de caixers 100% accessibles segons la
Proposta de Normalització d’Accessibilitat
de la Fundació Barcelona Digital. L’objectiu
és que, l’any 2010, totes les oficines de
l’Entitat disposin almenys d’un terminal
d’autoservei 100% adaptat a aquest es-
tàndard.

Una altra de les innovacions introduïdes
per ”la Caixa” als terminals d’autoservei
és l’operativa «CaixaFàcil», que permet
personalitzar les operacions més freqüents
que cada client duu a terme als caixers.
Aquest servei té l’avantatge que facilita
l’ús del caixer a la gent gran.

Paral·lelament, i tenint en compte l’ober-
tura de noves oficines de ”la Caixa” a
Romania i Polònia, són ja 15 els idiomes
disponibles als terminals d’autoservei de
l’Entitat.

”la Caixa”, pionera a Espanya en banca
accessible en línia, segueix afegint noves
funcions d’accessibilitat a tots els seus

serveis. El 2007, s’ha adaptat el portal de
”la Caixa” –i 200 pàgines interiors– a les
normes per al compliment del nivell AA.
Aquesta adaptació s’ha realitzat també per
al portal de l’Obra Social, cosa que facili-
ta a les persones amb discapacitat visual
l’operativa a través d’Internet.

Per últim, totes les prestacions de Línia
Oberta ja es troben disponibles en anglès,
francès, alemany, italià, portuguès, euske-
ra, gallec, català i castellà.

Els compromisos de ”la Caixa” per
a 2008-2010 en accessibilitat als
serveis financers
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FINANÇAMENT SOSTENIBLE

La integració de la gestió responsable i
sostenible en l’activitat de ”la Caixa” es
concreta en l’adhesió a les directrius mar-
cades pels Principis d’Equador i la seva
aplicació en les operacions de project
finance superiors a 10 milions i, d’altra
banda, mitjançant el seu suport a projectes
de desenvolupament sostenible com els
relacionats amb les energies renovables.

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 en finançament
sostenible

Aplicació dels Principis d’Equador

”la Caixa” s’ha adherit aquest any a les
directrius dels Principis d’Equador. Amb
l’adopció d’aquests principis, ”la Caixa”
es compromet que tots els project finance
finançats per l’Entitat amb un cost supe-
rior als 10 milions de dòlars –en qualsevol
sector i a qualsevol part del món– disposin
d’una avaluació social i mediambiental
positiva, d’acord amb els estàndards de la
International Finance Corporation (IFC).

Dins de la política de suport a les opera-
cions de comerç exterior, ”la Caixa” també
ha signat amb la IFC un acord per a la co-
bertura de riscos polítics i comercials deri-
vats d’operacions d’importació i exportació
als mercats emergents. Després d’aquest
acord, ”la Caixa” col·laborarà com a banc
confirmador en el Programa de finança-

Objectius assolits el 2007

• Adhesió als Principis d’Equador.

ment del comerç mundial de la IFC, per la
qual cosa es podrà beneficiar de les garan-
ties de pagament de l’organisme del Banc
Mundial. Fins ara, 94 bancs s’han convertit
en bancs confirmadors de la IFC.
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2.1. Eixos prioritaris de la nostra actuació

Reptes 2008-2010

• Anàlisi del risc mediambiental de
la cartera creditícia.

Per ampliar informació...
...sobre els Principis d’Equador a
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/
principiosecuador_ca.html

Finançament de projectes
d’energia renovable

Un dels grans compromisos de ”la Caixa”
és la sostenibilitat. El respecte al medi
ambient no es manifesta només en l’ope-
rativa diària de totes i cadascuna de les
seves oficines, sinó que l’Entitat intervé
de manera directa finançant projectes de
desenvolupament sostenible.

En aquesta línia, se situa la implicació de
”la Caixa”, en el finançament de la que
serà la planta de biodièsel més gran d’Es-
panya, a La Rioja.

L’import total de l’operació ascendeix a
101 milions d’euros. Es tracta de la prime-
ra inversió de ”la Caixa” en un projecte
d’aquestes característiques que, en aquest
cas, inclou la construcció i l’explotació
posterior de la planta.

A més, ”la Caixa” ha finançat 16 projectes
en l’àmbit de les energies renovables per
un import de 389,78 milions d’euros amb
una potència de 1.539 MW.

Convenis per al finançament
de projectes destinats al
manteniment i millora ambiental

”la Caixa” col·labora amb les institucions
de l’administració en projectes d’eficiència
energètica i amb l’establiment de línies de
crèdit per a la indústria.

Els compromisos de
”la Caixa” per a 2008-2010
en finançament sostenible

ACOMPLIMENT DELS
PRINCIPIS D’EQUADOR

D’acord amb els Principis d’Equador,
”la Caixa” ha participat en 28 pro-
jectes, catalogats com categoria C,
amb una inversió total de 4.649,75
milions d’euros, dels quals ha apor-
tat 925,31 milions d’euros. Cal des-
tacar que 24 projectes corresponen a
Espanya i 4 a la resta d’Europa.

A nivell autonòmic s’han signat un total de
15 operacions per més de 421.000 euros
i a nivell estatal s’ha col·laborat amb l’ICO
per finançar operacions de reparació,
reposició d’instal·lacions i equips indus-
trials i agrícoles.
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QUALITAT

Amb prop de 10,5 milions de clients,
”la Caixa” desenvolupa un model de
gestió basat en un assessorament perso-
nalitzat, professionalitzat i de qualitat; un
esforç permanent d’innovació i una oferta
de productes i serveis diversa i competi-
tiva, que s’adequa als requeriments dels
diferents tipus de clients.

Amb aquest model de gestió, ”la Caixa”
pretén satisfer plenament tots els seus
clients per tal de consolidar la seva con-
fiança i fidelitat.

2.2. Orientats als nostres clients

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 en qualitat

Objectius assolits el 2007

• Millora del temps de resposta de
les reclamacions de clients (cartes
i trucades) de 4,2 a 3,9 dies.

• Disminució de la ràtio de
reclamacions d’atenció al client
per cada 100.000 clients de
20,5 el 2006 a 19,9 el 2007.

• Creació d’un programa de
formació específic a empleats per
aconseguir la màxima satisfacció
del client (COR: Calidad Orientada
a los Resultados).

Satisfacció del client particular
i de l’empresa

Per a ”la Caixa”, el client és el centre de la
seva organització, de manera que conside-
ra fonamental satisfer-ne les expectatives.
Per assolir aquest objectiu, l’Entitat efectua
un seguiment permanent de la percepció
que tenen els clients sobre la qualitat dels
serveis en l’àmbit financer, i avalua els
diferents canals de diàleg que posa a la
seva disposició.

Per calcular la qualitat, durant l’any 2007
s’han dut a terme 206.752 enquestes a
clients particulars per conèixer el trac-
tament, l’assessorament rebut, l’agilitat
del servei i el funcionament dels canals
electrònics. Per avaluar la qualitat perce-
buda per part dels clients empresa, s’han
realitzat 6.611 enquestes i també
s’ha realitzat pseudocompra en 546
ocasions, utilitzant la metodologia del
«comprador misteriós» per donar suport a
les millores en l’atenció al client.

Amb el fi de formar permanentment els
empleats en les millors tècniques per
aconseguir la màxima satisfacció del client,
”la Caixa” ha posat en marxa l’any 2007
el programa COR, una iniciativa que
permet als professionals de l’Entitat
millorar les seves actituds comercials,
alhora que els ajuda a resoldre determinats
problemes amb la millor eficàcia.

2005 2006 2007

Índex de satisfacció del client particular 8,6 8,6 8,6

Satisfacció terminals autoservei 8,5 8,5 8,7

Satisfacció recinte terminals autoservei 7,8 7,9 8

Satisfacció Línia Oberta – 8,4 8,6

Índex de satisfacció del client empresa – – 8,2
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L’opinió del client, motor
de canvi

A més d’aquests canals interns ”la Caixa”
posa a disposició dels clients, a través
de l’Oficina d’Atenció al Client, diversos
canals per traslladar queixes i comentaris.
Es tracta del telèfon gratuït d’Atenció al
Client (900 32 32 32), el sistema de cartes
al director general i el correu electrònic
adreçat a e-lacaixa. Durant el 2007, l’Ofi-
cina d’Atenció al Client ha rebut un total
de 18.425 reclamacions. El temps de res-
pondre les reclamacions de clients (cartes i
trucades) ha passat de 4,2 a 3,9 dies.

A més d’aquests canals interns, ”la Caixa”
posa a disposició dels seus clients el Servei
d’Atenció al Client i el del Defensor del
Client de les caixes d’estalvis catalanes.
Pel que fa a les reclamacions presentades
al Servei d’Atenció al Client / Defensor del
Client de les caixes d’estalvis catalanes,
s’han tramitat un total de 641, de les quals
282 s’han resolt a favor de l’Entitat, 210
a favor del reclamant, 59 s’han classificat
com a improcedents, en 20 ocasions el
client hi ha renunciat i 70 encara estan
pendents de resoldre.

La disminució de reclamacions constitueix
un repte expressat al Pla Estratègic 2007-
2010. Aquesta gestió eficaç per part de
l’Entitat també es reflecteix a la Memòria
de Reclamacions del Banc d’Espanya,
en què ”la Caixa” apareix com l’entitat
financera amb la ràtio de reclamacions
més baixa en relació amb el seu volum de
negoci.

El 2007, diverses àrees han implementat
millores d’actuació recollint el suggeriment
de les reclamacions rebudes.

Reptes 2008-2010

• Desenvolupament, dins del marc de la iniciativa COR, d’un nou programa de
formació presencial que, a través de la metodologia Role Play, detalli els compor-
taments descrits en el programa de formació virtual.

• Desenvolupament d’una nova enquesta de satisfacció del client, orientada a
mesurar l’atenció personalitzada que rep.

Els compromisos de ”la Caixa” per al 2008-2010 en qualitat

2.2. Orientats als nostres clients

MOTIUS DE LES RECLAMACIONS

Comunicacions rebudes per carta, trucada i correu electrònic

RÀTIO DE RECLAMACIONS D’ATENCIÓ AL CLIENT PER CADA 100.000 CLIENTS

�� ��
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INNOVACIÓ

Per a ”la Caixa”, innovar és convertir les
idees en valor. La vocació de servei al client
és el motor de la innovació tecnològica
de ”la Caixa”. Aquest esforç constant
per innovar és inherent a la cultura de
l’Entitat, fet que li ha permès mantenir
l’actual posició de privilegi com a entitat
d’avantguarda en tecnologia i servei als
clients.

L’aprofitament de les oportunitats que
ofereixen les noves tecnologies de la
comunicació per oferir serveis innovadors
i de qualitat com a complement al tracte
personalitzat dispensat a través de la xarxa
d’oficines, constitueix un avantatge com-
petitiu per a ”la Caixa”, ja que permet, a
més d’oferir una gran diversitat de serveis,
mantenir un grau elevat de comunicació
amb els clients.

El 2007, ”la Caixa” ha realitzat una inver-
sió en tecnologia de 152,3 milions d’euros,
dels quals gairebé 6,5 milions s’han
destinat a projectes de recerca, desenvolu-
pament i innovació (R+D+I).

L’actuació de ”la Caixa” el 2007
en innovació

Objectius assolits el 2007

• Llançament de nous productes i
serveis per als clients de
”la Caixa”: implantació del
Terminal Financer TF7, implantació
de la Telefonia IP a tota la xarxa
d’oficines, Factura Digital per a
empreses, noves funcions «Les
Meves Operacions Habituals» i
«Menú CaixaFàcil» als terminals
financers, inici de la implantació
del Caixer Punt Groc, projecte
Contactless per al pagament
a través de targeta i producte
Estalvia el Canvi per promoure
l’estalvi.

Innovació tecnològica constant
com a avantatge competitiu

Entre les iniciatives més destacades que
s’han posat en marxa el 2007, cal destacar:

El nou terminal financer TFT permetrà in-
tegrar l’operativa amb el client en un únic
escriptori, la qual cosa facilitarà la relació
amb el client i atendrà millor les seves
necessitats. A finals de 2007, el TFT estava
instal·lat a 1.241 oficines.

Una altra iniciativa que s’ha realitzat el
2007 ha estat la implantació de la tele-
fonia IP a les oficines, fet que permetrà
la convergència de dades i veu, i inte-
grar d’aquesta manera tots els sistemes
d’informació en benefici de la relació amb
el client. Aquesta iniciativa ha convertit
”la Caixa” en l’entitat europea amb la xar-
xa de telefonia IP més important d’Europa.

Una de les iniciatives més ambicioses de
”la Caixa” consisteix en la posada en mar-
xa dels dos nous CPD (centres de procés
de dades) de Cerdanyola. L’objectiu és dis-
posar de telecomunicacions il·limitades en
energia, potència i capacitat per garantir
l’escalabilitat i sostenibilitat del model de
creixement de l’activitat.

Tecnologia per donar un servei
permanent, «24 hores al dia»,
als clients

La tecnologia es posa al servei dels clients
perquè puguin accedir als serveis de
”la Caixa” a qualsevol hora i a qualsevol
lloc. El 2007, l’Entitat s’ha consolidat com
un referent en tots els nous canals de ban-
ca, a través d’una estratègia d’accessibilitat
i adaptació a les necessitats dels seus
clients.

Pel que fa als terminals d’autoservei,
”la Caixa” és l’entitat financera espanyola
líder amb un nombre més elevat a Espanya

(8.011) i la segona d’Europa. El 2007,
ha incorporat dues noves funcions que
faciliten encara més la gestió dels comptes
de tots els usuaris. Les opcions «Les Meves
Operacions Habituals» i «Menú CaixaFà-
cil» reuneixen les condicions indicades per
fer més fàcil qualsevol operació. A més,
amb l’objectiu de donar una cobertura
òptima als nous residents, s’ha traduït
l’aplicació dels caixers als idiomes romanès
i polonès. Des del mes de juliol del 2007,
s’ha instal·lat un nou model de caixer que
compleix els estàndards de reutilització de
peces del protocol de Kyoto.

L’oferta de banca on-line ha convertit
”la Caixa” en l’entitat amb un nombre
més elevat d’usuaris de banca per Internet.
De la mateixa manera, el portal de l’Entitat
www.lacaixa.es consolida el seu lideratge
en serveis de banca on-line, amb una quo-
ta de mercat del 29,5% d’usuaris actius
d’Internet. A través de Línia Oberta es
poden realitzar més de 790 operacions.
El 2007, els 2,31 milions de clients ope-
ratius de Línia Oberta van realitzar 1.964
milions de transaccions.

Rere la marca CaixaMòbil, ”la Caixa”
engloba tots els productes i serveis que
”la Caixa” ofereix a través del telèfon
mòbil. Un total de 85.000 clients han
realitzat el 2007 fins a 4,35 milions
d’operacions. A més, els serveis financers
de Línia Oberta Mòbil i Línia Oberta SMS
permeten realitzar a través del mòbil un
ampli ventall d’operacions financeres. Així
mateix, s’ha de remarcar el servei d’alertes
a través d’SMS, que va assolir la xifra de
23,5 milions de missatges a clients amb
informació de tresoreria, targetes i fitxers.

Finalment, cal destacar que ”la Caixa” és
l’única entitat financera espanyola que
presta serveis de banca a distància a través
de la televisió digital, ja que està present a
Imagenio i a Windows Media Center.
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La innovació en els productes
i els serveis de ”la Caixa”

Com a punt de trobada entre les neces-
sitats dels clients i la vocació de servei
de l’Entitat, s’han desenvolupat diversos
productes pioners al sector. Entre ells, cal
destacar la Factura Digital, consistent en
un servei de facturació electrònica que, a
més de l’emissió i la recepció de factures,
ofereix un servei de custòdia d’arxius.

Un altre servei innovador és el Contact-
less, que consisteix en una nova forma de
pagament a través de targeta i que suposa
una alternativa còmoda per a aquells
comerços que generen un alt nivell de
facturació en efectiu i requereixen temps
de pagament ràpids, ja que, per fer el
pagament, n’hi ha prou amb apropar la
targeta al Terminal de lectura.

Finalment, cal destacar el producte Estalvia
el Canvi, que pretén fomentar l’estalvi
entre els clients de manera fàcil a través
de la utilització de la targeta. Per cada
compra superior a 5 euros que es faci amb
targetes, s’ingressarà de manera automàti-
ca al compte Estalvia el Canvi la diferència
entre l’import de l’operació i el múltiple de
5 euros superior, i es remunerarà la quanti-
tat amb un interès del 5% nominal.

LÍDERS EN TICKETING

A través de Serviticket, ”la Caixa”
lidera el mercat espanyol de venda
d’entrades. De fet, és l’única entitat
que comercialitza entrades amb una
cartellera global i permanent d’espec-
tacles. A més, ”la Caixa”, amb la
col·laboració de Movistar, ha conce-
but el primer sistema de venda d’en-
trades que permet accedir a les sales
de cinema a través d’una ciberentra-
da que es rep al mòbil, l’m-ticketing.

Els compromisos de ”la Caixa” per a 2008-2010 en innovació

Reptes 2008-2010

• Finalització de la implantació del nou terminal d’autoservei Punt Groc a totes les
oficines de l’Entitat.

• Extensió d’aplicacions de telefonia IP a tota la xarxa d’oficines.

• Extensió de la factura electrònica a tots els departaments de l’Entitat, clients del
servei Línia Oberta i altres empreses.

2.2. Orientats als nostres clients

GRÁFICO PAG 27 WORD 2005 2006 2007

Línia Oberta

Nombre total de transaccions realitzades (milions) 639 864 1.964

Nombre clients amb contracte

Línia Oberta (milions)

3,70 4,31 4,95

Nombre total d’operacions realitzades (milions) 462 484 502

Nombre mitjà clients (milions) 3,50 3,88 4,12

Nombre total de caixers 7.208 7.493 8.011

Línia Oberta Mòbil

Clients Línia Oberta Mòbil 46.016 72.491 85.000

Operacions Línia Oberta Mòbil 1.460.117 2.875.000 4.350.500

Alertes-SMS

Clients Alertes 287.865 360.000 745.000
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SEGURETAT

Una gestió professional del negoci és clau
per generar confiança.

”la Caixa” ha desenvolupat una política de
riscos prudent i diversificada que garanteix
la solvència de les operacions; ha implan-
tat un conjunt de mesures i sistemes que
garanteix el nivell màxim de seguretat per
als clients i els seus empleats, i ha impulsat
una cultura organitzativa basada en l’ètica
i la transparència.

Objectius assolits el 2007

• Millora de la seguretat dels clients
i empleats. Un any més,
”la Caixa” és l’entitat financera
amb el nombre més baix
d’atracaments per oficina
de tot el sector, amb una ràtio
que es va reduir d’un 1,4
el 2006 a un 1,3 el 2007.

• El 2007, ”la Caixa” ha tingut un
equip de 25 persones que han
col·laborat en les tasques de
prevenció de blanqueig de
capitals.

• Des de l’any 2007, tots els
empleats de la Xarxa Territorial
de l’Entitat tenen a la seva
disposició un curs de prevenció
de blanqueig a la intranet.
El 2007 hi han participat 2.294
empleats.

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 en solvència, seguretat
i transparència

(1) Excepte Oficines Lleugeres, que no disposen d’efectiu.

SEGURETAT I INNOVACIÓ TANT PER ALS CLIENTS COM PER ALS
EMPLEATS

”la Caixa” posarà en marxa a la seva xarxa de caixers automàtics un programa
pilot de seguretat biomètrica que permet llegir el patró de les venes del palmell
de la mà de cada persona. Es tracta d’un sistema de reconeixement que millora
la seguretat i que servirà per corregir les imperfeccions que mostren altres siste-
mes biomètrics, com l’empremta digital o el reconeixement de l’iris. ”la Caixa”
es converteix en la primera entitat espanyola que dota els seus caixers automàtics
d’aquesta tecnologia, anomenada «PalmSecure».

2005 2006 2007

Nombre total d’atracaments per cada 100 oficines

de ”la Caixa”

1,0 1,4 1,3

Nombre total d’atracaments per cada 100 oficines dels

principals bancs i caixes

1,7 1,5 1,4

Percentatge d’oficines amb videoenregistrament digital 40% 55% 59%

Percentatge d’oficines amb recicladors/dispensadors

automàtics d’efectiu

100% 100%(1) 100%(1)

Solvència

L’elevat nivell de solvència del Grup
”la Caixa” està determinat, en bona part,
per una estructura d’actius del balanç
i comptes d’ordre amb un perfil de risc
significativament baix.

Seguretat

Bona part dels esforços tecnològics en
innovació de ”la Caixa” té com a finalitat
garantir un nivell màxim de seguretat per
als clients i els empleats. Entre les princi-

pals mesures i actuacions implementades
es poden assenyalar els equips de capta-
ció i registre d’imatges digitals, la porta
d’accés a zones de seguretat i els dispen-
sadors i recicladors automàtics d’efectiu,
el control individualitzat d’accés mitjançant
un arc detector de metalls o la instal·lació
de cancells de seguretat, intèrfons o
videoporters.

Tot això s’ha traduït en el fet que
”la Caixa” el 2007 ha estat l’entitat amb
el nombre més baix d’atracaments del
sector.

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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Així mateix, la formació del personal de
seguretat és clau per millorar any rere
any. Per a això, ”la Caixa” garanteix que
tots els vigilants de seguretat facin el Curs
d’habilitació per a vigilants de seguretat,
que es pot completar voluntàriament amb
el Curs multimèdia àrea legal i el Curs de
reciclatge sobre normativa jurídica aplicada
a l’operativa. Ambdós tenen com a punt
de partida l’assumpció dels drets humans.

Transparència

”la Caixa” col·labora de manera activa en
diferents polítiques que ajuden a pro-
tegir la integritat dels sistemes bancaris
per reduir al mínim la probabilitat que es
converteixin en vehicle o víctima del crim
financer.

El 2007, ”la Caixa” ha tingut un equip
de 25 persones que han col·laborat en
aquesta tasca i 12 persones que centren
en exclusiva la seva activitat en la preven-
ció del blanqueig de capitals. Per la seva
banda, la Unitat Operativa de Prevenció de
Blanqueig de Capitals (UOPBC) ha inves-
tigat un total de 654 operacions el 2007 i
ha detectat 42 casos mitjançant el sistema
d’alertes de ”la Caixa”. Finalment, 178
d’aquestes operacions es van comunicar al
Servei Executiu del Banc d’Espanya.

Així mateix, tots els empleats de la Xarxa
Territorial de l’Entitat tenen a la seva dispo-
sició un curs de prevenció de blanqueig a
la intranet. El 2007 hi han participat 2.294
empleats.

Respecte a la intimitat
i confidencialitat
de la informació

El compromís rigorós amb la legislació
vigent en matèria d’intimitat, protecció
de dades i secret bancari és reforçat per
les estrictes mesures internes que porta a
terme ”la Caixa”. A més, l’entitat manté

PROJECTE CAIXAPROTECT

Amb l’objectiu d’oferir la màxima tranquil·litat als clients i oferir-los una seguretat
total en cas d’usos irregulars, ”la Caixa” ha creat CaixaProtect, un servei pioner a
Espanya que garanteix als clients la protecció davant qualsevol operació fraudu-
lenta no realitzada pel titular al Línia Oberta, als caixers automàtics i amb targetes
de ”la Caixa”.

El servei CaixaProtect és gratuït i resulta d’aplicació immediata per a qualsevol
dels clients que facin servir l’operativa multicanal.

Aquest servei ha estat possible gràcies al desenvolupament tecnològic de
”la Caixa” per tal de prevenir i detectar els usos fraudulents en targetes i en el
servei on-line, Línia Oberta.

2005 2006 2007

Percentatge de les dades de clients cobertes

pels procediments de protecció de dades

100% 100% 100%

Nombre i tipus d’infraccions comeses en el

marc de les normatives sobre el respecte a la

intimitat del client

0 1 sanció de

2.000 euros

(LSSI) i 4 de

60.101,22

euros cadas-

cuna (LOPD)

1 sanció de

60.101,21 euros

i 1 devolució

de 52.101,21

per reducció de

sanció (LOPD)

Nombre d’accions legals per comportament

de competència deslleial, defensa de la

competència i pràctiques de monopoli i els

seus resultats

0 0 0

inscrits en el Registre General de Protecció
de Dades tots els fitxers de la seva respon-
sabilitat que contenen dades de caràcter
personal. Així mateix, disposa d’un docu-
ment de seguretat d’obligat compliment
per a tot el personal amb accés a les dades
automatitzades de caràcter personal. El
2007 s’ha produït una sanció en el marc
de la normativa LOPD i una devolució per
reducció de sanció.

Ètica i transparència
de la informació comercial

Tal com marca la normativa legal i els
diferents codis d’autocontrol deontològics
voluntaris, ”la Caixa” compleix tots els

Els compromisos de ”la Caixa” per
a 2008-2010 en seguretat

Reptes 2008-2010

• Incrementar la seguretat de clients i
empleats amb la implantació del
nou model d’oficines i terminals
financers.

paràmetres establerts en la seva oferta de
productes i serveis, així com en la forma
com aquests es comuniquen als clients.

”la Caixa”, com en anys anteriors, no ha
estat objecte de cap sanció.

2.2. Orientats als nostres clients

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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ÚTILS A LA SOCIETAT

”la Caixa” assumeix com a propi el repte
de garantir, a través de la seva activitat
financera i de l’Obra Social, noves oportu-
nitats que incideixin positivament en tots
els àmbits de la societat.

Aquest compromís amb la societat,
explicitat a través de tot el conjunt de la
seva activitat financera i de l’Obra Social,
es materialitza a través d’una important
contribució, que converteix ”la Caixa” en
l’entitat privada espanyola que destina
més recursos a la satisfacció de necessitats
i requeriments de la societat.

L’activitat financera de ”la Caixa” es
tradueix, a més, en generació d’ocupació i
riquesa, en respostes adequades a les de-
mandes socials, en suport a organitzacions
i institucions socials i en una important
tasca de difusió del coneixement.

L’actuació de ”la Caixa” el 2007
en benefici de la societat

Objectius assolits el 2007

• Inversió en la societat de 400
milions d’euros a través de l’Obra
Social.

• Lideratge en la creació d’ocupació.
Més de 1.000 nous professionals
incorporats el 2007.

• Adhesió a l’Aliança Europea per la
Responsabilitat Social de
l’Empresa, promoguda per
la Comissió Europea.

2006-2007 l’Entitat ha augmentat la seva
plantilla en més de 1.000 persones, fet
que ha convertit ”la Caixa” en la prime-
ra entitat financera en creació de treball
estable a Espanya.

La contribució directa de ”la Caixa” al PIB
d’Espanya durant l’exercici 2007 va ser
d’un 0,43% del total. Si a aquesta xifra
s’hi sumen els efectes indirectes de la
seva activitat, a través de les compres que
realitza als seus proveïdors, l’efecte total,
mesurat per la seva contribució directa i
indirecta, va representar el 2007 un 0,55%
del PIB.

Diàleg i participació
institucional

”la Caixa” manté una relació constant
amb diferents associacions, organitzacions
i institucions, tant del sector financer com
d’altres camps d’actuació, entre les quals
destaquen:

• Foment del Treball
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre
• Ateneu Barcelonès
• Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics

del País
• Confederació Espanyola de Caixes

d’Estalvis (CECA)
• The Conference Board
• Consell Espanya - Estats Units
• Associació per al Progrés i la Direcció

(APD)
• Barcelona Centre Financer Europeu
• Fundació d’Estudis Borsaris i Financers

(València)
• Patronat de l’Escola d’Organització

Industrial - EOI (Madrid)
• Pacte Mundial de les Nacions Unides
• Club de l’Excel·lència en Sostenibilitat

El 2007, ”la Caixa” s’ha adherit també a
l’Aliança Europea per la Responsabilitat
Social de l’Empresa, promoguda per la

Ocupació i riquesa

L’obertura d’oficines per tot el territori
ha estat la gran dinamitzadora a l’hora
de crear ocupació. De fet, en el període

Comissió Europea, l’objectiu de la qual és
difondre la conscienciació de la ciutada-
nia i millorar el coneixement en aquesta
matèria.

Una Obra Social per
al progrés de la societat

Amb 400 milions d’euros de pressupost a
l’any 2007, l’Obra Social ”la Caixa” ocupa
el primer lloc entre les fundacions privades
espanyoles que destinen més recursos a
l’acció social, el segon lloc a Europa i
el cinquè a nivell mundial. En concret, el
2007 ”la Caixa” ha destinat el 25 % del
resultat recurrent del Grup a aquestes
activitats.

Aquest fet ha permès dur a terme un total
de 45.379 activitats de caràcter social,
educatiu, cultural, científic i mediambiental
que han beneficiat 24.640.137 persones.

Entre els principals programes desenvo-
lupats el 2007, cal destacar el programa
de voluntariat corporatiu, l’objectiu del
qual és promoure el potencial de l’acció
de l’equip humà de ”la Caixa”, fomentar
el voluntariat en general i enfortir el teixit
associatiu. Actualment, ”la Caixa” disposa
de 45 associacions de voluntaris, presents
a 46 províncies espanyoles, formades per
2.107 voluntaris que han realitzat un total
de 867 activitats. D’aquests voluntaris, el
92% són empleats en actiu i el 8% restant
són jubilats.

2.3. Compromesos amb l’entorn
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El 2007, s’ha posat en marxa el programa
CaixaProinfància, consistent a facilitar els
processos d’integració social de famílies
amb menors de 16 anys en situació de risc
d’exclusió social. Dotat de 41 milions de
pressupost el 2007, s’ha posat en marxa a
10 ciutats espanyoles. Roba escolar, orto-
pèdia, atenció psicoeducativa i ajuda a la
primera infància són alguns exemples dels
àmbits en què actua.

En l’àmbit de la cooperació internacional,
l’Obra Social ”la Caixa” treballa des de
fa 10 anys en l’eradicació de la pobresa
a les zones més desfavorides del plane-
ta, en col·laboració amb organitzacions
no governamentals i entitats locals. Dins
el marc del programa, també s’intenta
sensibilitzar la nostra societat, per a la qual
cosa s’organitzen conferències i jornades a
càrrec d’experts que ofereixen un testimo-
ni directe i fomenten el debat social. Final-
ment, un altre dels eixos és la formació en
direcció dels equips de professionals de les
ONG.

VACANCES SOLIDÀRIES

”la Caixa” ha posat en marxa el
programa CooperantsCaixa, amb
l’objectiu de millorar les condicions
de vida de les poblacions de països
subdesenvolupats. Al mateix temps,
el programa dóna resposta a les
inquietuds personals dels empleats
voluntaris que formen part del
programa de voluntariat corporatiu
de l’Entitat. Aquest any s’ha dut a
terme la primera edició d’aquest
programa, que ha comptat amb la
formació d’11 empleats que han
invertit les seves vacances a donar
suport a la tasca de les ONG i les
contraparts que col·laboren amb
”la Caixa”. En aquesta primera
prova pilot, el país seleccionat ha
estat l’Equador.

Contribució a la difusió del
coneixement

”la Caixa” contribueix a la difusió del co-
neixement mitjançant les publicacions de
caràcter econòmic que realitza el seu Ser-
vei d’Estudis, així com a través dels estudis
socials que realitza la seva Obra Social.
Entre les novetats de 2007, cal destacar
la Col·lecció Comunitats Autònomes, que
s’ha iniciat amb el primer volum dedicat
a Galícia. Pel que fa a l’Obra Social, s’han
publicat els títols següents: L’empresariat
immigrant a Espanya, Adolescents davant
l’alcohol i Programes intergeneracionals.

Aquesta tasca de difusió es complementa
a través de la Càtedra ”la Caixa” Econo-
mia i Societat, que el 2007 ha realitzat un
cicle de 4 conferències i 7 classes magis-
trals amb ponents d’alt nivell, i mitjançant
la Càtedra ”la Caixa” de Responsabilitat
Social de l’Empresa i el Govern Corporatiu,
que ha programat activitats de divulgació i
investigació en l’àmbit de la responsabilitat
social corporativa.

Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010

Reptes 2008-2010

• Incrementar el 2008 la inversió a
la societat a través de l’Obra
Social amb 500 milions d’euros, i
amb una estimació de 625
milions el 2010.

Per ampliar informació…
…sobre l’Obra Social ”la Caixa”:
www.laCaixa.es/ObraSocial
…sobre les publicacions del Servei
d’Estudis:
www.laCaixa.es/estudis
…sobre la Col·lecció d’Estudis Socials
de l’Obra Social ”la Caixa”:
http://obrasocial.lacaixa.es/
estudiossociales/coleccion_ca.html

2.3. Compromesos amb l’entorn

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
AMBIENT

El respecte pel medi ambient a ”la Caixa”
és una realitat que engloba tots els projec-
tes, serveis i productes que s’hi duen a ter-
me, des de les mesures concretes creades
per a la xarxa d’oficines, fins als projectes
més ambiciosos de l’Obra Social.

En aquest sentit, ”la Caixa” va més enllà
del marc normatiu i busca la implicació de
totes les persones que treballen a l’Entitat.
L’objectiu és assolir l’excel·lència en sos-
tenibilitat en tots els processos i consums
que sorgeixen dins de l’organització.

”la Caixa” concreta el seu compromís
amb el medi ambient mitjançant sis eixos
d’actuació:

• L’adhesió als Principis d’Equador i la seva
incorporació en la seva activitat financera.

• El sistema certificat de gestió ambiental.
• L’adhesió al Programa de Medi

Ambient de les Nacions Unides per al
sector financer.

• El suport i finançament a empreses
relacionades amb la protecció del medi
ambient.

• La realització d’activitats de
conscienciació als seus grups d’interès.

• L’organització de diverses actuacions de
difusió i protecció de la natura que duu
a terme la seva Obra Social.

L’ACTUACIÓ DE ”LA CAIXA”
EL 2007 AMB RELACIÓ AL MEDI
AMBIENT

La gestió ambiental

La política ambiental de ”la Caixa” es
basa en el Comitè de Medi Ambient, creat
el 2003, i format per diverses àrees de
l’Entitat. Les actuacions d’aquest Comitè
se centren en aspectes d’eficiència ener-

gètica, consum de paper, consum d’aigua,
sensibilització, comunicació i participació,
gestió del risc i gestió comercial, entre
d’altres.

El sistema de gestió ambiental de l’Entitat
es basa en la Norma ISO 14001 i el Regla-
ment europeu 761/2001 (EMAS). La seva
aplicació es va iniciar a l’edifici de Serveis
Centrals ubicat a Barcelona l’any 2003.
També Sumasa, empresa de ”la Caixa”,
disposa de la certificació ISO 14001.

A més de participar en fòrums, conven-
cions i grups de treball, com les Jornades
de Benchmarking del Club d’Excel·lència
en Sostenibilitat a Port Aventura, la Jorna-
da de Difusió EMAS + Agenda 21 o
la presentació del manual de compra
verda a la Jornada del Pacte Mundial,
”la Caixa” ha adequat el seu sistema de
gestió a diversos compromisos legals,
entre els quals destaquen: l’actualització
del sistema de gestió a noves normatives,
l’impuls a la legalització dels dipòsits de
gasoil i la presentació del Pla de minimitza-
ció de residus a l’Agència de Residus.

Un altre dels aspectes als quals atorga
importància ”la Caixa” és la formació i

sensibilització dels seus empleats en temes
mediambientals. Al llarg de l’any 2007,
1.853 empleats de l’Entitat han accedit
al curs «Sistema de gestió ambiental ISO
14001», i mitjançant el qual s’han impartit
un total de 16.995 hores de formació. A
més, al setembre es va posar en marxa el
fòrum «Ecologia a debat» a la intranet
corporativa, que ha aconseguit que hi
participessin 133 persones que hi han fet
un total de 176 aportacions.

Reducció de l’impacte ambiental
directe

Si bé l’activitat de ”la Caixa” no té impac-
tes gaire significatius en el medi ambient,
els efectes més rellevants estan relacionats
amb l’energia elèctrica i el paper, àmbits
en què l’empresa vol reduir-ne el consum.

En l’àmbit de les oficines, l’Entitat ha dut
a terme l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV),
amb la finalitat de contribuir a la reduc-
ció d’impactes ambientals derivats dels
materials utilitzats en la construcció, ús o
manteniment.

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, a
Serveis Centrals s’han aplicat nous criteris
d’enllumenat als sistemes centrals per
tal d’afavorir l’estalvi energètic, com per
exemple, el control de l’encesa, les cèl·lules
fotoelèctriques i els sensors de presèn-
cia. Així mateix, cal destacar la utilització
d’ordinadors i monitors TFT amb la certi-
ficació FCC, energy Star i GS mark (TUV)
que garanteixen un consum d’energia més
baix i més eficient, i la posada en marxa
d’una nova política d’il·luminació noctur-
na a les oficines i a Serveis Centrals que
permeten un estalvi en el consum. Si bé
l’increment de 2007 no ha estat signifi-
catiu, ”la Caixa”, ha considerat necessari
estudiar mesures d’estalvi.

ECOETIQUETA, DISTINTIU
DE GARANTIA DE QUALITAT
AMBIENTAL

”la Caixa” va ser la primera entitat
financera que va aconseguir el dis-
tintiu de garantia de qualitat ambi-
ental per a la seva xarxa d’oficines a
Catalunya. L’ecoetiqueta és un pas
més en el compromís de l’Entitat per
a la millora continuada de les pràcti-
ques ambientals i suposa també una
resposta a les inquietuds dels clients
més conscienciats amb el medi
ambient.

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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Quant al consum de gasoil, és mínim ja
que només es fa en cas d’emergència.
L’increment de 2007 correspon a la utilitza-
ció de 463 hores (144 l’any 2006), motiva-
da per necessitats de manteniment, un tall
elèctric intern al desembre i, principalment,
a un tall de subministrament de la com-
panyia elèctrica a l’agost a Barcelona.

El consum d’aigua tant als edificis centrals
com a la xarxa d’oficines es proveeix de la
xarxa municipal. Entre les mesures porta-
des a terme per minimitzar-ne el consum
destaquen la implantació de sistemes amb
reducció del temps de descàrrega de les
aixetes i la decisió de substituir les fonts
ornamentals dels edificis de Serveis Cen-
trals per una zona enjardinada per reduir
la despesa d’aigua i biocides. L’increment
l’any 2007 es pot considerar vegeta-
tiu. Malgrat això, ”la Caixa” ha decidit
considerar-lo significatiu i estudiar noves
mesures d’estalvi.

Pel que fa al consum de paper el 2007,
el 40% del paper utilitzat és reciclat i
l’objectiu és arribar al 60%. Així mateix,
l’àrea d’auditoria l’ha inclòs en el seu
protocol d’actuació a les oficines. Entre les
mesures per fomentar l’estalvi de paper,
cal destacar la implantació de nous panells
electrònics a les oficines, que redueixen el
nombre de fullets impresos, l’edició on-line
de la revista d’empleats o l’enviament
del currículum només en versió electrònica.
Quant a les mesures que impliquen els
clients, ”la Caixa” ha posat a la seva dispo-
sició el Servei de Correspondència Persona-
litzada a través de la Línia Oberta, que ha
reduït en més de 42,9 milions el nombre
de comunicats impresos enviats als clients.
Entre altres actuacions, cal assenyalar els
processos de digitalització d’informació de
clients o la unificació de l’enviament de la
documentació al domicili. Com a resultat
d’aquestes mesures, s’ha reduït el seu
consum en un 0,05%.

Gestió i reciclatge de residus

”la Caixa” garanteix que tots els residus
es gestionen mitjançant els canals previs-
tos legalment. En aquest sentit, totes les
plantes de l’edifici dels Serveis Centrals dis-
posen d’una sèrie de contenidors diferen-
ciats per a la recollida selectiva de paper,
tòners, piles usades, plàstic i cartutxos de
tinta. ”la Caixa” s’assegura que tots els
residus tenen un gestor autoritzat per al
seu reciclatge i tractament amb la finalitat
de minimitzar el seu impacte.

Emissions a l’atmosfera

”la Caixa” vol potenciar els compromi-
sos adquirits amb els acords del Proto-
col de Kyoto sobre emissions de CO2.
Actualment, l’impacte de ”la Caixa” a
l’atmosfera se centra en l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle mitjançant les activitats
de gestió i, en cas d’emergència, la posada

2.3. Compromesos amb l’entorn

”la Caixa” I FILIALS 2005 2006 2007

Energia elèctrica (GJ) Factor de conversió: GJ per Kwh: 0,0036. Font: Protocols tècnics de GRI.

Total energia elèctrica consumida 85.369,9 90.701,90 95.132,7

Total energia elèctrica consumida per empleat 54,55 55,17 57,83

Percentatge d’estalvi d’energia elèctrica – +6,2% 4,8%

Gasoil (GJ) Factor de conversió: GJ per galó de gasoil (3,78 litres): 0,138. Font: Protocols tècnics de GRI.

Total gasoil consumit 1.547 3.023 6.770

Total gasoil consumit per empleat 1,09 2,02 4,54

CO2 (Tn) Factor de conversió: gr de CO2 per KWh. Factor medi d’emissió del sector elèctric espanyol (2007).

Emissions CO2 per consum de gasoil (Tn) 114 224 501

Emissions CO2 per consum elèctric (Tn) 9.953 9.837 10.398

Total tones de CO2 10.067 10.060 10.889

Aigua (m3)

Total aigua consumida 56.133 75.036 76.036

Total aigua consumida per empleat 35,87 45,64 46,56

Percentatge d’estalvi d’aigua (reducció de consum) – +33,6 +1,3%

Paper (Kg)

Total paper consumit 100.000 120.912 115.868

Total paper consumit per empleat 62,85 72,45 65,38

Percentatge de paper reciclat sobre total consumit 43% 42% 40%

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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en marxa de turbines i grups electrògens,
així com també de la climatització dels
seus immobles. Pel que fa a les emissions
indirectes, deriven del consum elèctric i la
realització de viatges.

Entre les mesures implantades cal destacar
la utilització de díodes luminescents, LED,
als rètols lluminosos. A l’interior de les
oficines s’ha dut a terme una reducció de
la potència instal·lada, de manera que se
n’ha millorat un 30% el consum elèctric.
A Serveis Centrals s’ha reduït el nombre
d’impressores, escàners i faxos, la qual
cosa ha suposat una disminució equivalent
a 33 tones de CO2.

Durant l’any 2007, els empleats han fet
un total de 25.608.192 quilòmetres en
desplaçaments i viatges corporatius, i han
emès 3.228 tones de CO2. El 2007,
amb un total de 24.233 empleats,
l’emissió ha estat de 3.228 tones de CO2.
Respecte a l’any 2006, amb un total de
23.229 empleats, l’emissió va ser de 3.176
tones, per la qual cosa l’increment relatiu
ha estat negatiu. No obstant això, cada
vegada més s’està promovent la videocon-
ferència en substitució dels viatges.

Crèdits respectuosos amb el medi
ambient

”la Caixa” disposa d’un protocol de criteris
de risc a disposició de totes les oficines, en
el qual es recullen els principals requisits
que cal observar en el moment d’analitzar
una operació. Entre aquests factors, desta-
ca l’anàlisi del risc ambiental, que certifica
que es respecten les normes vigents i que
no hi ha problemes potencials derivats de
la falta de respecte per les normes am-
bientals. També es valora que es prenguin
mesures de minimització del risc ambiental
en la mesura que sigui possible.

Aquest procés d’avaluació és especialment
rellevant en les operacions de project
finance, en les quals s’ha de vetllar pel po-
tencial impacte ambiental des de l’inici del
disseny de l’operació. Per això, ”la Caixa”
es vol assegurar que el prestatari compleix
la normativa aplicable en cada cas i que té
certificats d’adhesió a sistemes de gestió
ambiental (EMAS, ISO 14001, etc.).

Per ampliar la informació...
...sobre la gestió ambiental a
”la Caixa”:
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/
medioambiente_ca.html
...sobre els Principis de l’Equador i
”la Caixa”:
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/
principiosecuador_ca.html
...sobre els programes de medi ambient
de l’Obra Social ”la Caixa”:
www.laCaixa.es/ObraSocial

2005 2006 2007

Paper i cartró (Kg) 86.870 171.982 190.933

Plàstic (Kg) 37.240 51.380 34.832

Fluorescents (Kg) 150 720 820

Piles (Kg) 80 360 312

Cartutxos de tòner (unitats) 3.649 3.986 4.054

Envasos de productes químics (Kg) 308 647 682

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”

Reptes 2008-2010

• Reduir el consum d’energia
elèctrica, aigua i paper.

• Incrementar l’ús de paper reciclat
fins al 50%.

• Incrementar els volums de
recollida de residus.

• Disminuir les emissions racionalit-
zant els desplaçaments i promo-
vent l’ús de la videoconferència.

• Implantació d’una eina per a
l’avaluació de riscos en operacions
de crèdit destinades a empreses.
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Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010 amb
els proveïdors

Per ampliar la informació...
...sobre l’Informe de Progrés de
”la Caixa” i el Pacte Mundial:
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/
pactomundial_ca.html

RELACIÓ AMB ELS NOSTRES
PROVEÏDORS

Per a ”la Caixa” és molt important tras-
lladar a cadascun dels seus proveïdors el
compromís amb la qualitat i la sostenibi-
litat.

Política de compres i relació amb
els proveïdors

El 2007 el volum de compres de béns i
serveis (de ”la Caixa” i les seves filials) ha
estat de 1.642,7 milions d’euros, pagats a
través de més de 572.000 factures, amb
més d’un 90% del compliment del termini
de pagament (establert en 60 dies).

Tots els processos, que van des de
l’elaboració del pressupost de despeses i
inversió de l’entitat per a l’exercici anual,
fins al pagament de les factures dels dife-
rents proveïdors, es gestionen de manera
informàtica.

A més, d’acord amb els principis del
Pacte Mundial de les Nacions Unides,
”la Caixa” estén aquest compromís als

Objectius assolits el 2007

• Posada en marxa d’una enquesta
de satisfacció de proveïdors el
resultat de la qual s’ha publicat en
l’últim trimestre del 2007.

• Incorporació, en els nous contrac-
tes signats, d’una clàusula so-
bre l’obligatorietat de compliment
del Pacte Mundial de les Nacions
Unides.

• Realització de més d’un 40% de
les contractacions mitjançant
subhasta pública, amb la finalitat
de millorar-ne la transparència. Reptes 2008-2010

• Posada en marxa de noves inicia-
tives per millorar la satisfacció
dels proveïdors.

2.3. Compromesos amb l’entorn

seus proveïdors en relació al respecte dels
drets humans i contra el deteriorament del
medi ambient i, per això, incorpora en els
nous contractes signats una clàusula sobre
el seu obligat compliment.

Com a principal novetat, el 2007 s’ha po-
sat en marxa una enquesta de satisfacció
als proveïdors. El resultat de l’enquesta va
ser una puntuació de 6,83 sobre 10, amb
un percentatge de resposta del 20%.

Requeriments ambientals
als proveïdors

Una política ambiental efectiva no només
s’ha d’implantar dins de l’organització,
sinó que ha de tenir en compte tota la
cadena de valor. Per aquest motiu,
l’Entitat, juntament amb les seves filials
GDS-CUSA, PromoCaixa i Sumasa, incor-
poren en els seus contractes amb els pro-
veïdors una clàusula de compromís amb la
legislació ambiental, sobretot en matèria
de gestió de residus. D’aquesta manera,
els proveïdors s’adhereixen als valors de
”la Caixa” en el seu compromís amb el
respecte al medi ambient.

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST 2007 PER CONCEPTES DE ”LA CAIXA”

L’actuació de ”la Caixa” el 2007
amb els proveïdors

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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RECONEIXEMENT
DE LA DIVERSITAT

El creixement de la plantilla és el reflex de
l’expansió tant de ”la Caixa” com de les
seves filials. Actualment, 24.725 professio-
nals (no inclou Criteria CaixaCorp)
integren l’equip de professionals de
”la Caixa”, Serveis Informàtics, GDS-CUSA,
MicroBank, PromoCaixa, ServiHabitat,
Sumasa i Habitatge Assequible, fet que
suposa un augment del 4,51% respecte a
l’any 2006.

El creixement que ha experimentat l’Entitat
durant els darrers anys l’ha dut a convertir-
se en una de les empreses que ha generat
més llocs de treball estables a Espanya.

Aquest augment de la plantilla no s’hauria
pogut assumir amb èxit sense un diàleg
constant amb les persones que integren
l’equip professional, el compliment de la
igualtat d’oportunitats, l’establiment de
mesures per afavorir la conciliació entre
la vida professional, personal i familiar, i
una aposta decidida a l’hora d’assumir els
compromisos de la integració laboral.

Tot això ha convertit, per segon any conse-
cutiu, ”la Caixa” en l’entitat més desitjada
per treballar-hi, segons el baròmetre de
reputació MERCO (Monitor Español de
Reputación Corporativa).

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 en reconeixement de la
diversitat

�� �� ��
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Objectius assolits el 2007

• Signatura del Protocol d’Igualtat i
Conciliació amb els sindicats.

PERCENTATGE D’HOMES I DONES
A LA PLANTILLA DE ”LA CAIXA”

PERCENTATGE D’EMPLEATS AMB
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTILLA DE ”LA CAIXA”
I DE LES SEVES FILIALS

• 24.725 professionals integren l’equip de treballadors de ”la Caixa”, Serveis
Informàtics, GDS-CUSA, MicroBank, PromoCaixa, ServiHabitat, Sumasa i Habitatge
Assequible.

• Al llarg del 2007 la plantilla ha augmentat en 1.068 persones, fet que suposa un
increment del 4,5%.

• Resulta significativa la incorporació progressiva de les dones, que ja representen un
45% de la plantilla, enfront del 55% d’homes.

• El 99,8% de la contractació es fa mitjançant la modalitat de contracte indefinit.

• El 83% de la plantilla té formació oficial universitària.

• 212,7 milions d’euros invertits en sous i salaris, dotacions i aportacions al fons de
pensions, assegurances socials i altres despeses.

2.4. Un bon lloc per treballar
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Diàleg

”la Caixa” vol promoure un tracte honest
i respectuós, basat en el diàleg amb les
persones que hi treballen. Aquest diàleg es
canalitza a través de diversos mecanismes.

Un d’aquests mecanismes és l’«enquesta
de clima laboral», que es duu a terme
entre els empleats de la Xarxa Territorial
i de Serveis Centrals periòdicament. Una
altra enquesta duta a terme és l’«enquesta
de conciliació», que ha permès desenvolu-
par un conjunt d’iniciatives per afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar de la
plantilla de la Xarxa Territorial i de Serveis
Centrals.

Un altre dels mecanismes de diàleg són
les trobades de la Direcció General amb
la Xarxa Territorial. L’any 2007, les 341
oficines visitades van generar un total de
10.637 suggeriments de 4.342 empleats.

Un altre dels canals de comunicació i
participació dels empleats és el Call Center
d’Oficines: una eina d’accés al contingut
financer i comercial, que permet resoldre
qualsevol consulta sobre temes relacionats
amb el negoci.

També destaca la Intranet Corporativa de
”la Caixa”, una de les eines bàsiques de
comunicació que els empleats de l’Entitat
tenen a la seva disposició. Actualment,
la intranet s’ha convertit en una ràpida
eina de comunicació i participació a la qual
té accés tota la plantilla.

La bústia de suggeriments i el Fòrum
d’Innovació Participativa són dues inicia-
tives que tenen per objectiu potenciar
les aportacions dels empleats de la Xarxa
Territorial i de Serveis Centrals al desenvo-
lupament d’accions innovadores.

CANAL CAIXA

El «Canal Caixa» és un instrument
que agrupa la revista mensual interna
i l’apartat d’informació corporativa
dins de la intranet, dos dels canals
de conciliació més importants dirigits
als empleats. La revista mensual, que
té un tiratge de 270.000 exemplars
anuals, informa als empleats de les
iniciatives de negoci que han emprès
les diferents oficines, així com de les
campanyes comercials, els canvis
organitzatius o les principals activitats
de l’Obra Social, entre altres temes.

2.4. Un bon lloc per treballar

Bústia de suggeriments 2005 2006 2007

Nombre de participants 1.989 3.800 3.970

Nombre de propostes rebudes 4.070 8.634 10.752

Percentatge de propostes implantables 55% 61% 73%

Bústia de suggeriments 2006 2007

Finalitzats 3.399 39% 4.516 42%

Desestimats 1.968 23% 2.903 27%

Planificats 1.822 21% 2.150 20%

En estudi 1.445 17% 1.183 11%

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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NOMBRE TOTAL DE DAN
VISITADES

NOMBRE TOTAL
D’OFICINES VISITADES
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NOMBRE TOTAL
DE SUGGERIMENTS DE
MILLORA IMPLEMENTATS
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La Convenció Anual de Directius, els pro-
grames per a Directius i Directives, i l’Espai
Virt@ula, també formen part de les nom-
broses eines de què disposa ”la Caixa” per
promoure la participació i la col·laboració
dels seus empleats.

Pel que fa als canals de comunicació inter-
na específics de les filials de ”la Caixa”, cal
assenyalar que estan adaptats a la dimen-
sió de cadascuna d’aquestes empreses.
En aquest sentit, els principals canals que
utilitzen per al diàleg amb els empleats són
els mitjans telemàtics com el correu i la in-
tranet, la celebració de reunions setmanals
de l’equip directiu i de reunions periòdi-
ques amb la resta d’empleats.

Igualtat d’oportunitats

L’Entitat entén la igualtat com un com-
promís global, que afecta tant el gènere
com la nacionalitat dels seus empleats.
En aquest sentit, ”la Caixa” ha estat
reconeguda des de 2006 pel Ministeri de
Treball i Assumptes Socials com a empresa
col·laboradora en la promoció de la igual-
tat d’oportunitats entre dones i homes al
Programa Òptima.

Cal destacar que la compensació econò-
mica amb què es retribueix les persones
que treballen a ”la Caixa” i a les seves
empreses s’estableix en funció del nivell
professional i del nivell d’acompliment,
independentment del seu gènere.

Conciliació

La conciliació entre la vida professional,
personal i familiar és un dels pilars en què
es fonamenta la societat del benestar. És
en aquest context que s’ubica el Protocol
d’Igualtat i Conciliació pactat el mes de
desembre de 2007 entre ”la Caixa” i els
sindicats, document en què es concre-
ten noves mesures d’igualtat, permisos,
excedències i programes de formació per
promoure el benestar dels empleats de
Serveis Centrals i de la Xarxa Territorial que
superen clarament les previstes, tant en la
llei com en el Conveni del sector.

Pel que fa a les mesures de conciliació a
les filials de ”la Caixa”, cal destacar que
segueixen la direcció del que estableix la
llei i el seu respectiu conveni.

Integració laboral

Seguint les directrius legals sobre integra-
ció de forma rigorosa i estricta, ”la Caixa” i
les seves filials s’encarreguen de complir la
quota del 2% de treballadors discapacitats,
obligació que competeix a les empreses de
50 empleats o més.

Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010 en reconeixement
de la diversitat

Reptes 2008-2010

• L’any 2008 s’ha previst crear
el sistema Link-Caixa al portal de
l’empleat, que facilitarà la comu-
nicació peer-to-peer entre
empleats.

• Posar en marxa les accions apro-
vades al Protocol d’Igualtat i
Conciliació amb els sindicats.

Indicadors clau dels Recursos Humans de ”la Caixa” i les seves filials 2007

Nombre total d’empleats 24.725

Directius 1.012

Comandaments intermedis 9.885

Resta personal 13.828

Homes 13.560

Dones 11.165

Equip Directiu-Homes 704

Equip Directiu-Dones 308

Personal amb contracte indefinit 24.590

Noves incorporacions de dones a la plantilla 1.009

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els processos de selecció, el desenvolupa-
ment professional dels empleats i el reco-
neixement del mèrit són els eixos que han
fet possible que ”la Caixa” es converteixi
en un bon lloc on treballar.

Bona part d’aquest èxit es deu a l’aposta
de ”la Caixa” per impulsar la competència
professional dels seus empleats, des de la
incorporació i, especialment, al llarg de
tota la vida professional a l’Entitat.

L’actuació de ”la Caixa”
el 2007 per impulsar
la competència professional

Selecció

”la Caixa” es basa en el principi d’igualtat
d’oportunitats per seleccionar els candi-
dats. Per seleccionar els candidats n’avalua
les capacitats, n’analitza l’adequació a les
competències corporatives i n’identifica el
potencial de desenvolupament.

Durant el 2007 s’han incorporat un total
de 1.729 nous empleats.

Objectius assolits el 2007

• Impuls al programa de gestors
financers, amb 939 noves
incorporacions.

• Desenvolupament de
competències i habilitats
directives, amb la posada en
marxa dels programes FOCUS i
GPS per a directius d’Àrea
de Negoci i directius de Funció de
Serveis Centrals. Reptes 2008-2010

• Tota la plantilla serà avaluada en
funció de les seves competències.

PERFIL DEL CANDIDAT
DE LA XARXA TERRITORIAL

El perfil d’un aspirant idoni és el d’una
persona amb llicenciatura università-
ria, d’entre 21 i 27 anys, polivalent,
amb iniciativa, capacitat per assumir
responsabilitats, habilitats de relació i
un perfil plenament comercial.

Desenvolupament professional

Al llarg de l’any 2007 s’ha continuat
avançant en la definició de perfils profes-
sionals, tant a Serveis Centrals com a la
Xarxa Territorial. Aquesta metodologia,
que permet identificar i desenvolupar les
competències crítiques per fer front als
reptes dels propers anys, ja està implan-
tada en el col·lectiu de Directors de l’Àrea
de Negoci (DAN) i Gestors de Serveis
Financers. D’altra banda, es preveu que
s’estengui de manera gradual a tots els
llocs de treball. Tots els empleats de Serveis
Centrals han estat avaluats el 2007.

El Programa Gestor de Serveis Financers
ha tingut aquest any algunes accions de
millora específica, amb les II Trobades de
Desenvolupament GSF, que van tenir lloc a
Granada, en les quals van participar 29 tu-
tors de suport als nous Gestors de Serveis
Financers. L’objectiu d’aquestes jornades
va ser el de compartir la visió del projecte

entre tots els tutors, potenciar la millora de
les accions de formació i desenvolupament
i perfeccionar, alhora, les seves habilitats
com a formadors.

Durant l’any 2007 s’han dut a terme,
també, altres programes específics amb
l’objectiu de desenvolupar competències
i habilitats directives. Hi han participat els
Directors de l’Àrea de Negoci (programa
FOCUS) i Directors de Funció de Serveis
Centrals (Programa GPS), amb continguts
gerencials de visió, lideratge i orientació
cap a resultats.

Quant a la remuneració dels treballa-
dors de ”la Caixa” i les seves empreses
s’estructura a partir d’un sistema de
retribució fixa que es complementa també
amb una part variable. Lògicament,
aquesta altra part del salari està vinculada
al compliment dels objectius individuals i
generals.

Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010 per fomentar la
competència professional dels seus
empleats

2.4. Un bon lloc per treballar

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”
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FORMACIÓ

En un entorn de competència i màxima
exigència per part del client, la formació
dels empleats es converteix en un valor
afegit fonamental.

”la Caixa” té tres objectius estratègics: in-
vertir en el desenvolupament professional i
personal dels seus empleats; avançar i mi-
llorar en els processos i les tasques diàries
per garantir un millor servei al client, i
progressar en la diferenciació respecte de
la competència.

Per assolir aquests objectius, ”la Caixa”
posa a disposició dels seus empleats un
menú de formació ampli amb la finalitat
de millorar els coneixements de gestió
bancària i les habilitats de comunicació,
treball en equip i direcció. A més, per faci-
litar la formació continuada ha definit uns
itineraris de formació per als empleats.

L’ACTUACIÓ DE ”la Caixa”
EL 2007 EN COMPETÈNCIA
PROFESSIONAL

Autoformació on-line

Durant el 2007, ”la Caixa” ha continuat
potenciant la formació en línia dels seus
treballadors mitjançant el seu portal de
formació Virt@ula, amb el qual es pot
fer formació a distància (autoformació).
Sense oblidar els models mixtos (presen-
cial i aprenentatge electrònic), l’Entitat va
invertir l’any 2007 més de 13,9 milions
d’euros en formació, xifra que suposa un
increment del 10,3% respecte de l’exercici
anterior.

El 76% del total de la plantilla ha fet acti-
vitats de formació, de manera que s’han
impartit més de 555.000 hores. Totes les
activitats de formació dutes a terme a
”la Caixa” són objecte d’avaluació per part
dels empleats. En aquest sentit, destaca la

bona satisfacció que han manifestat per la
formació rebuda.

El 2007, 492 formadors interns es van
oferir voluntàriament a col·laborar impar-
tint formació presencial o bé fent tutories
virtuals. Aquest model de formació de
”la Caixa”, basat en la figura del tutor i
del formador intern, ha merescut un dels
premis a la innovació en recursos humans
concedits pel prestigiós diari Expansión.

Formació per a nous empleats

Cal assenyalar la importància que atorga
”la Caixa” a la formació de nous empleats.
En aquest sentit, el Pla d’Inserció i Desen-
volupament Professional té una durada
d’un any i, a més de cursos presencials, en
té d’altres d’aprenentatge electrònic de
tres mesos assistits per experts en Econo-
mia, Banca i Finances, i Aspectes Jurídics
de l’activitat bancària. Els nous empleats,
en el seu primer any de feina, fan un curs
de formació en Seguretat, Blanqueig de
Capitals i Prevenció de Riscs Laborals.

JORNADES DE TREBALL
«CONÈIXER ”la Caixa”»
I «CONÈIXER LA XARXA»

Com a finalització del pla de for-
mació i integració que fan tots els
professionals de l’Entitat, l’Àrea de
Personal organitza una jornada de
treball anomenada «Conèixer
”la Caixa”», que té lloc a l’edifici de
Serveis Centrals. Aquesta jornada té
lloc des de l’any 1987 i representa,
per als empleats de tota la xarxa
territorial, la primera oportunitat de
conèixer la seu corporativa de
l’Entitat i, a més, coincidir amb
empleats de diferents zones geo-
gràfiques. Al llarg del 2007, s’han
organitzat 79 grups, amb un total
de 1.463 participants.

Reptes 2008-2010

• 100% de la plantilla formada en
blanqueig de capitals i protecció
de dades el 2008.

• Pla de formació per als empleats
de Serveis Centrals amb el fi de
millorar les seves habilitats de
comunicació, treball en equip i
direcció.

• Posar en funcionament
el programa «Conèixer la xarxa»,
mitjançant el qual els empleats de
Serveis Centrals coneixin la xarxa
territorial d’oficines ”la Caixa”.

2. Impacte social de l’actuació de ”la Caixa”

Els compromisos de ”la Caixa”
per a 2008-2010 en formació
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INFORME DE VERIFICACIÓ

El present Informe de Responsabilitat Corporativa de ”la Caixa” ha estat elaborat d’acord amb les directrius de la Guia d’Elaboració de
Memòries de Sostenibilitat de GRI publicada el 2006 i coneguda com a G3.

Segons aquesta guia, hi ha uns determinats requisits sobre els seus nivells d’aplicació que s’indiquen a la taula següent.

L’IRC de ”la Caixa” reuneix els requisits
associats a la Qualificació A+ d’aplicació de
G3, la qual cosa implica que compleix les
especificacions associades al nivell A de G3
pel que fa a Perfil, Enfocaments de Gestió
i Indicadors d’Acompliment i que ha estat
sotmès a mecanismes de verificació en les
condicions marcades per aquest estàndard.

Deloitte ha verificat la versió completa de
de l’IRC de ”la Caixa” i conclou que, en el
capítol 7 del mateix informe, es detallen
els indicadors revisats, l’abast de la revisió i
s’identifiquen els que no cobreixen tots els
aspectes recomanats per GRI. A conse-
qüència de la nostra revisió, no s’ha posat
de manifest cap aspecte que ens faci creure
que:

• L’IRC de ”la Caixa” no hagi estat prepa-
rat d’acord amb la Guia per a l’elaboració
de Memòries de Sostenibilitat de Global
Reporting Initiative versió 3.0 (G3).

• La informació inclosa en l’IRC del 2007
de ”la Caixa”, relativa a l’aplicació dels
principis de la norma AA1000 de relle-
vància, integritat i resposta adequada
als grups d’interès, contingui errors o
omissions materials.

• La informació proporcionada sobre
els progressos de les línies de treball en
Responsabilitat Corporativa per a l’exerci-
ci 2007 contingui errors significatius.

En la versió completa de l’IRC 2007 de
”la Caixa” s’indiquen les pàgines i la co-
bertura dels requisits, els enfocaments de
gestió i els indicadors.

Nivell de calificació C C+ B B+ A A+

Perfil G3

Informen sobre: 1.1,

2.1-2.10,

3.1-3.8, 3.10-3.12,

4.1-4.4, 4.14-4.17

Reportar tots els criteris

llistats per al nivell C i a més

a més:

1.2,

3.9-3.13,

4.5-4.13, 4.16-4.17

El mateix requeriment que

per al nivell B

Enfocament de gestió

G3
No es requereix

Enfocament de gestió per a

cada categoria d’indicadors

Enfocament de gestió

per a cada categoria

d’indicadors

Indicadors de desenvolu-

pament i suplementaris

del sector (G3)

Reportar un mínim

de 10 indicadors de

desenvolupament,

inclosos, com a mínim,

un de cadascun dels

indicadors: socials,

econòmics i ambien-

tals.

Reportar un mínim de 20

indicadors de desenvolupa-

ment, com a mínim un de

cadascun dels indicadors:

econòmics, mediambien-

tals, drets humans, treball,

societat i responsabilitat de

producte.

Donar resposta a tots els

indicadors centrals de G3

i del Suplement en relació

amb el principi de materia-

litat a) informant de cada

indicador i b) explicant la

raó per a la seva omissió.
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INDICADORS GRI

Informe Anual 2007 de ”la Caixa”

CONTINGUTS GRI G3

1 ESTRATÈGIA I ANÀLISI Pàg. lnforme

1.1 Declaració del màxim responsable de la presa de
decisions de l’organització sobre la rellevància de la
sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia

4-11

1.2 Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats 106-108

2 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ Pàg. lnforme

2.1 Nom de l’organització 2

2.2 Principals marques, productes i/o serveis 110-116, 123-
124, ICRC

2.3 Estructura operativa de l’organització 57-67

2.4 Localització de la seu principal de l’organització 2

2.5 Nombre de països en els quals opera l’organització 117

2.6 Naturalesa de la propietat i forma jurídica 16-27

2.7 Mercats servits 110-116, ICRC

2.8 Dimensions de l’organització informant Contraportada

2.9 Canvis significatius durant el període cobert per la me-
mòria en la mida, estructura i propietat de l’organització

4-101

2.10 Premis i distincions rebuts durant el període informatiu 137

3 PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA Pàg. lnforme

3.1 Període cobert per la informació de la memòria 4-11

3.2 Data de la memòria anterior més recent 4-11

3.3 Cicle de presentació de memòries (anual, bienal, etc.) 4-11

3.4 Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria
o al seu contingut

2

3.5 Procés de definició del contingut de la memòria 106-108

3.6 Cobertura de la memòria 4-11

3.7 Indicar l’existència de limitacions de l’abast o cobertura
de la memòria

4-11

3.8 La base per incloure informació en el cas de negocis
conjunts (joint ventures), filials, instal·lacions arrendades,
activitats subcontractades i altres entitats que poden
afectar significativament la comparabilitat entre períodes
i/o entre organitzacions

4-11

3.9 Tècniques de medició de dades i bases per realitzar
càlculs, incloses les hipòtesis i tècniques subjacents a les
estimacions aplicades en la recopilació d’indicadors i la
resta d’informació de la memòria

108, ICRC

3.10 Descripció de l’efecte que pugui tenir la reformula-
ció d’informació pertanyent a memòries anteriors,
juntament amb les raons que han motivat aquesta
reformulació

No s’ha produït

3.11 Canvis significatius relatius a períodes anteriors en
l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració aplicats
en la memòria

S’ha ampliat
el perímetre
de l’Informe
a les filials de
”la Caixa”

3.12 Taula que indica la localització dels continguts bàsics en
la memòria

139-141

3.13 Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud
de verificació externa de la memòria. Si no s’inclou en
l’informe de verificació de la memòria de sostenibilitat,
s’ha d’explicar l’abast i la base de qualsevol altra verifica-
ció externa existent. També s’ha d’aclarir la relació entre
l’organització informant i el proveïdor o proveïdors de
la verificació

138, ICRC

4 GOVERN, COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ
GRUPS INTERÈS

Pàg. lnforme

4.1 L’estructura de govern de l’organització, incloent-hi els
comitès del màxim òrgan de govern responsable de
tasques com la definició de l’estratègia o la supervisió de
l’organització

16-27

4.2 Indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa
també un càrrec executiu (i, de ser així, la seva funció
dintre de la direcció de l’organització i les raons que la
justifiquen)

16-27

4.3 En aquelles organitzacions que tinguin estructura directi-
va unitària, s’indicarà el nombre de membres del màxim
òrgan de govern que siguin independents o no executius

16-27

4.4 Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar
recomanacions o indicacions al màxim òrgan de govern

16-27, 134-135

4.5 Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan
de govern, alts directius i executius (incloent-hi els acords
d’abandonament del càrrec) i l’exercici de l’organització
(incloent-hi l’exercici social i ambiental)

16-27

4.6 Procediments implantats per evitar conflictes d’interès en
el màxim òrgan de govern

16-27

4.7 Procediment de determinació de la capacitació i expe-
riència exigible als membres del màxim òrgan de govern
per poder guiar l’estratègia de l’organització en els
aspectes socials, ambientals i econòmics

16-27

4.8 Declaracions de missió i valors desenvolupades inter-
nament, codis de conducta i principis rellevants per a
l’exercici econòmic, ambiental i social, i l’estat de la seva
implementació

107

4.9 Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar
la identificació i gestió, per part de l’organització, de
l’exercici econòmic, ambiental i social, incloent-hi riscos i
oportunitats relacionades, així com l’adherència o compli-
ment dels estàndards acordats a nivell internacional, codis
de conducta i principis

16-27

4.10 Procediments per avaluar l’exercici propi del màxim òr-
gan de govern, en especial respecte l’exercici econòmic,
ambiental i social

16-27

4.11 Descripció de com l’organització ha adoptat un planteja-
ment o principi de precaució

1-101, ICRC

4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics
desenvolupats externament, així com qualsevol altra
iniciativa que l’organització subscrita aprovi

127, 129, ICRC

4.13 Principals associacions a les quals pertany (com asso-
ciacions sectorials) i/o ens nacionals i internacionals als
quals l’organització recolza

127, 129, ICRC

4.14 Relació de grups d’interès que l’organització ha inclòs 106

4.15 Base per a la identificació i selecció de grups d’interès
amb què l’organització es comprometi

106

4.16 Enfocaments adaptats per a la inclusió dels grups
d’interès, incloses la freqüència de la seva participació
per tipus i categories de grups d’interès

108, ICRC

4.17 Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin
sorgit a través de la participació dels grups d’interès i la
forma com els ha respòs l’organització en l’elaboració
de la memòria

108, ICRC



EN16 Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte hibernacle, en pes

C 130-131

EN17 D’altres emissions indirectes de gasos d’efecte
hibernacle, en pes

C 130-131

EN18 Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i les reduccions aconseguides

A 130-131, ICRC

EN19 Emissions de substàncies destructores de la capa
d’ozó, en pes

C Indicador No
Aplicable

EN20 NOx, SOx i d’altres emissions significatives en l’aire
per tipus i pes

C Indicador No
Aplicable

EN21 Abocaments totals d’aigües residuals, segons
naturalesa i destí

C Indicador
No Aplicable

EN22 Pes total de residus gestionats, segons tipus i mèto-
de de tractament

C 131

EN23 Nombre total i volum dels vessaments accidentals
més significatius

C Indicador No
Aplicable

EN24 Pes dels residus transportats, importats, exportats
o tractats que es considerin perillosos segons la
classificació del Conveni de Basilea, anexos I, II, III
i VIII i percentatge de residus transportats interna-
cionalment

A Indicador No
Aplicable

EN25 Identificació, proporció, estat de protecció i valor
de biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats rela-
cionats, afectats significativament per vessaments
d’aigua i aigües de vessament de l’organització
informant

A Indicador No
Aplicable

EN26 Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels
productes i serveis, i grau de reducció d’aquest
impacte

C ICRC

EN27 Percentatge de productes venuts, i els seus mate-
rials d’embalatge, que són recuperats al final de la
seva vida útil, per categories de productes

C Indicador No
Aplicable

EN28 Cost de les multes significatives i nombre de
sancions no monetàries per incompliment de la
normativa ambiental

C ICRC

EN29 Impactes ambientals significatius del transport de
productes i d’altres béns materials utilitzats per a les
activitats de l’organització, així com del transport
de personal

A 131

EN30 Desglossament per tipus del total de despeses i
inversions ambientals

A ICRC

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT SOCIAL
PRÀCTIQUES LABORALS

LA1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per
tipus de feina, per contracte i per regió

C 133, 135, ICRC

LA2 Nombre total d’empleats i rotació mitjana
d’empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i regió

C 133, 135, ICRC

LA3 Beneficis socials per als empleats amb jornada com-
pleta, que no s’ofereixen als empleats temporals o
de mitja jornada, desglossat per activitat principal

A ICRC

LA4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni
col·lectiu

C ICRC

LA5 Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent-hi si aquestes notificacions
són especificades en els convenis col·lectius

C ICRC

LA6 Percentatge del total de treballadors que està repre-
sentat en comitès de salut i seguretat i conjunts de
direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar
i assessorar sobre programes de salut i seguretat
en la feina

A ICRC

LA7 Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies
perduts i nombre de víctimes mortals relacionades
amb la feina, per regió

C ICRC

LA8 Programes d’educació, formació, assessorament,
prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres de la
comunitat en relació amb malalties greus

C ICRC

LA9 Assumptes de salut i seguretat coberts en acords
formals amb sindicats

A ICRC

LA10 Mitjana d’hores de formació l’any per empleat,
desglossada per categoria d’empleat

C 137, ICRC
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INDICADORS CENTRALS Tipus Pàg. lnforme

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT ECONÒMIC

EC1 Valor econòmic directe generat i distribuït C ICRC

EC2 Conseqüències financeres i d’altres riscos i opor-
tunitats per a les activitats de l’organització degut
al canvi climàtic

C 119, ICRC

EC3 Cobertura de les obligacions de les organitza-
cions generades per a programes de beneficis
socials

C 116

EC4 Ajuts financers significatius rebuts de governs C ICRC

EC5 Rang de les relacions entre el salari inicial
estàndard i el salari mínim local en llocs on es
desenvolupin operacions significatives

A ICRC

EC6 Política, pràctiques i proporció de despesa
corresponent a proveïdors locals en llocs on es
desenvolupin operacions significatives

C 132, ICRC

EC7 Procediments per a la contractació local i propor-
ció d’alts directius procedents de la comunitat
local en llocs on es desenvolupin operacions
significatives

C 136, No existeixen
procediments
específics

EC8 Desenvolupament i impacte de les inversions en
infraestructures i els serveis prestats principalment
per al benefici públic mitjançant compromisos
comercials, pro bono, o en espècie

C 120

EC9 Comprensió i descripció dels impactes econòmics
indirectes significatius, incloent-hi l’abast
d’aquests impactes

A 127-128, ICRC

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT AMBIENTAL

EN1 Materials utilitzats, per pes o volum C 129-131, ICRC

EN2 Percentatge dels materials utilitzats que són
materials valoritzats

C 130-131, ICRC

EN3 Consum directe d’energia desglossat per fonts
primàries

C 130

EN4 Consum indirecte d’energia desglossat per fonts
primàries

C ICRC

EN6 Iniciatives per proporcionar productes i serveis efi-
cients en el consum d’energia o basats en ener-
gies renovables, i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives

A ICRC

EN7 Iniciatives per reduir el consum indirecte
d’energia i les reduccions aconseguides amb
aquestes iniciatives

A ICRC

EN8 Captació total d’aigua per a fonts C 130

EN9 Fonts d’aigua que han estat afectades de forma
significativa per la captació d’aigua

A Indicador No
Aplicable

EN10 Percentatge i volum total d’aigua reciclada i
reutilitzada

A Indicador No
Aplicable

EN11 Descripció de terrenys adjacents o ubicats dintre
d’espais naturals protegits o d’àrees d’alta biodi-
versitat no protegides

C Indicador No
Aplicable a les
Activitats de
”la Caixa”

EN12 Descripció dels impactes més significatius en la
biodiversitat en espais naturals protegits o en
àrees d’alta biodiversitat no protegides, derivats
de les activitats, productes i serveis en àrees
protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat
en zones alienes a les àrees protegides

C Indicador
No Aplicable

EN13 Hàbitats protegits o restaurats A Indicador No
Aplicable

EN14 Estratègies i accions implantades i planificades
per a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat

A Indicador No
Aplicable

EN15 Nombre d’espècies, desglossades en funció del
seu perill d’extinció, incloses en la Llista Vermella
de la IUCN i en llistats nacionals i els hàbitats dels
quals es troben en àrees afectades per les opera-
cions segons el grau d’amenaça de l’espècie

A Indicador No
Aplicable
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LA11 Programes de gestió d’habilitats i de formació con-
tínua que fomenten l’empleabilitat dels treballadors
i que els donin suport en la gestió del final de les
seves carreres professionals

A ICRC

LA12 Percentatge d’empleats que rep avaluacions
regulars de l’acompliment i del desenvolupament
professional

A 136, ICRC

LA13 Composició dels òrgans de govern corporatiu i
plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat, perti-
nença a minories i d’altres indicadors de diversitat

C 16-27

LA14 Relació entre salari base dels homes respecte del de
les dones, desglossat per categoria professional

C 135, ICRC

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT SOCIAL
DRETS HUMANS

HR1 Percentatge i nombre total d’acords d’inversió sig-
nificatius que incloguin clàusules de Drets Humans
o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de
Drets Humans

C ICRC

HR2 Percentatge dels principals distribuïdors
i contractistes que han estat objecte d’anàlisi
en matèria de Drets Humans, i mesures adoptades
com a conseqüència

C ICRC

HR3 Total d’hores de formació dels empleats sobre
polítiques i procediments relacionats amb aquells
aspectes dels Drets Humans rellevants per a les se-
ves activitats, incloent-hi el percentatge d’empleats
formats

A No disponible

HR4 Nombre total d’indicents de discriminació
i mesures adoptades

C ICRC

HR5 Activitats de la companyia en les quals el dret
a llibertat d’associació i d’acollir-se a convenis
col·lectius pot córrer importants riscos, i mesures
adoptades per donar suport a aquests drets

C ICRC

HR6 Activitats identificades que comporten un risc
potencial d’incidents d’explotació infantil, i mesures
adoptades per contribuir a la seva eliminació

C ICRC

HR7 Operacions identificades com de risc significatiu
de ser origen d’episodis de treball forçat o no
consentit, i les mesures adoptades per contribuir a
la seva eliminació

C ICRC

HR8 Percentatge del personal de seguretat que ha
estat format en les polítiques o procediments de
l’organització en aspectes de Drets Humans relle-
vants per a les activitats

A ICRC

HR9 Nombre total d’incidents relacionats
amb violacions dels drets dels indígenes
i mesures adoptades

A Indicador No
Aplicable

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT SOCIAL
SOCIETAT

SO1 Naturalesa, abast i efectivitat de programes
i pràctiques per avaluar i gestionar els impactes
de les operacions en les comunitats, incloent-hi
entrada, operació i sortida de l’empresa

C 106

SO2 Percentatge i nombre total d’unitats de negoci
analitzades respecte dels riscos relacionats amb la
corrupció

C 125-126

SO3 Percentatge d’empleats formats en les polítiques i
procediments anticorrupció de l’organització

C 125-126

SO4 Mesures preses en resposta a incidents
de corrupció

C 125-126

SO5 Posició en les polítiques públiques i participació en
el seu desenvolupament i d’activitats de lobbying

C ICRC

SO6 Valor total de les aportacions financeres
i en espècie a partits polítics o a institucions relacio-
nades, per països

A 16-27

SO7 Nombre total d’accions per causes relacionades
amb pràctiques monopolítiques i contra la lliure
competència, i els seus resultats

A ICRC

SO8 Valor monetari de sancions i multes significatives i
nombre total de sancions no monetàries derivades
de l’incompliment de les lleis
i regulacions

C 126

INDICADORS DE L’ACOMPLIMENT SOCIAL
REPONSABILITAT DEL PRODUCTE

PR1 Fases del cicle de vida dels productes i serveis en
els quals s’avaluen per poder, en el seu cas, ser
millorats els seus impactes en la salut
i seguretat dels clients, i percentatge de categories
de productes i serveis significatius subjectes a
aquests procediments d’avaluació

C 126

PR2 Nombre total d’incidents derivats
de l’incompliment de la regulació legal o dels codis
voluntaris relatius als impactes dels productes i
serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle
de vida, distribuïts en funció
del tipus de resultats d’aquests incidents

A 126

PR3 Tipus d’informació sobre els productes i serveis que
són requerits pels procediments en vigor
i la normativa, i percentatge de productes i serveis
subjectes a aquests requeriments informatius

C 126

PR4 Nombre total d’incompliments de la regulació i dels
codis voluntaris relatius a la informació
i a l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts
en funció del tipus de resultat d’aquests incidents

A 126

PR5 Pràctiques respecte de la satisfacció del client,
incloent-hi els resultats dels estudis de satisfacció
del client

A 121-122, ICRC

PR6 Programes d’acompliment de les lleis o adhesió a
estàndards i codis voluntaris esmentats
a comunicacions de màrqueting, inclosos
la publicitat, d’altres activitats promocionals
i els patrocinis

C 126, ICRC

PR7 Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment
de les regulacions relatives a les comunicacions de
màrqueting, incloent-hi la publicitat,
la promoció i el patrocini, distribuïts en funció del
tipus de resultat d’aquests incidents

A 126

PR8 Nombre total de reclamacions degudament fona-
mentades en relació amb el respecte
a la privacitat i la fugida de dades personals
de clients

A 126

PR9 Cost de les multes que són significatives
com a fruit de l’incompliment de la normativa en
relació amb el subministrament i l’ús de productes i
serveis de l’organització

C 126

Informe Anual 2007 de ”la Caixa”

GLOBAL COMPACT

DRETS HUMANS

Les empreses han de fomentar i respectar la protecció
dels Drets Humans internacionals, en el seu àmbit
d’influència

133-137, ICRC

Les empreses han d’assegurar-se que no són còmplices
d’abusos dels Drets Humans

133-137, ICRC

TREBALL

Les empreses han de defensar la llibertat d’associació i el
reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva

ICRC

Les empreses han d’eliminar qualsevol forma de treball
forçat i obligatori

ICRC

Les empreses han d’abolir efectivament el treball infantil ICRC

Les empreses han d’eliminar la discriminació respecte el
treball i l’ocupació

133-137, ICRC

MEDI AMBIENT

Les empreses han de fomentar un enfocament preventiu
que afavoreixi el medi ambient

129-131, ICRC

Les empreses han de fomentar iniciatives que promoguin
una major responsabilitat mediambiental

129-131, ICRC

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difu-
sió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient

129-131, ICRC

ANTICORRUPCIÓ

Les empreses han de lluitar contra qualsevol forma de
corrupció, incloent-hi el xantatge i el suborn

125-126, ICRC

ICRC: Informe Complet de Responsabilitat Corporativa
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Programes culturals

Programes de medi ambient i ciència

Dades de l’Obra Social 2007
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2007, la consolidació del gir social

2007, la consolidació del gir social

L’Obra Social és l’ànima de ”la Caixa”. La
seva missió és retornar a la societat una
part important dels beneficis obtinguts
en l’activitat financera mitjançant accions
socials, culturals, educatives i mediam-
bientals, i científiques. Amb aquest objec-
tiu, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
programes i fomenta iniciatives que tenen
com a objectiu donar resposta a les neces-
sitats socials que preocupen de forma més
viva els ciutadans, a través de programes
propis o en col·laboració amb adminis-
tracions públiques i entitats socials.

Les activitats de l’any 2007 responen als ob-
jectius marcats pel Pla Estratègic 2007-2010
de ”la Caixa” per a l’Obra Social: potenciar
l’acció social, donant resposta a noves
necessitats, i consolidar les actuacions
educatives i d’investigació, culturals i medi-
ambientals, per aconseguir una millora en
la qualitat de vida de les persones. El 2007
s’han posat en marxa nous programes,
dotats amb més recursos i amb la voluntat
que aquestes iniciatives beneficiïn el màxim
nombre de persones possible.

El 2007, el pressupost de l’Obra Social
”la Caixa” s’ha incrementat un 32%
respecte de l’any anterior i ha assolit els
399 milions d’euros, que representen el
25% del Resultat Recurrent del Grup
”la Caixa” de l’any 2006. Aquestes xifres
consoliden l’Obra Social ”la Caixa” en
la primera posició entre les fundacions
privades espanyoles, la segona entre les
europees i la cinquena a nivell mundial.

Els recursos destinats als programes so-
cials, els que més directament actuen
sobre les necessitats del nostre entorn,
s’han incrementat un 60%, fins a situar-
se en 256 milions d’euros. En aquest
àmbit destaquen el nou programa
CaixaProinfància, que té com a objectiu
col·laborar en la eradicació de la pobresa
infantil, i MicroBank, el banc social de
”la Caixa” especialitzat en microcrè-
dits. També s’ha obert una nova línia
de prevenció de la drogodependència
que s’afegeix a les diferents iniciatives

que l’Obra Social ”la Caixa” du a terme
en el terreny de la divulgació i la sensi-
bilització, en àmbits com el foment de
valors entre els joves o la prevenció de
la violència. Pel que fa a la protecció del
medi ambient, destaca la iniciativa d’in-
tervenció en parcs i espais naturals, que
també fomenta l’ocupació de persones
de col·lectius socialment desfavorits.

Les activitats que du a terme l’Obra Social
”la Caixa” en l’àmbit de la cultura o la
ciència tampoc no es poden desvincular
de la seva vocació social. El coneixement
és un valuós element de creixement perso-
nal i integració social, i totes les activitats
programades per l’Obra Social busquen
potenciar aquest vessant.

L’Obra Social ha acompanyat ”la Caixa”
en la seva presència a l’estranger ja que
l’entitat és una institució compromesa
amb les necessitats de les societats a les
quals dóna servei financer.

Una de les novetats d’aquest any han
estat les exposicions de la Col·lecció
d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”
que es van celebrar a Pequín, Varsòvia i
Bucarest en paral·lel a l’activitat financera
de ”la Caixa”.

El 2007, les 45.379 activitats organitza-
des per l’Obra Social ”la Caixa” han tin-
gut més de 24 milions de beneficiaris.
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Programes socials

infants constitueixen un dels col·lectius
socials més fràgils, especialment afectat
per la pobresa relativa i el risc d’exclusió
social. El nou programa s’adreça a les
famílies, amb l’objectiu de cobrir les ne-
cessitats vitals per al desenvolupament
del menor, trencar la transmissió de la
pobresa de pares a fills i prevenir el risc
de fractura social.

El programa de les CiberCaixa
Escolars és una altra de les novetats
de 2007. Es tracta d’espais ludicoedu-
catius adreçats a infants amb dificul-
tats de socialització amb la finalitat de
servir d’estímul a l’aprenentatge i afa-
vorir la igualtat d’oportunitats. Aquests
espais funcionen fora de l’horari esco-
lar i durant els períodes de vacances, i
contribueixen a la conciliació de la vida
laboral i familiar.

El 2007, l’Obra Social ”la Caixa” ha
reforçat el programa d’Habitatge asse-
quible, que ha construït fins a l’actualitat
1.084 habitatges de lloguer per a joves i
gent gran a tot Espanya amb rendes infe-
riors al mercat.

Al costat d’aquestes iniciatives, l’Obra
Social també ha ampliat el programa de
foment de l’ocupació, “Incorpora”, i,
gràcies a una xarxa de 238 inseridors labo-
rals, 8.441 persones de col·lectius amb di-
fi cultats per accedir al mercat laboral s’han
integrat en l’àmbit del treball en l’empresa
ordinària des de l’inici del programa.

El nou programa d’ajuts a projectes
contra l’exclusió social i residencial,
és una altra iniciativa que l’Obra Social
”la Caixa” ha posat en marxa l’any
2007 en l’àmbit social.

Lluita contra la pobresa
i l’exclusió

L’exclusió financera, situació cada vegada
més habitual en les societats desenvolu-
pades, afecta persones emprenedores de
col·lectius socialment fràgils i dificulta la
seva integració. Per fer front a aquesta
problemàtica ha nascut MicroBank, el
Banc Social de ”la Caixa”, especialitzat
en la concessió de microcrèdits: petits
préstecs d’autoocupació que afavo-
reixen el desenvolupament del teixit
productiu i contribueixen al progrés
social. ”la Caixa” és la primera entitat
espanyola en nombre i volum de mi-
crocrèdits concedits.

El programa CaixaProinfància és una
iniciativa dirigida a col·laborar en la
eradicació de la pobresa infantil. Els

Programes socials

L’Obra Social ”la Caixa” treballa en favor de la integració
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Programes socials

Sensibilització i foment
dels valors ciutadans

L’Obra Social ”la Caixa” treballa també
en la sensibilització de la ciutadania sobre
qüestions que preocupen a la nostra
societat com ara la prevenció de les dro-
godependències, la violència de gènere o
la necessitat de participació social.

El 2007 s’ha posat en marxa un nou
programa de prevenció del consum de
drogues, que inclou una campanya de
sensibilització dirigida a les famílies, una
exposició itinerant, un material educatiu
per treballar la prevenció a l’aula i una
campanya de formació per als profes-
sionals de centres de salut.

L’atenció als joves és un dels nous àmbits
d’actuació de l’Obra Social ”la Caixa”.
El 2006 es va crear Joves amb valors:
un programa que reconeix la contribució
estratègica dels joves a la construcció de
la societat, alhora que fomenta els valors
ètics i de convivència, i la participació so-
cial. En el marc d’aquest programa, l’any
2007 l’Obra Social ”la Caixa” ha desen-
volupat els Kits Caixa Valors, un conjunt
de recursos educatius adreçat a profes-
sors d’educació primària per treballar
aquests conceptes en centres educatius.

Finalment, entre les iniciatives per sensibi-
litzar la societat sobre la importància dels
valors, també s’han desenvolupat progra-
mes de prevenció de la violència i de
foment del voluntariat.

10 anys de cooperació
internacional

El 1997, l’Obra Social ”la Caixa” va
iniciar el programa de Cooperació
Internacional amb l’objectiu de contri-
buir a eradicar la pobresa extrema
als països de renda baixa d’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina, i fomentar a
Espanya la cultura de la solidaritat.

El 2007, el programa de Cooperació
Internacional ha estat el tema escollit
per al calendari del 2007 de ”la Caixa”,
dedicat als projectes de l’Obra Social
en països en vies de desenvolupament.
L’Obra Social ”la Caixa” ha col·laborat
també en la introducció al mercat es-
panyol de diferents productes elaborats
segons els criteris del Comerç Just. Són
productes de Comerç Just els nous cara-
mels de ”la Caixa” i diversos articles del
catàleg de Punts Estrella, a disposició de
tots els clients de l’entitat financera.

En aquests 10 anys de treball, s’ha col-
laborat en 345 iniciatives de cooperació
internacional a 56 països d’Àfrica, Àsia i
Amèrica Llatina.

«Joves amb valors» reconeix el paper dels joves en la societat
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Atenció a la gent gran

Des dels seus inicis, l’atenció a la gent
gran és un dels signes d’identitat de
”la Caixa”. El programa de Gent Gran
de l’Obra Social desenvolupa les seves
activitats en 581 Centres de Gent Gran
a tot Espanya, fomentant el paper ac-
tiu d’aquestes persones en la societat,
l’autonomia personal i l’envelliment
saludable. El 2007, aquest programa
ha comptat amb més de 4,6 milions de
beneficiaris. Alhora, el programa de
Dependència, posat en marxa el 2006
amb l’objectiu de millorar la qualitat

de vida de persones dependents, s’ha
ampliat amb una nova iniciativa orien-
tada a la formació i suport dels cuida-
dors de persones dependents.

L’Obra Social ha creat una flota de
microbusos adaptats per possibilitar
l’assistència dels beneficiaris als tallers.

El parc mòbil consta de 100 microbusos
per tot Espanya.

”la Caixa”, present a 55 hospitals

En el seu apartat d’atenció a la infan-
tesa, l’Obra Social ”la Caixa” és present
en hospitals infantils a través de les
CiberCaixa hospitalàries: uns espais
que tenen com a objectiu minimitzar
tant l’impacte emocional com les con-
seqüències de l’absentisme escolar que
una estada hospitalària prolongada oca-
siona en els menors. Actualment hi ha
55 CiberCaixa instal·lades en hospitals
maternoinfantils de tot Espanya.

L’Obra Social ”la Caixa” dóna suport a les persones dependents i als seus cuidadors
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Integració social
de persones immigrants

El 2007, l’Obra Social ”la Caixa” ha
reforçat el programa dedicat a la in-
tegració de nous residents, creat el
2006. En aquest exercici, s’ha ampliat la
xarxa de mediadors interculturals, que
compta ja amb 114 professionals, i s’ha
posat en marxa una nova iniciativa de
mediació sanitària a hospitals.

Ajudes a projectes
d’iniciatives socials

D’altra banda, l’Obra Social ”la Caixa”
impulsa també, mitjançant el Programa
d’ajudes a iniciatives socials, projectes
d’associacions implicades en la inserció
social i laboral de persones amb discapa-
citat, l’acció social i el foment del volunta-
riat. Durant 2007, l’Obra Social ha donat
suport a 1.234 iniciatives gestionades
per entitats sense ànim de lucre de tot
Espanya.

També es pot destacar la Col·lecció
Estudis Socials, l’objectiu de la qual
és la divulgació d’anàlisi i estudis cap-
davanters relacionats amb les noves
realitats i els canvis i fenòmens socials
emergents. La Col·lecció ha publicat el
2007 tres nous volums: L’empresariat
immigrant a Espanya, Adolescents da-
vant l’alcohol. La mirada de pares i ma-
res, Programes intergeneracionals. Cap
a una societat per a totes les edats.
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Programes socials

Concepte
Banc especialitzat en microcrèdits que
assumeix com a pròpia la gestió dels
concedits per ”la Caixa”.

Objectiu
Dinamitzar l’economia social finançant
projectes d’autoocupació promoguts per
persones que pateixen exclusió financera.

Capital social
51 milions d’euros.

Microcrèdits
4.118 (microcrèdits socials i financers).

MicroBank, el Banc Social de ”la Caixa”

• L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar el
seu programa de Microcrèdits Socials
l’any 2000 i, des de llavors, s’ha con-
solidat com l’entitat privada que més
recursos destina a la promoció de les
microfinances a Espanya.

• Atès l’èxit del programa de Microcrè-
dits i la contínua demanda d’aquest pro-
ducte financer, ”la Caixa” ha fet un pas
endavant amb la creació de MicroBank,
el Banc Social de ”la Caixa”.

• El nou banc ofereix dos tipus de mi-
crocrèdits: socials i financers.

Microcrèdits Socials

• Concepte: Operacions de préstec
personal de fins a 15.000 euros.

• Objectiu: Finançar projectes
d’autoocupació promoguts per
persones en situació d’exclusió fi-
nancera i que necessiten assessora-
ment per concretar i desenvolupar
la seva idea de negoci.

Els Microcrèdits Socials es concedeixen
sota la tutela d’Entitats Socials que
intervenen com a mitjanceres. Aques-
tes entitats avaluen les sol·licituds en
termes de sostenibilitat econòmica i
realitzen el seguiment dels projectes
fi ns a la seva execució.

Fins a l’actualitat, s’han signat con-
venis amb 281 entitats socials de tot
Espanya.

Microcrèdits Financers

• Concepte: Operacions de préstec
personal de fins a 25.000 euros
que es concedeixen a través de les
oficines de ”la Caixa”.

• Objectiu: Recolzar iniciatives per
a la creació d’autoocupació, dotar
dels serveis financers necessaris
a tots els col·lectius autònoms, i
cobrir les necessitats financeres
i bancàries de col·lectius amb
recursos limitats.

El criteri de concessió dels micro-
crèdits respon fonamentalment a la
confiança i la viabilitat dels projectes
per finançar.

MicroBank ofereix als emprenedors la possibilitat d’accedir a crèdits socials
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Programes socials

• El programa Incorpora d’Integració
laboral de l’Obra Social ”la Caixa”
potencia de manera directa la capacitat
d’inserció de les empreses i entitats
socials adherides al programa i con-
tribueix a la sensibilització i la recerca
d’oportunitats d’inserció de persones
en risc d’exclusió social. Per a això,
l’Obra Social ha format i desplegat
per tot Espanya una xarxa d’inseridors
laborals que treballen estretament amb
les entitats socials col·laboradores, les
empreses i ”la Caixa”.

Concepte
Programa transversal de foment de
l’ocupació.

Objectius
Integrar laboralment col·lectius en
situació o risc d’exclusió social. Oferir a
les empreses un recurs eficient per a la
implementació dels seus programes de
responsabilitat social corporativa.

Inseridors
238 persones integren la xarxa d’inseri-
dors laborals.

Empreses
2.904 empreses que han integrat persones
amb dificultats d’accés al món laboral.

Entitats socials
169 que col·laboren en el programa.

Beneficiaris
8.441 persones integrades des de l’inici del
programa.

Incorpora. Integració laboral

• Els cursos consten de:

• 100 hores de formació online a
través d’un campus virtual comú per
a tots els cursos.

• 50 hores de formació presen-
cial, impartides a les universitats
col·laboradores.

• 100 hores de formació pràctica des-
tinades a aplicar les ensenyances del
curs a la seva activitat com insertors.

Incorpora facilita l’accés al món laboral a persones amb dificultats especials

• Els principals beneficiaris d’Incorpora
són: persones amb discapacitats físiques,
intel·lectuals, sensorials; malalts mentals;
joves amb dificultats per accedir al primer
treball; persones majors de 45 anys sense
experiència laboral; immigrants; aturats de
llarga durada i dones afectades per situa-
cions de dificultat d’accés al món laboral.

• L’any 2007, Incorpora ha presentat,
entre d’altres novetats, el Curs de Tècnics
en Inserció Laboral, en col·laboració amb
diverses universitats, per a la formació
d’inseridors laborals pertanyents a enti-
tats socials d’inserció laboral.
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Programes socials

Concepte
Fons d’ajuts adreçats a superar la situa-
ció precària de les famílies amb menors
en situació de risc d’exclusió social.

Objectius
Contribuir a eradicar la pobresa infantil.
Facilitar els processos de desenvolupa-
ment i d’integració social dels menors.
Prevenir el risc de fractura social i sensibi-
litzar el conjunt de la ciutadania.

Àmbit
Grans ciutats, on es concentren les ma-
jors bosses de pobresa.

Col·laboren
171 entitats socials.

Beneficiaris
31.224 ajudes lliurades.

CaixaProinfància

• L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat
l’any 2007 41 milions d’euros al nou pro-
grama CaixaProinfància: un fons econò-
mic impulsat i finançat per l’Obra Social,
que implementen i coordinen sobre el
terreny 171 entitats socials.

• Les entitats seleccionades estan arrela-
des al territori on es desenvolupa el pro-
grama i tenen capacitat per dur a terme o
coordinar la prestació dels ajuts previstos.
D’aquesta manera, es pretén reforçar el
posicionament i capacitat d’actuació de
les entitats, afavorint la creació de xarxes.

• CaixaProinfància disposa d’una oficina
tècnica amb la funció d’assegurar la bona
gestió del programa i donar suport als
seus procediments de control i supervisió.
A més, les entitats disposen d’una eina
de gestió web per realitzar les sol·licituds
i el seguiment del treball en xarxa.
D’altra banda, existeix un telèfon gratuït
d’atenció per a les entitats socials i la
xarxa comercial.

• Les entitats socials col·laboradores iden-
tifiquen i avaluen els infants i les seves
famílies, beneficiaris potencials del pro-
grama CaixaProinfància. Un cop estudiat
cada cas concret, les entitats sol·liciten
els ajuts necessaris, ja siguin per a serveis
psicosocials d’educació o per a béns ma-
terials. La forma de pagament d’aquests
béns i serveis són els xecs socials Caixa-
Proinfància, que asseguren el compli-
ment de la finalitat de l’ajuda, així com la

Els talons CaixaProinfància poden ésser utilitzats a 1.480 comerços solidaris

transparència en la gestió. Els xecs socials
CaixaProinfància poden ser utilitzats en
les 171 entitats socials col·laboradores i
en els més de 1.480 comerços solidaris.

• El programa CaixaProinfància s’ha
implementat l’any 2007 a les següents
ciutats: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de
Gran Canària, Madrid, Màlaga, Múrcia,
Palma de Mallorca, Sevilla, València
i Saragossa.



Informe anual ”la Caixa” 2007 153

Programes socials

Línies prioritàries d’actuació

• El programa es desenvolupa per donar
resposta a les necessitats dels menors de
nombroses famílies a Espanya, lluitant
contra l’exclusió social dels més joves
amb l’objectiu d’aconseguir un futur mi-
llor per a tothom. El model de treball per-
met abordar l’exclusió social d’aquest
col·lectiu amb una perspectiva integral,
treballant diferents eixos: educatiu,
psicològic, de sociabilitat i d’estabilitat
familiar.

CiberCaixa Escolars
«Quedem després de classe»

• Concepte: Programa de concilia-
ció de la vida familiar i laboral per
a nens de col·lectius socialment
fràgils. Consisteix en la creació
d’espais ludicoeducatius equipats
amb recursos informàtics i pedagò-
gics en els centres escolars.

• Objectius: Donar suport a nens en el
seu procés de socialització, en un en-
torn d’educació no formal, a l’horari
extraescolar i períodes de vacances.

• CiberCaixa: 20 en funcionament
(2007). 23 en construcció (2008).

• Beneficiaris: 1.905 nens.

Ajuts i serveis oferts el 2007

• Atenció psicosocial educativa:

• Suport psicològic del menor i terà-
pies familiars.

• Reforç educatiu.
• Atenció del nen a domicili.
• Activitats en centres oberts.

• Adquisició d’elements bàsics
d’alimentació i higiene infantil.

• Adquisició d’ulleres i roba escolar.

Les CiberCaixa Escolars disposen d’un espai dedicat a la informàtica
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Campanya de sensibilització adreçada
a les famílies

• Les famílies són un element clau per a
la transmissió de valors, per la qual cosa
constitueixen un agent fonamental en la
prevenció del consum de drogues entre
els adolescents i els joves. Els objectius
del programa són apropar les famílies a la
realitat del consum de drogues per part
dels joves, activar estratègies i desenvolu-
par recursos per afrontar la prevenció.
Aquesta campanya inclou una guia i un
telèfon gratuït d’orientació a les famílies,
amb l’objectiu de prevenir les conductes
de risc relacionades amb el consum de
drogues.

Concepte
Programa de prevenció i sensibilització
sobre el consum de drogues adreçat a
joves, famílies amb fills adolescents i
preadolescents, professors, educadors
socials i professionals dels centres de
salut.

Objectius
Incidir positivament en la reducció del
consum de drogues entre els joves.
Fomentar el paper actiu de la família i
l’escola en la prevenció.

Beneficiaris
14.386 des d’octubre del 2007.

Prevenció del consum de drogues

Parlem de drogues. Campanya de
sensibilització a la societat en general

• Concepte: Exposició itinerant (Carpa).
• Objectiu: Sensibilitzar els adoles-

cents, les seves famílies, la comuni-
tat educativa i la societat en general
davant de la realitat del consum de
drogues, els seus riscs i les seves
conseqüències.

• Itinerància: Còrdova (2007).
• Visitants: 12.391 el 2007.

Campanya de prevenció escolar

• Dins d’aquest programa s’han el·laborat
una sèrie de materials pedagògics amb
els quals es treballarà als centres escolars.

Campanya d’Actualització per a
metges de família i pediatres

• Atès que les famílies solen acudir als
centres de salut per resoldre dubtes sobre
els primers consums dels seus fills, s’ha
elaborat un material d’actualització i
formació dirigit als professionals.

«Parlem de drogues» promou el diàleg entre pares i fills
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Concepte
Programa d’atenció integral a la gent
gran.

Objectiu
Fomentar una vellesa activa, saludable i
socialment integrada.

Centres de Gent Gran
581 (entre propis i en conveni).

Ciber@ules
464 ciberaules instal·lades en centres de
gent gran.

Beneficiaris
4,6 milions el 2007.

Gent Gran

voluntaris realitzen, a més, activitats
solidàries mitjançant projectes interge-
neracionals i apropen les noves tecnolo-
gies a col·lectius com els discapacitats,
els infants, els immigrants i els joves.

Ciber@ules solidàries, un projecte
de la gent gran

• Projecte de voluntariat que, mitjançant
gent gran, apropa les noves tecnologies
a col·lectius socialment fràgils. Alhora, les
Ciber@ules s’obren a l’entorn i contri-
bueixen a la cohesió social.

Noves iniciatives 2007

• Al costat de la continuïtat d’iniciatives
ja consolidades com ara «Grans lectors» i
els cicles de tallers, conferències i tertúlies

«Salut i benestar», el programa de Perso-
nes Grans de l’Obra Social ”la Caixa” ha
posat en marxa el 2007 noves iniciatives,
entre les que destaquen:

• Alimentació, vida i cultura:
Projecte multidisciplinari amb
l’objectiu de sensibilitzar sobre la
importància de l’alimentació en
l’envelliment i en la construcció de
la realitat social, cultural i simbòlica.

• Comerç Just: El 2007, les activitats
intergeneracionals implementa-
des pel programa de Gent Gran
de l’Obra Social ”la Caixa” s’han
ampliat amb un nou cicle sobre el
comerç just, en el qual els voluntaris
grans han apropat als nens aquesta
modalitat solidària de comerç.

Activitats intergeneracionals a les Ciber@ules

L’atenció a la gent gran ha estat una
constant en les actuacions de ”la Caixa”
i la seva Obra Social. Amb aquesta fina-
litat, existeix un programa específic que
promou l’envelliment actiu, estimula
la participació de la gent gran a la
societat, desenvolupa eines per millorar
i mantenir l’autonomia personal i afavo-
reix l’acostament d’aquestes persones a
les noves tecnologies en 581 centres de
gent gran.

Ciber@ules: Informàtica i comunicació
per a tothom

• Des de l’any 1997, l’Obra Social ha
impulsat la instal·lació d’equipaments
informàtics en els centres de gent gran
propis i en conveni amb les diferents
administracions públiques. Actualment
hi ha 464 Ciber@ules en els 581 cen-
tres, i més de 60.000 persones hi han
rebut formació informàtica.

• Els cursos i tallers s’adapten a tots els
nivells de formació. Moltes persones
grans que al llarg d’aquests anys s’han
iniciat en la informàtica s’han incorpo-
rat després com a voluntaris i dina-
mitzadors de les Ciber@ules. Aquests
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• El programa de Prevenció de la depen-
dència es du a terme principalment a la
xarxa de centres de gent gran de l’Obra
Social ”la Caixa”. S’estructura a partir de
quatre línies d’actuació:

• Tallers d’atenció psicosocial: psico-
motricitat, estimulació cognitiva i
sensorial.

• KitsCaixa El repte de l’autonomia:
recursos creats específicament per
a la realització dels tallers en els
centres de gent gran o en domicilis
particulars.

Concepte
Programa social dirigit a la gent gran
fràgil, en situació de dependència lleu o
inicial.

Objectius
Fomentar l’autonomia i optimitzar les
capacitats d’aquest col·lectiu. Recolzar
els cuidadors.

Transport adaptat
102 microbusos.

Tallers organitzats
1.313 el 2007, en 269 centres de gent
gran.

Beneficiaris
19.391 el 2007, en 15 comunitats
autònomes.

Prevenció de la dependència

• Es pretén oferir recolzament i recursos
als cuidadors familiars de persones amb
dependència, contribuir a que les per-
sones que cuiden aprenguin a tenir cura
de si mateixos i que, per tant, puguin
realitzar millor la seva tasca.

Els materials de KitsCaixa El repte de l’autonomia s’utilizen als centres de gent gran
i a domicili

• Servei de transport adaptat: l’Obra
Social ”la Caixa” posa a disposició
dels beneficiaris del programa una
fl ota de 102 vehicles per possibilitar la
seva assistència al centre de gent gran
i així poder participar en els tallers.

• Nova línia de Suport al Cuidador Fa-
miliar en col·laboració amb adminis-
tracions públiques i associacions
de familiars de persones dependents,
amb seminaris, materials de consulta
i un servei d’atenció telefònica.
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Voluntariat corporatiu

• L’Obra Social promou el voluntariat
corporatiu entre els empleats i jubilats
de ”la Caixa” i el seu grup d’empreses.

• El 2007, els 2.107 voluntaris de les 45
associacions de voluntaris corporatius
de ”la Caixa” han realitzat 847 accions
de voluntariat que han suposat 13.459
participacions. Entre aquestes accions
destaca la iniciativa «CooperantsCaixa»
–empleats de ”la Caixa” es conver-
teixen en cooperants i dediquen una
part de les seves vacances a realitzar el
seguiment i l’avaluació dels projectes de
cooperació internacional que desen-

Concepte
Programa de foment del voluntariat i
recolzament a les entitats socials que
treballen en aquest àmbit.

Objectius
Promoure la sensibilització, acollida i inte-
gració de persones voluntàries a les enti-
tats socials. Millorar la gestió i coordinació
dels grups de voluntariat. Fomentar el
voluntariat corporatiu de ”la Caixa”.

Beneficiaris
529.424 l’any 2007.

Voluntariat

volupa l’Obra Social–. Altres tasques
desenvolupades pels voluntaris són:
recollida d’aliments, acompanyament
a menors hospitalitzats, dinamització
i entreteniment de grups de persones
disminuïdes físiques i psíquiques, i en-
senyament d’espanyol a nous residents.

Formació i sensibilització

• El 2007 l’Obra Social ha donat a
conèixer dues publicacions: Bones
pràctiques en la gestió del voluntariat
i Conclusions de les jornades de gestió
del voluntariat. També ha desenvolupat
una exposició «Fes-te voluntari» que ha
servit de suport al programa.

L’Obra Social ”la Caixa” promou el voluntariat a favor de les persones necessitades
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Xarxa de mediadors interculturals

• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa una
xarxa de mediadors interculturals d’àmbit
estatal per facilitar el diàleg entre la pobla-
ció d’acolliment i els nouvinguts, afavorint
així la convivència i la cohesió social.

• El 2007, la xarxa de mediadors s’ha
ampliat fins a 114 persones prèviament
formades per l’Obra Social ”la Caixa”.

• Un dels avantatges de la mediació
intercultural impulsada per l’Obra Social
”la Caixa” és el seu funcionament del tre-
ball en xarxa. Una oficina virtual permet
a tots els membres de la comunitat virtual
consultar i compartir documentació
i experiències.

Concepte
Programa de mediació al procés d’in-
tegració i participació de les persones
immigrades i nous residents en el conjunt
de la ciutadania.

Objectius
Facilitar la integració social d’aquests col-
lectius. Afavorir la convivència i la cohesió
social, i potenciar els valors de la diversi-
tat cultural.

Beneficiaris
387.518 l’any 2007.

Immigració

Mediació sanitària

• Concepte: Iniciativa de mediació
intercultural en l’àmbit sanitari.

• Objectius: Oferir mediació intercul-
tural de qualitat en els centres de
salut i hospitals, formar mediadors
especialitzats i crear un centre coor-
dinador que garanteixi la detecció
de necessitats i que coordini les
respostes adients al territori.

• Primera actuació: Departament
de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya i Fundació de l’Hospital Vall
d’Hebron (Barcelona).

El programa d’Immigració ofereix assessorament en temes de feina, legals i de lleure

• El programa d’immigració de l’Obra
Social ”la Caixa” inclou l’assesorament a
les persones migrades en temes de la vida
pràctica, de treball, legals o de lleure, així
com un conjunt d’activitats per donar a
conèixer la cultura i els costums del país
d’acollida, afavorir el respecte i la convi-
vència i potenciar els valors de la diversitat
cultural.
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Concepte
Programa de suport a iniciatives de coo-
peració internacional.

Objectius
Contribuir a una cooperació de quali-
tat, innovadora i transformadora, que
possibiliti un desenvolupament sosteni-
ble als països del sud i alhora fomenti
a Espanya la cultura de la solidaritat, a
partir de tres línies de treball principals:
projectes internacionals, formació dels
agents socials de cooperació i sensibilit-
zació de la societat espanyola.

Iniciatives
345 des del 1997.

Beneficiaris
14.000.000 des de l’any 1997.

Cooperació Internacional

Crisi i Acció humanitària

• Programa que promou accions de
protecció i assistència per prevenir
i alleugerir el patiment de les vícti-
mes de desastres, ja siguin naturals
o humans derivats de conflictes
armats, i les seves conseqüències
directes. Aquestes accions es duen
a terme amb les aportacions de
l’Obra Social ”la Caixa” amb els
fons d’inversió ètics i solidaris de
”la Caixa” (FonCaixa Cooperació
i el nou Dipòsit Estrella Solidari) i
amb els donatius dels ciutadans.

• Projectes seleccionats
mitjançant concurs: 6.

• Països de destinació: Congo,
Rwanda, Sudan, Guinea
Equatorial, Sri Lanka i Índia.

Formació de Capital Social a l’Àfrica

• Iniciativa per millorar els serveis
socials bàsics, potenciar la capaci-
tació de quadres superiors i inter-
medis (personal mèdic i docent,
beques per a dones emprenedo-
res, etc.) que reforcin les prioritats
i estratègies nacionals.

• Projectes seleccionats
mitjançant concurs: 3.

• Països de destinació: Moçambic
(2) i Gàmbia.

Projecte de desenvolupament rural i igualtat de gènere a Kolandula, Angola

Desenvolupament socioeconòmic

• Línia que fomenta i recolza pro-
cessos de desenvolupament d’un
territori concret, coordinant
i finançant accions de generació
de treball i activitat econòmica.

• Projectes seleccionats
mitjançant concurs: 6.

• Països de destinació: Bolívia,
Perú, Nicaragua, Equador, Etiòpia
i Angola.

Accions internacionals
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Programes de Formació d’Agents
Socials de Cooperació

• Tenen per objecte atendre les necessitats
formatives de les ONGD i impulsar la pro-
fessionalització dels agents de la coopera-
ció espanyols i els seus socis locals.

Gestió de la col·laboració entre les
organitzacions de la societat civil i les
empreses a Iberoamèrica

• Amb la finalitat de conscienciar els
directius d’ambdues instàncies sobre
la importància de col·laborar i treballar
conjuntament i facilitar eines de gestió per
aconseguir-ho.

CooperantsCaixa

• Concepte: Iniciativa de volunta-
riat internacional del programa
de Cooperació Internacional, en
col·laboració amb el programa de
Voluntariat Corporatiu.

• Objectius: Contribuir a millorar les
condicions de vida de les poblacions
vulnerables als països del sud, a
través de l’assistència tècnica oferta
pels Voluntaris de ”la Caixa” a les
ONG i contraparts en conveni.

• Voluntaris: 11 el 2007.

Codesenvolupament

• Un programa que promou la participació
de les persones immigrants en la coope-
ració internacional, i que fomenta la seva
integració en la societat civil espanyola i la
relació d’aquesta amb els països d’origen.
Entre altres activitats, s’han realitzat 11
tallers de formació adreçats a associacions
d’immigrants.

Les ajudes serveixen per millorar serveis socials bàsics
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2n Concurs d’iniciatives «Joves amb
valors»

• L’Obra Social ”la Caixa” ha presentat
el 2n Concurs d’iniciatives Joves amb
valors, amb l’objectiu de promoure i
reconèixer el paper actiu dels joves en
la societat. En aquesta edició s’han
presentat 921 projectes amb un total de
8.836 joves.

• A la convocatòria d’enguany es
premiaran 34 grups finalistes, dos per
cada comunitat autònoma, dels quals se
seleccionaran quatre projectes guanya-
dors a nivell estatal, que rebran un premi
de 9.000 euros i un viatge per Europa
per conèixer altres experiències solidàries
realitzades per joves.

KitsCaixa Valors (Recurs educatiu)

• L’Obra Social ”la Caixa” ofereix a
professors i centres KitsCaixa Valors,
un nou recurs educatiu basat en els
principis d’educació en valors. Una
sèrie de materials que contribueixen
al foment de l’educació en valors
ètics i socials entre els alumnes de
8 a 12 anys.

• Es compon de tres kits. Cadascun
ofereix materials i activitats per
treballar de forma autònoma els
valors de la identitat, la convivèn-
cia i la responsabilitat.

• Els tres kits i el seu expositor se
cedeixen a les escoles que el
sol·licitin a través dels Centres
de Professors i Recursos de cada
comunitat autònoma.

Concepte
Programa específic per fomentar els va-
lors ètics i de convivència entre els joves.

Objectius
Reconèixer i potenciar la participació
dels joves en accions socials. Reconèi-
xer i potenciar el seu paper social actiu.
Promoure entre els joves els valors ètics i
de convivència.

Beneficiaris
410.156 el 2007.

Joves amb valors

Joves, molt a dir

• Programa multidisciplinar que compta
amb tallers educatius, activitats familiars,
exposició intinerant i diferents propostes
de participació adreçades a joves, famí-
lies, educadors i públic general.

• L’exposició, de 300 m2 de superfície,
destaca el paper dels joves com una part
fonamental de la societat, reafirmant el
caràcter transformador que ha caracte-
ritzat sempre la joventut. S’analitzen els
riscs i reptes dels joves d’avui i es reco-
rren els esdeveniments que han marcat
l’evolució i les idees de les generacions
del segle XX, oferint pautes de diàleg i
enteniment. La mostra ha rebut més de
300.000 visitants.

L’Obra Social ”la Caixa” promou entre els joves els valors ètics i la convivència
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• Les CiberCaixa hospitalàries són espais
situats als hospitals que tenen com a
fi nalitat minimitzar l’impacte que repre-
senta per als nens i les seves famílies
l’estada al centre hospitalari. Els nens es
poden relacionar entre ells i amb els seus
familiars en un entorn agradable i esti-
mulant que n’afavoreix el desenvolupa-
ment social i afectiu. Estan dotades amb
ordinadors amb connexió a Internet,
escàner, càmera digital, CD, programes
educatius interactius i jocs. A més, els
nens disposen d’una adreça electrònica
pròpia que els permetrà relacionar-se

Concepte
Espais ludicoeducatius situats en els hos-
pitals infantils.

Objectiu
Minimitzar l’impacte que suposa una es-
tada hospitalària prolongada en els nens
malalts i els seus familiars.

Nombre
55 CiberCaixa instal·lades.

Beneficiaris
149.793 el 2007.

CiberCaixa hospitalàries

amb els seus amics de l’escola, els seus
professors o amb altres nens ingressats
en un altre hospital. Aquells nens que no
poden desplaçar-se a la CiberCaixa dis-
posen d’ordinadors portàtils que poden
utilitzar a la seva habitació.

• En la dinamització de les CiberCaixa
col·laboren voluntaris del programa de
Voluntariat Corporatiu de ”la Caixa”
i de persones grans voluntàries.

Les CiberCaixa hospitalàries minimitzen l’impacte de l’estada a un centre hospitalari
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• Els sectors de població amb més
dificultats per accedir al mercat
d’habitatges a causa dels elevats preus
de venda/lloguer són els menors de 35
anys i els majors de 65.

• L’Obra Social ”la Caixa” ha desenvo-
lupat un programa per facilitar l’accés a
l’habitatge d’aquests col·lectius. El pro-
grama Habitatge assequible va disposar
d’una aportació el 2007 de 30 milions
d’euros. Els habitatges tenen una superfí-
cie aproximada de 40-50 m2 útils i el preu
del lloguer oscil·la entre els 140 i els 240
euros al mes. Les promocions garanteixen
l’accessibilitat i adaptabilitat.

Concepte
Promoció i gestió d’habitatges de lloguer
amb rendes assequibles per a menors de
35 anys i majors de 65.

Objectius
Contribuir a pal·liar el dèficit d’habitatges
de lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge
dels col·lectius amb majors dificultats.

Habitatges
1.084 adjudicats.

Beneficiaris
1.882.

Habitatge assequible

• L’adjudicació dels habitatges es rea-
litza amb la màxima transparència i se
sortegen davant de notari entre tots els
sol·licitants que compleixin els requisits
establerts al reglament de cada promoció.
La durada dels contractes és de 5 anys,
període prorrogable per a la gent gran.

• L’àmbit territorial del programa són
capitals de província, àrees metropoli-
tanes de grans ciutats i altres municipis
amb dèficit d’habitatges d’aquestes
característiques. El 2007, el programa
d’Habitatge assequible de l’Obra Social
”la Caixa” s’ha consolidat i ha ampliat el
nombre de promocions.

Habitatge assequible proporciona pisos de lloguer a joves i a gent gran
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Programa de suport psicosocial per
a dones i els seus fills

• Tallers de suport psicosocial que els
professionals de les xarxes d’Atenció a la
Dona poden aplicar per reforçar les capa-
citats de recuperació de les víctimes.

• El programa de sis tallers concebuts per
promoure les competències personals i
socials que ajudin les dones a:

• Superar les seqüeles de les si-
tuacions de violència de gènere i
aprendre noves formes d’afrontar els
conflictes.

• Promoure la integració social i
comunitària.

• Aconseguir una projecció de les
seves vides cap a un futur profitós i
satisfactori.

Concepte
Programa de sensibilització i interven-
ció integrat per una exposició itine-
rant, tallers escolars i un conjunt de
materials psicosocials i de divulgació
sobre el fenomen dels maltractaments
en tots els àmbits socials.

Objectius
La prevenció i la sensibilització social
davant dels maltractaments. Donar
suport i atenció a les víctimes, possibi-
litant la seva reinserció.

Beneficiaris
166.389 l’any 2007.

Violència: Tolerància zero

Exposició

• «Violència: Tolerància zero» mostra
les diferents manifestacions i conse-
qüències dels maltractaments, amb
l’objectiu de provocar la implicació
activa de tots els ciutadans en la lluita
contra la violència. El 2007, l’exposició
s’ha presentat a 21 ciutats.

• El programa de recolzament per a la
infància consisteix en una guia bàsica per
potenciar la capacitat de recuperació dels
nens afectats per situacions de violència
domèstica.

Programa educatiu

• Proposta d’activitats de participació per
a professors i educadors per abordar la
problemàtica de la violència en general i
la violència de gènere en particular amb
joves de Primària i Secundària.

El 2007 l’exposició «Violència: Tolerància zero» s’ha presentat a 21 ciutats
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• Un dels objectius principals de l’Obra
Social ”la Caixa” des dels seus inicis ha
estat enfortir la societat civil, a través
d’entitats i associacions que treballen de
forma solidària per millorar la qualitat
de vida i les possibilitats d’inserció de
col·lectius en risc d’exclusió social.

• Amb aquesta finalitat, s’organitzen
diferents convocatòries d’ajuda a entitats
sense ànim de lucre que duen a terme
projectes dirigits a persones desfavorides
socialment.

Ajudes a projectes
d’iniciatives socials

Suport a recursos residencials
d’integració social

• Concepte: Nova línia de suport
dirigida a les organitzacions socials
que ofereixen recursos residencials
transitoris a col·lectius vulnerables.

• Objectiu: Lluitar contra l’exclusió
social causada per la manca d’un
habitatge.

• Nombre d’ajudes: 72 l’any 2007.

Lluita contra la pobresa
i l’exclusió social

• Concepte: Ajuts a projectes que
promouen l’atenció a persones que
viuen situacions de desarrelament
social i tenen dificultats per cobrir les
necessitats bàsiques.

• Objectiu: Potenciar les organitza-
cions socials que treballen per donar
acolliment, acompanyament i suport
a persones en risc d’exclusió social.

• Nombre d’ajudes: 208 el 2007.

Foment del voluntariat

• Concepte: Ajudes a les entitats so-
cials que treballen amb voluntaris.

• Objectius: Fomentar el voluntariat i
reforçar les estructures de les organit-
zacions de voluntaris.

• Ajudes: 422 el 2007.

Integració social i laboral
de persones amb discapacitat

• Concepte: Ajudes a projectes
d’associacions i entitats sense
ànim de lucre de tot Espanya, amb
l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de persones amb una discapa-
citat o un trastorn mental greu.

• Objectiu: Contribuir a la integra-
ció social de les persones d’aquests
col·lectius.

• Ajudes: 333 el 2007.

Projectes d’acció social

• Concepte: Ajudes a projectes
d’associacions i entitats sense
ànim de lucre de tot Espanya, a
favor de col·lectius socialment
vulnerables.

• Objectiu: Afavorir i promoure la
qualitat de vida de persones amb
problemes de salut física o mental
i donar resposta a les necessitats
socioeducatives.

• Ajudes: 199 el 2007.

L’Obra Social dóna suport a entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de
les persones més desfavorides
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Concepte
Publicacions sobre temes i problemàti-
ques socials actuals.

Objectiu
Divulgar anàlisis rigoroses i solvents
mitjançant la publicació d’estudis de
referència en l’àmbit de la investigació
en ciències socials.

Col·lecció Estudis Socials

La Col·lecció Estudis Socials ha publicat al 2007
tres nous títols

Títols publicats

23, dels quals 3 el 2007:

• La immigració estrangera a
Espanya

• Els valors de la societat espanyola
i la seva relació amb les drogues

• Les polítiques familiars en una
perspectiva comparada

• Les dones joves a Espanya
• La família espanyola davant l’edu-

cació dels seus fills
• Vellesa, dependència i atencions

de llarga durada
• Els joves davant el repte europeu

• Espanya davant la immigració
• La política d’habitatge en una pers-

pectiva europea comparada
• La violència domèstica
• Immigració, escola i mercat de

treball
• La contaminació acústica a les nos-

tres ciutats
• Famílies cangur
• La inserció laboral de les persones

amb discapacitats
• La immigració musulmana a Europa
• Pobresa i exclusió social
• La regulació de la immigració a

Europa
• Els sistemes educatius europeus

¿crisi o transformació?
• Pares i fills a l’Espanya actual
• Monoparentalitat i infància
• L’empresariat immigrant a Espanya
• Adolescents davant l’alcohol. La

mirada de pares i mares
• Programes intergeneracionals. Cap

a una societat per a totes les edats



Programes educatius i d’investigació

Programa de beques
Investigació per a la salut
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Programes educatius i d’investigació

L’educació com a garantia
de progrés i cohesió social

L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
iniciatives i programes per contribuir a
la igualtat d’oportunitats, difondre el
coneixement i els valors positius i de
ciutadania entre els més joves, així com
utilitzar la formació com a eix bàsic en
la recerca de treball per a la reinserció
social. Amb aquesta finalitat, l’Obra
Social disposa del següent programa
de beques:

• Beques per a reclusos
• Beques nacionals
• Beques internacionals
• Beques per a periodistes

Programes educatius i d’investigació

En el curs 2007-2008, el programa de
Beques de formació professional per a
reclusos ha concedit 950 beques per
contribuir a la reinserció social i laboral
d’aquestes persones. Alhora, el 2007
l’Obra Social ”la Caixa” ha convocat
100 beques per realitzar estudis en di-
verses universitats espanyoles i 120 per
completar estudis a les millors univer-
sitats del món. També ha convocat per
segon any consecutiu beques de pràcti-
ques a l’Agència EFE per a estudiants de
periodisme.

Investigació per a la salut

El 2007, l’Obra Social ”la Caixa” ha
potenciat el programa d’investigació
biomèdica amb l’objectiu d’augmentar
la seva eficiència. Amb aquesta finalitat,
s’han firmat acords de col·laboració
amb centres d’investigació espanyols de
referència com el Centre Nacional d’In-
vestigacions Cardiovasculars i l’Institut
d’Investigació Oncològica de l’Hospital
Vall d’Hebron, perquè disposin de millors
condicions per planificar i dur a terme
projectes que millorin la qualitat de vida
de les persones. A més, l’Obra Social
continua recolzant la investigació sobre
la SIDA a través del Laboratori irsiCaixa.
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Programes educatius i d’investigació

Programa de beques

Beques per a reclusos

• Concepte: Beques remunerades
per a la formació professional en
oficis de gran demanda laboral
per a reclusos en segon o tercer
grau de condemna.

• Objectius: Contribuir a la reinser-
ció social i laboral de la població
reclusa. Normalitzar la seva situa-
ció personal i professional una
vegada fora de la presó.

• Beques: 950 durant el curs
2007-2008.

Les beques per a reclusos van
rebre el 2007 la Medalla al Mèrit
Social Penitenciari del Ministeri
de l’Interior: el guardó reconeix
el caràcter pioner de la iniciativa
desenvolupada per l’Obra Social
”la Caixa” i valora satisfactòria-
ment els resultats obtinguts amb
els reclusos participants en les dues
primeres promocions del programa.

Beques nacionals

• Concepte: Programa de beques
per cursar un màster a qualsevol
universitat espanyola.

• Objectius: Promoure el progrés
científic, la investigació i la qualifi-
cació professional dels universitaris.

• Beneficiaris: 100 beques convoca-
des l’any 2007.

Beques per a periodistes

• Concepte: Programa de beques
per a la realització de pràctiques a
l’Agència EFE destinat a estudiants
de periodisme.

• Objectiu: Afavorir l’aspecte pràctic
en la formació de joves periodistes
mitjançant la pràctica professional.

• Beneficiaris: 30 beques convoca-
des l’any 2007.

Beques internacionals

• Concepte: Programa de beques
per cursar estudis de posgrau a
l’estranger.

• Objectiu: Promoure el pro-
grés científic, la investigació i
la qualificació professional dels
estudiants als millors centres
acadèmics del món.

• Beneficiaris: 120 beques convo-
cades l’any 2007.

• 25 anys de Beques Internacio-
nals: Des de l’inici del programa
el 1982, les beques internacio-
nals de l’Obra Social ”la Caixa”
s’han convertit en un referent
d’excel·lència, tant per als millors
estudiants espanyols com per a
les empreses i les institucions que
posteriorment els contracten.

• Cinc noves beques a l’Índia:
La Fundació ”la Caixa” i Casa
Àsia financen conjuntament un
programa de beques destina-
des a cursar estudis de direcció
d’empreses en la prestigiosa
Indian School of Business de
Hyderabad. L’objectiu d’aquestes
beques és impulsar les relacions
entre Espanya i els països asiàtics
i formar directius amb coneixe-
ments específics sobre l’Índia.

Sa Majestat el Rei Joan Carles va presidir l’acte de concessió de les beques
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Programes educatius i d’investigació

Investigació per a la salut

IRSICAIXA

• Centre: Laboratori irsiCaixa a
l’Hospital Germans Trias i Pujol
(Badalona).

• Projecte: Investigació bàsica i clí-
nica sobre el SIDA, incloent l’estudi
sobre una possible vacuna.

• Objectius: Donar suport científic,
tècnic i administratiu a les activitats
coordinades amb altres equips
d’investigació catalans de vacunes
per a aquesta malaltia. Col·laborar
amb les iniciatives internacio-
nals per al desenvolupament i
l’avaluació de vacunes preventives
i terapèutiques de la SIDA.

Oncologia

• Centre: Institut d’Investigació
Oncològica de l’Hospital Vall
d’Hebron (Barcelona).

• Projecte: Implementació i desenvo-
lupament d’una Unitat de Teràpia
Molecular del Càncer.

• Objectiu: Investigar sobre el càn-
cer a nivell molecular. Donar servei
especialitzat a malalts en fase de
medicació.

• Durada: 7 anys.

Investigacions cardiovasculars

• Centre: CNIC - Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars.
Universitat Carlos III (Madrid).

• Objectiu: Promoure la investigació
cardiovascular d’alt nivell a llarg
termini. Connectar la investigació
bàsica amb l’aplicada. Fomentar
la interacció i les sinergies entre
centres, investigadors i indústria.

Unitat de Psiquiatria de l’Hospital
Vall d’Hebron (Barcelona)

• Projecte: Atenció integral al Tras-
torn Límit de Personalitat (TLP).

• Objectius: Establir un protocol es-
tricte de diagnòstic de la patologia.
Detectar amb precisió l’origen del
TLP. Adaptar el tractament a les
necessitats específiques de cada
pacient.

L’Obra Social ”la Caixa” recolza la investigació biomèdica



Programes culturals

CaixaForum Barcelona
CaixaForum Palma
CaixaForum Madrid
Centre Social i Cultural de Lleida
Centre Social i Cultural de Tarragona
Sala Girona
Art al carrer
Exposicions itinerants
Música
Debats d’actualitat-cicle d’humanitats
CaixaEscena
Patrimoni artístic de l’Obra Social ”la Caixa”
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Programes culturals

Cultura per a tothom

El 2007, s’han ultimat les obres de
CaixaForum Madrid, la nova seu de
l’Obra Social ”la Caixa” a la capital
d’Espanya.

Simultàniament s’han consolidat pro-
grames com «Art al carrer», que ha
ampliat la seva activitat. A més de les
exposicions d’Igor Mitoraj i Manolo
Valdés s’ha incorporat una nova mostra
d’escultures de Rodin.

Programes culturals

En l’àmbit musical destaca «Diversons»,
una sèrie de concerts que fomenten la
diversitat i la convivència a través de
la música. Un impuls especial han tin-
gut també els concerts familiars i els
concerts participatius del Messies de
Händel.

A més, s’ha posat en marxa el progra-
ma «CaixaEscena», que difon les arts
dramàtiques entre els alumnes de se-
cundària i subratlla el paper del teatre
en la transmissió de valors i habilitats
com l’oratòria o la memòria.

En els seus centres (CaixaForum de
Barcelona i Palma i Centres Socials i
Culturals de Tarragona, Lleida i Girona),
l’Obra Social ”la Caixa” ha programat
exposicions i concerts, cursos i confe-
rències, activitats familiars, lúdiques i
formatives, amb l’objectiu de socialitzar
la cultura i facilitar l’accés a l’art, la
música i les humanitats.

També s’han organitzat exposicions
itinerants d’art, fotografia i història que
s’exposen en espais cedits per ajunta-
ments i comunitats autònomes i que
exerceixen una important funció social
de comunicació i integració.
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Programes culturals

Inaugurat
2002.
12.000 m2.
1.675.439 visites el 2007.

Ubicació
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8,
Barcelona, a l’antiga fàbrica Casaramo-
na, un exemple modèlic d’arquitectura
industrial modernista.

Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 340
persones.
3 aules per a cursos, conferències
i altres activitats.
Laboratori de les Arts per a activitats
educatives.
Mediateca.

CAIXAFORUM
CaixaForum Barcelona

• CaixaForum Barcelona va oferir el 2007
una àmplia programació d’activitats, en-
tre les quals van destacar les exposicions
d’art. Diversos cicles de conferències,
seminaris i cursos van permetre abordar
temes relacionats amb la literatura, la
història i la societat d’avui. CaixaForum
està obert a tot tipus de públic amb
activitats educatives i familiars, concerts i
actuacions.

• El 2007, les exposicions van prestar
una especial atenció als grans mestres
de la pintura i el dibuix, a l’art con-
temporani, al disseny i a la fotografia
documental. Totes les exposicions van
anar acompanyades d’activitats comple-
mentàries.

Exposicions

• Jean-Honoré Fragonard (1732-1806).
Orígens i influències. De Rembrandt al
segle XXI

• El món d’Anglada Camarasa
• Hashem el Madani: retrats d’estudi
i passeigs fotogràfics
• Escolta amb els teus ulls. Entre llen-
guatge i percepció
• William Hogarth
• Lee Friedlander
• FotoPres’07
• Agatha Ruiz de la Prada. Color, dibuixos
i vestits
• L’escultura en els temples indis. L’art de
la devoció
• Passió pel dibuix. De Poussin
a Cézanne. Obres mestres de la Col·lecció
Prat
• Càndida Höfer a Portugal
• Chaplin en imatges
• Modernisme-modernitat

Espai Montcada

• Situat a la planta 1 de CaixaForum, en
aquest espai s’organitzen exposicions
de creadors contemporanis des d’una
perspectiva innovadora.

• Escenaris: Cicle d’exposicions de
Johanna Billing, Wilhelm Sasnal i David
Altmejd.

Humanitats

• CaixaForum organitza conferències,
debats, cursos i tallers.

• Mestres contemporanis. Més enllà
de la melancolia i abans de la utopia

• Els mites artúrics. De Chrétien de
Troyes fins als nostres dies

• Com ens venen les notícies?
• Les vivències de la mort. La realitat

de la mort
• A l’entorn d’Homer: la Ilíada i

l’Odissea
• El món des d’aquell costat
• Frontisses del segle xx

CaixaForum Barcelona
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Inaugurat
1993.
4.000 m2.
408.923 visites el 2007.

Ubicació
Plaça Weyler, 3, a l’antic Gran Hotel
de Palma, un dels edificis modernistes
més emblemàtics de la ciutat.

Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
1 auditori amb capacitat per a 163
persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

CaixaForum Palma

• CaixaForum Palma és un centre cultural
i social amb una gran presència en la
vida de les Illes Balears, i més concreta-
ment de la ciutat de Palma. Programa
d’exposicions i concerts acompanyats
d’activitats complementàries.

Exposicions

• Pentinar la mort. Rituals de vida i mort
a la prehistòria de Menorca
• Cultures del món. Col·leccions del Mu-
seu Nacional de Dinamarca
• Històries animades
• El món d’Anglada Camarasa
• L’estètica d’Anglada Camarasa
• Alberto Giacometti a la col·lecció
Klewan
• Lee Friedlander
• Entre Picasso i Dubuffet. Col·lecció Jean
Planque
• Chillida. 1980-2000

Humanitats

• Joves. Un cicle d’activitats a l’entorn
de la joventut d’avui, les seves actituds i
comportaments
• Trastorns, deficiències i límits de les
malalties del cervell, de la conducta i de
la ment
• Religions i drets humans
• V Curs de l’Aula d’Humanitats: mites,
contes i faules a la Grècia Antiga
• XI Curs de pensament i cultura clàssica
• Polítiques públiques d’atenció a les
persones en situació de risc social: La
nova Llei de Dependència

Música

• Diversons
• Temporada de concerts de repertori
clàssic, barroc i música celta
• Cine i música

Ciència i medi ambient

• Exposició permanent Aquí, planeta terra

• CaixaForum Palma disposa d’una sala
d’exposicions permanent dedicada al
pintor Hermen Anglada Camarasa.

CaixaForum Palma
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Inauguració
13 de febrer de 2008.
10.000 m2.

Ubicació
Paseo del Prado, 36.

Instal·lacions
2 sales d’exposicions.
Auditori amb més de 311 places.
5 espais polivalents i educatius.

CaixaForum Madrid

• El 2007 han continuat les obres
del nou CaixaForum de la Fundació
”la Caixa” a Madrid. El projecte és obra
del estudi d’arquitectura Herzog i De
Meuron, a partir de la recuperació de
l’antiga Central Eléctrica del Mediodía,
un dels pocs exemples d’arquitectura
industrial del modernisme a Madrid.

• El nou centre ocupa 10.000 m2,
amb gairebé 2.000 m2 dedicats a sales
d’exposició. Està organitzat en 2 plan-
tes sota rasant i 4 plantes més «flo-
tants» sobre una nova plaça pública de
2.500 m2.

• A partir de la seva inauguració el febrer
de 2008, Madrid disposarà d’un nou
Centre Social i Cultural per a tothom, un
lloc on l’actualitat social i les diferents
manifestacions artístiques tindran un
punt de trobada, un espai on conviuran
la tradició i la modernitat.

CaixaForum Madrid
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Inaugurat
1989.
1.835 m2.
97.270 visites el 2007.

Ubicació
Avinguda Blondel, 3, Lleida.

Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
1 auditori amb capacitat per a 230
persones.
2 espais educatius i/o polivalents.

CENTRES SOCIALS I CULTURALS
Centre Social i Cultural de Lleida

• El 2007, el Centre Social i Cultural de
Lleida va dedicar les seves activitats a
l’art, la fotografia, el teatre, la poesia
i la narració, la música, el cinema i la
creació multimèdia. Les exposicions es
van acompanyar de visites dinamitza-
des i comentades per al públic general,
famílies i grups escolars.

Centre Social i Cultural de Lleida

Exposicions

• Willy Ronis
• Històries animades
• Alberto Giacometti a la col·lecció
Klewan
• Àngel Jové. Cristòfol Pavese.
1908-2008
• Intervencions en el vestíbul: Suprafic-
cions

Humanitats

• Reptes de la globalització econòmica
• Grans figures de l’antiguitat greco-
llatina
• Biografies: la vida en cins sentits

Música

• Diversons
• Temporada de jazz
• Sincrònic 2007
• Concerts familiars
• Cine i música
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Inaugurat
2001.
1.429 m2.
136.065 visites el 2007.

Ubicació
C/ Cristòfol Colom, 2, Tarragona.

Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
1 auditori amb capacitat per a 177
persones.
3 espais educatius i/o polivalents.

Centre Social i Cultural de Tarragona

• El 2007, el Centre Social i Cultural
de Tarragona va compaginar l’interès
envers el passat amb les manifestacions
més actuals de la cultura urbana. En la
seva programació hi van destacar les
propostes de creuament entre l’art i
el pensament, la música i la imatge. A
l’entorn de les exposicions, que van ser
un dels plats forts de la programació,
es van organitzar nombroses activitats
participatives.

Exposicions

• Entre Picasso i Dubuffet. Col·lecció
Jean Planque
• Un dia a Mongòlia
• La col·lecció en el vestíbul/mirant una
obra de la col·lecció
• Art multimèdia: Il·lustració+música
• Art digital i cultura urbana: Tarragona
urbana

Humanitats

• Tarraco viva
• Religions universals: Islam, cristianis-
me i les religions de l’Índia
• Reptes de la globalització econòmica

Música

• Diversons
• Festival de Dixieland
• Cine i música
• Taller redescubrim les obres mestres

Ciència

• Rastres i restes dels nostres ancestres
• Tardes de ciència

Vestíbul del Centre Social i Cultural de Tarragona
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Inaugurada
1997.
248 m2.
51.132 visites el 2007.

Ubicació
C/ Sèquia, 5, Girona.

Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
1 espai educatiu i/o polivalent.

Sala Girona

• La Sala Girona és un espai cultural,
que ofereix exposicions, conferències,
activitats educatives, familiars i socials.
Les exposicions es van acompanyar de
visites dinamitzades i visites comen-
tades per a públic general, famílies
i grups escolars. També ha organit-
zat nombroses activitats de ciència i
mediambient i socials. L’any 2007 s’ha
incorporat una nova sala-taller per
realitzar activitats educatives.

Exposicions

• Alberto Giacometti a la col·lecció
Klewan
• Cultures del món. Col·leccions del
Museu Nacional de Dinamarca
• Henri Cartier-Bresson

Humanitats

• Reptes de la globalització econòmica
• Cap a una vida de més qualitat
• Transformacions, deficiències, límits i
malalties del cervell, de la conducta i de
la ment

Sala Girona
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Programes culturals

Exposicions
3.

Ciutats
12.

Visites
7.818.000.

Art al carrer

• Amb el programa d’Art al Carrer de
l’Obra Social ”la Caixa”, les principals
capitals espanyoles es converteixen
en galeries a cel obert, en les quals
s’exposa l’obra recent d’artistes que
treballen per donar un nou sentit a
l’escultura monumental. Trencar les
barreres entre l’art i la ciutadania és un
dels objectius d’aquest programa.

• Auguste Rodin. En els anys del
canvi de segle, Auguste Rodin
(1840-1917) va inaugurar una nova
manera d’interpretar el cos humà.
Un dels camps en el qual la seva
aportació va ser més decisiva va ser
el de l’escultura pública. L’exposició
d’Art al Carrer presenta set obres de
Rodin, entre les quals hi figuren El
pensador i diversos estudis per a Els
burgesos de Calais.

Itinerància 2007: Màlaga i Palma
de Mallorca.

• El mite perdut. L’exposició d’Igor
Mitoraj presenta a carrers i places de
les nostres ciutats imatges enig-
màtiques de déus, herois i figures
mitològiques que interroguen els
ciutadans.

Itinerància 2007: Sevilla, Barcelona,
Sant Sebastià, A Coruña i Almeria.

• Manolo Valdés. Pintor i escultor
espanyol establert a Nova York,
Manolo Valdés ha recreat lliurement
en tres dimensions grans temes de
la història de l’art.

Itinerància 2007: Valladolid, Còr-
dova, València, Palma de Mallorca i
Sevilla.

Auguste Rodin a Màlaga
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Programes culturals

Exposicions i activitats
122.

Ciutats
114.

Visites
569.604.

Exposicions itinerants

• L’Obra Social ”la Caixa” organitza
també exposicions itinerants que es
presenten per tota la geografia espa-
nyola.

• Una part d’elles estan dedicades a
l’art i la fotografia com ara FotoPres’07,
Cultures del Món. Col·leccions del
Museu Nacional de Dinamarca, Entre
Picasso i Dubuffet. Col·lecció Jean Plan-
que, Dissenyadors per a un mite. Home-
natge a Toulouse-Lautrec o Rafael Masó
i Valentí, arquitecte (1880-1935).

• Altres exposicions van ser de tema històric
com per exemple Europa va ser camí, La
ciència en el món andalusí, Els Millares.
Una civilització mil·lenària i Els Íbers. O
divulgatives com la Col·lecció de Numis-
màtica de ”la Caixa”, que mostra la his-
tòria monetària espanyola des de l’època
ibèrica a la Guerra Civil.

• Es tracta d’exposicions divulgatives,
per a tots els públics, que s’acompanyen
d’activitats complementàries adreçades
a les famílies i a les escoles. Algunes
d’aquestes exposicions, com la que es
dedica al certamen FotoPres, tenen una
gran tradició i han contribuït de manera
molt important a la difusió del fotoperio-
disme contemporani.

• Entre les novetats que s’han presentat
aquest any en diferents ciutats destaca
l’exposició Pablo Gargallo al seu museu.

Pablo Gargallo al seu museu

Una oportunitat d’examinar el
conjunt de la producció de Pablo
Gargallo  des dels anys de formació
a Barcelona fins a la seva desaparició
prematura el 1934, a partir dels fons
del Museu Gargallo de Saragossa.

Itinerància 2007: A Coruña,  Las Pal-
mas, Salamanca i Santander.
Visitants: 38.938.

Catàleg de l’exposició «Gargallo en su museo»
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Programes culturals

• La música i les seves diferents manifesta-
cions ocupa un lloc destacat en la progra-
mació cultural de l’Obra Social ”la Caixa”.

Diversons. Música per a la inte-
gració

Convocatòria de l’Obra Social
”la Caixa” oberta a intèrprets de
músiques del món d’arrel o inspiració
tradicional. Es prioritza la utilització
d’instruments acústics i la reinter-
pretació del repertori tradicional,
la joventut dels artistes i el fet que
siguin poc coneguts.

Concerts realitzats: 209.
Poblacions: 68.
Assistents: 111.632.

Concerts participatius El Messies

Interpretacions multitudinàries de
l’oratori El Messies de Händel en
espais emblemàtics. En cada concert,
cantants amateurs van participar en la
interpretació d’algunes parts corals de
l’obra junt a orquestres professionals
de prestigi internacional.

• El 2007 s’han celebrat 13 concerts
participatius: dos a Barcelona, València,
Granada i Sant Sebastià; un a Palma
de Mallorca, Madrid, Santiago de
Compostel·la, Sevilla i Valladolid.

Concerts institucionals

L’Obra Social ”la Caixa” promou
actuacions de formacions musicals de
renom en diverses localitats espanyo-
les. Es tracta de concerts distingits per
la qualitat dels artistes o la importàn-
cia del repertori.

• El 2007 va destacar especialment la
Passió segons Sant Joan, de J.S. Bach a
la Catedral Nova de Lleida i els concerts
celebrats a Formentera, Girona, Almeria
i Màlaga.

Altres activitats musicals

• Concerts escolars i familiars.
• Cicle de 38 concerts de «L’Orquestra
Simfònica del Vallès a les Universitats»
dirigit a estudiants de 9 universitats.
• Cursos de música i música per a expo-
sicions: els centres socials i culturals de
l’Obra Social ”la Caixa” han millorat la
seva oferta cultural amb noves propostes
en forma de cicles de concerts, sessions de
música filmada, conferències i cursos de
divulgació musical.
• Els festivals Música Antiga i Músiques del
Món, creats per la Fundació ”la Caixa”, es
van celebrar el 2007 en coproducció amb
l’Auditori de Barcelona.

Música

Músiques d’arrel tradicional al festival Diversons
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Concepte
Programa de seminaris i cicles de
conferències.

Objectius
Tractar temes relacionats amb l’ac-
tualitat internacional, les fronteres
entre art i ciència i l’art del segle XX

amb la participació d’experts inter-
nacionals.

Activitats
438.

Beneficiaris
65.590 l’any 2007.

Debats d’actualitat-cicle d’humanitats

• El 2007 l’Obra Social ”la Caixa” ha
realitzat cicles de conferències i seminaris
en els seus centres socials i culturals, de
les que s’informa en l’apartat correspo-
nent, i en diferents espais cedits per les
administracions públiques.

Cicles de conferències

• Diàlegs sobre drets humans i seguretat
jurídica a Iberoamèrica. Organitzats per
l’Obra Social ”la Caixa” i el Centre Rei
Juan Carlos I d’Espanya de la Universitat
de Nova York i dirigits pel magistrat-jutge
Baltasar Garzón. Van comptar amb les
intervencions, entre d’altres, del president
del Govern d’Espanya, José Luis Rodrí-
guez Zapatero; de la secretària d’Estat
per a Iberoamèrica, Trinidad Jiménez; del
ministre d’Assumptes Exteriors i Coope-
ració, Miguel Ángel Moratinos; del premi
Nobel de Literatura, José Saramago, i de
la vicepresidenta del Govern d’Espanya,
María Teresa Fernández de la Vega.

• Altres cicles destacats:
• El diàleg entre la ciència i la religió

en la cultura actual. Coordinat pel
físic David Jou, va comptar amb
intervencions del mateix David Jou,
Pilar Núñez-Cubero, Adolf Tobeña
i Manuel García Doncel.

• Mirar l’art del segle xx amb els ulls
del xxI. Seminari dirigit pel crític
Carles Guerra: l’art de la globalit-
zació, l’art en l’era de l’espectacle,
la societat de consum i la vida
quotidiana de les ciutats.

• Pablo Gargallo i la construcció del
buit. Entorn de l’exposició Garga-
llo al seu museu es va organitzar
un seminari, a càrrec de Rafael
Ordóñez Fernández, en el qual es
va tractar l’obra de Gargallo en el
marc de les avantguardes i la seva
contribució a l’escultura contem-
porània.

José Luis Rodríguez Zapatero i el jutge Baltasar Garzón al cicle sobre drets humans i seguretat jurídica a Iberoamèrica
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Concepte
Programa d’iniciació al teatre.

Objectius
Potenciar les possibilitats educatives de
les arts escèniques entre els estudiants
de secundària.

Activitats
809.

Beneficiaris
60.542 l’any 2007.

CaixaEscena

• Amb CaixaEscena, l’Obra Social
”la Caixa” dóna suport a les persones
que realitzen activitats teatrals en els
centres educatius, i els proporciona di-
versos materials: proposta de texts clàs-
sics, vestuari, escenografies, attrezzo,
música i maquillatge. Una bibliografia
amb suggeriments i orientacions, a més
d’una aula virtual i la tutela contínua
d’experts, complementen aquest versàtil
programa.

• Durant el curs 2006-2007 el programa
s’ha dut a terme de manera experimental
a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes
Balears, Comunitat de Madrid, Andalusia
i Galícia, amb un total de 114 centres ins-
crits i la participació de 2.589 estudiants.

• Els diferents grups han preparat
representacions a escoles, centres de la
Fundació ”la Caixa” i en diferents teatres
i auditoris.

CaixaEscena fomenta el paper del teatre en l’adquisició d’hàbits d’expressió i oratòria
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Patrimoni artístic de l’Obra Social ”la Caixa”

• El patrimoni artístic de l’Obra Social
”la Caixa” es compon de prop de 9.000
obres i està format per tres col·leccions
diferenciades: Col·lecció d’Art Contem-
porani, Col·lecció Anglada Camarasa
i Col·lecció d’Obra Gràfica. També
forma part d’aquest patrimoni un fons
d’obres d’art que es troben instal·lades
en dependències de treball i espais d’ús
públic de ”la Caixa”.

Una de les obres de la Col·lecció Anglada Camarasa

Col·lecció d’Art Contemporani de
la Fundació ”la Caixa”

Creada a mitjan anys vuitanta, s’ha
convertit en un punt de referència
del col·leccionisme internacional.
Compta amb més de 700 obres
clau de la creació artística nacional
i internacional dels últims vint-i-cinc
anys.

Col·lecció d’Obra Gràfica

La Col·lecció d’Obra Gràfica està
formada per 4.400 gravats d’artistes
espanyols i estrangers.

Col·lecció Anglada Camarasa

El 1988, la Fundació ”la Caixa” va
adquirir una extraordinària col·lecció
de dibuixos, pintures i objectes,
que permeten recrear la manera
de veure el món d’aquest artista
singular.

• Al llarg del 2007, la col·lecció d’Art Con-
temporani de la Fundació ”la Caixa” s’ha
presentat a la Xina, Polònia i Romania.

• També s’han organitzat exposicions
temàtiques a diverses ciutats espanyoles,
entre les quals destaquen les dedicades
als gravats de Rufino Tamayo o l’obra
d’Antoni Tàpies i Perejaume.

• CaixaForum Palma i CaixaForum Bar-
celona han presentat també una gran
retrospectiva d’Anglada Camarasa.



Programes de medi ambient i ciència

Conservació d’espais naturals i reinserció social
Centre de comandament avançat (PMA)
”la Caixa” a favor del mar
CosmoCaixa Barcelona
CosmoCaixa Madrid
Exposicions itinerants
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Programes de medi ambient i ciència

Respecte al medi ambient
i divulgació científica

La preservació del medi ambient centra
una de les grans línies d’actuació de
l’Obra Social ”la Caixa”. El 2007, el pro-
grama de Conservació d’Espais Naturals
i Reinserció Social s’ha consolidat a tota
Espanya amb la firma de convenis de
col·laboració amb totes les comunitats
autònomes, la realització de 561 projec-
tes i la inserció laboral de 619 persones
en risc d’exclusió.

El programa ”la Caixa” a favor del mar,
que té com a objectius contribuir a la
conservació dels ecosistemes marins del
litoral espanyol i fomentar l’educació
mediambiental, ha vist incrementada la

Programes de medi ambient i ciència

seva capacitat d’acció amb un nou veler
oceanogràfic, l’Íbero, i dues aules mòbils
de sensibilització ambiental que acom-
panyen per terra els vaixells del progra-
ma. Al llarg de 2007, ”la Caixa” a favor
del mar ha recorregut 10.162 milles
marines i visitat 66 ports.

A més, en el marc dels acords de col-
laboració que l’Obra Social manté amb
totes les comunitats autònomes, l’entitat
va lliurar a Madrid la primera unitat de
centre de comandament avançat (PMA,
puesto de mando avanzado), un vehi-
cle plenament equipat per a la gestió
d’emergències i catàstrofes. El programa
preveu dotar totes les comunitats autò-
nomes amb PMA el pròxim any.

El 2007, l’Obra Social ha continuat amb
la seva important tasca de divulgació
del coneixement científic a través de les
activitats desenvolupades en els Museus
de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona
i Madrid que, conjuntament, han rebut
3,8 milions de visites. Les exposicions
itinerants i les activitats de medi ambient
i ciència de l’Obra Social ”la Caixa” han
visitat 76 ciutats espanyoles rebent el su-
port d’un nombrós públic a tot Espanya.
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Concepte
Programa de conservació i protec-
ció integral dels espais naturals de
tot Espanya, en el qual intervenen
persones de col·lectius socialment
desfavorits.

Objectius
Contribuir a la protecció i gestió
sostenible dels espais naturals a
tot Espanya afavorint la reinserció
social i laboral de col·lectius en risc
d’exclusió.

Projectes
561 l’any 2007.

Beneficiaris
619 l’any 2007.

Conservació d’espais naturals
i reinserció social

• La iniciativa es va posar en marxa el
març de 2005 amb la firma d’un primer
acord amb la Diputació de Barcelona.
Actualment, l’Obra Social ”la Caixa” ha
fi rmat ja convenis de col·laboració amb
totes les comunitats autònomes.

• Les línies d’actuació inclouen pro-
jectes relacionats amb la restauració
de les àrees degradades, la protecció
d’espais fluvials i formació de ribera,
la recuperació d’aiguamolls, la preven-
ció d’incendis, la millora d’hàbitats i
paisatges naturals, la preservació de la
biodoversitat i la investigació i difusió
dels valors mediambientals.

Vehicle Centre de comandament avançat de la Comunitat de Madrid

• La funció del centre de comandament
avançat és oferir suport logístic en el lloc
del sinistre, integrant tots els sistemes a fi
de poder disposar de la major informació
possible, perquè el cap d’operacions o,
en el seu cas, els membres dels diferents
cossos operatius en un gabinet de crisi,
puguin prendre les decisions necessàries.

Concepte
Vehicle que integra un centre de
comandament avançat per centra-
litzar tota l’operativa d’actuació en
situacions d’emergència.

Objectius
Fer possible el desplaçament d’un
centre de coordinació d’emergències
al lloc del sinistre per minimitzar-ne les
seves conseqüències en cadascuna de
les comunitats autònomes.

Lliurament de vehicles a totes les co-
munitats autònomes durant el període
2007-2008.

Centre de comandament
avançat (PMA)
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2 aules mòbils d’educació ambiental

Instal·lades en camions articulats de gran
tonatge, les aules mòbils acompanyen per
terra els velers científics del programa.
Cada aula mòbil desenvolupa un progra-
ma educatiu amb l’objectiu d’informar
i conscienciar els més joves sobre la
importància de conservar la biodiversitat
marina, així com les possibles solucions
per intentar pal·liar la seva degradació.

• Robot submarí.
• Sistema de posicionament dinàmic.
• Algunes de les actuacions del pro-
grama realitzades el 2007 són:

Campanya científica de rescat, recu-
peració i reintroducció de tortugues
mediterrànies 2007

Durant la campanya de rescat de
tortugues atrapades als hams de
palangre en aigües de la Mediterrània
occidental, que coincideix amb la mi-
gració anual de les tortugues babaues,
l’equip científic de l’Íbero ha treballat
estretament amb els pescadors per
recuperar i reintroduir en la seva àrea
d’infl uència 79 exemplars d’aquesta
espècie en perill d’extinció.

Mapa acústic del litoral català

Durant 3 mesos i recorrent 500 mi-
lles nàutiques al llarg de tota la costa
catalana, un equip científic del Laboratori
d’Aplicacions Bioacústiques de la Univer-
sitat de Barcelona ha realitzat mesura-
ments acústics en 102 punts per registrar
els nivells de soroll submarí.
El mapa és una valuosa eina educativa
i de conscienciació sobre la conservació
dels ecosistemes marins que alerta, a
més, de les conseqüències d’un excés de
soroll a la vida dels cetacis.

Concepte
Programa de sensibilització i educació
ambiental, investigació científica i
recuperació d’animals marins.

Objectius
Contribuir a la conservació dels eco-
sistemes marins del litoral espanyol.
Fomentar l’educació mediambiental i la
investigació científica en l’àmbit marí.

Equips principals
2 vaixells oceanogràfics (Íbero i Vell Marí).
2 aules mòbils d’educació ambiental.

Beneficiaris
27.602 el 2007.

”la Caixa” a favor del mar

El vaixell oceanogràfic Íbero del programa «”la Caixa” a favor del mar»

• El 2007, «”la Caixa” a favor del
mar» s’ha dotat de nous equips, entre
els quals destaquen:

Vell Marí i Íbero

Dos vaixells oceanogràfics, equipats
amb un quiròfan veterinari complet
i els materials adequats tant per a
l’albirament i rescat d’animals marins
en alta mar, com per a la realització
d’estudis d’investigació científica.

El 2007, el nou vaixell Íbero ha iniciat una
singladura de dos anys que el portarà a
recórrer 10.000 milles marines per la Me-
diterrània occidental, les Illes Balears, les
Illes Canàries i el litoral atlàntic espanyol.
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• L’any 2007, CosmoCaixa Barcelona
ha rebut 2.458.832 visites, la qual cosa
representa un increment del 22% res-
pecte de l’any anterior. Les instal·lacions,
espais singulars, exposicions i serveis
de CosmoCaixa Barcelona han con-
vertit aquest museu de la ciència en
un referent europeu en el camp de la
divulgació científica i en un nexe d’unió
entre el coneixement i la gent de totes
les edats. A més dels seus espais per-
manents, CosmoCaixa Barcelona ofereix
una programació científica i educativa
d’exposicions, tallers, conferències,
cursos i debats en què participen experts
de tot el món.

Inaugurat
2004.
50.000 m2.

Visites el 2007
2.458.832.

Ubicació
C/ Teodor Roviralta, 47-51, Barcelona.

Instal·lacions
4 sales d’exposicions temporals.
7 aules i sales polivalents.
Auditori i Àgora.
Plaça de la Ciència.

Exposicions i espais permanents
Bosc inundat.
Mur geològic.
Història de la Matèria.
Planetari i Estació Meteorològica.
Clik i Flash.
Planetari Bombolla.
Toca, toca!

CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa Barcelona

Exposicions temporals

La història més bella del Cosmos...
o l’aparició i evolució de les for-
mes vives

Nova exposició inaugurada el desem-
bre de 2007.

Una exposició sobre la Història de
la Vida a partir dels seus testimonis
directes: els fòssils.

Física i Música

Els fonaments físics de la música i
l’aplicació dels coneixements científics
en la fabricació de nous instruments.

Ecodisseny

Sis propostes per incorporar criteris
ambientals de sostenibilitat al disseny
de mobiliari urbà.

Viu la diferència. El tresor més
valuós dels últims mil milions
d’anys

Una extraordinària col·lecció
d’història natural i objectes fabri-
cats per l’home que serveixen per
presentar els quatre principis (ètic,
estètic, econòmic i científic) pels
quals és imprescindible preservar la
biodiversitat del planeta.
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• CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de
l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, con-
tinua consolidant-se, amb un increment
del 24% de visites respecte de l’any 2006,
com un punt de trobada de referència en-
tre la ciència i els ciutadans. A més de les
seves exposicions permanents, CosmoCaixa
Madrid ofereix una programació científica
i educativa d’exposicions, tallers, conferèn-
cies, cursos i debats en què participen
experts de tot el món.

Inaugurat
2000.
11.000 m2.

Visites el 2007
1.378.742.

Ubicació
Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas (Madrid).

Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes /Auditori.
Sala de la Matèria (exposició permanent).
Planetari i Planetari Bombolla.
Clik dels nens.
Toca, toca!
Explora.

CosmoCaixa Madrid

• Durant l’any 2007 CosmoCaixa ha orga-
nitzat un centenar d’activitats científiques:
activitats d’iniciació a diferents disciplines
del coneixement, trobades entre especia-
listes i cicles de conferències sobre temes
d’actualitat.

Exposicions temporals

Núm3ros!

Un recorregut per la història dels nú-
meros des dels temps més remots fins
a l’actualitat.

Tecnologia comparada

Un viatge de 2.000 anys per la cièn-
cia i la tecnologia que contraposa
les troballes de les antigues cultures
precolombines i els descobriments
actuals.

Cinc artistes davant
del Triceràtops

La visió de cinc il·lustradors cientí-
fi cs d’un fòssil del cretaci. El públic
visitant pot participar en l’exposició
amb els seus propis dibuixos.

CosmoCaixa Madrid
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Exposicions i activitats
82.

Ciutats
76.

Visites
865.069.

Exposicions itinerants

• L’Obra Social ”la Caixa” dissenya i orga-
nitza exposicions temporals amb continguts
científics i mediambientals que viatgen
per tot Espanya. Objectiu: Volar!, Energia.
Mou-te per un futur sostenible i Orígens.
Cinc fites en l’evolució humana, són algu-
nes de les mostres que han recorregut la
geografia i a les quals durant 2007 s’han
incorporat noves exposicions com:

El bosc

• Concepte: Els boscos són els
ecosistemes terrestres amb major
biodiversitat del món.

• Objectius: Sensibilitzar la ciu-
tadania sobre la necessitat de
conservar els boscos. Transmetre
la idea de que és possible explo-
tar un bosc sense afectar la seva
conservació, és a dir, de forma
sostenible.

• Itinerància 2007: Amposta,
Balaguer, Banyoles, Cardona,
Puigcerdà, Ripoll i Solsona.

• Visites: 27.717 el 2007.

Paisatges neuronals

• Concepte: Exposició organitzada
amb motiu del centenari de la con-
cessió del Premi Nobel de Medicina
i Fisiologia a Santiago Ramón y
Cajal a través de 74 imatges cientí-
fi ques relacionades amb el sistema
nerviós realitzades amb tècniques
d’avantguarda per neurocientífics
de tot el món.

• Objectius: Mostrar l’evolució del
coneixement del sistema nerviós
des dels temps de Cajal fins als
nostres dies.

• Itinerància 2007: Conca i Valla-
dolid.

• Visites: 34.374 el 2007.

Exposició «El Bosc»





Dades de l’Obra Social 2007

Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”
Estats financers de l’Obra Social ”la Caixa”
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Dades de l’Obra Social 2007

President
Isidre Fainé Casas

Vocals
Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Manuel Raventós Negra

Marta Domènech Sardà

Javier Godó Muntañola

Immaculada Juan Franch

Justo B. Novella Martínez

Magí Pallarès Morgades

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

President

Isidre Fainé Casas

Vicepresidents

Ricard Fornesa Ribó (Vicepresident 1r)

Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Joan Maria Nin Génova

Patrons*

Ramon Balagueró Gañet

M. Amparo Camarasa Carrasco

Josep F. de Conrado i Villalonga

Marta Domènech Sardà

Manuel García Biel

Javier Godó Muntañola

Immaculada Juan Franch

Juan José López Burniol

Comissió d’Obres Socials

Patronat de la Fundació ”la Caixa”

Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”
a 31 de desembre de 2007

Montserrat López Ferreres

Amparo Moraleda Martínez

Miquel Noguer Planas

Justo B. Novella Martínez

Vicenç Oller Compañ

Magí Pallarès Morgades

Alejandro Plasencia García**

Manuel Raventós Negra

Leopoldo Rodés Castañé

Luis Rojas Marcos

Lluc Tomás Munar

Francesc Tutzó Bennasar

Josep Vilarasau Salat (President d’honor)

Nuria Esther Villalba Fernández

Josep Francesc Zaragozà Alba

Direcció General

Director General de ”la Caixa”

Joan Maria Nin Génova

Director Executiu de l’Obra Social
Josep F. de Conrado i Villalonga*

Director General
Josep F. de Conrado i Villalonga*

Secretari (no patró)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no patró)
Óscar Calderón de Oya

* A partir de l’1 de març de 2008: Jaume Lanaspa Gatnau

** A partir de l’1 de març de 2008, acaba la seva activitat
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Liquidació del pressupost de
l’Obra Social de l’exercici 2007

PROGRAMES EN MILERS D’EUROS

Programes socials 255.720
Programes medi ambient i ciència 60.734
Programes culturals 58.706
Programes educatius i investigació 23.429
Total 398.589

Estats financers de l’Obra Social ”la Caixa”

Relació d’actius i passius de l’Obra Social

a 31 de desembre de 2007, després de la liquidació del pressupost i abans de l’aplicació del benefici de ”la Caixa”
de l’exercici 2007, en milers d’euros

Actiu
Circulant 223.156
Disponible 600
Comptes a cobrar 151
Altres aplicacions -”la Caixa” 222.405
Inversions Financeres 88.572
Fix 355.401
Immobilitzat 469.600

Solars i immobles 324.068
Mobiliari i instal·lacions 145.532

Fons d’amortització (114.199)
Immobles (62.575)
Mobiliari i instal·lacions (51.624)

Total 667.129

Passiu
Circulant 194.371
Despeses diferides a pagar 89.428
Altres comptes a pagar 1.541
Fundació ”la Caixa” 103.402
Recursos Propis de l’Obra Social 472.758
Fons de l’Obra Social 28.785
Reserves de l’Obra Social 443.973

Total 667.129

Pressupost de l’Obra Social
per a l’exercici 2008

PROGRAMES EN MILERS D’EUROS

Programes socials 306.322
Programes medi ambient i ciència 82.852
Programes culturals 79.081
Programes educatius i investigació 31.745
Total 500.000
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DADES MÉS RELLEVANTS DEL GRUP ”LA CAIXA”

Informació Financera
VARIACIÓ

Imports en milions d’euros 2007 2006 ABSOLUTA EN %

Actiu total 248.496 209.123 39.373 18,8
Volum total de Negoci Bancari 385.639 337.260 48.379 14,3

Crèdits sobre clients 161.789 139.765 22.024 15,8
Recursos totals de clients 223.850 197.495 26.355 13,3

Resultat atribuït al Grup ”la Caixa” 2.488 3.025 (537) (17,8)
Resultats extraordinaris 477 1.520 (1.043) (68,7)
Resultat recurrent del Grup ”la Caixa” 2.011 1.505 506 33,5

Ràtio d’eficiència recurrent (en %) 42,9 47,9 (5,0)

Cartera de valors de renda variable:
• Valor de mercat de les societats cotitzades 21.918 18.480 3.438 18,6
• Plusvàlues latents de les societats cotitzades 12.033 9.976 2.057 20,6

Patrimoni net 20.953 14.429 6.524 45,2

Fons propis 14.418 10.769 3.649 33,9

Coeficient de solvència (Ràtio BIS) (en %) 12,1 11,5 0,6
Tier 1 (en %) 9,8 8,3 1,5
Core capital (en %) 8,0 6,2 1,8

ROE (Resultat atribuït recurrent / Fons propis mitjans) (en %) 19,4 19,5 (0,1)
ROA (Resultat net recurrent / Actius totals mitjans) (en %) 1,0 0,9 0,1
RORWA (Resultat net recurrent / Actius ponderats per risc) (en %) 1,5 1,4 0,1

Ràtio de morositat (en %) 0,55 0,33 0,22
Cobertura de la morositat (en %) 281,1 444,4 (163,3)

Nombre

Clients – ”la Caixa” 10.483.337 10.083.517 399.820 4,0
Empleats – ”la Caixa” 24.233 23.229 1.004 4,3

– Grup ”la Caixa” 26.342 25.241 1.101 4,4
Oficines – ”la Caixa” 5.480 5.186 294 5,7
Terminals d'autoservei – ”la Caixa” 8.011 7.493 518 6,9
Parc de targetes – ”la Caixa” 9.809.109 9.007.335 801.774 8,9
Línia Oberta – Canal d’Internet ”la Caixa”

– Clients totals 4.952.808 4.307.341 645.467 15,0
– Clients operatius 2.307.491 1.949.783 357.708 18,3
– Operacions 1.193.508.749 864.466.811 329.041.938 38,1

Responsabilitat Corporativa
Contribució directa de l’activitat de ”la Caixa” al PIB espanyol 0,43% 0,38% 0,05 13,1
Diversitat: % homes / dones de la plantilla 54/46 56/44
Total inversió en formació (milions d’euros) 13,9 12,6 1,3 10,3

Nre. de projectes finançats d’acord amb els Principis d’Equador 28 –

Nre. d’empleats participants del programa de Voluntariat Corporatiu 2.107 1.450 657 45,3

Nre. de microcrèdits finançats 3.099 635 2.420 381

Obra Social
Imports en milions d’euros
Pressupost de l’Obra Social de 2008 i Liquidació 2007 500 399 101 25,3

Programes de la Fundació ”la Caixa” – Exercici 2007 ACTIVITATS, SERVEIS
I COL·LABORACIONS

ASSISTENTS, USUARIS
O BENEFICIARIS

NOMBRE % NOMBRE %

Programes socials 14.808 32,6 7.822.868 31,7
Programes medi ambient i ciència 6.226 13,7 4.830.602 19,6
Programes culturals 5.548 12,2 10.840.264 44,0
Programes educatius i investigació 1.360 3,0 623.293 2,5
Actuacions de la xarxa territorial d’oficines 17.437 38,5 523.110 2,2
Total 45.379 100,0 24.640.137 100,0

Confiança, compromís social i qualitat

2007 Informe anual ”la Caixa”

Parlem?

¿Hablamos?

Hitz egingo dugu?

¿Falamos?

On en parle ?

Reden wir miteinander?

Vorbim?

!

Let’s talk!

Porozmawiajmy!




