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DaDes més rellevants Del Grup ”la Caixa”
informació Financera

variaCiÓ

imports en milions d’euros 2009 2008 aBsOluta en %

Balanç
Actiu total 271.873 260.827 11.046 4,2 
Volum total de Negoci Bancari 415.825 414.123 1.702 0,4 

Crèdits sobre clients brut 178.026 176.423 1.603 0,9 
Recursos totals de clients 237.799 237.700 99 0,0 

Cartera de valors de renda variable
Valor de mercat de les societats cotitzades 20.118 14.691 5.427 36,9 
Plusvàlues latents de les societats cotitzades 3.945 1.026 2.919 284,5 

Compte de resultats
Marge d’interessos 3.932 3.508 424 12,1 
Marge brut recurrent 7.187 6.752 435 6,4 
Marge d’explotació recurrent 3.622 3.223 399 12,3 
Resultat recurrent després d’impostos 2.004 2.317 (313) (13,5)
Resultat recurrent atribuït al Grup ”la Caixa” 1.710 2.052 (342) (16,7)
Resultats extraordinaris nets (200) (250) 50 
Resultat atribuït al Grup ”la Caixa” 1.510 1.802 (292) (16,2)
eficiència i rendibilitat
Ràtio d’eficiència recurrent (Despeses d’administració / Marge brut) 42,9% 45,2% (2,3)
ROE (Resultat atribuït recurrent / Fons propis mitjans) 11,3% 14,8% (3,5)
ROA (Resultat net recurrent / Actius totals mitjans) 0,8% 1,0% (0,2)
RORWA (Resultat net recurrent / Actius ponderats per risc) 1,6% 2,0% (0,4)
Gestió del risc
Ràtio de morositat 3,42% 2,48% 0,94 
Cobertura de la morositat 62% 66% (4)
Cobertura de la morositat amb garantia real 127% 129% (2)
liquiditat de ”la Caixa” 21.208 22.262 (1.054) (4,7)
solvència - Bis ii
Core capital 8,7% 8,8% (0,1)
Tier 1 10,4% 10,1% 0,3 
Coeficient de solvència  (Ràtio BIS II) 11,0% 11,0% 0,0 
Fons propis 16.696 15.619 1.077 6,9 
Recursos propis computables 17.251 15.802 1.449 9,2 
Excedent de recursos propis 4.667 4.260 407 9,6 
Actius ponderats per risc (RWA) 157.300 144.272 13.028 9,0 
activitat comercial i mitjans (nombre)

Empleats – ”la Caixa” 24.944 25.335 (391) (1,5)
– Grup ”la Caixa” 27.505 27.818 (313) (1,1)

Oficines 5.326 5.530 (204) (3,7)
Terminals d’autoservei 7.951 8.113 (162) (2,0)
Parc de targetes – ”la Caixa” 10.293.683 10.344.006 (50.323) (0,5)
TPV’s 167.993 171.631 (3.638) (2,1)
Línia Oberta – Canal d’Internet ”la Caixa”

  – Clients totals 6.020.192 5.544.092 476.100 8,6 
  – Clients operatius 2.964.355 2.667.358 296.997 11,1 

Clients Caixamòbil – Canal de Banca mòbil 1.415.533 941.603 473.930 50,0

responsabilitat Corporativa
Contribució directa de l’activitat de ”la Caixa” al PIB espanyol 0,49% 0,42% 0,07 
Diversitat: % homes/dones de la plantilla 53/47 54/46
Nombre de projectes finançats d’acord amb els Principis d’Equador 65 64 1 1,5 
Nombre de participants del programa de Voluntariat Corporatiu 3.061 2.538 523 20,6
Nombre de microcrèdits finançats 32.008 20.641 11.367 55,1 

Obra social

pressupost Obra social 2010 milions d’euros %

Programes socials 356 71,2 
Programes medi ambient i ciència 62 12,4 
Programes culturals 55 11,0 
Programes educatius i recerca 27 50,4 
total 500 100  
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DaDes D’iDentiFiCaCiÓ

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

Figura inscrita amb el número 1 al Registre de Caixes d’Estalvis de Catalunya de la Direcció General de Política 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.

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
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el Grup ”la Caixa” en l’exerCiCi 2009

Balanç econòmic: un any d’intensa acció comercial amb un resultat de qualitat  
i consolidació de les fortaleses financeres

L’activitat del Grup ”la Caixa” el 2009 ha estat impactada per un entorn de crisi econòmica i financera, amb 
volatilitat en els mercats financers, forta caiguda dels tipus d’interès, reducció de l’activitat i de l’ocupació, 
repunt de la morositat i gran competència bancària. En aquest context, ”la Caixa” ha dut a terme amb èxit 
una intensa activitat comercial amb els seus 10,5 milions de clients reforçant la seva posició de lideratge amb 
un augment de quotes de mercat. El volum de negoci bancari gestionat augmenta fins als 415.825 milions 
d’euros gràcies a la gran fortalesa comercial del Grup que compta amb 27.505 empleats, 5.326 oficines, 7.951 
caixers i el lideratge en banca online, en banca mòbil i en sistemes de pagament.

El sostingut increment dels ingressos i l’estricta política de contenció de despeses han permès assolir un crei-
xement del marge d’explotació recurrent del 12,3%, que després de realitzar fortes dotacions situa el benefici 
recurrent atribuït al Grup de l’exercici 2009 en 1.710 milions d’euros. D’acord amb l’estratègia de gran pru-
dència, ”la Caixa” ha destinat íntegrament les plusvàlues extraordinàries netes, materialitzades per 249 milions 
d’euros, a dotacions extraordinàries per riscs. Addicionalment, amb una visió anticipatòria, ha registrat una 
dotació addicional neta d’impostos de 200 milions d’euros per a la gestió futura del negoci. El resultat total 
atribuït al Grup se situa en els 1.510 milions d’euros. 

La continguda ràtio de morositat del 3,42%, molt inferior al 5,08% del sistema financer espanyol, i l’elevada 
ràtio de cobertura del 62%, 127% amb garanties hipotecàries, continuen demostrant la qualitat de la cartera 
creditícia. A més, el fons genèric per a insolvències s’ha mantingut en 1.835 milions d’euros, proporcionant 
una gran solidesa financera davant d’entorns futurs adversos. Així, el creixement equilibrat i la qualitat dels 
resultats, juntament amb la gestió conservadora dels riscs, han permès consolidar l’elevada liquiditat i solvèn-
cia, principals fortaleses financeres de ”la Caixa”. Pel que fa a solvència, el core capital se situa en una posició 
de lideratge dins el sistema amb una ràtio del 8,7%, i es manté l’excel·lent posició de liquiditat total de 21.208 
milions d’euros, el 7,8% de l’actiu del Grup. 

”la Caixa” manté el desenvolupament del seu Pla Estratègic 2007-2010, i a partir del lideratge en banca de 
particulars el 2009 ha consolidat el model d’especialització del negoci. Sobre això, s’ha seguit potenciant la di-
visió de banca privada i el negoci d’empreses i s’ha culminat la implementació d’un model especialitzat de ban-
ca personal i banca de negocis (pimes, autònoms i comerços), amb prop de 1.800 gestors especialitzats. En el 
marc del seu pla d’expansió internacional, ”la Caixa” ha inaugurat la primera sucursal operativa d’una entitat 
espanyola al Marroc (Casablanca) i, amb la seva filial Criteria CaixaCorp, ha signat acords estratègics d’inver-
sió i col·laboració amb les seves participades The Bank of East Asia (14,99%) i Erste Group Bank (10,1%).

La qualitat, solidesa i fortalesa de l’evolució de l’activitat i dels resultats del Grup ”la Caixa” en l’exercici 2009 
són la constatació de la seva estratègia de creixement segur, eficient, rendible i solvent.
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Gran qualitat del resultat i reforç de la solidesa del balanç amb elevades dotacions conservadores

La gran capacitat comercial del Grup ”la Caixa”, amb una adequada gestió dels marges i dels serveis oferts als 
clients de l’activitat bancària més tradicional, així com la positiva evolució dels ingressos de les participades han 
permès, el 2009, un sòlid augment dels ingressos recurrents totals (marge brut), fins als 7.187 milions d’euros, 
un 6,4% més que l’any anterior. 

L’estricta política de contenció i racionalització dels costos ha limitat el creixement de les despeses d’explotació 
a l’1% i, juntament amb l’augment dels ingressos totals, el marge d’explotació s’ha situat en 3.622 milions 
d’euros, amb un fort creixement del 12,3% i una millora contínua de l’eficiència, 42,9% (–2,3). 

La important generació de resultats de les activitats recurrents del Grup ha permès fer front a les majors do-
tacions totals de 2.821 milions d’euros, de les quals 2.092 són amb càrrec a l’exercici 2009 (1.401 de resultat 
recurrent i 691 de resultat extraordinari), i assolir un benefici net recurrent de 1.710 milions d’euros, un 16,7% 
menys, amb una elevada rendibilitat (ROE de l’11,3%). 

Les plusvàlues extraordinàries netes d’impostos ascendeixen a 249 milions d’euros, havent-se registrat pel ma-
teix import net dotacions per a insolvències addicionals a l’aplicació de calendaris i dotacions per a la cartera 
de participades. A més, amb una visió anticipatòria, s’ha registrat una dotació addicional neta d’impostos de 
200 milions d’euros per a la gestió futura del negoci. El benefici net atribuït ascendeix a 1.510 milions d’euros, 
un 16,2% menys. 

Gran capacitat comercial amb augment de negoci i de quotes de mercat

El Grup ”la Caixa” té vocació de prestar un servei personalitzat de qualitat, innovador i adaptat a les necessi-
tats 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 Caixa” és líder en banca de particulars amb una penetració del 
21,6%, un de cada cinc usuaris de serveis bancaris a Espanya és client de ”la Caixa”; a més, aquest liderat-
ge es confirma per a tots els segments d’edat. L’objectiu estratègic és, a partir del lideratge en la banca de 
particulars, assolir posicions capdavanteres en altres segments com la banca d’empreses, banca personal i 
banca privada. Així, a través d’una adequada segmentació, es focalitza l’activitat comercial per donar un servei 
especialitzat a la gran base de 10,5 milions de clients. 

L’exercici 2009 destaca pel fort esforç de l’activitat comercial del Grup, amb un augment del volum de negoci 
bancari gestionat –recursos de clients més inversió creditícia– que ha arribat als 414.825 milions d’euros, un 
0,4% més, impulsat per la cartera de crèdits sobre clients, que augmenta en 1.603 milions, fins als 178.026 
milions d’euros, un 0,9% més, amb 1,1 milions de noves operacions i 104.045 milions d’euros de risc conce-
dit. En aquest sentit, la concessió de crèdit de tota la xarxa d’oficines materialitza el compromís de ”la Caixa” 
amb el desenvolupament econòmic del territori i, en concret, destaca el fort creixement del 14% de la inversió 
creditícia concedida a empreses a través dels 80 centres especialitzats. Els recursos de clients se situen en els 
237.799 milions d’euros amb augments dels comptes corrents i una gestió prudent del preu i del volum, a més 
d’assolir forts creixements els plans de pensions, assegurances i fons d’inversió.

El Grup disposa a Espanya de 5.315 oficines, la xarxa més extensa del sistema financer espanyol i, a causa 
de la gran capil·laritat del model, és una font de creació d’ocupació i riquesa a tot el territori. Així, la plantilla 
del Grup arriba als 27.505 empleats, essent ”la Caixa” un dels generadors de llocs de treball més importants 
d’Espanya.

En el marc del pla d’expansió internacional, ”la Caixa” disposa d’11 oficines internacionals, de les quals 3 són 
sucursals operatives i 8 oficines de representació. En el 2009 ”la Caixa” ha inaugurat la primera sucursal opera-
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tiva d’una entitat espanyola al Marroc (Casablanca) i ha posat en marxa la seva primera oficina de representació 
a Turquia (Istanbul) i la segona a la Xina (Xangai). També s’ha ampliat el negoci de comerç exterior, amb un 
augment de quota en crèdits documentaris d’exportació i d’importació fins al 9,4% i el 12,7%, respectivament. 

El Grup ”la Caixa” es diferencia pel seu lideratge en gestió multicanal, que fa palès amb 7.951 terminals 
d’autoservei i la utilització massiva del canal d’Internet Línia Oberta (www.laCaixa.es), amb més de 6 milions 
de clients amb contracte, dels quals més de 2,9 milions són usuaris operatius. Durant 2009 s’ha consolidat 
el lideratge en serveis de banca online a Espanya, on la quota de mercat es situa en el 30,1% amb una forta 
innovació en continguts i en accessibilitat del canal Internet. També s’han superat els 1,4 milions de clients del 
servei Caixa Mòbil amb què ”la Caixa” es posiciona com a líder en serveis financers a través del mòbil amb 
una quota de mercat del 52%. Així, el gran suport multicanal és la base de l’eficiència comercial de les ofici-
nes, que poden prioritzar l’atenció personalitzada als nostres clients.

L’oferta diferenciada de sistemes de pagament situa ”la Caixa” com el principal emissor de targetes del mercat 
espanyol, amb 10,3 milions en circulació i una quota de mercat del 17,7%. Pel que fa als TPV’s (Terminals Punt 
de Venda), ”la Caixa” és líder del mercat amb una xarxa de 167.993 unitats que li permet assolir el lideratge 
en facturació de comerços del 20,9%. Per consolidar aquesta posició diferencial en el mercat, durant l’exercici 
2009, s’ha continuat amb el llançament de noves propostes innovadores de serveis en els àmbits de les empre-
ses i dels comerços. 

El creixement de negoci en recursos i crèdits, l’extensa xarxa d’oficines, l’eficient gestió multicanal i l’adequada 
segmentació de clients, tot i l’entorn de crisi, han permès reforçar la posició de lideratge del Grup ”la Caixa”  
al mercat bancari espanyol amb un augment general de les quotes de mercat. A nivell de crèdits i dipòsits de 
clients se situen en el 9,9% i el 10,4% respectivament, les dels productes d’assegurances de vida i plans  
de pensions individuals són el 13,4% i 15,6% respectivament, i destaca en especial l’augment de la quota de 
mercat en fons d’inversió, fins al 8,5%, des del 6,9% de desembre de 2008, amb un patrimoni gestionat  
de 13.805 milions d’euros. D’altra banda, fruit de la relació amb els nostres clients i de la intensa activitat 
comercial, ”la Caixa” també ha reforçat el seu posicionament com a proveïdor de serveis bancaris bàsics però 
de gran valor, per la qual cosa l’exercici 2009 s’ha assolit una quota de domiciliacions del 15,1% en nòmines i 
el 15,6% en pensionistes de la Seguretat Social.

L’excel·lència en el servei és el marc en el qual ”la Caixa” desitja que es desenvolupin totes les seves relacions 
amb tercers, amb una voluntat de contínua millora per mantenir la confiança dels nostres clients. Aquesta 
orientació al servei es posa de manifest en el fet que ”la Caixa” és l’entitat que menys reclamacions rep en re-
lació amb la seva activitat financera segons el Banc d’Espanya, i altres estudis externs també situen ”la Caixa” 
com una de les millors del sector en qualitat.

Criteria CaixaCorp: vehicle d’expansió internacional i d’inversió en sectors d’especial interès

Criteria CaixaCorp és la societat filial on es concentra la pràctica totalitat de la cartera de participades del Grup 
”la Caixa” i és l’encarregada de dur a terme l’estratègia inversora i l’expansió internacional del Grup, amb una 
cartera formada per participacions a empreses líders del sector serveis, banca internacional, i asseguradores i 
serveis financers especialitzats que complementen els productes i serveis de ”la Caixa”. Durant el 2009, s’ha 
continuat amb l’estratègia de reequilibri de la cartera de participades, donant major pes a les inversions finance-
res, sense excloure inversions en serveis d’especial interès. En aquest sentit, considerant les inversions realitzades 
i compromeses des de la sortida a borsa de Criteria CaixaCorp el 2007, el pes de les participacions financeres 
sobre el valor dels actius ha augmentat del 17% fins al 33% actual.

En relació amb les participacions en entitats financeres internacionals, Criteria CaixaCorp compta amb un 20% 
del capital de GF Inbursa; un 30,1% de Banco BPI; un 14,99% de The Bank of East Asia després de l’augment de 
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participació mitjançant la subscripció de 331 milions d’euros d’una ampliació de capital materialitzada el gener 
2010; un 10,1% d’Erste Group Bank, participació reforçada el 2009 bàsicament mitjançant la subscripció de 635 
milions d’euros d’una ampliació de capital, i un 20,9% de Boursorama. Així mateix, en el marc del procés d’in-
ternacionalització, ”la Caixa” i Criteria CaixaCorp han signat el 2009 acords estratègics d’inversió i col·laboració 
amb les seves participades The Bank of East Asia i Erste Group Bank. 

A més, Criteria CaixaCorp ha acordat l’adquisició d’Adeslas, la primera companyia asseguradora en el sector 
de salut espanyol, per 1.178 milions d’euros amb l’objectiu de reforçar el seu lideratge en el sector assegura-
dor, per la qual cosa el 2010 s’integrarà aquesta companyia en l’estructura de SegurCaixa Holding. En el marc 
global d’aquesta operació, s’ha arribat a un acord per vendre parcialment a Suez Environnement la participació 
del 44,1% a Agbar que ostenta Criteria CaixaCorp, que es mantindrà com accionista de la companyia amb una 
participació compresa entre el 15% i el 25%, en funció de l’acceptació de l’OPA d’exclusió en curs d’aquesta 
societat.

En l’àmbit de les participacions de serveis, Criteria CaixaCorp ha subscrit per 1.313 milions d’euros la seva part 
corresponent de l’ampliació de capital realitzada per Gas Natural (36,4% de participació) en el marc de la fusió 
amb Unión Fenosa. Criteria CaixaCorp també ha assolit un acord amb Investindustrial, que s’ha incorporat com 
a soci, amb un 50% de participació, en la companyia que explota el parc temàtic de Port Aventura, conservant 
el restant 50% i mantenint el 100% de l’empresa propietària dels terrenys per a ús residencial i comercial, els 
camps de golf i el Beach Club, entre d’altres. D’altra banda, durant l’exercici 2009, s’ha venut un 1% de partici-
pació a Telefónica, materialitzant unes plusvàlues consolidades netes de 249 milions d’euros, i mantenint a 31 de 
desembre de 2009 un 5,2% de participació en aquesta societat.

El valor de mercat, a 31 de desembre de 2009, de la cartera de participacions cotitzades del Grup ”la Caixa” 
ascendia a 20.118 milions d’euros, amb unes plusvàlues latents de 3.945 milions d’euros. El 2009, la cotització 
de Criteria CaixaCorp s’ha revalorat un 18,5%, en línia amb els seus índexs de referència, IBEX 35 i Eurostoxx50.

Intensificació de l’estricta gestió dels riscs

En el marc de la política conservadora i anticipada de gestió dels riscs que caracteritza ”la Caixa”, davant  
l’entorn complex i canviant que ha marcat l’exercici 2009, s’ha continuat amb una gestió global, activa i con-
servadora de tots els riscs inherents al negoci.

En especial, durant l’any s’han reforçat les estructures de gestió i control dels riscs i s’han consolidat nous 
sistemes de concessió de risc basats en la pèrdua esperada. També s’ha dotat de majors recursos organitza-
tius i s’han definit nous processos orientats a la gestió de recuperacions. D’altra banda, s’ha continuat amb el 
desenvolupament de tècniques avançades de scoring i rating en els processos d’admissió i en els mecanismes 
de seguiment i valoració del risc.

Pel que fa al risc de crèdit, el Grup ”la Caixa” orienta la seva activitat creditícia a la satisfacció de les neces-
sitats de finançament a les famílies i a les empreses, i, per tant, la seva inversió creditícia es caracteritza per 
la seva diversificació i atomització, manifesta amb un 52% de la cartera de préstecs concedits a particulars. 
També es compta amb fortes garanties, ja que el 66% de la cartera creditícia té una garantia hipotecària amb  
un valor mitjà dels deutes pendents sobre els valors de les garanties, loan to value, del 49%. Després de l’apli-
cació, en el tancament de 2009, de criteris d’elevada prudència, la ràtio de morositat és del 3,42% i el nivell 
de cobertura del 62%, del 127% amb garanties hipotecàries. Així doncs, el grau de risc de crèdit del Grup  
”la Caixa” es manté contingut i entre els més baixos del sistema financer espanyol gràcies a la diversificació, el 
valor de les garanties i una prudent política de cobertura del risc. En aquest sentit, destaca el fons genèric d’in-
solvències que se situa en 1.835 milions d’euros, cosa que proporciona junt amb la resta d’aspectes i fortaleses 
financeres de ”la Caixa” una gran solidesa a l’Entitat per afrontar nous reptes.
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Consolidació de les fortaleses financeres: liquiditat i solvència. Molt bons ràtings

El creixement equilibrat, la capacitat de generació de resultats de qualitat durant 2009, la gestió estricta dels 
riscs i la prudència en dotacions han consolidat les fortaleses financeres del Grup amb elevats nivells de liquidi-
tat i solvència, malgrat el context econòmic de crisi. 

La gestió conservadora i anticipada de la liquiditat i la diversificació de les fonts de finançament sempre són un 
tret diferenciador de ”la Caixa” que permeten afrontar el creixement del negoci i donar resposta a les neces-
sitats de crèdits dels clients. En aquest sentit, l’excel·lent posició de liquiditat ascendeix, a 31 de desembre de 
2009, a 21.208 milions d’euros, un 7,8% sobre el total d’actius del Grup, la pràctica totalitat amb disponibili-
tat immediata.

La solvència del Grup ”la Caixa” es manté en un nivell diferencial dins del sector financer. Així el core capital 
(recursos propis de màxima categoria) se situa en el 8,7% i el Tier 1 i la Ràtio de Solvència (Ràtio BIS), en uns 
elevats 10,4% i 11,0%, respectivament, amb un total de recursos propis computables de 17.251 milions d’eu-
ros i un excedent sobre el requeriment mínim regulatori de 4.667 milions d’euros.

Els ràtings de llarg termini han estat confirmats el 2009 en el rang AA, consolidant el Grup ”la Caixa” com un 
dels únics tres grups del mercat financer espanyol amb el ràting de les tres agències en aquest rang de molt 
elevada qualitat creditícia. Totes les agències de ràting fan una valoració molt positiva de la posició bancària 
del Grup a Espanya, de l’èxit de l’estratègia i de la bona gestió, la bona qualitat de l’actiu, l’elevada liquiditat  
i l’alt nivell de solvència.

Balanç sostenible: els nostres valors, el nostre compromís de sempre

Durant l’any 2009, ”la Caixa” ha desenvolupat una estratègia d’actuació que es fonamenta en els seus valors cor-
poratius de confiança, excel·lència en el servei i compromís social.

Per això, les principals línies d’actuació de l’exercici en l’àmbit de la responsabilitat corporativa s’han dirigit a mante-
nir el suport financer a empreses i a particulars i a les seves necessitats de finançament, i s’ha reforçat a més l’aposta 
de ”la Caixa” pels emprenedors a través de l’acció de MicroBank i de les gestores de Caixa Capital Risc. Així mateix, 
els clients particulars que pateixen una reducció dels seus ingressos es poden acollir a alguna de les mesures que 
hem implantat per facilitar el pagament de les quotes dels seus préstecs hipotecaris.

Cal també destacar el paper de l’Obra Social ”la Caixa”, que, un any més, s’ha caracteritzat pel compromís amb les 
persones i la comunitat i que, en aquest exercici, ha prioritzat el desenvolupament dels programes de caràcter social 
i assistencial, als quals ha destinat el 65% de la liquidació del seu pressupost.

 
Balanç social: pensant en les persones, més que mai

En un context difícil com ha estat el 2009, la importància de la promoció de programes socials, educatius,  
culturals i mediambientals que ajudin a pal·liar les principals necessitats de les persones adquireix, si és possi-
ble, una rellevància especial.

Per aquesta raó, ”la Caixa” ha optat per reforçar, més que mai en aquests moments, el seu compromís amb 
les persones. L’entitat financera ha dotat la seva Obra Social d’un pressupost de 500 milions d’euros. És un 
signe inequívoc que posa de manifest que l’atenció a les persones sempre ha estat i serà una de les nostres 
prioritats més importants. És possiblement la nostra senya d’identitat més definitòria.
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El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les necessitats més emergents en l’actual 
conjuntura, ha tornat a centrar la major part dels nostres esforços. La superació de la pobresa infantil, el fo-
ment de l’ocupació i la lluita contra l’exclusió han estat les línies de treball prioritàries.

Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

CaixaProinfància és potser el nostre projecte més ambiciós. Amb ell volem contribuir a trencar l’espiral de pobresa 
en què es veuen atrapats molts menors del nostre país com a conseqüència de situacions familiars marcades per 
la precarietat, que deriven en manca d’oportunitats de formació, carències alimentàries o condicions fràgils de 
salubritat. Fins avui més de 140.000 nens i nenes han rebut ajuda a través d’un programa. 

En aquest mateix cercle de l’exclusió es veuen tancades les persones que tenen dificultats a l’hora d’accedir a un 
lloc de treball. Conscient que l’atur, a més d’afectar qui el pateix, repercuteix en el conjunt de la societat, l’Obra 
Social ”la Caixa” impulsa el programa Incorpora. És, possiblement, el nostre programa més brillant. Més de 
9.400 empreses ens acompanyen ja en l’afany d’oferir una feina digna als col·lectius més vulnerables. I 23.000 
ciutadans han accedit ja a un lloc de treball gràcies al programa.

Un altre dels grans reptes que ha d’afrontar la nostra societat és el de l’envelliment. Les persones grans són un 
dels nostres principals actius. Assegurar el seu benestar, la seva participació i integració plena en la societat, 
fomentar la seva autonomia i prevenir situacions de dependència formen part del nostre compromís social des de 
fa més de 100 anys. El programa per a les Persones Grans és, en aquest sentit, el nostre projecte més veterà. 

La innovació sempre ha jugat un paper rellevant al si de l’Obra Social. Fidel a aquest esperit, el 2009 l’Obra Social 
ha consolidat el seu programa d’Atenció integral a les persones amb malalties avançades i als seus familiars, la 
nostra iniciativa més novedosa. Amb ella, volem proporcionar una ajuda a les persones que es troben en el tram 
final de la seva vida, mitigar el seu patiment, contribuir a fer que es trobin ben atesos i garantir-los, tant a ells 
com als seus familiars, una adequada atenció emocional, espiritual i social. 6.793 pacients i 10.794 familiars ja 
han estat atesos en el marc del programa.

A més d’aquestes línies d’actuació, l’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat altres projectes dirigits a cobrir diferents 
carències socials. El foment d’habitatges de lloguer assequibles per a joves, famílies i gent gran, la sensibilització 
i la prevenció al voltant del consum de drogues, la integració dels immigrants, el foment del voluntariat o la con-
cessió de microcrèdits a través de MicroBank n’han estat alguns.

A tots aquests programes cal afegir-hi els 1.051 projectes promoguts per associacions d’arreu d’Espanya als quals 
l’Obra Social ha donat suport mitjançant les seves Convocatòries d’Ajudes a Iniciatives Socials el 2009. Projectes, 
tots ells, dirigits a atendre les necessitats de les persones socialment més desfavorides, adaptats a les particulari-
tats i carències específiques de cada territori.

L’Obra Social ”la Caixa” també actua més enllà de les nostres fronteres. El nostre programa de Cooperació inter-
nacional contribueix a l’eradicació de la pobresa extrema als països més desfavorits. En aquests països, la manca 
de recursos i les malalties es troben estretament relacionades. Conscient d’això, l’Obra Social ”la Caixa” lidera un 
programa de vacunació infantil, dirigit a nens i nenes menors de 5 anys, que ha immunitzat aquest any més de 
425.000 infants.

L’avanç del coneixement és, possiblement, una de les millors vies per propiciar millores en el benestar social. En 
aquest sentit, l’Obra Social impulsa la formació de tota mena de col·lectius. 221 alumnes universitaris han pogut 
ampliar els seus estudis a les universitats més prestigioses d’Espanya i de l’estranger gràcies a una Beca de  
”la Caixa”. A aquests s’hi sumen, entre d’altres, els 40 beneficiaris del nostre programa d’Ajudes a la Investigació 
Biomèdica en centres científics espanyols d’excel·lència.
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Investigació i medi ambient

El suport a la investigació també ha rebut un impuls considerable per part de l’Obra Social el 2009. La inau-
guració del Centre Wider de cirurgia endoscòpica a Barcelona i la posada en marxa del programa RecerCaixa, 
orientat a fomentar la investigació a les universitats catalanes, consoliden el compromís de ”la Caixa” en 
aquesta direcció. 

En els darrers anys, el medi ambient ha adquirit un paper protagonista dins dels àmbits d’actuació de l’Obra 
Social. El programa Conservació dels espais naturals i reinserció social contribueix al manteniment dels eco-
sistemes més valuosos del nostre país, prioritzant a més la contractació de persones amb dificultats per a la 
realització de les feines. En aquest sentit, els 292 projectes mediambientals impulsats el 2009 han permès la 
reinserció laboral de 1.869 persones en risc d’exclusió social. ”la Caixa” a favor del mar, per la seva banda, se 
centra en la sensibilització i la divulgació del coneixement sobre la nostra rica biodiversitat marina. El compro-
mís científic de l’Obra Social es completa amb la intensa tasca divulgativa i de sensibilització desenvolupada 
tant als nostres museus de la ciència CosmoCaixa a Madrid i a Barcelona com a través de les exposicions 
itinerants de temàtica mediambiental. Entre aquestes exposicions han destacat aquest any les que han abordat 
l’origen del llenguatge, l’evolució humana o l’aprofitament de l’energia.

La cultura com a eina d’integració social

La cultura és una poderosa eina per al creixement de les persones. Partint d’aquesta premissa, l’Obra Social 
aposta per la seva divulgació en les seves més diverses manifestacions i entre un públic de totes les edats i 
nivells de formació.

Els centres socials i culturals CaixaForum irradien coneixement al voltant de les grans civilitzacions del passat, 
la creació contemporània, la música, la literatura o les humanitats. El model CaixaForum s’ha consolidat com a 
referent propi del segle xxi. Són punts de trobada, espais oberts, plataformes de coneixement en les propostes 
programàtiques dels quals tradició i vanguardia es donen la mà. Als ja existents a Barcelona, Madrid, Tarrago-
na, Lleida i Palma, s’hi afegirà properament el de Girona. A més, els CaixaForum de Saragossa i Sevilla han fet 
el 2009 els primers passos de cara a la seva inauguració, prevista per al 2011 i el 2015, respectivament.

Les propostes dels centres propis es complementen amb l’oferta d’exposicions culturals, que, de la mà de 
l’Obra Social, recorren Espanya. El llegat d’Alphonse Mucha –pare de l’Art Noveau–, els gravats d’Antoni 
Tàpies o l’obra de Joaquim Mir n’han protagonitzat algunes. Cal esmentar, particularment, el programa Art al 
carrer, que durant el 2009 ha instal·lat les escultures d’Auguste Rodin i Manolo Valdés a la via pública de les 
principals ciutats espanyoles. 

Una de les novetats promogudes el 2009 per l’Obra Social en l’àmbit cultural ha estat l’establiment de dos 
convenis de col·laboració amb el Museu del Prado de Madrid i amb el Museu del Louvre de París. El nou pro-
grama ”la Caixa” - El Museu del Prado. L’art d’educar impregnarà les visites escolars i familiars a la millor pina-
coteca d’Espanya de la metodologia de les activitats educatives organitzades per la Fundació ”la Caixa”. Per la 
seva banda, l’acord amb el Museu del Louvre farà possible l’exhibició, en els propers anys, als diversos centres 
CaixaForum, d’obres i exposicions procedents del prestigiós centre. Les conferències d’actualitat, la poesia, el 
cinema i la música han completat una programació cultural, àmpliament recolzada pels ciutadans.

Un any, el 2009, marcat, en definitiva, per la ratificació, des de tots els punts de vista, del compromís social de 
”la Caixa” amb les persones.
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ÒrGans De GOvern

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és una enti-
tat de caràcter financer, sotmesa al Decret Legislatiu 1/2008, de 
l’11 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya  i inscrita en el registre especial de caixes 
d’estalvis de la Generalitat de Catalunya. Com a Caixa d’Estal-
vis és una institució financera de caràcter social i de naturalesa 
fundacional, sense ànim de lucre, no dependent de cap altra em-
presa, 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 establer-
tes a la llei i als Estatuts, a l’Assemblea General, al Consell d’Ad-
ministració 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 
sistema 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 la seva aplicació a les 
finalitats pròpies de ”la Caixa”.

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

•  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 considera-

ció 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.

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%.

(36%)

(30%)

(21%)

(13%)

COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Impositors

Corporacions locals
Entitats fundadores i d’interès social

Empleats

Total 160

20 (13%)

48 (30%)

34 (21%)
58 (36%)

«l’assemBlea General és l’ÒrGan  
suprem De GOvern i DeCisiÓ 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 Extraordinà-
ries. Les Assemblees Ordinàries es duran a terme un cop 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 d’aplicació dels excedents, 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 figu-
rin a l’ordre del dia. Les Assemblees Extraordinàries se celebra-
ran 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, 
l’administració i la representació 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 pel nombre màxim de membres del 
Consell –de la mateixa manera que també s’ha fet amb l’As-
semblea General– per aconseguir una major representativitat 
en els òrgans de govern, tant des del punt de vista dels quatre 
sectors d’interès representats, com des del punt de vista geo-
gràfic, pels territoris en què l’Entitat desenvolupa la seva acti-
vitat, 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 són elegits, 
necessàriament, entre els consellers generals d’aquest sector i 
2 podran ser-ho entre persones que no siguin consellers gene-
rals i reuneixin els requisits adequats de professionalitat.

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

•  4 vocals representants de les corporacions locals, dels quals, 2 
han de ser elegits, necessàriament, entre els consellers generals 
d’aquest sector i 2 poden ser-ho entre persones que no siguin 

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

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

A més dels membres, assisteix a les reunions el Director Gene-
ral de ”la Caixa” que, segons la llei, hi 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 eco-
nòmica 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”»

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Impositors

Corporacions locals
Entitats fundadores i d’interès social

Empleats

Total 21

3

6

4
8

(38%)

(29%)

(19%)

(14%)
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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 i aquelles 
atribuïdes directament pels Estatuts, principalment en matèria 
d’actes d’administració, disposició, gravamen, domini i en matè-
ria relativa a l’exercici d’accions administratives, judicials i extra-
judicials que competeixin a ”la Caixa”.

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 el Consell d’Administració o la Comissió 
Executiva sobre les inversions o desinversions que, de confor-
mitat amb la normativa vigent, tinguin un caràcter estratègic 
i estable. També informa 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 computables.

La Comissió d’Inversions està integrada pel President del Con-
sell d’Administració i per 2 consellers, els quals han de ser esco-
llits 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 el Consell d’Administració o 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 supervi-
sió del Consell d’Administració independent 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 
prepon derant, a més, en els processos electorals i pot arribar 
a proposar al Departament d’Economia i Finances de  
la Generalitat de Catalunya la suspensió dels acords del 
Consell en 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 alhora representats en el Consell i en la Comissió de 
Control a la vegada.

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

•  Supervisar la gestió del Consell d’Administració, tot vetllant  
per l’adequació dels seus acords a les directrius i resolu cions 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  
actuació, com a mínim, un cop 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’As-
semblea General i del Consell d’Administració, junt amb el 
Departament d’Economia i Finances. Així mateix, la Comissió 
de Control sortint controla 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 l’Assemblea General en les qüestions que es plante-
gin en el seu si en matèria de la seva competència.

b)  Proposar al Consell d’Administració, perquè alhora ho sot-
meti 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 tinguin 
la condició de vocals del Consell d’Administració, amb la distri-
bució següent:

• 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 exe-
cutiva 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 Reglaments de l’Entitat li encomanin. La figura del Director 
General té una rellevància especial, ja que a més de ser desig-
nat 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 òrgans 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 proporcionalitat.

règim aplicable als membres dels Òrgans  
de Govern

Pel que fa a les característiques dels membres del Consell d’Ad-
ministració, 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 conse-
llers dominicals. Tots els consellers estan adscrits o representen 
un sector d’interès determinat, per bé que dins dels sectors dels 
impositors 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 suposar 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 condem-
nats a penes que comporten 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 o cooperatives, els presidents, els 
consellers generals, els administradors, els consellers dele-
gats, membres del consell, directors, els gerents, assessors 
i empleats d’altres institucions de crèdit o d’empreses que 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

Impositors

Corporacions locals
Entitats fundadores i d’interès social

Empleats

Total 9

1

3

2
3

(33%)

(33%)

(22%)

(11%)

«la COmissiÓ De COntrOl vetlla per  
l’aDequaDa GestiÓ Del COnsell D’aDministraCiÓ»
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en depenguin, o de la mateixa Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, llevat en aquest cas que ocupin aquests càrrecs en 
interès de la pròpia Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
i de corporacions o entitats que promocionin, sostinguin o 
garanteixin institucions o establiments de crèdits. A aquests 
efectes, es computaran els càrrecs que s’ocupin en qualsevol 
societat amb activitat mercantil, llevat dels supòsits següents:
•  Els que s’ocupin, sigui o no en nom propi, per designació o 

a proposta directa o indirecta de Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona i s’exerceixin en el seu interès.

•  Els que s’ocupin com a mitjà de realització exclusiva de la 
pròpia activitat comercial o professional del subjecte.

•  Els que s’ocupin en societats que no exerceixin habitual-
ment activitat mercantil independent i pertanyin a grup 
familiar integrat per l’interessat, el seu cònjuge, ascendents 
o descendents.

•  Els que s’ocupin en societats dependents d’altres societats 
incloses en el còmput d’acord amb les previsions d’aquest 
article.

No obstant les regles de còmput anteriors, els membres del 
Consell d’Administració en cap cas no poden participar en 
l’administració de més de vuit societats mercantils o coope-
ratives, computin o no en el límit màxim establert d’acord 
amb les regles anteriors.

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  
fundadora.

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 de la Comissió de Control, és de 6 anys i poden ser 
reelegits per a un segon mandat si es compleixen els requisits 
establerts per al nomenament, fins a arribar de manera con-
tinuada o interrompuda fins a la durada màxima de 12 anys 
de mandat. En el còmput d’aquest límit no s’inclou el temps 
en què 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 la finalització de l’últim mandat, 
es començarà a computar novament el límit fins als 12 anys.

D’altra banda, els consellers generals i els membres del Consell 
d’Administració i de la Comissió de Control no poden estar 
lligats a ”la Caixa” o a societats en les quals hi 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 socie-
tats en les quals aquestes persones tinguin una participació 
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 que tinguin per objecte alienar a l’Entitat 
béns, drets o valors de propietat d’aquestes persones físiques o 
jurídiques, o emesos per aquestes últimes. Estan genèricament 
autoritzades les operacions relatives a persones físiques que no 
superin la suma de 139.675 euros i les que no superin la suma 
de 349.196 euros quan siguin persones jurídiques. Tanmateix, 
no estan subjectes a cap autorització les operacions amb per-
sones 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, posteriorment modificat per acord 
del Consell de 18 de setembre de 2008, d’acord amb la modi-
ficació del Reglament Tipus. 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 normati-
va de desenvolupament, que, al seu torn, s’ha vist desenvolupat 
i completat per una Circular aprovada pel Consell d’Adminis-
tració el 23 d’octubre de 2008 i que es refereix a una sèrie de 
matèries concretes com l’estructura de control i acompliment, 
l’àmbit d’aplicació i operacions per compte propi de les perso-
nes subjectes, àrees separades i barreres d’informació, abús de 
mercat, comunicació d’operacions sospitoses i política de con-
flictes d’interès.
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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, segui-
dament, algunes de les mesures adoptades per l’Entitat, que 
afecten el Govern Corporatiu:

1)  Per fer front a un dels retrets que tradicionalment s’han diri-
git a les caixes, que és el d’estar subjectes a una influència 
política excessiva, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
va optar perquè el sistema d’elecció dels membres de l’As-
semblea General en representació dels impositors fos el de 
compromissaris designats per sorteig i elecció dels consellers 
generals entre els compromissaris de cada circumscripció, 
atès que el sistema d’elecció directa podria distorsionar la 
representació d’aquests interessos, ja que hi ha poques orga-
nitzacions de la dimensió de ”la Caixa”, al marge dels partits 
polítics, per organitzar candidatures i una campanya electoral 
autèntica en tot el territori on duen a terme la seva activitat. 
Amb el sistema de compromissaris i la seva elecció en cada 
circumscripció s’intenta evitar que l’elecció dels representats 
dels impositors es vegi afectada per la política i que aquesta 
política pugui tenir una influència excessiva a ”la Caixa”.

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 per-
què siguin assumides per la Comissió de Control, atès que 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 de membre de 
la Comissió de Control– en 78 anys, però si es complís aques-
ta edat durant el mandat es continuaria l’exercici del càrrec 
fins a l’Assemblea General Ordinària que se celebrés després 
d’haver complert l’esmentada edat. Així mateix, per tal d’evi-

tar 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 a 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 representants en la Comissió de Control de la  
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Finalment, en línia amb les recomanacions de govern corpora-
tiu, davant de la sortida a borsa de la seva filial Criteria Caixa-
Corp, 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 
CaixaCorp, S.A. i els seus respectius grups, amb la intenció 
de definir els mecanismes necessaris per garantir el nivell de 
coordinació adequat i que redundi en benefici i interès comú 
del Grup ”la Caixa” (del qual Criteria CaixaCorp, S.A. en for-
ma part) i de la mateixa societat cotitzada, a la vegada que 
s’asseguri el degut respecte i protecció de la resta d’accionistes 
de Criteria CaixaCorp, S.A. en un marc de transparència de 
rela cions. Així mateix, constitueix objectiu de Protocol aconse-
guir un equilibri en les relacions operatives que permeti reduir 
l’aparició i regular els conflictes d’interès i respondre als requeri-
ments 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 tro-
ba 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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assemblea General
a 31 de desembre de 2009

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
Javier Godó Muntañola

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Consellers Generals
Alejandro Aguilar Vila

Luis Enrique Alameda Belmonte 

Núria Aloy López

Estrella Amoedo Taboas

Joan Albert Argenter Giralt

Maria Artigas Ruhí

Eva Aurin Pardo 

Enrique Azpeleta García 

Enric Bach Vallmajor

Ramon Josep Badia Sala

Joan Badia Valls

Francisco Javier Báez Contreras

Albert Balcells González

Victòria Barber Willems

Antoni Baron Pladevall

María Teresa Bartolomé Gil

Maria Teresa Bassons Boncompte

Albert Batalla Siscart

Ferran Bel Accensi

Robert Benaiges Cervera

Josefa Benavent Torrijos

Antoni Joan Bertomeu Vallés

Macià Bibiloni Oliver

Ruth Bolaños Banderas

Ferran Bonet Bonet

Carles Bonet Revés

Guillem Boscana Socías

M.ª del Carmen G. Bruach Galian 

Francesc Cabana Vancells

Montserrat Cabra Martorell

José Luis Calvo Arriola

José Ramón Calvo Gómez

Joaquín Calvo Jaques

Aina Calvo Sastre

Francesc d’Assís Carbonell Sebarroja

Jordi William Carnes Ayats

Antonio José Carrique Báez

Marc Casadellà Amer

Ferran Casado Juan

Xavier Casoliva Pla

Jaume Castán Pinós

Josefina Castellví Piulachs

Ramon Clotet Vilalta

Miguel Coca Ramírez

Josep Colomer Maronas

Susana Company Beltrán

Maria Crespo Ferrer

Josep Antoni Díaz Salanova

José Luis Echavarría Horica

Óscar Luis Egea Carretero

Irene Erra Andreu

M. Àngels Esteller Ruedas

Josep Fabra Llahí

José Antonio Fayas Janer

José Manuel Fernández Cano

Albert Fernández Saltiveri

Carlos Fernández-Lerga Garralda

M. Teresa Ferrés Àvila

Joana Font Piqué

Llorenç Fontan Carrera

Joaquim Forn Chiariello

Josep Antoni Frias Molina

Josep Fullana Massanet

Rafael Gabriel Costa

Maria Cristina Galindo Garza

Bárbara García-Andrade Díaz

Rosa Garicano Rojas

Joan Gaspart Solves

Joaquim Gay de Montellá Ferrer-Vidal

Pere Gifré Ribas

Jaume Gil Aluja

Maria Mercè Giné Villuendas

Albert Gras Pahissa

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Carlos Güell de Sentmenat

José Guirao Tirado

Monika Habsburg Lothringen

Anna Hernández Bonancia

Rafael Hinojosa Molina

Alicia Huerta Martín

Lluís Jerez Fontao

Inmaculada Juan Franch

Enric Lacalle Coll

Juan-José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Mario López Martínez

Catalina Llibre Alegre

Dolors Llobet Maria

Manuel Llorca Ibáñez
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Miguel Martín Mateo

Gustavo Martínez Maestro

Ferran Mascarell Canalda

Ramon Masià Martí

Josep Maria Mauri Prior

Josep Mayoral Antigas

Vicente Miguel Blanco

Francesc Josep Miró Melich

José María Momblant Díaz

Rosa Maria Mora Valls

Ángel Morales López

Joan Andreu Morant Herrero

Antoni Maria Muntañola Castelló

María Antonia Muñoz Martínez

Pere Navarro Morera

Carlos Nieto Fernández

Miquel Noguer Planas

Enric Nosàs Sisquella

Justo Bienvenido Novella Martínez

Lluís Obiols Capdevila

Albert Ollé Bartolomé

Nuria Ortega Poveda

Antonio Padilla Reche

Anna Pagans Gruartmoner

Jordi Pàmies Lefrère

Anton Pàmies Martorell

Jordi Panal Aparicio

Xavier Parés Dalmau

Víctor Ignacio Pascual Blasco

Francisco Javier Pérez Valdenebro

Celia Pino Justo

Maria Carme Piqué Farré

Joan Pons Font

Jordi Portabella Calvete

Ramon Pou Sallés

Maria Rosa Pujol Esteve

Enrique Quijano Roy

Francisco Ramírez Soler

Francisco Ramos Herrera

Xose Mario Rey Chao

Lluís Riera Oliveras

Óscar Rionegro Sotillo

Miguel Ángel Roa Peña

Josep Roca Pagès

Leopoldo Rodés Castañé

Jordi Roglà de Leuw

Àngel Ros Domingo

Josep Manel Ruiz Ramos

Gaspar Sabater Vives

María del Carmen Sanclemente Alastuey

Carlos Santana Fuster

Pablo Saravia Garrido

José Antonio Segarra Torres

Mariano Serra Planells

Alfredo Santiago Serrano Horrillo

Joan Sierra Fatjó

Juan Antonio Socías Bruguera

Roser Soldevila Pastor

Benet Triquell Alberich

María Ángeles Trouillhet Manso

Sandra Maria Van Dellen Ramón

Josep M. Vila Mediñà

Alfonso Vilá Recolons

Josep Vilaró Capella

Jaume Vilella Motlló

Nuria Esther Villalba Fernández

Francisco Villoslada Correa

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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Consell d’administració
a 31 de desembre de 2009

President
Isidre Fainé Casas 

Vicepresident 1r
Salvador Gabarró Serra 

Vicepresident 2n
Jordi Mercader Miró

Vicepresident 3r
Javier Godó Muntañola

Vocals
Victòria Barber Willems

María Teresa Bartolomé Gil

Maria Teresa Bassons Boncompte

Montserrat Cabra Martorell

Aina Calvo Sastre

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Monika Habsburg Lothringen

Inmaculada Juan Franch

Juan-José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Dolors Llobet Maria

Rosa Maria Mora Valls

Miquel Noguer Planas

Justo Bienvenido Novella Martínez

Leopoldo Rodés Castañé

Nuria Esther Villalba Fernández

Josep Francesc Zaragozà Alba

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

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

Vicepresident 1r
Salvador Gabarró Serra

Vicepresident 2n
Jordi Mercader Miró

Vicepresident 3r
Javier Godó Muntañola

Vocals 
Inmaculada Juan Franch

Dolors Llobet Maria

Miquel Noguer Planas

Leopoldo Rodés Castañé

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Direcció General
Director General 
Joan Maria Nin Génova

Comissió d’Obres socials
a 31 de desembre de 2009

Comissió executiva
a 31 de desembre de 2009

President
Isidre Fainé Casas

Vocals 
Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Javier Godó Muntañola

Montserrat Cabra Martorell

Aina Calvo Sastre

Juan-José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Justo Bienvenido Novella Martínez

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Direcció General
Director General

Joan Maria Nin Génova

Director Executiu
Jaume Lanaspa Gatnau

President
Isidre Fainé Casas

Vocals 
Javier Godó Muntañola

Dolors Llobet Maria

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Direcció General
Director General
Joan Maria Nin Génova

Comissió de retribucions
a 31 de desembre de 2009

Comissió d’inversions
a 31 de desembre de 2009

President
Isidre Fainé Casas

Vocals 
Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Direcció General
Director General

Joan Maria Nin Génova
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Comissió de Control
a 31 de desembre de 2009

President
Jaume Gil Aluja

Secretari
Àngel Ros Domingo     

Vocals
Josefina Castellví Piulachs

Josep Antoni Frias Molina

Josep Fullana Massanet

Albert Gras Pahissa

Maria Rosa Pujol Esteve

Carlos Santana Fuster

Joan Sierra Fatjó
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DireCCiÓ
Comitè de Direcció 

Isidre Fainé Casas President 
Joan Maria Nin Génova Director General

Antoni Massanell Lavilla Director General Adjunt Executiu
Tomàs Muniesa Arantegui Director General Adjunt Executiu
Marcelino Armenter Vidal Director General Adjunt Executiu
Juan Antonio Alcaraz García Director General Adjunt Executiu

Francesc Xavier Coll Escursell Director Executiu Recursos Humans
Alejandro García-Bragado Dalmau Secretari General
Jaume Giró Ribas Director Executiu Comunicació, RR.II. i RSC
Jaume Lanaspa Gatnau Director Executiu Obra Social
Joaquim Vilar Barrabeig Director Executiu Financer

equip Directiu 
Director General
Joan Maria Nin Génova

Directors Generals Adjunts Executius
Antoni Massanell Lavilla
Tomàs Muniesa Arantegui
Marcelino Armenter Vidal 
Juan Antonio Alcaraz García

Directors Executius

SErVEIS CEntrAlS 

Ignacio Alegre de Miquel Gestió Global del Risc
Ignacio Álvarez-Rendueles Villar Banca Internacional
Francesc Xavier Coll Escursell Recursos Humans
Luis Deulofeu Fuguet Serveis Informàtics
Elisa Duran Montolio Adjunta a la Presidència de ”la Caixa”
Jesús Escolano Cebolla Risc - Anàlisi i Concessió
Joan Fábrega Cardelus Negoci Xarxa - Banca Internacional 
Alejandro García-Bragado Dalmau Secretaria General
Jaume Giró Ribas Comunicació, RR.II. i RSC
Jaume Lanaspa Gatnau Obra Social
Robert Leporace Roig Recuperacions
Sebastià Sastre Papiol Assessoria Jurídica
Joaquim Vilar Barrabeig Financera

tErrItorIAl

Evaristo del Canto Canto Territorial Castella i Lleó i Castella-La Manxa
Juan Carlos Gallego González Territorial Madrid
Joan Ramón Fuertes Blasco Territorial Balears
Juan José Muguruza Angulo Territorial Nord
Bibiano Manuel Martínez Perales Territorial Llevant i Múrcia
Andrés Orozco Muñoz Territorial Canàries
Juan Reguera Díaz Territorial Sud
Manuel Romera Gómez Territorial Catalunya
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Sotsdireccions Generals / Delegacions Generals

SotSDIrECCIonS GEnErAlS

Manuel Barrachina Picó Organització i Qualitat
Luis Cabanas Godino Banca Empreses
Fernando Cánovas Atienza Mercats
Julián Cabanillas Moreno Gestió de Serveis Generals
Pablo Arturo Forero Calderón Gestió d’Actius
Juan Miguel Gandarias Zúñiga Banca Privada i Banca Personal
Juan Antonio García Gálvez Serveis Bancaris
Jordi Gual Solé Estudis i Anàlisi Econòmica
Juan Llopis Caldero Auditoria
M. Victòria Matia Agell Banca Electrònica
Manuel Fdo. Menéndez López Banca d’Inversió
Josep Ramón Montserrat Miró Risc Immobiliari, Pimes i Particulars
Oriol Ordax Badenes Secretaria Tècnica i Validació
Javier José Paso Luna Assessoria Fiscal
Àngel Pes Guixà Responsabilitat Corporativa i Marca

DElEGACIonS GEnErAlS

Marc Arthur Benhamou Gallego Galícia
José Alberto Gutiérrez Simón Madrid Sud-oest
Miquel Àngel Pla Moyano Barcelona Ciutat
Francisco Cornejo Castillo Còrdova i Màlaga
José Ramón Cuesta Fernández Castella i Lleó
Rafael Fernández Díaz Madrid Est
Enrique Pujol Biosca Lleida
Jesús Lorenzo Alonso Felipe Madrid Nord-oest
Jordi Nicolau Aymar Girona
Antonio Gómez de Figueroa Albandea Castella-La Manxa
Víctor Guardiola Flores Múrcia i Alacant
José Manuel Bilbao Kamio País Basc
Juan Ignacio Zafra Becerra Granada, Jaén i Almeria
José Francisco Macario Betoret València i Castelló
Raúl José Marqueta Bueno Aragó, Navarra i La Rioja
Amparo Martínez Fabián Tarragona
Miguel Ángel Palanco Olmedo Extremadura, Cadis i Huelva
Jaume Torrents Pagan Barcelona Província
Victorino Lluch Martín Sevilla
Carlos Javier Serrano Guerra Astúries i Cantàbria

DElEGACIonS GEnErAlS D’EMPrESES

Juan Pedro Badiola Uriarte Territorial Nord
María de las Cruces Rivera Villegas Territorial Madrid
Francisco Costa Ferrer Territorial Llevant-Múrcia
María Jesús Català Buera Territorial Catalunya
Juan Antonio Pérez Goñi Territorial Castella i Lleó i Castella-La Manxa
Felipe Pulido de Dios Territorial Sud

DElEGACIonS GEnErAlS DE bAnCA PrIVADA

Lluís Caballé Benejam Territorial Catalunya
Juan Andrés Llamas Escobar Territorial Madrid
Ana Guzmán Gangoiti Territorial Nord
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Directors d’Àrea
Ricardo Agramunt Lamúa Posicionament Comercial
Teresa Algans Mas Qualitat
Víctor Manuel Allende Fernández Desenvolupament Negoci de Banca Privada i Personal
Joan Alfons Álvarez García Compliment Normatiu
Fernando Arce Saez Finançaments Estructurats-Empreses
Ignacio Badiola Gómez Negoci d’Infraestructures
José Ballbé Bellera Auditoria Territorial
Juan Manuel Bermejo Barrera Sucursals i Negoci Internacional
Tomàs Bravo Montesinos Tresoreria Clients
Alfredo Bustillo Martínez Serveis de Comunicació i Patrocinis
Vicenç Buxarrais Estrada Risc de Contrapartida
Pere Capella Alsina Relacions Institucionals
Natividad Capella Pifarré Control de Riscs de Mercat
Óscar Valentín Carpio Garijo Risc Empreses i Sector Públic
Pere Lluís Carrera Bonadona Jurídico-Laboral Recursos Humans
Carles Casanovas Dosrius Serveis de Màrqueting i Publicitat
Juan Cebrián Torallas Metodologies i Models de Risc de Crèdit
Josep Lluís Compte Prats Control de la Despesa
Carlos de Parias Halcón Corporatives i Adquisicions
Ángel José Díez Elosúa Corporate Finance
Ana María Díez Fontana Comerç Exterior
Carles Feliu Ferrer Marca i Imatge Corporativa
Miguel Ángel Fernández Rancaño Seguretat
Marta Fina Casanova Organització i eficiència
Jordi Fontanals Curiel Sistemes d’Informació Multicanal
Javier Ceferino Garcia-Lluís Valencia Banca Transaccional
Ernesto Gil Sánchez Intervenció i Comptabilitat
Adolfo Gómez Cardona Auditoria Financera i Gestió del Risc
Francesc Xavier Gómez Naches Solvència
Carles Gramunt Suárez Corporativa
Pere Huguet Vicens Secretaria Tècnica de Direcció General
Jordi Ibern Molina Anàlisi i Seguiment del Risc de Crèdit
María Beatriz Kissler Fernández Serveis Operatius Bancaris
Jesús Antonio Losa Fernández Finançament d’Energies
Javier Marín Martínez Cañavate Distribució i Originació
María Luisa Martínez Gistau Comunicació i Patrocinis
Juan Masjoan Soler Auditoria de Compliment i Participades
Jordi Mondéjar López Control de Gestió i de la Despesa
Ignacio Moreno de Guerra Oyarzábal Gestió d’Informació Comercial
Juan Morlà Tomàs Targetes
María Isabel Munuera Rodríguez Serveis Operatius a Mercats
José Javier Nicolás Espin Banca Personal
Felipe Augusto Oriol Miranda Aliances Estratègiques Bancàries
Javier Pano Riera Tresoreria 
Josep Parareda Climent Banca de Pimes
Juan José Pelayo Revuelta Sindicacions
Luis Enrique Pérez García Desenvolupament de Negoci
Javier Ignacio Peyra Sala Polítiques i Procediments d’Admissió
Mª Luisa Retamosa Fernández Auditoria de Medis
José María Rifé Climent Morositat
Joan Rosás Xicota Institucions Financeres Internacionals i Oficines de Representació
Francisco Emilio Ruiz Armengol Administració de Cartera Pròpia i Participades
Alfons Salvó Salcedo Gestió de Recursos Humans
Albert Soler Rubio Finançaments Estructurats
Daniel Torras Corominas Selecció i Desenvolupament de Recursos Humans
Àlex Valencia Baeza Anàlisi del Risc de Balanç



El Grup ”la Caixa” 

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

Aquesta secció de l’Informe Anual 2009 proporciona la perspectiva i l’anàlisi de la Direcció sobre les claus estratègiques 
del Grup ”la Caixa”: Missió, Visió i 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»

el Grup ”la Caixa”: Claus estratÈGiques 
missió, visió i valors

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.

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, 
l’Excel·lència en el servei que es fomenta en la professionalitat i la innovació i el 
Compromís social on la societat és l’eix central d’actuació. 
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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 segur, eficient, rendible i solvent és l’eix central, per abas-
tar altres àmbits que plasmin un fort compromís amb la societat, mitjançant la po-
tenciació de les actuacions socials per cobrir les necessitats bàsiques amb anticipació i 
flexibilitat, 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 cor-
porativa.

Aquesta actuació representa una aposta de futur, en la qual els compromisos adqui-
rits contribuiran a incrementar la rendibilitat global del Grup i a generar valor per a la 
societat. Tot això amb l’objectiu de situar ”la Caixa” al capdavant del negoci financer 
espanyol, arribant a posicions de lideratge en banca de famílies i empreses.

«maximitZar el DesenvOlupament Del 
triple BalanÇ COm a Garantia De Futur»

BA
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N
Ç 
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CIAL      BALANÇ SO
STEN

IBLEGrup
”la Caixa”
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Informe Financer 2009 del Grup ”la Caixa” 

1. Gran qualitat dels resultats de l’exercici 2009

2. Gran capacitat comercial: la fortalesa del negoci bancari

3. Cartera de participades

4. Gestió activa dels riscs

5. Elevada fortalesa financera

Aquesta secció de l’Informe Anual descriu els aspectes fonamentals que ajuden a la interpretació de l’evolució
econòmica i financera global del Grup el 2009, 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 34 i 35.

Per a l’anàlisi de l’evolució de l’activitat del Grup i dels resultats, es presenten dades dels últims tres exercicis.  
La informació pren com a base els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa”. Els comptes anuals i l’informe de 
gestió consolidats de l’exercici 2009 es poden consultar, juntament amb l’informe d’auditoria datat el 4 de febrer  
de 2010, 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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inFOrme FinanCer 2009 Del Grup ”la Caixa”

1. Gran qualitat dels resultats de l’exercici 2009

1.1 Creixement de l’activitat amb bons resultats  
i sanejaments conservadors  PÀGINA 36

resultat recurrent: 1.710 M€.

resultats extraordinaris de –200 M€ 
amb sanejaments conservadors.

L’elevat i sostingut resultat recurrent permet el registre  
de dotacions conservadores per a la gestió dels riscs  
del negoci.

resultat del Grup: 1.510 M€, –16,2%.

Actius totals: +4,2%. Actius totals se situen en 271.873 M€.

1.2 positiva evolució dels marges amb eficiència i rendibilitat  PÀGINA 38

Augment dels ingressos i contenció  
de les despeses.

Sòlid augment d’ingressos +6,4% i estricta contenció  
de les despeses d’explotació 1,0%.

Millora de l’eficiència.  Ràtio d’Eficiència recurrent 42,9% (–2,3%).

Marge d’explotació: +12,3%. El sòlid marge d’explotació permet absorbir majors dota-
cions per a insolvències i sanejaments.

bons nivells de rendibilitat. ROE recurrent 11,3%, ROA 0,8%, RORWA 1,6%.

1.3 Obra social   PÀGINA 44

El pressupost 2010 de l’obra Social és 
de 500 M€.

Es manté el pressupost de l’Obra Social reflectint el com-
promís amb la societat.

1.4 segregació per negocis  PÀGINA 45

bona evolució dels negocis del Grup. Banca a Espanya, Cartera de Participades i COAP  
i Activitats Corporatives.

2. Gran capacitat comercial: la fortalesa del negoci bancari

2.1 augment sostingut i equilibrat de l’activitat bancària   PÀGINA 47

Augment de 1.702 del volum de 
negoci bancari fins als 415.825 M€.

Recursos clients de 237.799 M€ i Crèdits de 178.026 M€.

Elevades quotes de mercat: Dipòsits 10,4% i Crèdits 9,9%.

2.2 Base de clients: el centre del negoci   PÀGINA 51

Model de banca minorista: segmen-
tació i focalització especialitzada de 
l’activitat comercial. 

10,5 M de clients, amb una penetració del 21,6% en 
particulars. Impuls en l’especialització del negoci.

2.3 xarxa comercial i recursos humans: pilars fonamentals   PÀGINA 57

Xarxa extensa i plantilla qualificada. 5.326 oficines (quota del 12%) i 27.505 empleats.

2.4 Gestió multicanal: relació permanent amb el client   PÀGINA 59

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

Caixers automàtics: xarxa de 7.951. 

Línia Oberta (canal Internet): 6,0 M de clients (30,1% quota).

Banca mòbil: 1,4 M de clients.

2.5 sistemes de pagament: una oferta diferenciada   PÀGINA 63

Sistemes de pagament: diferenciada 
gamma i servei integral.

10,3 M de targetes emeses per ”la Caixa”, líder per factura-
ció amb una quota del 17,7%.

167.993 Terminals Punt de Venda (TPV’s).

2.6 innovació en els serveis als clients   PÀGINA 64

2.6.1 Oficines i serveis per a l’atenció personalitzada  PÀGINA 64

Capdavanter concepte d’oficina bancària 
oferint atenció personalitzada.

Tres eixos: espais individualitzats, zona de Caixa Ràpida i 
zona d’Autoservei.

2.6.2 la innovació tecnològica com a prioritat per millorar l’atenció i servei al client  PÀGINA 66

Innovació com a constant: línia oberta, 
caixers automàtics, mòbils i targetes.

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

2.7 qualitat i atenció al client: base de futur   PÀGINA 68

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

Millors resultats de la qualitat percebuda pels clients  
que la competència.

VOLUM DE NEGOCI BANCARI
(Milions d’euros)
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RESULTATS RECURRENTS 2009 Var. any

Textos picats

Marge brut  7.187 +6,4%
Marge d’explotació 27.505 3.622 +12,3%
Resultat net abans de minoritaris  2.004 –13,5%

Eficiència  42,9% –2,3
ROE  11,3% –3,5

OBRA SOCIAL

Textos picats

Pressupost de 500 milions d’euros

”la Caixa” LÍDER

CLIENTS

Textos picats

10,5 milions de clients
21,6% penetració en particulars

XARXA COMERCIAL 2009

Textos picats

Oficines   5.326
Empleats   27.505
Caixers   7.951

GESTIÓ MULTICANAL 2009

Textos picats

Líder en canals complementaris:   
Quota Banca Online   30,1%
Clients línia oberta (milions)   6,0
Clients banca mòbil (milions)   1,4

SISTEMES DE PAGAMENT 2009

Textos picats

Targetes emeses (milions)   10,3
Terminals Punt de Venda (TPV’s)   167.993
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CARTERA COTITZADA:
VALOR DE MERCAT I PLUSVÀLUES 
LATENTS
(Milions d’euros)

Gràfic “calcat”
Textos picats

Valor de
mercat

1.026
3.945

1.026
Plusvàlues 
latents brutes

3.945
Plusvàlues 

latents brutes

Inversions
netes

Variació
de valor

Valor de
mercat

2008 2009

14.691

+1.888

+3.539 20.118

1.026
3.945

Valor de 

mercat

Plusvàlues 

latents brutes

Valor de 

mercat

Inversions 
netes

Variació 
valor

Plusvàlues 

latents brutes

  

2008 2009

20.118+3.539

+1.888
14.691

2.8 suport del negoci: filials de ”la Caixa”   PÀGINA 69

Filials que presten serveis de suport. Gestió multicanal, serveis immobiliaris i d’altres.

3. Cartera de participades

3.1 Criteria CaixaCorp: internacionalització i diversificació   PÀGINA 71

3.1.1 Criteria: Filial on es concentra la cartera de participades del Grup  
”la Caixa”   PÀGINA 71

Estratègia inversora: diversificació dels 
ingressos i expansió internacional.

Generació de valor amb risc controlat. El Grup ”la Caixa” 
manté un 79,5% de participació a 31-12-09.

3.1.2 negoci serveis   PÀGINA 72

Participacions estratègiques en sectors 
de serveis bàsics per a la societat.

Inversions en companyies líders, amb capacitat de creixe-
ment i generació de valor.

3.1.3 negoci financer   PÀGINA 74

banca internacional. Participacions en països on es pot aportar valor i aprofitar 
el potencial de creixement.

Asseguradores i serveis financers 
especialitzats.

Complementen els productes i serveis de ”la Caixa”.  
Líder al sector assegurador d’Espanya.

3.2 Capital risc en fases inicials i finançament a emprenedors   PÀGINA 78

Presència del Grup ”la Caixa” en el 
sector de Capital risc en fases inicials.

En el marc de les activitats que formen part de la Responsa-
bilitat Corporativa del Grup ”la Caixa”.

3.3 Gestió activa de la cartera de participades  
del Grup ”la Caixa”   PÀGINA 79

objectius estratègics: incrementar el pes 
del negoci financer amb gestió activa.

Augment de la participació a Erste Group Bank i a The Bank 
of East Asia.
Inversió de 1.313 M€ a Gas Natural, per a l’adquisició 
d’Unión Fenosa.
Acords d’adquisició d’Adeslas i venda parcial d’Agbar. Joint 
venture a Port Aventura.
El valor de mercat de la cartera cotitzada és de 20.118 M€, 
amb 3.945 M€ de plusvàlues latents.

4. Gestió activa dels riscs
Gestió global de risc. Factor clau dins l’estratègia del Grup.
De crèdit: assegurar la qualitat de la 
cartera creditícia.

Adequats procediments de concessió. Suport d’eines i 
procediments de mesura i seguiment.

inversió creditícia de perfil de risc 
baix, diversificada i amb garanties 
adients.

Continguda ràtio de morositat, 3,42%, inferior a la mitjana 
del sector amb elevades cobertures del 62%, i 127% amb 
garanties hipotecàries.

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

Elevades cobertures naturals i operacions en mercats 
financers. 

De liquiditat: diversificar els mercats i 
productes de les fonts de finançament.

Gestió activa del balanç i de les fonts de finançament per 
disposar de nivells excel·lents de liquiditat.

Operacional: minimitzar el risc 
inherent en les activitats de negoci.

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

Compliment normatiu. Promoure la cultura del compliment.

5. elevada fortalesa financera

5.1 excel·lents nivells de liquiditat   PÀGINA 107

Gestió conservadora i anticipada dels 
nivells de liquiditat. 

Excel·lent posició de liquiditat que permet al Grup el futur 
creixement del negoci: 7,8% de l’Actiu.

5.2 excel·lents nivells de solvència   PÀGINA 108

Core Capital del 8,7%. Coeficient de solvència (ràtio BIS) 11,0%. Tier 1: 10,4%.

Excedent de recursos propis: 4.667 M€.

5.3 ràtings del Grup ”la Caixa” en el rang aa   PÀGINA 110

Confirmació de les molt bones 
qualificacions.

Molt bons ràtings situats en el rang AA (molt elevada 
qualitat creditícia).

Moody’s

Aa2

Standard & Poor’s

AA–

Fitch

AA–Ràtings
Perspectiva Negativa NegativaNegativa

79,5%

CRITERIA CAIXACORP

QUALITAT DE L’ACTIU 2009

Textos picats

Ràtio de morositat 
Grup ”la Caixa”   3,42%
Sector financer   5,08%
Elevades cobertures   
Ràtio de cobertura   62%
Ràtio de cobertura amb garanties hipotecàries 127%
Fons genèric per a insolvències (milions)  1.835

FORTALESA FINANCERA

Textos picats

Liquiditat (milions d’euros)   21.208

Solvència (%)

Core Capital   8,7%
Tier 1   10,4%
Ràtio Bis   11,0%
Excedent de recursos propis (milions d’euros) 4.667

2009

NEGOCI FINANCER

COTITZADES

BANCA MINORISTA INTERNACIONAL

ASSEGURADORES

SERVEIS FINANCERS ESPECIALITZATS

NO COTITZADES

SERVEIS
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1. Gran qualitat dels resultats de l’exercici 2009 
1.1. Creixement de l’activitat amb bons resultats i sanejaments conservadors

el Grup ”la Caixa” obté un  
benefici recurrent el 2009 de  
1.710 milions d’euros (–16,7%), 
amb un increment del marge 
d’explotació recurrent del 12,3%  
i forts sanejaments:

•  Fort augment del 6,4% dels ingressos 
totals (marge brut recurrent) i estricta 
política de contenció de les despeses, 
+1,0%, amb millora de l’eficiència.

•  Resultats extraordinaris nets de –200 
milions d’euros amb dotacions per a la 
gestió futura del negoci. 

•  El resultat atribuït del Grup se situa en 
els 1.510 milions d’euros.

Els negocis del Grup ”la Caixa” presenten 
un creixement equilibrat i de qualitat du-
rant l’exercici 2009, en un complex entorn 
econòmic i financer, amb volatilitat en 
els mercats financers i forta caiguda dels 
tipus d’interès, alentiment de l’activitat, 
repunt de la morositat i gran competència 
bancària. 

La gran capacitat comercial del Grup, 
l’adequada gestió dels marges, la gestió 
dels serveis als clients i la positiva evo-
lució de les participades han possibilitat 
l’augment sostingut dels ingressos, fins als 
7.187 milions d’euros, un 6,4% més que 

l’any anterior, creixement impulsat per 
l’activitat bancària més tradicional. Aquest 
fort augment dels ingressos juntament 
amb l’estricta contenció de les despeses 
ha permès continuar millorant l’eficiència  
i mantenir elevats nivells de rendibilitat. 

Així, el marge d’explotació s’incrementa 
un 12,3%, fins als 3.622 milions d’euros, 
i ha permès absorbir l’augment de les 
dotacions per a insolvències fins a situar 
el resultat net recurrent a 1.710 milions 
d’euros, un 16,7% menys. El benefici 
total atribuït del 2009 se situa als 1.510 
milions d’euros i incorpora plusvàlues 
extraordinàries de 249 milions d’euros 
destinades íntegrament a dotacions per 
risc de crèdit addicionals a l’aplicació 
de calendari i a cartera de participades i 
addicionalment 200 milions d’euros (286 
abans d’impostos) de dotacions per a la 
gestió futura del negoci. 

Tot això, juntament amb una gestió activa 
i exigent del risc, de la liquiditat i de la 
solvència, ha permès consolidar les eleva-
des fortaleses financeres del Grup. Així, el 
Grup ”la Caixa” està en una posició òpti-
ma per gestionar amb èxit un entorn com-
plex i exigent com l’actual i afrontar amb 
garanties el creixement dels seus negocis 
i donar resposta a les necessitats de crèdit 
de tots els seus clients.
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increment del 4,2% dels actius 
totals.

Els actius totals del Grup ”la Caixa” han 
assolit els 271.873 milions d’euros, incre-
mentant-se durant el 2009 en 11.046 
milions d’euros, un 4,2%.

En un entorn impactat per l’alentiment 
de l’activitat econòmica, ”la Caixa” 
aconsegueix que el volum de negoci ban-
cari (crèdits sobre clients més recursos 
gestionats) creixi 1.702 milions d’euros 
respecte al 2008, fins als 415.825 milions 
d’euros. Els crèdits sobre clients bruts 
augmenten en 1.603 milions d’euros, 
un 0,9% més. Els recursos totals de 
clients es mantenen en 237.799 milions 
d’euros amb gestió activa dels marges i 

de l’estructura havent augmentat els de 
fora de balanç. 

Els fons propis (reserves més resultats) aug-
menten en 1.077 milions d’euros, un 6,9% 
més, després de considerar el Resultat atri-
buït al Grup de 1.510 milions d’euros i la 
distribució a l’Obra Social. Per la seva ban-
da, els ajustos per valoració a valor raonable 
dels actius financers disponibles per a la 
venda augmenten el 2009 en 963 milions 
d’euros per l’impacte de l’evolució positiva 
dels mercats de valors durant el 2009. 

Vegeu explicacions més detallades de les 
principals magnituds de balanç als capítols 
«2. Gran capacitat comercial: la fortalesa 
del negoci bancari», «3. Cartera de partici-
pades» i «5. Elevada fortalesa financera».

Balanços de gestió consolidats del Grup ”la Caixa” 

(Imports en milions d’euros) 2009 2008 

variaCiÓ anual

aBsOluta en %

Actiu
Caixa, bancs centrals, entitats crèdit i renda fixa 33.678 30.203 3.475 11,5 
Crèdits sobre clients nets 173.641 175.471 (1.830) (1,0)
Actius per contractes d’assegurances 21.261 19.829 1.432 7,2 
Renda variable 19.997 15.624 4.373 28,0 
Actiu material i intangible 8.845 7.236 1.609 22,2 
Altres actius i periodificacions 14.451 12.464 1.987 15,9 

total actiu 271.873 260.827 11.046 4,2 
passiu 250.470 241.906 8.564 3,5 

Entitats de crèdit 22.521 13.290 9.231 69,5 
Recursos de clients en balanç 205.631 209.376 (3.745) (1,8)
Provisions 2.925 3.195 (270) (8,5)
Altres passius i periodificacions 19.393 16.045 3.348 20,9 

patrimoni net 21.403 18.921 2.482 13,1 
Fons propis 16.696 15.619 1.077 6,9 

Dels quals: Resultat atribuït al Grup 1.510 1.802 (292) (16,2)
Ajustos per valoració 1.612 649 963 148,4 
Interessos minoritaris 3.095 2.653 442 16,7 

total passiu i patrimoni net 271.873 260.827 11.046 4,2 

 
«Creixement Del neGOCi BanCari»
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1.2. positiva evolució dels marges amb eficiència i rendibilitat

Compte de pèrdues i guanys consolidat del Grup ”la Caixa”

variaCiÓ 
(Imports en milions d’euros) 2009 2008 en %

Ingressos financers 9.097 12.401 (26,6)
Despeses financeres (5.165) (8.893) (41,9)
marge d’interessos 3.932 3.508 12,1 
Dividends 400 395 1,3 
Resultats per posada en equivalència 840 718 17,0 
Comissions netes 1.303 1.250 4,2 
Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi 130 163 (19,7)
Altres productes i càrregues d’explotació 582 718 (19,1)
marge brut 7.187 6.752 6,4 
Total despeses d’explotació (3.565) (3.529) 1,0 
marge d’explotació 3.622 3.223 12,3 
Dotacions per a insolvències i altres (1.401) (617) 126,4 
Guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres (90) 10 
resultat abans d’impostos 2.131 2.616 (18,6)
Impostos sobre beneficis (127) (299) (57,6)
resultat després d’impostos 2.004 2.317 (13,5)
Resultat de minoritaris 294 265 10,7 
resultat recurrent (*) 1.710 2.052 (16,7)
Beneficis extraordinaris 249 260 
Sanejaments extraordinaris (249) (260)
Dotació per a la gestió futura del negoci (200) (250)
resultat extraordinari (200) (250)
resultat atribuït al Grup 1.510 1.802 (16,2)

(*) Resultats recurrents sense resultats extraordinaris.

Atesa l’especial rellevància dels resultats 
extraordinaris no recurrents registrats el 
2009 i 2008, i per facilitar la compren-
sió i anàlisi de l’evolució del negoci, el 
Compte de Pèrdues i Guanys Consolidat 
adjunt presenta els resultats de l’activitat 
ordinària i recurrent del Grup ”la Caixa”. 
Addicionalment, els resultats recurrents 
s’ajusten per l’impacte dels resultats ex-
traordinaris nets d’impostos i minoritaris, 
fins a establir els resultats atribuïts al 
Grup. 

els ingressos totals (marge brut) 
augmenten un 6,4%, fins als 7.187 
milions d’euros, amb una positiva 
evolució dels principals conceptes 
d’activitat.

El «Marge d’interessos» ha assolit els 
3.932 milions d’euros, un destacat 12,1% 
més. Aquest creixement recull el sòlid 
creixement de l’activitat bancària i la 
gestió dels marges de les operacions en 
un entorn altament competitiu, l’impacte 
de la corba de tipus d’interès, i la positiva 
evolució dels ingressos financers nets del 
negoci de vida de les filials asseguradores.

 
«Creixement sOstinGut 

Dels inGressOs Del Grup» 
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Els ingressos totals de la cartera de par-
ticipades (per dividends i per posada en 
equivalència) ascendeixen a 1.240 milions 
d’euros, un 11,4% més, per l’evolució 
dels seus negocis i la seva capacitat de 
distribució de dividends recurrents. Així, 
els dividends meritats de les participa-
cions classificades com a actius financers 
disponibles per a la venda assoleixen els 
400 milions d’euros. Els resultats nets 
d’impostos de les societats consolidades 
pel mètode de la participació (posada en 
equivalència), bàsicament Gas Natural, 
Abertis Infraestructuras, Banco BPI, Aguas 
de Barcelona, GF Inbursa i Boursorama, 
se situen en 840 milions d’euros, amb un 
fort creixement del 17,0%. 

Les comissions netes han crescut el 4,2%, 
fins als 1.303 milions d’euros, gràcies 
a la gestió adequada dels serveis oferts 
als clients. Les relacionades amb serveis 
bancaris augmenten un 4,9%, basant-
se en la prestació de serveis de qualitat 
i assessorament personalitzats, així com 

per les millores en la gestió del seu preu. 
Mentre les relacionades amb l’operativa 
de fons d’inversió disminueixen en línia 
amb l’evolució del mercat.

Els resultats d’operacions financeres i di-
ferències de canvi se situen en 130 milions 
d’euros.

Els altres productes i càrregues d’ex-
plotació arriben als 582 milions d’euros  
i incorporen les primes netes d’asse-
gurances i les dotacions de provisions ma-
temàtiques del negoci no vida de les filials 
asseguradores, així com els ingressos de 
les filials no bancàries i la periodificació de 
les comissions financeres compensadores 
de despeses. 

El fort augment del 6,4% del «Marge 
brut», junt amb l’estricte control de les 
despeses descrit a continuació, és un dels 
pilars sobre el qual es fonamenta el sòlid 
creixement del marge d’explotació.
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millora de l’eficiència amb 
augment de la productivitat

L’estricta política de contenció, racionalit-
zació i control de les despeses, juntament 
amb la millora de la productivitat, modera 
l’increment de les despeses d’explotació, 
que se situen en 3.565  milions d’euros, 
un 1% més. 

La gran fortalesa comercial del Grup, amb 
27.505 empleats, 5.326 oficines, 7.951 
caixers i el lideratge en banca online, en 
banca mòbil i en banca electrònica, ha 
permès a l’entitat presentar un creixement 
sostingut del negoci i de l’activitat comer-
cial, equilibrat i de qualitat.

L’objectiu de creixement bancari del 
Grup ”la Caixa” s’està portant a terme 
mitjançant la gestió del binomi ingres-
sos/despeses, amb l’objecte de garantir 
la competitivitat, així com els resultats 
futurs. Durant l’any 2009, ”la Caixa” ha 
demostrat tenir flexibilitat i una gran ca-
pacitat d’adaptar-se a l’entorn reduint en 
204 el nombre d’oficines, sense impacte 
en la relació amb els clients. L’estratègia 
de creixement sempre s’ha basat en una 
anàlisi de la rendibilitat de la inversió-
despesa, materialitzant aquells projectes 
que generen valor.

Paral·lelament, en el marc del seu  
pla d’expansió internacional, el 2009  
”la Caixa” ha inaugurat una sucursal ope-
rativa a Casablanca (Marroc), i ha posat en 
marxa dues noves oficines de representa-
ció: a Xangai (Xina) i Istanbul (Turquia).

Les fortes inversions efectuades aquests 
darrers anys suposen un augment de 
les despeses d’explotació. Aquestes in-
versions estan relacionades bàsicament 
amb el desenvolupament de negocis, el 
desenvolupament de la tecnologia i dels 
nous canals de distribució, la millora dels 
sistemes d’informació i optimització de 
processos per potenciar l’activitat comer-
cial 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 
d’explotació, que incorporen les despeses 
d’administració i les amortitzacions, ha 
permès una contenció del seu increment, 
i limitar l’augment en un 1% el 2009, 
inferior al fort creixement del marge brut, 
del 6,4%.

Els avançats mitjans tecnològics han 
permès la disminució de les tasques admi-
nistratives a les oficines i alliberar 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 del 4,7, un dels 
més baixos del sector financer espanyol.

En conjunt, la racionalització de costos del 
Grup i la positiva evolució de les ràtios de 
volum de negoci mostren l’elevat poten-
cial de creixement en termes d’eficiència  
i de resultats.

1.2. positiva evolució dels marges amb eficiència i rendibilitat (cont.)

07 08 09

24.117

5.480
5.326

25.335 24.944

5.530

Oficines Empleats (*)

PRINCIPALS COMPONENTS DE LES 
DESPESES D’EXPLOTACIÓ DE ”LA CAIXA”

5.326
5.5305.480

24.11
25.33 24.944

Oficines Empleats

(*) Total empleats del Grup: 27.505

08 vs. 07 09 vs. 08

+604
9,8% +288

8,9% +435
6,4%

+36
1,0%

Ingressos 
(marge brut)

Despeses 
d’explotació

CREIXEMENT INTERANUAL DELS 
INGRESSOS SUPERIOR A LES DESPESES: 
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
(Milions i % var. interanual)

6,4% 1,0%

8,9%+9,8%

Ingressos           
(marge brut)

Despeses d'explotació Ingressos           
(marge brut)

Despeses d'explotació

2008
vs 2007

2009
vs 2008

+435

+36

+604 +288

07 08 09

70.776

78.075
74.887

Volum de negoci
per oficina

Marge d’explotació
recurrent per oficina

534

RÀTIOS DE PRODUCTIVITAT PER OFICINA
(Milers d’euros)

583

678

07 08 09

16.082

16.670
16.346

Volum de negoci
per empleat

Marge d’explotació
recurrent per 
empleat

121,4

RÀTIOS DE PRODUCTIVITAT PER EMPLEAT
(Milers d’euros)

127,2

144,8

16.670
16.346

16.082

121,4 127,2

144,8

07 08 09
Volum de negoci per empleat
Marge d'explotació recurrent per empleat



Informe Financer 2009 del Grup ”la Caixa” 

Informe anual ”la Caixa” 2009 41

 
«aprOFitar al mÀxim els avantatGes 

teCnOlÒGiCs per millOrar la 
prODuCtivitat i maximitZar  

la DeDiCaCiÓ COmerCial»

07 08 09

RÀTIO D’EFICIÈNCIA (%) (*) 

45,2

42,9

07 08 09

45,2

42,9

46,1

46,1

–2,3

(*) Despeses de personal + generals / marge brut

En aquest sentit, en l’exercici 2009 la ràtio 
d’eficiència recurrent ha millorat, amb 
una reducció de 2,3 punts, situant-se en 
el 42,9%, fet que confirma la important 
millora dels últims anys. 

pla de millora de l’eficiència  

L’objectiu del Pla de Millora de l’Eficiència 
és aconseguir un alt nivell d’eficiència del 
Grup ”la Caixa” amb una millora perma-
nent i sostenible en el temps, i s’articula 
mitjançant la fixació i implementació 
d’objectius definits al voltant de tres grans 
eixos: 

•  Assegurament d’ingressos: amb 
l’objectiu que els diferents negocis i 
segments del Grup contribueixin de 
forma positiva i creixent als resultats de 
l’Entitat. L’oferta diferencial de produc-
tes, l’excel·lent nivell de qualitat del ser-
vei ofert als nostres clients, tant a través 
de la xarxa d’oficines com pels canals no 
presencials, l’esforç comercial i la gestió 
activa dels marges han estat les claus 
que han permès, en un entorn altament 
competitiu, assegurar el creixement dels 
ingressos descrit en paràgrafs anteriors.

•  Contenció de la despesa i de les neces-
sitats d’inversió: en el marc de l’entorn 
econòmic actual i producte de la im-
plantació del nou model especialitzat de 
la xarxa, aquest any s’ha dut a terme un 
Pla d’Optimització d’Oficines de banca 
minorista, que ha permès la integració 
de certes oficines, en molts casos degut 
a la proximitat entre elles. El pla ha per-
mès alliberar recursos, contenir el creixe-
ment de la plantilla i optimitzar despeses 
generals (lloguers, energia, etc.) assegu-

rant un important estalvi de costos re-
currents futurs. Aquest procés s’ha dut 
a terme amb una anàlisi particularitzada 
que ha permès garantir i mantenir el  
nivell de servei i l’estreta relació de  
”la Caixa” amb la clientela. Al respec-
te, el nivell i la capil·laritat del servei es 
manté sense canvis, ja que ”la Caixa” 
manté el lideratge en quota d’oficines 
del sistema financer espanyol, amb una 
proximitat al mercat que ha de permetre 
aprofitar les oportunitats comercials que 
es derivin del nou entorn competitiu.

Juntament amb el pla d’optimització 
d’oficines, l’Entitat ha continuat amb 
l’important esforç de contenció i racio-
nalització de despeses i d’inversions, 
analitzant i avaluant cada partida en 
funció de la seva necessitat i del retorn 
d’estalvi esperat. A més ,”la Caixa” ha 
implementat millores que han facilitat 
l’estalvi energètic en les oficines i la 
reducció del consum de paper i en-
viaments de correspondència física a 
clients, entre d’altres aspectes, que a 
més del positiu impacte en eficiència 
contribueixen a reforçar el compromís 
de la Institució amb la sostenibilitat.

•  Potenciació dels canals d’autoservei 
i la innovació operativa: aquests són 
elements clau per, al mateix temps que 
s’ofereix un servei diferencial al client, 
assolir una eficient gestió dels processos 
operatius i per tant del cost associat als 
mateixos, amb l’objectiu de centrar els 
esforços de ”la Caixa” i dels seus recur-
sos humans a atendre de forma eficient 
les necessitats financeres de les famílies 
i empreses.
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marge d’explotació recurrent: 
3.622 milions d’euros,  
un 12,3% més.

Com a conseqüència del sòlid augment 
del «Marge brut» (un 6,4% més), impul-
sat per l’activitat bancària més tradicional, 
i de la important contenció de les despe-
ses d’explotació (un 1,0% més), millora la 
productivitat del negoci bancari del Grup 
i el «Marge d’explotació», que recull els 
resultats dels negocis del Grup, se situa 
en 3.622 milions d’euros, un 12,3% més 
que l’any anterior. El gran augment dels 
ingressos, i sobretot l’estricte control i 
seguiment de la despesa, han permès 
continuar millorant la ràtio d’eficiència 
recurrent fins al 42,9% (–2,3 punts).

El fort increment del «Marge d’explotació» 
demostra la gran capacitat del Grup  
”la Caixa” de generar elevats resultats 
recurrents i confirma l’estratègia del Grup 
de maximitzar l’elevat potencial de creixe-
ment eficient i rendible.

L’important generació de resultats de les 
activitats recurrents ha permès fer front 
a majors dotacions de 2.821 milions 
d’euros, de les quals 2.092 milions són 
amb càrrec a l’exercici 2009 (1.401 mi-
lions de resultat recurrent i 691 milions de 
resultat extraordinari). L’increment de les 
dotacions específiques ha quedat parcial-
ment compensat per la disponibilitat de 
part del fons genèric per a insolvències, 

el qual se situa als 1.835 milions d’euros 
a finals de 2009. Amb tot, la ràtio de mo-
rositat, del 3,42%, és inferior a la mitjana 
del sector, i la cobertura d’actius arriba al 
62%, un 127% amb garantia hipotecària.

el resultat recurrent atribuït 
al Grup se situa en els 1.710 
milions d’euros (–16,7%) i permet 
mantenir uns bons nivells de 
rendibilitat (rOe de l’11,3%).

El «Resultat recurrent després d’impostos» 
assoleix els 2.004 milions d’euros, un 
13,5% menys. Per a l’adequada interpre-
tació de l’apartat d’impostos sobre be-
neficis, s’ha de considerar, en primer lloc, 
que la pràctica totalitat dels dividends de 
participades no tenen tributació per evitar 
la doble imposició, 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.

El Resultat de minoritaris de 294 milions 
d’euros correspon, bàsicament, al resul-
tat de 2009 del Grup Criteria CaixaCorp 
atribuït als minoritaris. Així, el «Resultat 
Recurrent atribuït al Grup», després 
d’impostos i minoritaris, arriba als 1.710 
milions d’euros, –16,7%, amb una rendi-
bilitat recurrent obtinguda sobre recursos 
propis mitjans de l’11,3%.

1.2. positiva evolució dels marges amb eficiència i rendibilitat (cont.)
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resultats extraordinaris: 
els ingressos extraordinaris  
s’han compensat íntegrament 
amb sanejaments conservadors  
i addicionalment s’ha dotat una 
provisió de 286 milions d’euros 
bruts d’impostos, 200 milions 
d’euros nets, per a la gestió futura 
del negoci.

L’exercici 2009 s’han registrat un total  
de 249 milions d’euros nets d’impostos  
i de minoritaris de plusvàlues per la venda 
de l’1% de Telefónica. Aquests ingressos 
s’han compensat íntegrament amb do-
tacions per a insolvències addicionals a 
l’aplicació de calendaris i altres per un im-
port brut de 241 milions (158 milions nets) 
i dotacions per a la cartera de participades 
de 164 milions bruts (91 milions nets).

Addicionalment, s’ha realitzat el 2009 
una dotació abans d’impostos de 286 
milions d’euros (200 milions d’euros nets) 
per a la gestió futura del negoci, entre les 
quals s’inclou la dotació per l’ampliació 
del programa de prejubilacions i dotacions 
cautelars per a insolvències.

D’altra banda, les plusvàlues extraor-
dinàries de 2008 van arribar als 260 
milions d’euros (per beneficis fiscals i dis-
ponibilitat de provisions per a la cobertura 
del risc de tipus d’interès dels contractes 
d’assegurances) i es van compensar ínte-
grament amb dotacions realitzades per a 
la cobertura de la cartera de participades, 
de la cartera de crèdit subestàndard i al-
tres. Addicionalment es va registrar una 
dotació de 250 milions d’euros nets per a 
la cobertura dels riscs futurs del negoci.

el «resultat atribuït al Grup» 
arriba als 1.510 milions d’euros.

Després de considerar l’excel·lent evolució 
dels negocis i dels resultats recurrents de 
qualitat del Grup ”la Caixa”, i l’impacte 
dels resultats extraordinaris, el «Resultat 
atribuït al Grup» del 2009 arriba als 1.510 
milions d’euros, un 16,2% menys.

La rendibilitat recurrent obtinguda  
sobre recursos propis mitjans (sense con-
siderar els Resultats extraordinaris) (ROE) 
se situa el 2009 en un 11,3%. El ROE 
considerant el Resultat Total se situa en 
el 10,0%.

Els nivells de rendibilitat es veuen impac-
tats per l’important augment dels recursos 
propis del Grup durant els últims anys, 
sobretot com a conseqüència de la sortida 
a borsa de Criteria CaixaCorp l’octubre de 
2007, i l’evolució dels resultats recurrents.

La rendibilitat recurrent sobre actius 
totals mitjans (ROA), nets de la interme-
diació de tresoreria, se situa en el 0,8% 
el 2009.

Així mateix, la baixa exposició al risc dels 
actius del balanç del Grup ”la Caixa” de-
termina que la rendibilitat recurrent obtin-
guda amb 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 1,6% el 
2009. El ROA i el RORWA, considerant 
el Resultat Total del Grup, se situen en el 
0,7% i l’1,5%, respectivament.
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1.3. Obra social  

pressupost de l’Obra social  
el 2010: 500 milions d’euros

El 2009 ”la Caixa” ha consolidat el seu 
compromís amb les necessitats de la 
societat. Així, l’Obra Social ha seguit des-
envolupant els seus programes per donar 
oportunitats a les persones, promovent 
l’apropament de la cultura a tothom i fo-
mentant la preservació del medi ambient.

El pressupost per a 2010 de l’Obra Social 
ascendeix a 500 milions d’euros, mos-
trant, d’aquesta manera –i malgrat la 
conjuntura econòmica desfavorable–, el 
seu compromís amb la societat. D’aquest 
pressupost, el 71,2% es dedicarà a ac-
cions socials.

2010

 

Socials

Programes

Medi ambient i ciència

Culturals Educatius i recerca

297

278

356

64 63 62
71

60 55

33 29 27
35

69

2008 2009 2010

500

Socials

Medi Ambient i Ciència

Culturals

Educatius i Investigació

Programes:

(milions dʼeuros)

500 500

Fons social

PRESSUPOST OBRA SOCIAL 2010
(Milions d’euros)

356

62 55
27

500
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1.4. 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.

Sota aquests criteris, els segments de 
negoci que conformen el Grup ”la Caixa” 
són:

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, bàsicament, 
en el territori espanyol a través de la xarxa 
d’oficines i la resta de canals complemen-
taris. Recull tant l’activitat com els resultats 
recurrents generats pels 10,5 milions de 
clients, siguin particulars, empreses o insti-
tucions. El volum de negoci gestionat per 
aquest segment se situa a 31 de desembre 
de 2009 en els 366.123 milions d’euros, 
en la mateixa línia que l’exercici anterior, 
amb 178.026 milions d’euros de crèdits 
de clients bruts i 188.097 de recursos de 
clients, sense considerar les emissions insti-
tucionals ni els passius subordinats.

El Marge d’interessos és de 4.237 milions 
d’euros per a aquest negoci, i el Marge 
brut arriba als 6.170 milions d’euros, amb 
un creixement del 3,4%. El negoci amb 
Empreses i Institucions aporta un 21% 
del Marge brut, augmentant el seu pes en 
Banca a Espanya en relació amb l’exercici 
anterior, en el qual va contribuir amb el 
17%. El Marge d’explotació arriba als 
2.885 milions d’euros, un 5,7% més, el 
qual ha permès fer front a unes majors 
dotacions per a insolvències recurrents, 
que en aquest negoci se situen en els  

961 milions d’euros, amb un augment del 
80,0% en relació amb l’any anterior; el 
benefici net  atribuït és de 1.430 milions 
d’euros, un 13,4% menys.

Cartera de participades: recull bàsica-
ment els resultats recurrents de les inver-
sions de la cartera de participades de ser-
veis i de banca internacional, mantingudes 
a través de Criteria CaixaCorp. Els ingressos 
per dividends i per posada en equivalència 
arriben als 1.222 milions d’euros (dels 
quals 839 milions d’euros corresponen a 
la participació en els resultats de societats 
multigrup o associades comptabilitzats 
segons el mètode de la participació), un 
10,4% més que l’any anterior, producte 
de la capacitat d’aquestes participades 
de generar resultats i repartir dividends 
recurrents. L’evolució del cost de finança-
ment del negoci, marcat per un increment 
de la cartera finançada i compensat per 
l’evolució a la baixa dels tipus d’interés, 
junt amb l’evolució de les altres partides 
del compte de pèrdues i guanys, situen el 
resultat recurrent net atribuït del negoci 
en 744 milions d’euros el 2009, un 12,1% 
més en relació amb l’exercici anterior.

El valor de mercat de la cartera cotitzada del 
Grup ”la Caixa” se situa en els 20.118  mi-
lions d’euros, dels quals 12.739 correspo-
nen a les inversions en societats multigrup o 
associades comptabilitzades pel mètode de 
la participació, amb unes plusvàlues latents 
de 3.945  milions d’euros el 2009.

COap i activitats Corporatives: inclou 
l’activitat del COAP (Comitè d’Actius i 
Passius), que agrupa la gestió dels riscs de 
tipus d’interès i de canvi i la liquiditat, a 
través de la gestió de les emissions al mer-
cat institucional, dels recursos propis i de 
la inversió/finançament a la resta de ne-
gocis. Quant a les Activitats Corporatives, 
són les que recullen les activitats i resultats 
que són producte de decisions globals del 
Grup o que per la seva naturalesa no són 
imputables a la resta de negocis, entre 
d’altres els resultats extraordinaris, les 
despeses de superestructura i l’activitat 
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de serveis immobiliaris del Grup. Addi-
cionalment, inclou els ajustos derivats de 
conciliar la integració dels estats financers 
dels diferents segments de negoci amb els 
estats financers consolidats del Grup. 

Descripció dels criteris de 
segmentació i valoració aplicats

Per a la segregació per negocis de 
l’activitat i resultats del Grup es prenen 
com a base les unitats de negoci bàsiques, 
sobre les quals es disposa de xifres comp-
tables i de gestió. S’apliquen els mateixos 
principis generals que els utilitzats en la 
informació de gestió del Grup, i els criteris 
de medició i valoració utilitzats són bàsica-
ment iguals als emprats per a determinar 
els imports dels estats financers, no exis-
tint assignacions asimètriques.

El 2009 s’han reestimat les dades dels 
negocis del Grup ”la Caixa” amb la millor 
informació i hipòtesis disponibles i, a efec-
tes comparatius, s’han homogeneïtzat les 
xifres del 2008, sense impactes significa-

tius en els resultats atribuïts del 2008 de 
cadascun dels segments. 

Per a la determinació del Marge brut de 
Banca a Espanya es considera el rendiment 
financer net de cada una de les operacions 
del balanç, que equival al fet d’aplicar, so-
bre l’ingrés o despesa contractual, un preu 
de transferència que correspon al preu de 
mercat d’un termini igual a la seva duració 
o a la periodicitat de revisió. A més, per a 
la determinació del Marge brut d’aquest 
segment s’imputen els ingressos per serveis 
generats per l’operativa bancària.

El Marge brut de la Cartera de Participa-
des inclou els ingressos per dividends i per 
posada en equivalència de les respectives 
participacions, nets del corresponent 
cost de finançament, equivalent al cost 
d’oportunitat de mantenir la inversió a 
llarg termini.

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 amb 
les despeses d’explotació de caràcter cor-
poratiu o institucional, les de superestruc-
tura, s’assignen en la seva totalitat al seg-
ment de COAP i Activitats Corporatives.

L’assignació de capital als negocis es 
determina en base als requeriments del 
Nou Acord de Capital (Basilea II), en 
funció dels riscs assumits per cada unitat 
de negoci. Aquests riscs engloben els de 
crèdit, de mercat, operacional, de partici-
pacions, d’actius fixos i els riscs associats a 
l’activitat asseguradora.

A continuació es presenten els comp-
tes de resultats del Grup ”la Caixa” de 
l’exercici 2009 i les variacions sobre 2008 
per segments de negoci i les magnituds 
d’actiu i fons propis de cadascun. 

1.4. segregació per negocis (cont.)

Compte de pèrdues i guanys consolidat del Grup ”la Caixa” - segregació per negocis

BanCa a espanYa Cartera De partiCipaDes COap i aCtivitats 
COrpOratives (*)

tOtal Grup                                    
”la Caixa”

(Imports en milions d’euros) 2009
variaCiÓ 

en % 2009
variaCiÓ 

en % 2009 2009
variaCiÓ 

en %

marge brut 6.170 3,4 1.028 7,9 (11) 7.187 2,9 
Despeses d’administració (2.846) 1,6 (152) (6,1) (86) (3.084) 1,1 
Amortitzacions (439) 0,8 (26) (2,8) (16) (481) 0,5 
marge d’explotació 2.885 5,7 850 11,3 (113) 3.622 4,9 
Pèrdues deteriorament d’actius  
financers i altres (961) 80,0 (10) 10,7 (834) (1.805) 29,9 

Resultats en baixes d’actius i altres (34)  2 (53,7) 83 51  
resultats abans d’impostos 1.890 (13,6) 842 10,9 (864) 1.868 (9,9)
Impostos (428) (14,1) 120 14,9 273 (35)  
resultats després d’impostos 1.462 (13,5) 962 11,4 (591) 1.833 (11,2)
Resultat de minoritaris 32 (18,2) 218 8,9 73 323 23,8 
resultat atribuït al Grup 1.430 (13,4) 744 12,1 (664) 1.510 (16,2)

   
Total actiu 196.926 (0,9) 20.365 18,1 271.873 4,2 
Assignació de capital / Patrimoni net 11.166 10,2 5.063 4,0 21.403 13,1 

(*)  Inclou els resultats extraordinaris nets del Grup (–200 milions d’euros el 2009 i –250 milions d’euros el 2008), vegeu l’apartat «1.2. Positiva evolució dels marges  
amb eficiència i rendibilitat».
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2. Gran capacitat comercial: la fortalesa del negoci bancari 
2.1. augment sostingut i equilibrat de l’activitat bancària

Durant l’any 2009, el creixement del 
volum del negoci bancari (crèdits sobre 
clients més recursos de clients) ha estat de 
1.702 milions d’euros, un 0,4% més, i ha 
assolit els 415.825 milions d’euros.

recursos de clients 

Els recursos totals de clients del Grup  
”la Caixa” –passius financers amb 
la clientela, passius per contractes 
d’assegurances (provisions tècniques) i 
recursos fora de balanç (fons d’inversió, 
fons de pensions, gestió de carteres i 
altres)– han assolit al final de l’exercici 
2009 la xifra de 237.799 milions d’euros. 
Respecte del 2008, la variació ha estat 
condicionada pel complex entorn econò-
mic i financer i per la forta competència 

bancària. Els recursos de clients en balanç 
assoleixen els 205.631 milions d’euros, 
amb un augment de 954 milions d’euros 
en estalvi a la vista, i una disminució  
de 5.857 milions d’euros de l’estalvi a 
termini i de 639 milions d’euros dels em-
prèstits i passius subordinats, evolucions 
marcades per la gestió activa del preu i 
l’esforç per protegir els marges amb im-
pacte sobre l’estructura dels productes. 
D’altra banda, augment en 822 milions 
d’euros d’emissions institucionals i 1.208 

VOLUM DE NEGOCI BANCARI
(Milions d’euros)
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 Recursos de clients  Crèdits s /clients

recursos totals de clients

variaCiÓ 
(A 31 de desembre, en milions d’euros) 2009 2008 anual en %

passius financers - Clientela 186.690 191.643 (4.953) (2,6)
productes propis 142.778 148.320 (5.542) (3,7)

Estalvi a la vista 55.670 54.716 954 1,7 
Estalvi a termini 74.161 80.018 (5.857) (7,3)
Emprèstits i passius subordinats 12.947 13.586 (639) (4,7)

Cessió temporal d’actius i altres comptes 4.121 4.354 (233) (5,4)
emissions institucionals 39.791 38.969 822 2,1 
passius per contractes d’assegurances 18.941 17.733 1.208 6,8 
total recursos de clients a balanç 205.631 209.376 (3.745) (1,8)
Fons d’inversió 15.457 12.943 2.514 19,4 
Plans de pensions 11.982 10.407 1.575 15,1 
Altres recursos gestionats 4.729 4.974 (245) (4,9)
total recursos de clients fora de balanç 32.168 28.324 3.844 13,6 
recursos totals de clients 237.799 237.700 99 =

RECURSOS TOTALS DE CLIENTS
(Milions d’euros)
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Passius financers  - Clientela
Fons d’inversió

Assegurances,
plans de 
pensions i altres

15%

6%

79%

milions d’euros dels passius per contractes 
d’assegurances.Pel que fa als plans de 
pensions gestionats bàsicament per Vida-
Caixa augmenten el 15,1%, mentre que 
el patrimoni gestionat dels fons d’inversió 
augmenta un 19,4%, afavorit per la posi-
tiva evolució del mercats de capitals.
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2.1. augment sostingut i equilibrat de l’activitat bancària (cont.)

Crèdits sobre clients

L’import dels crèdits sobre clients bruts ha 
assolit els 178.026 milions d’euros a la fi 
de l’exercici 2009, augmentant en 1.603 
milions d’euros, un 0,9% més. Durant el 
2009 s’han aprovat i concedit 1.084.168 
operacions de crèdit per import de 
104.045 milions d’euros. Els creixements 
tant en el crèdit a particulars com a 
empreses constitueixen el reflex de la 
contribució del Grup al desenvolupament 
econòmic del territori.

Sobre el total de crèdits, destaquen les 
operacions de finançament al segment 
d’empreses, i la inversió en el desen-
volupament productiu d’altres sectors. 
Quant a la inversió creditícia amb garan-
tia hipotecària, destinada bàsicament 

a l’adquisició del primer habitatge de 
particulars, a l’any 2009 mostra una 
desacceleració reflex de l’evolució del 
sector immobiliari, amb una reducció del 
creixement dels preus dels habitatges i de 
la demanda.

D’altra banda, la resta de crèdits al sector 
privat augmenten un 2,2%. Així la inver-
sió en empreses lidera el creixement a tra-
vés dels 80 centres d’empreses (+14%) i 
de tota la xarxa d’oficines. Destaca l’elevat 
creixement en els productes de factoring 
i confirming, amb una progressió de 4,3 
i 2,6 punts, respectivament, en quotes 
de mercat, fins al 10,2% i el 13,2%. En 
aquest exercici ”la Caixa” ha renovat di-
verses línies de crèdit amb diferents patro-
nals per al finançament del circulant.

CRÈDITS SOBRE CLIENTS, BRUT
(Milions d’euros)
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Crèdits sobre clients bruts per segment

 variaCiÓ anual

(Imports en milions d’euros) 2009 2008 aBsOluta en %

Crèdits al sector públic 6.298 4.627 1.671 36,1 
Crèdits al sector privat 171.728 171.796 (68) 0 

Amb garantia real 119.607 120.800 (1.193) (1,0)
Amb garantia personal i altres 52.121 50.996 1.125 2,2 

total crèdits sobre clients, brut 178.026 176.423 1.603 0,9 
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la forta activitat comercial del 
Grup permet mantenir elevades 
quotes de mercat. 

Després dels elevats creixements que 
s’han produït en els darrers anys en 
l’activitat bancària, l’any 2009 s’ha carac-
teritzat per una estabilització del volum 
del sistema, amb ràtios de creixement gai-
rebé nules tant a nivell d’activitat creditícia 
com en gestió de recursos.

En aquesta difícil conjuntura, ”la Caixa” 
ha aconseguit mantenir i fins i tot in-
crementar les seves quotes de mercat. 
D’acord amb l’última informació pública 
disponible d’entitats de crèdit, que en-
globa els establiments financers de crèdit, 
el Grup ”la Caixa” ha aconseguit el 2009 
unes quotes de mercat a Espanya del 
10,0% en crèdits i del 10,4% en dipòsits 
(sense assegurances ni fons). En conjunt la 
quota de volum de negoci és del 10,2%, 
cada cop més a prop de la quota d’oficines 
del 12,0% amb la qual es manté el liderat-
ge, i per sobre de la quota d’empleats.

En l’activitat creditícia, ”la Caixa” ha con-
tinuat centrant-se en el finançament als 
particulars i petites i mitjanes empreses. 
En aquest sentit, la lleugera pèrdua de 
quota de mercat en el crèdit hipotecari  
–que s’ha mantingut per sobre del 
10,5%–, a causa d’una menor activitat 
en la promoció immobiliària, ha estat 
compensada sobradament per un fort 
increment de quota en els crèdits amb 
altres garanties que han arribat al 9,3%, 
un 1,2% més que el 2008. L’estratègia de 
penetració en el segment d’empreses ha 
començat a donar importants resultats.

Pel que fa a la captació de recursos de 
clients, la forta davallada de tipus d’interès 
i l’evolució negativa de l’economia espa-
nyola ha provocat que el 2009 el mercat 
no hagi experimentat creixement, mante-
nint-se en el mateix nivell de 2008, any en 
què va créixer un 25%. Pel que fa al mer-
cat de dipòsits, el 2009 tampoc ha crescut 
enfront els forts creixements dels darrers 
anys. D’altra banda, el bon comporta-
ment dels mercats borsaris ha contribuït 

 
«elevaDes quOtes De merCat»

 
«entre els tres primers en  

els prinCipals prODuCtes FinanCers»

quotes de mercat i posició en el rànquing

1r

Quotes a desembre de 2009 quOta

Facturació de targetes 17,7%
Negoci merchant (TPV’s) 20,9%
Domiciliació de nòmines 15,1%
Domiciliació de pensions 12,8%
Dipòsits a la vista 11,3%
Assegurances de vida-estalvi 13,8%
Hipoteques 10,5%
SNCE 12,7%
Nombre d’oficines 12,0%
Caixers 12,9%

2n
Plans de pensions 15,6%
Dipòsits 10,4%
Crèdits 10,0%

3r
Factoring i Confirming 11,6%
Crèdit comercial 9,3%
Fons d’inversió 8,5%
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a recuperar l’atractiu de l’oferta de fons 
d’inversió i de fons de pensions. En aquest 
context, ”la Caixa” ha mantingut pràcti-
cament igual la seva quota de mercat de 
dipòsits en el 10,4% i d’assegurances de 
vida en el 13,8%, mentre que ha incre-
mentat de forma important la quota en 
fons d’inversió fins al 8,5% i en plans de 
pensions fins al 15,6%.

Cal destacar l’esforç d’adaptació de 
l’oferta d’actiu i passiu realitzat al llarg 
de l’exercici amb la finalitat d’adequar 
l’oferta als diferents col·lectius de clients. 
En aquest sentit, en el segon semestre de 
2009 es va llençar la «Hipoteca a Mida», 
préstec hipotecari per a clients de Banca 
Personal que vincula la bonificació a la 
tinença de productes propis del segment i 
es va revisar el catàleg de passiu, desenvo-
lupant productes híbrids que permetessin 

oferir rendibilitats atractives als clients en 
l’entorn de tipus d’interès en mínims his-
tòrics amb què s’ha tancat l’exercici.

Tanmateix, seguint amb la política de vin-
culació de clients, ”la Caixa” ha llençat el 
programa Multiestrella Nómina i Multies-
trella Pensió, que ha permès ampliar els 
avantatges del programa de fidelització 
«Punts Estrella» als clients que domicilien 
els seus ingressos. L’èxit d’aquests pro-
grames ha permès augmentar la quota 
de nòmines per sobre del 15%, malgrat 
que el mercat de treball ha registrat un 
descens de més d’un 5% en nombre de 
treballadors per compte aliena afiliats a 
la Seguretat Social. Pel que fa als pensio-
nistes s’ha aconseguit arribar a una xifra 
propera al milió, amb un quota de mercat 
del 12,8%.

2.1. augment sostingut i equilibrat de l’activitat bancària (cont.)
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2.2. Base de clients: el centre del negoci

una àmplia base de clients  
que garanteix el creixement 

El creixement del negoci del Grup  
”la Caixa” es sustenta en una àmplia base 
de 10,5 milions de clients al tancament 
de desembre de 2009. Aquesta base 
constitueix el principal actiu del Grup ja 
que dóna estabilitat i facilita el creixement 
del volum de negoci, recursos gestionats 
i inversió creditícia, amb elevades quotes 
de mercat, tot i tenint en compte l’alt 
grau de competència existent en el sector 
financer. 

lideratge en Banca de particulars 

”la Caixa”, en el Pla Estratègic 2007-2010, 
va definir com objectiu clau la conso-
lidació del seu lideratge en Banca de 
Particulars. Aquesta estratègia es recolza 
en un servei professionalitzat, innovador 
i de qualitat ofert als nostres clients que 
es duu a terme mitjançant una eficient 
distribució multicanal en la qual l’oficina, 
amb el suport d’una tecnologia capdavan-
tera, és el nucli de la relació amb el client. 
L’orientació al client es complementa amb 
la permanent innovació en productes i 
serveis –hipoteques, crèdits personals, 
assegurances, serveis bancaris de domi-
ciliació de nòmines i pensions, mitjans 
de pagament, canals complementaris...– 
que permeten mantenir el lideratge de 
”la Caixa” en la banca minorista i assolir 
importants i creixents quotes de mercat 
(vegeu l’apartat 2.1. Augment sostingut i 
equilibrat de l’activitat bancària – Elevades 
quotes de mercat). 

En aquest sentit, ”la Caixa”, amb una 
penetració del 21,6% en clients particu-
lars, segons l’estudi de FRS/Inmark, se 
situa com a líder de Banca de Particulars 
a Espanya, incrementant any rere any la 
distància amb la segona entitat, la qual 
cosa demostra la capacitat de l’Entitat 
d’aconseguir la fidelització, vinculació i 
confiança dels clients. 

aproximació especialitzada als 
segments de clients objectiu 

D’altra banda, en el Pla Estratègic, amb 
l’objectiu de complementar el tradicio-
nal lideratge de ”la Caixa” en Banca de 
Particulars, es va plasmar la voluntat 
d’implantar propostes de valor especia-
litzades per a empreses i particulars que 
permetessin potenciar el posicionament 
en aquests segments de mercat. A tan-
cament de 2009 aquesta implantació ja 
ha conclòs, estant totalment integrats en 
l’estructura de la xarxa comercial tots el 
models de gestió especialitzats. 

Banca Personal
Durant el primer semestre de 2009 s’ha 
acabat la implantació d’un model espe-
cialitzat de gestió de clients de Banca Per-
sonal que es va iniciar l’any 2008. De tal 
forma que actualment totes les oficines 
compten amb gestors dedicats a l’atenció 
d’aquests clients, els saldos de recursos i 
valors dels quals se situen entre 100.000 
i 500.000 euros. S’ha creat una unitat de 
suport central que és la responsable de 
definir l’estratègia i proposta de valor per 
al segment, establint-se uns protocols 
d’actuació comercial comuns per a totes 
les oficines. També el nomenament de 
responsables de Banca Personal en cada 
territori permet que la informació, les di-
rectrius i el recolzament als gestors arribi 
amb major eficàcia. 

De les més de 5.300 oficines de  
”la Caixa” ja n’hi ha 842 amb massa crí-
tica suficient de clients per disposar d’un 
gestor o més dedicat exclusivament al 
segment de Banca Personal. Actualment, 
hi ha en aquestes oficines 946 gestors 
de Banca Personal que reben formació i 
informació adequada en cada moment 
per poder donar servei d’alt valor afegit. 
En la resta d’oficines, els clients de Banca 
Personal estan gestionats per l’empleat 
assignat, en coordinació amb el director 
de l’oficina, que donarà atenció persona-
litzada a aquest col·lectiu. 
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«31 Centres i 373 prOFessiOnals 

espeCialitZats De BanCa privaDa»

2.2. Base de clients: el centre del negoci (cont.)

Durant el segon semestre, just després de 
la implantació del model, s’ha consolidat 
el posicionament del segment amb el 
llançament de la imatge «A mida» que 
transmet els principals valors del servei: 
gestió personal, professionalitat, expe-
riència, coneixement, proximitat i con-
fiança. S’ha realitzat una comunicació de 
la imatge, tant interna com externa, on el 
servei es fonamenta en una proposta de 
valor específica i on és clau el màxim con-
tacte amb el client. 

El llançament de productes de passiu 
especialment dissenyats per a aquest seg-
ment i diferents campanyes tant d’actiu 
com de serveis, han permès consolidar el 
nostre posicionament i la nova imatge. 
El desenvolupament d’eines específiques 
d’assessorament, el reporting de segui-
ment i el desenvolupament de canals 
específics seran bàsics en la potenciació 
futura del segment.

El nombre de clients de Banca Personal se 
situa en més de 468.000, amb un volum 
de recursos i valors de 57.703 milions 
d’euros.

Banca Privada
”la Caixa” Banca Privada es consolida 
com a una de les entitats de referència a 
Espanya en el segment de Banca Privada, 

orientada a clients amb més de 500.000 
euros entre recursos i valors. En contra de 
la tònica general en el sector de la banca 
privada, on el volum patrimonial ha mi-
norat entre un 20% i un 30%, la clau de 
l’últim any a ”la Caixa” Banca Privada ha 
estat el creixement, tant en nombre de 
clients com en recursos gestionats.

Així, a finals de 2009, ”la Caixa” compta 
amb més de 65.000 clients d’aquest seg-
ment amb un increment l’últim any del 
13%; els recursos gestionats ascendeixen 
a 40.985 milions amb un augment durant 
l’any del 21,5%. Aquesta evolució del pa-
trimoni es fonamenta en la forta activitat 
comercial portada a terme pels 373 pro-
fessionals de Banca Privada, recolzats en 
els 31 centres especialitzats integrats en 
l’extensa xarxa d’oficines.

L’elevat dinamisme comercial i el conti-
nu esforç d’adaptació al mercat amb el 
llançament de nous productes i serveis, 
han permès un elevat creixement tant en 
clients com en recursos en aquest seg-
ment. Els esforços de l’Entitat en Banca 
Privada van encaminats a dotar el procés 
d’assessorament d’una metodologia ba-
sada en una correcta distribució patrimo-
nial que ofereixi resposta a les diferents 
necessitats que ens plantegen els clients, 
fonamentada en l’anàlisi individualitzada, 

un discurs homogeni i una aproximació al 
producte des del client.

Com a novetats dirigides a clients d’alts 
patrimonis, destaca la comercialització 
d’un nou fons d’inversió, Albus, que bus-
ca dissenyar una estratègia de creixement 
estable del patrimoni a mitjà termini, pro-
posant una tornada a la tradició i orientat 
a un client que exigeix assessorament per 
poder decidir amb cert grau d’implicació i 
informació. Albus ha tingut una excel·lent 
acollida en aconseguir unes aportacions 
de més de 330 milions d’euros.

També cal destacar les sinergies que s’han 
generat amb la resta d’àrees de negoci 
de ”la Caixa”. La potència de la xarxa 
d’oficines, la més important d’Espanya, 
el paral·lel desenvolupament de la xarxa 
d’empreses i corporativa i el departament 
de Corporate i Servihabitat XXI supo-
sen per a ”la Caixa” Banca Privada un 
complement perfecte per poder oferir 
una proposta de valor completa als seus 
clients. Un altre punt clau és el suport de 
la Fundació ”la Caixa” a l’hora de tractar 
temes relacionats amb el mecenatge i la 
responsabilitat social corporativa.
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Grans patrimonis: «Altium»
Per a la gestió de patrimonis superiors als 
10 milions d’euros, s’ha creat un segment 
dins de ”la Caixa” Banca Privada amb 
una proposta de valor específica. Aquests 
clients compten amb un equip especialit-
zat, l’equip «Altium», que dóna resposta 
a les necessitats de qualitat, sofisticació 
i compromís que demana el client d’alt 
nivell patrimonial. El posicionament actual 
a Espanya és important; compta amb 265 
grups familiars «Altium» que atresoren 
un patrimoni en gestió de més de 6.000 
milions d’euros. Aquestes magnituds con-
verteixen l’Entitat en una de les principals 
firmes de referència en la gestió d’alts 
patrimonis en aquest país, i arriba durant 
aquest any a un creixement net del 45% 
en recursos.

La proposta de valor «Altium» se centra, 
bàsicament, en la gestió de les inversions 
financeres, l’assessorament patrimonial, 
les inversions alternatives, la formació a 
successors, el reporting global i control 
de gestió, l’assessorament en operacions 
de Corporate i Immobiliàries i els serveis 
de Family Office. Les accions de fidelit-
zació es concreten en cursos de forma-
ció a mida en universitats de prestigi i 
conferències-col·loqui de temes fiscals i 
filantropia, entre altres, així com uns esde-
veniments exclusius.

Banca de Pimes
Al llarg del primer semestre de 2009, 
s’ha desenvolupat un model de gestió 
propi i personalitzat, un catàleg de pro-
ductes i serveis complet i innovador que 
cobreix totes les necessitats de les pimes 
i una nova figura comercial especialit-
zada i dedicada exclusivament a aquest 
col·lectiu de clients: el gestor de pimes. A 
tancament de desembre de 2009, l’equip 
estava compost per 852 gestors presents 
en 820 oficines. Tot això recolzat per la 
potència comercial que ofereix l’extensa 
xarxa d’oficines de ”la Caixa”.

Aquesta especialització en el servei de les 
pimes permet continuar creixent orgà-
nicament malgrat l’actual conjuntura de 
mercat desfavorable. Així, a 31 de desem-
bre de 2009 aquest negoci gestionava 
gairebé 179.000 empreses i autònoms 
clients de ”la Caixa”, el que ha permès as-
solir una quota de penetració del 30,8% 
en el mercat espanyol. Aquesta quota 
és més rellevant encara a Catalunya i a 
Madrid, territoris on es manté el liderat-
ge destacat amb quotes de penetració 
superiors al 40%, per raons de tradició 
i presència de la xarxa comercial que 
permeten una posició diferenciada en les 
dues comunitats autònomes on s’aglutina 
bona part del negoci de la petita i mitjana 
empresa a Espanya. 

En el tancament de 2009 s’ha assolit 
un volum d’inversió creditícia proper als 
29.000 milions d’euros i un volum de 
recursos de clients de 10.500 milions 
d’euros. En l’oferta de valor del segment, 
s’ha continuat creant nous productes 
dirigits a les pimes, als comerços, als au-
tònoms i al segment agrícola, com són la 
hipoteca mobiliària per al finançament de 
traspassos de farmàcies o l’agrobestreta 
per anticipar els ingressos de les collites. 
També, amb l’objectiu de reforçar el re-
colzament a la pime, s’han firmat acords i 
convenis amb diversos organismes públics 
que garanteixen l’accés a finançament en 
condicions preferents com són els signats 
amb la CEOE, CEPYME, ICO, CDTI, ICF i 
BEI.

Banca d’Empreses
Per poder atendre de la forma més ade-
quada les mitjanes i grans empreses (em-
preses que facturen entre 10 i 200 milions 
d’euros), el 2008 es va posar en marxa  
un model de gestió diferenciat en el servei 
a aquest col·lectiu, que a tancament de 
2009, després de les 11 obertures el 2009 
de centres especialitzats, permet a  
”la Caixa” comptar amb una xarxa pròpia 
de 80 centres d’empreses on treballen 
professionals altament especialitzats i 

 
«80 Centres De BanCa D’empreses  

i 735 prOFessiOnals espeCialitZats»
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amb una gestió descentralitzada i flexible 
que s’integra dins de l’estructura territo-
rial, afavorint al màxim les sinergies amb 
la resta de segments.

En un any en què el mercat s’ha carac-
teritzat pel poc dinamisme, la Banca 
d’Empreses de ”la Caixa” ha aconseguit 
un notable creixement de l’activitat co-
mercial. Així, al llarg de 2009 s’han captat 
més de 4.000 clients, fins a arribar a la xi-
fra propera als 25.000. Quant a l’evolució 
dels volums, en els últims dotze mesos, 
el creixement de la inversió creditícia ges-
tionada per aquests centres ha crescut 
un 14%, aconseguint gairebé els 14.000 
milions d’euros, i els recursos gestionats 
han superat els 7.000 milions d’euros amb 
un creixement interanual del 38% a tan-
cament de desembre de 2009.

Entre els productes que han tingut un 
major dinamisme, destaca el factoring 
i el confirming, amb un increment del 
42%, totalitzant més de 12.114 milions 

d’euros i registrant una quota de l’11,6%, 
la qual cosa ha permès ascendir fins a la 
tercera posició del rànquing. Això respon 
a l’objectiu de convertir-se en un referent 
transaccional per a les empreses, donant 
servei en l’operativa diària, amb l’objectiu 
que les empreses tinguin present  
”la Caixa”com una alternativa de solució 
en les seves decisions de negoci. També 
s’ha realitzat un important esforç per 
completar l’oferta de productes i serveis 
per atendre les necessitats de caràcter 
internacional de les empreses, això ha 
tingut una excel·lent acollida entre els 
nostres clients, com es reflecteix en 
l’increment dels crèdits documentaris  
i del finançament del comerç exterior.

Quant a les novetats de productes i serveis 
llançats el 2009, destaca el finançament 
del negoci circulant, amb línies especials 
de confirming per a les Administracions 
Públiques i nous serveis online per a 
confirming amb la possibilitat de firmar 
online el contracte, la sol·licitud de petició 

automàtica de bestretes i el llançament 
d’un nou portal especial per a no clients. 
Respecte als serveis, des d’aquest any s’ha 
creat l’operativa, a través de CaixaFactura, 
que permet l’opció de generar remeses per 
a confirming i factoring directament des de 
l’aplicació de factura electrònica. En relació 
amb l’oferta de tresoreria, s’ha continuat 
ampliant l’oferta de productes amb el 
llançament d’opcions amb barrera europea, 
cobertures de matèries primeres, productes 
especials de cobertura de divises vinculats 
a la cotització del dòlar i noves estructures 
per a la cobertura de tipus d’interès.

Per altra banda, les necessitats opera-
tives estan sempre resoltes a través de 
«línia oberta empreses» que permet 
accedir a un ampli ventall de productes i 
serveis amb més de 1.000 funcions que 
permeten gestionar de forma integral 
tot tipus d’operacions. En l’últim estudi 
d’AQMetrix, ”la Caixa” ha tornat a ser 
escollida com l’entitat líder en serveis 
d’Internet a Espanya per a empreses.

2.2. Base de clients: el centre del negoci (cont.)
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Banca Corporativa
Aquelles empreses amb més de 200 
milions d’euros anuals de facturació són 
gestionades per dues oficines de Banca 
Corporativa, situades a Madrid i Barcelo-
na. Les propostes respecte a l’estratègia 
en aquest segment de clients, així com el 
desenvolupament de la necessària adap-
tació del model de relació i de l’oferta 
de producte/servei, es realitzen des d’un 
negoci especialitzat, el qual disposa 
d’estructura corporativa pròpia.

Amb aquest model es persegueix incre-
mentar la penetració en grans empreses 
amb una proposta integral tant per a 
les necessitats de finançament com en 
la prestació de servei, recolzant-se en la 
potent base tecnològica i de xarxa comer-
cial de l’Entitat, amb l’objectiu de ser la 
primera opció per als nostres clients amb 
innovació, eficiència i excel·lència en el 
servei. Durant el 2009 s’ha avançat amb 

aquest model i el creixement s’ha assolit 
per dos vessants: per una part ampliant 
la base de clients i per l’altra aprofundint 
en la relació amb els clients actuals incor-
porant l’àmplia oferta de productes de 
l’Entitat. El resultat ha estat un fort creixe-
ment del 20% en la inversió creditícia.

D’altra banda, en el marc del model 
d’oferta especialitzada als clients,  
”la Caixa” compta amb dues oficines 
d’institucions que, juntament amb la 
capil·laritat de la xarxa, permeten aten-
dre el negoci lligat al sector públic i 
d’institucions amb una proposta de valor 
diferenciada.

Negoci internacional 
”la Caixa” acompanya els seus clients en 
les seves necesitats internacionals, oferint 
una completa gama de productes i serveis 
en funció del tipus de necessitat i de la 
presència de ”la Caixa” en cada mercat.

En els països on existeix una sucursal ope-
rativa, ”la Caixa” ofereix serveis financers 
a les empreses presents en el país, espa-
nyoles o locals. Actualment es compta 
amb sucursals operatives a Varsòvia, Buca-
rest i Casablanca (inaugurada el 2009), es-
sent la primera entitat financera espanyola 
en cada una d’aquestes localitzacions.

Com a complement a la presència di-
recta, ”la Caixa” ha establert acords de 
col·laboració comercial amb els seus socis 
estratègics. A Portugal, a través del Banco 
BPI, s’ha signat un acord per oferir un ser-
vei integral a empreses que operen  
de manera unificada a la península Ibèrica. 
Sota aquest acord, s’ha creat un  
centre especialitzat d’empreses tant a  
”la Caixa” com al Banco BPI i una oferta de 
productes i serveis especialment dirigits a 
aquest segment («Solucions Ibèriques per 
a Empreses»). Així mateix, s’ha continuat 
i reforçat la signatura d’acords estratègics 
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2.2. Base de clients: el centre del negoci (cont.)

amb entitats financieres participades com 
l’acord de col·laboració signat el 2007 amb 
The Bank of East Asia per millorar l’oferta 
de productes i serveis per als clients amb 
interessos a la Xina i Hong Kong, i un acord 
similar amb el Grupo Financiero Inbursa 
(GFI), sisè grup financer a Mèxic, del qual 
Criteria CaixaCorp té una participació del 
20%. Aquest acord permet oferir als nos-
tres clients la capacitat d’operar qualsevol 
activitat financera amb una de les entitats 
líders en aquest país. Aquests acords 
responen a la voluntat de ”la Caixa” 
d’acompanyar de la millor manera possible 
els nostres clients en la seva activitat a les 
zones de major creixement económic: Àsia 
i LLatinoamèrica. Per últim, s’està desenvo-
lupant un acord similar assolit el 2009 amb 
Erste Group Bank per a la regió d’Europa 
Central i de l’Est, on és una de les entitats 
líders amb una base de 17,5 milions de 
clients (vegeu l’apartat 3.1. Criteria Caixa-
Corp: Internacionalització i diversificació 
dels ingressos).

D’altra banda, les oficines de representa-
ció de ”la Caixa” donen suport als clients 
que operen a l’estranger i als potencials 
clients amb interessos comercials en 
la zona d’influència de l’Entitat, i con-
tribueixen, a més, a captar l’operativa 
d’empreses estrangeres que s’estableixen 

o que tenen relacions comercials amb Es-
panya, oferint tota la gamma de produc-
tes per a l’empresa. ”la Caixa” té 8 ofici-
nes de representació, situades a França 
(París), Alemanya (Stuttgart i Frankfurt), 
Regne Unit (Londres), Itàlia (Milà), Xina 
(Pequín i Xangai) i Istanbul (Turquia).

A més, ”la Caixa” disposa de 3.000 bancs 
corresponsals que permeten als clients 
gestionar qualsevol operació de comerç 
exterior en tot el món. D’altra banda, 
disposa d’un servei de cash management 
internacional a través de l’aliança Unicash, 
formada per 27 bancs de primera línia 
que donen cobertura a Europa i als Estats 
Units. Així mateix, compta amb 75 acords 
addicionals de cash management amb els 
principals bancs del món. 

Organismes i Multilaterals 
Durant el 2009, s’han potenciat els  
acords amb els Organismes Multilaterals de 
Desenvolupament i els Organismes Oficials 
Espanyols, amb l’objectiu d’incrementar el 
negoci i la base de clients.

El Banc de Desenvolupament del Consell 
d’Europa (CEB) i MicroBank de ”la Caixa” 
van aprovar destinar 100 milions d’euros a 
finançar el desenvolupament econòmic i la 
integració social dels col·lectius amb me-

nors recursos. És la segona vegada, que 
el CEB obre una línia d’aquestes caracte-
rístiques al prestar fons per microcrèdits 
fora dels països objectiu. A més, es tracta 
també d’una aliança innovadora, ja que és 
la segona línia de crèdit d’aquestes carac-
terístiques que es formalitza a Espanya. 

S’han formalitzat diverses operacions amb 
el Banc Europeu d’Inversions (BEI), desta-
cant recentment la firma d’un crèdit per 
contribuir, juntament amb la Diputació de 
Barcelona, a aconseguir els objectius de la 
Unió Europea en energia i canvi climàtic, 
finançant inversions en l’estalvi d’energia 
en edificis públics i un altre crèdit per 
finançar la construcció i explotació de la 
xarxa pel transport de gas. Finalment, 
s’han firmat avals corporatius per finançar 
projectes de construcció i remodelació 
d’hospitals i millora d’eficiència energèti-
ca, i s’ha participat en emissions realitza-
des pel mateix BEI.

Tanmateix ”la Caixa” ha firmat acords 
d’estranger, també amb el BEI, per in-
crementar les operacions de Forex entre 
ambdues institucions, i, CosmoCaixa 
de Barcelona fou amfitrió del «Foro BEI 
2009» sobre el tema «Connectant Euro-
pa: Finançament de la mobilitat i ciutats 
sostenibles».

Directors de sucursals internacionals
Mohammed Alí Kadiri Marroc (Casablanca)
Raúl Carmona Lendinez Polònia (Varsòvia)
Juan Luis Martín Ortigosa Romania (Bucarest)

Directors d’Oficines de representació
Francisco Javier Serrado Trepat Xina (Pequín i Country Manager)
Danni Cheng Zhou Xina (Xangai)
Claudina Farré Cases Itàlia (Milà)
Jordi Fuster Fornós França (París)
Carlos Morales Roviralta Turquia (Istanbul)
Juan Francisco Riutort Magg Alemanya (Frankfurt)
Berta Rodó Cima Alemanya (Stuttgart)
Álvaro Valera Martínez Regne Unit (Londres)
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2.3. xarxa comercial i recursos humans: pilars fonamentals

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

L’estratègia de desenvolupament 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 complementaris (vegeu el capítol 
2.4. Gestió multicanal: relació permanent 
amb el client). 

A finals de 2009, ”la Caixa” disposa de 
5.326 oficines, de les quals 5.315 estan 
situades dins el territori espanyol. Cal res-
saltar que ”la Caixa” manté una posició 
de lideratge en la seva zona tradicional 
d’actuació, Catalunya i Balears, amb 1.915 
oficines, i al mateix temps, també és una 
de les entitats amb major arrelament en 
altres comunitats autònomes com són 
Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana.  
”la Caixa”, amb la seva xarxa extensiva, 
continua essent l’entitat líder del sector 
financer espanyol per nombre d’oficines 
amb una quota de mercat del 12,0%.

A nivell internacional, compta amb 3 
sucursals operatives (Varsòvia, Bucarest 
i una oberta el 2009 a Casablanca) i 
8 oficines de representació (vegeu el 
capítol 2.2. Base de clients: el centre del 
negoci). 

El 2009 a nivell de la xarxa de banca 
universal s’ha dut a terme, a partir d’una 
anàlisi individualitzada, la integració 
de certes oficines en molts casos per la 
proximitat entre elles. Aquest procés s’ha 
dut a terme garantint el servei i l’estreta 
relació de ”la Caixa” amb la clientela 
d’aquestes oficines al mateix temps que 
s’ha millorat l’eficiència i s’ha adaptat 
la xarxa comercial a l’entorn de negoci 
actual. Pel que respecta a les oficines 
especialitzades, aquest any s’ha dut a 
terme l’obertura de centres tant en el 
segment de Banca d’Empreses com de 
Banca Privada, en el marc de la conso-
lidació del model de proposta de valor 
especialitzada a aquests col·lectius (vegeu 
el capítol 2.2. Base de clients: el centre 
del negoci). 

 
«Gran Capil·laritat De la xarxa que 
permet un servei D’assessOrament 

persOnalitZat De qualitat»

NOMBRE D’OFICINES DE ”LA CAIXA”

07 08 09

Gràfic “calcat”
Textos picats
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Total a Espanya 5.315
Sucursals a l’estranger 3
Oficines de representació 8

TOTAL “LA CAIXA” 5.326
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el 2009 els recursos humans del 
Grup ”la Caixa” se situen en 
27.505 empleats. 

Durant el 2009 s’han dut a terme 902 no-
ves incorporacions o reingressos, i un total 
de 1.215 baixes o absències, derivades del 
moviment vegetatiu de plantilla incloent 
prejubilacions. 

En el marc del procés, amb criteris 
d’eficiència, d’integració de certes ofi-
cines s’ha definit un protocol laboral de 
recol·locació dels professionals de les 
oficines integrades. En aquest sentit, i per 
aprofitar l’experiència professional dels 
càrrecs de les esmentades oficines, es van 
crear uns equips de suplències per a fun-
cions amb contingut comercial i gerencial. 

Pel que respecta al desplegament del mo-
del d’especialització del negoci ja iniciat 
en anys anteriors, durant el 2009 s’han 
concretat les solucions organitzatives que 
l’han completat. La primera iniciativa en 
aquesta línia va tenir lloc durant el primer 
trimestre, i va consistir en una campa-
nya de comunicació interna per explicar 
l’esmentat model a tota la xarxa d’oficines. 
El sistema de gestió del segment de Banca 
Personal ha representat la designació de 
946 Gestors de Banca Personal; i la im-
plantació del model de Banca de Pimes, ha 
comportat que 852 persones hagin assu-
mit el rol de Gestors de pimes. Per la seva 
banda, la xarxa d’empreses ha ampliat el 
seu número de centres obrint noves opor-
tunitats d’evolució professional a més d’un 
centenar de persones.

Pel que fa a la gestió del talent, durant el 
2009 s’ha consolidat el sistema de gestió 
per competències entre els directors de 
les oficines de la xarxa, amb la perspectiva 
de poder aplicar-lo a la resta de la plantilla 
en el pròxim exercici. A nivell de directius 
s’ha avançat molt en la construcció d’un 
mapa de talent de l’organització amb 
una ajustada identificació del potencial 
de desenvolupament. Amb aquests dos 
programes s’està consolidant una cultura 

de l’avaluació de l’acompliment i una 
orientació al desenvolupament profes-
sional a partir de les àrees de millora 
detectades. D’altra banda, la plataforma 
Virt@ula, espai virtual de formació als em-
pleats, ha adoptat l’estàndard web 2.0, 
que obre noves possibilitats d’interacció 
entre els qui participen d’activitats virtuals 
d’aprenentatge, de comunicació i de ges-
tió del coneixement.

Respecte a la gestió de la compensació 
s’ha aprovat un pla director de com-
pensació que estableix les línies mestres 
d’actuació, els principis de la política 
retributiva de ”la Caixa” i les principals 
iniciatives a desenvolupar en aquest 
àmbit. Entre d’altres, i ja implementades 
durant el 2009, destaquen la implantació 
de programes de bonus per a cada un 
dels segments de negoci. Així mateix, i 
en línia amb les recomanacions del Banc 
d’Espanya en base als principis del FSB 
(Financial Stability Board), s’ha completat 
una autoavaluació de la situació de  
”la Caixa” en base a aquests principis, 
que ha estat aprovada per la Comissió 
de Retribucions i s’ha presentat al Banc 
d’Espanya. 

En l’àmbit de gestió i administració de 
personal, s’ha treballat intensament des 
de la perspectiva de la contenció de cos-
tos i amb el desenvolupament d’eines que 
facilitin les tasques pròpies de la gestió de 
la plantilla als caps de centre. També s’han 
reforçat els equips volants, propiciant una 
eficient gestió de l’absentisme laboral i de 
la cobertura de les vacants que genera. 

El diàleg constructiu amb la representació 
sindical ha estat permanent a través del 
normal funcionament dels diversos comi-
tès d’empresa i de diferents comissions de 
treball, entre les quals cal destacar la de 
seguiment del Protocol de Conciliació i la 
que va portar a signar el Protocol Laboral 
en les Integracions d’Oficines i a partir 
d’un diagnòstic extern ja s’està treballant 
en diverses iniciatives alineades amb el 
pròxim Pla d’Igualtat.

 
«plantilla qualiFiCaDa i 

COmprOmesa amB el servei»

 
«millOr empresa On  

treBallar a espanYa» 
(Font: mercopersonas 2009)

EMPLEATS 2009 2008 Var. any

”la Caixa” 24.944 25.335 –391
Grup ”la Caixa” 27.505 27.818 –313

Textos picats

2.3. xarxa comercial i recursos humans: pilars fonamentals (cont.)
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2.4. Gestió multicanal: relació permanent amb el client

 
«7.951 terminals D’autOservei Dels 
quals 6.985 Fan FunCiOns De venDa 

De lOCalitats»

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

”la Caixa” disposa de 7.951 terminals 
d’autoservei, amb operativa disponible 
en 15 idiomes. Aquest fet la converteix 
en l’entitat amb la xarxa de terminals 
d’autoservei més extensa del sistema finan-
cer espanyol, amb una quota del 12,9%, 
i la segona d’Europa, mostrant el fort 
compromís i vocació de servei als clients. A 
través d’aquests caixers s’han realitzat més 
de 527 milions d’operacions el 2009.

Les operacions més sol·licitades són rein-
tegraments d’efectiu i actualitzacions de 
llibreta d’estalvi, que representen un 69% 
de l’operativa principal per caixer. La se-
güent operativa més utilitzada que repre-
senta un 23% del total, és la d’ingressos 
d’efectiu. Actualment 7.567 caixers dispo-
sen d’unitat per fer ingressos, un 95% del 
total de la xarxa. 

Els caixers de ”la Caixa” disposen de dife-
rents operatives amb la intenció d’apropar 
els usuaris fent més fàcil el seu funciona-
ment; exemples d‘això són el «CaixaFàcil» 
amb un menú més simple i botons més 
grans i «Operacions Habituals» amb un 
menú de pantalla que el client es pot per-
sonalitzar. Una altra eina d’ajuda al client, 
és el Cercador tant pel que fa a operativa 
del mateix caixer com d’oficines i caixers 

més propers, que a més els mostra de for-
ma molt visual mitjançant Google Maps.

Els caixers de l’Entitat estan adaptats al 
sistema Braille i, a més, disposen d’un 
software de veu per a invidents. En aquest 
sentit, l’Entitat disposa de 3.235 terminals 
amb un sistema de veu, pensat i dissenyat 
per a persones amb aquest tipus de disca-
pacitat. També disposen d’un sistema que 
permet augmentar la mida de la lletra per 
a persones amb problemes visuals (vegeu 
l’apartat 2.6.2. La innovació tecnològica 
com a prioritat per millorar l’atenció i servei 
al client).

Del total de caixers automàtics, 6.985 ter-
minals realitzen funcions de venda de loca-
litats 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 

La web de ”la Caixa” consolida el seu lide-
ratge en serveis de banca online a Espanya 
amb una quota de mercat del 30,1%, 
mesurada per Nielsen Net Ratings, d’usuaris 
actius d’Internet. 

”la Caixa” un altre any és líder en qualitat 
en tots els serveis d’Internet (Banca Parti-
culars, Banca Personal, Banca d’Empreses, 
Banca de Professionals i Negocis, Broker 
online i Comerç Exterior), segons el darrer 
estudi fet per AQMetrix.

El portal d’Internet permet l’accés a Línia 
Oberta, eina de gestió online dels productes 
financers, disponible en 19 idiomes i amb 
més de 850 operatives diferents. Aquest 
servei disposa actualment de més de 6 mi-
lions de clients amb contracte, dels quals 3 
milions han operat a través de Línia Oberta 
el 2009, realitzant quasi 1.600 milions 
d’operacions. 
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2.4. Gestió multicanal: relació permanent amb el client (cont.)

També facilita informació corporativa del 
Grup, essent 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 grup inversor 
Criteria CaixaCorp i a serveis de naturale-
sa no financera, com serveis d’oci (Servi-
Caixa.com). 

Una de les novetats del 2009 ha estat la 
nova web de Microbank (www.micro-
banklacaixa.com) reforçant la imatge com 
a Banc Social de ”la Caixa”, així com el 
portal de Servihabitat XXI, amb una línia 
gràfica més moderna incorporant, a més, 
un cercador ajustat a diferents necessitats 
dels usuaris, des d’on poden localitzar 
l’immoble per Google Maps o programar 
una visita. Dins de les vendes online de 
productes no financers, s’ha creat també 
el nou espai multiEstrella, on s’exposen els 
avantatges de ser membre d’aquest pro-
grama: des dels avantatges financers  
a ofertes especials en Punts Estrella i oci.

També s’han incorporat diferents catàlegs 
amb funcionalitats web, com l’Informe 
de Responsabilitat Corporativa o el ca-
tàleg de Punts Estrella entre d’altres, que 
permeten una lectura fàcil simulant un 
pas de pàgina real i enllaços a les fitxes de 
producte corresponents. 

Actualment, ”la Caixa” segueix treballant 
per incorporar al seu portal diferents ini-
ciatives multimèdia que suposen un pas 
decisiu de l’Entitat cap a la web 2.0, la 
segona generació web basada en comu-
nitats específiques d’usuaris i un ventall 
específic de serveis que fomenten la 
col·laboració amb clients i l’intercanvi àgil 
d’informació, destacant els nous serveis 
en format «beta», tal i com es descriu en 
l’apartat 2.6. Innovació en els serveis als 
clients. A més, ”la Caixa” és la primera 
entitat financera en disposar d’un canal 
corporatiu a YouTube (http://es.youtube.
com/lacaixa), amb més de 300 vídeos de 
serveis exclusius que es volen promocio-
nar i amb més de 275.000 visites. 

En l’àmbit dels serveis a les empreses des-
taquem el nou espai de «Solucions Ibèri-

ques», creat arran de l’acord entre  

”la Caixa” i Banco BPI, per donar suport a 

les empreses clients que operin a Portugal 

i a la vegada, com a via per captar empre-

ses portugueses amb presència a Espanya. 

Una altra novetat és la nova operativa que 

s’ha incorporat a Comerç Exterior que 

permet als clients consultar l’estat de la 

documentació enviada al seu proveïdor, 

tant del pagament per crèdits documen-

taris com remeses de pagaments. Seguint 

amb les solucions a empreses, es crea 

el nou portal de CaixaConfirming.com, 

que com a novetat destacada incorpora 

la possibilitat d’accedir a l’operativa de 

Confirming de Línia Oberta a les empreses 

proveïdores que no són clients de l’Entitat. 

L’àmplia acceptació del servei queda 

reflectida amb l’augment de la quota 

d’absorció de les principals operatives, 

destacant una absorció del 95% en el cas 

d’enviament de fitxers de rebuts, el 71% 

en el cas dels fitxers de pagaments, el 

67% de les transferències i el 72% de les 

operacions de compravenda de valors. 
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«2009: 1,4 miliOns De Clients que 
utilitZen els serveis De mÒBils»

serveis a través del mòbil:  
Caixamòbil 

CaixaMòbil engloba tots els productes i 
serveis que l’Entitat ofereix a través del 
telèfon mòbil des de fa més de vuit anys. 
”la Caixa” és l’entitat financera líder en 
serveis financers a través del mòbil, tant 
pel ventall de serveis disponibles com pels 
1,4 milions de clients que utilitzen aquests 
serveis. 

Línia Oberta Mòbil, que durant el 2009 ha 
millorat pel que fa a disseny i navegació, 
permet realitzar a través del mòbil un 
ampli ventall d’operatives, destacant la 
nova incorporació de la Posició Global, 
el nou disseny de Borsa Oberta amb un 
ampli ventall d’operativa o el nou portal 
d’empreses per mòbil, amb l’operativa 
pròpia d’empreses.

El servei també incorpora funcionalitats 
per a les empreses, com la possibilitat de 
la multifirma d’operacions o l’autorització 
de fitxers. 

”la Caixa” ha estat la primera entitat ban-
cària en disposar d’una botiga de serveis 
i aplicacions per a mòbils, «CaixaMòbil 
Store», des d’on els clients poden descar-
regar-se-les de manera senzilla. El 2009 
s’han realitzat més de 300.000 descàrre-
gues d’aplicacions al mòbil.

Pel que fa a la venda d’entrades, s’ha 
realitzat una nova aplicació per ServiCaixa 
que permet realitzar la compra de forma 
anàloga al portal Web, amb una bona 
experiència d’ús i que a més incorpora 
la visualització de la cartellera completa 
d’esdeveniments. 

D’altra banda, gràcies al servei d’Alertes 
CaixaMòbil, el client pot rebre informació 

per SMS o correu electrònic sobre els seus 
comptes, moviments realitzats, la liquida-
ció de la targeta o les disposicions fetes a 
través de terminals d’autoservei. El servei 
d’Alertes també disposa d’alertes exclusi-
ves per a empreses com és rebre informa-
ció de tresoreria, targetes i fitxers via SMS 
a diferents destinataris en funció del tipus 
d’alerta. Durant l’any 2009 s’han enviat 
més de 35 milions de missatges als mòbils 
dels clients de ”la Caixa”.

Amb una quota del 52%, ”la Caixa” és 
líder en el mercat espanyol pel que fa als 
serveis mòbils, segons Nielsen Mobile. 
L’Entitat considera que el mòbil serà un 
dels canals més utilitzats en el futur per 
realitzar consultes i operacions financeres, 
no únicament per l’alt nivell de penetració 
del mòbil, sinó també perquè està en con-
tínua evolució tecnològica, augmentant 
funcionalitats, capacitats gràfiques, rapi-
desa, usabilitat i accessibilitat. 

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 di-
versitat de la seva oferta. Durant el 2009 
s’han realitzat 9,3 milions de vendes anti-
cipades a través dels canals electrònics i el 
Club ServiCaixa ha arribat a 1,6 milions de 
socis, consolidant-se com un dels princi-
pals clubs culturals del país. 

El 2009 ServiCaixa.com estrena la nova 
web amb un disseny més innovador amb 
tecnología 3D, amb més espais animats i 
amb un procés de compra que facilita la 
compra d’entrades.

 
«2009: 9,3 miliOns De venDes  

antiCipaDes»
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«BanCa ONLINE De qualitat  

per a tOtHOm»

Gestió multicanal accessible

El fort compromís social i la vocació de 
servei i treball en favor de l’interès general 
de ”la Caixa” es manifesten en la seva 
voluntat de facilitar l’accés als seus serveis 
a tots els col·lectius, a través d’una política 
activa d’eliminació de barreres arquitectò-
niques, tecnològiques i de comunicació. 

”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 
Línia Oberta, el servei de banca online de 
”la Caixa”. 

”la Caixa” aposta perquè el seu portal i el 
servei Línia Oberta siguin accessibles, amb 
independència del tipus de hardware, 

software, infraestructura de xarxa, idio-
ma, cultura, localització geogràfica i capa-
citats dels usuaris i en aquest sentit s’han 
aplicat les directrius de contingut web 
(WCAG 1.0) de nivell AA d’accessibilitat 
en diferents canals del portal. 

D’altra banda, una de les iniciatives 
d’accesibilitat on participa ”la Caixa” és 
el projecte INREDIS (INterfaces de RE-
lació entre l’entorn i les persones amb 
DIScapacitat), encapçalat per Techno-
site, l’empresa tecnològica de l’ONCE. 
L’objectiu del projecte és el desenvolupa-
ment durant el període 2007-2010 de tec-
nologies base que permetin crear canals 
de comunicació i interacció amb persones 
amb algun tipus de discapacitat i el seu 
entorn, que ajudin a millorar notablement 
la seva qualitat de vida. 

2.4. Gestió multicanal: relació permanent amb el client (cont.)
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2.5. sistemes de pagament: una oferta diferenciada 

El Grup ”la Caixa” és el principal emissor 
del mercat espanyol amb 10,6 milions de 
targetes en circulació, de les quals 10,3 
milions han estat emeses per ”la Caixa” i 
0,3 milions per Finconsum. Aquest any, s’ha 
aconseguit mantenir el parc de targetes, 
quan en el total de targetes a nivell nacional 
ha decrescut un 3% respecte a l’any ante-
rior. Les targetes del Grup ”la Caixa” han 
generat durant l’any 2009 un total de 560 
milions d’operacions, i una facturació en 
comerços i disposició d’efectiu en caixers 
automàtics de 33.657 milions d’euros, dels 
quals 33.410 milions corresponen a les de 
”la Caixa”, un 2,5% menys que l’any ante-
rior, enfront de la disminució del 4,1% del 
conjunt de les entitats financeres nacionals. 
Si s’afegeix el volum de negoci generat 
com a adquirent de comerços i caixers, el 
Grup ”la Caixa” gestiona 1.570 euros cada 
segon.

”la Caixa” ocupa el primer lloc en el 
rànquing d’entitats financeres en quota 
de mercat per facturació de targetes del 
17,7%, i si tenim en compte el Grup, un 
17,9%. Quant a la facturació amb targeta 
dels comerços clients de ”la Caixa”, en 
què també és líder, la quota de mercat 
és del 20,9%, 1,2 punts més que l’any 
anterior. Així, els clients de ”la Caixa” 
tenen al seu abast la més àmplia gamma 
de mitjans de pagament del país, ja que 
disposen de tots els tipus de targetes i 
marques internacionals. D’altra banda, el 
2009 s’ha arribat a un acord amb la marca 
de targetes xinesa China Unionpay per 
acceptar les seves targetes en els caixers 
de ”la Caixa”, la primera entitat espa-
nyola que arriba a aquest tipus d’acord 
amb China Unionpay, entitat amb més de 
1.800 milions de targetes emeses.

Dels 10,6 milions de targetes que hi ha en 
circulació a finals de 2009, el 41,9% són de 
crèdit (un 5,3% corresponen a la modalitat 
de revolving), el 48,8% són de dèbit, i el 
9,3% restant són privades i de moneder. Pel 
que fa a la xarxa de TPV’s (Terminals Punt de 
Venda), en què ”la Caixa” també es líder 
del mercat, el seu nombre a finals de 2009 

és de 167.993 unitats, dels quals un 97% 
estan adaptats a l’operativa amb xip.

Cal destacar l’evolució de les targetes 
d’empresa (490.000), amb què ”la Caixa” 
ha aconseguit posicionar-se com la primera 
entitat emissora a Espanya, així com també 
la que té major volum de facturació. Una 
àmplia modalitat de targetes d’empresa 
amb totes les formes de pagament, i 
l’existència de targetes per a ús específic 
(restaurants, combustible, ingressos per 
caixers, regal) cobreixen qualsevol necessi-
tat de pagament de les empreses.

Aquest any, s’ha potenciat l’ús de les 
targetes de prepagament, sobretot, en 
institucions públiques, canalitzant les aju-
des econòmiques destinades a programes 
socials, com beques, subsidis per a alimen-
tació o ajudes concedides per a assistència 
social, i en empreses privades per a les quals 
les targetes de prepagament són un instru-
ment especialment útil a l’hora de premiar i 
incentivar clients i empleats amb, per exem-
ple, les targetes regal.

També, durant aquest any s’han posat en 
marxa 30 nous projectes de «Targeta Co-
merç». ”la Caixa” compta ja amb 55 pro-
jectes d’aquest producte en funcionament 
en diferents ciutats del territori i amb més 
de 100.000 targetes emeses i 4.500 co-
merços adherits. 

Quant a comerços, al començament d’any 
es va oferir el servei innovador CaixaRàpi-
da, destinat a comerços amb operacions 
majoritàriament de baix import i poc ús 
del pagament amb targeta, que agilitza el 
pagament en suprimir-se, per a aquestes 
operacions, la firma del client i l’arxiu de 
la còpia. També, la instal·lació dels nous 
datàfons GPRS amb pantalla touch screen 
(tàctil) permet que el client signi, en ope-
racions d’import més elevat, directament 
a la pantalla del TPV, eliminant la impres-
sió i l’arxiu del tiquet.

 
«”la Caixa”, lÍDer per FaCturaCiÓ  
De tarGetes BanCÀries, amB una 

quOta De 17,7%»
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2.6. innovació en els serveis als clients 
2.6.1. Oficines i serveis dissenyats per a l’atenció personalitzada

En el 2009 l’activitat en la modernització 
de les nostres instal·lacions s’ha focalit-
zat principalment en l’adaptació de 330 
oficines, segons els conceptes i criteris de 
distribució d’espais aplicats en les oficines 
de «nou model» iniciades el 2006, i que 
van suposar una autèntica revolució en 
el disseny de l’oficina bancària, propor-
cionant la confortabilitat i privacitat que 
afavoreixen les trobades comercials amb 
els clients. A l’igual que en les oficines de 
nou disseny, en aquestes oficines adap-
tades es potencien els espais d’atenció 
individualitzada, afavorint una relació 
comercial personalitzada que permet un 
assessorament a mida de cada client. El 
resultat d’aquest procés d’adaptació ha 
estat molt favorablement acollit i valorat 
pels clients. 

La utilització del vidre com a element 
principal en la separació d’espais permet 
aconseguir alhora un ambient agradable 
i lluminós que convida els nostres clients 
a sentir-se confortables a casa nostra. La 
zona d’atenció operativa i caixa ràpida 
també està adequadament diferenciada i 
identificada per facilitar la seva utilització.

Addicionalment, el 2009, totes les ofici-
nes inaugurades, traslladades d’ubicació 
o reformades íntegrament han estat 
adaptades al «nou model», que ja està 
implantat en més de 800 oficines i on els 
nostres clients poden gaudir de tots els 
avantatges que això suposa. També, el 
2009 s’han inaugurat oficines d’empresa 
i de banca privada que, a l’igual que 
les dels anys anteriors, segueixen un 
patró de disseny similar al de les oficines 
de banca universal quant als materials 
utilitzats i la confortabilitat per als nos-
tres clients, però adaptats a les carac-
terístiques particularitzades d’aquests 
col·lectius.

Complementant la innovació de distribu-
ció d’espais i la utilització de tecnologies 
d’última generació, durant el 2009 s’ha 
posat un especial èmfasi en l’eficiència 
energètica en les oficines que, sense 

detriment del confort, permet avançar en 
l’aplicació de la nostra política de sosteni-
bilitat ambiental.

Pel que fa a les aplicacions de noves tec-
nologies orientades a oferir el millor ser-
vei al client, durant el 2009 s’han conso-
lidat una sèrie de projectes. Al respecte, 
s’han potenciat les prestacions del nou 
Terminal Financer, entre les quals desta-
quen Valors, Targetes, Préstecs, Gestió 
d’Incidències, etc., així com el nou motor 
de recerca Google. Com a resultat, el 
46,7% de les operacions realitzades  
per les oficines es gestionen amb aques-
tes noves funcionalitats de l’esmentat 
Terminal Financer. També s’han incorpo-
rat els suggeriments més sol·licitats per  
les oficines com «Mis Favoritos», la  
llista d’operatives amb saldos, la integra-
ció de l’Assessor de Vendes i la resolució 
d’incidències de xecs.

D’altra banda, s’han portat a terme 
diverses accions orientades a la millora 
del model comunicatiu a la xarxa. Des-
taca la nova Home Page d’actualitat 
en la línia dels diaris digitals, amb un 
disseny més atractiu i intuïtiu que, a més 
d’informar, ajuda en l’activitat comer-
cial, destacant en cada moment el que 
és rellevant i prioritari per a l’activitat 
comercial i el negoci. 

Seguint en l’àmbit de millora de l’entorn 
tecnològic de suport a l’oficina, el 2009 
s’han implantat els serveis de Webcolla-
boration i Call Log. El primer permet que 
un operador de Call Center pugui visua-
litzar la pantalla on es troba l’empleat 
de l’oficina, amb el seu consentiment, 
facilitant així la resolució de les consul-
tes complexes alhora que augmenta 
la seguretat en l’accés a la plataforma 
financera de ”la Caixa”. Pel que fa al ser-
vei de Call Log implantat en els telèfons 
dels empleats de les oficines, permet 
consultar les trucades perdudes, ateses 
i realitzades, de forma similar a com es 
fa en un telèfon mòbil, podent consultar 
de forma fàcil i ràpida els números de 

 
«tres eixOs: espais inDiviDualitZats, 

ZOna De Caixa rÀpiDa i ZOna 
D’autOservei»

 
«espais DissenYats per aFavOrir

 l’entrevista persOnal»
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les trucades gestionades. En el marc de 
l’atenció als clients, s’ha consolidat la 
plataforma de Banca Privada, destacant 
la incorporació de la informació de segui-
ment econòmic i comercial i el «backtes-
ting» de la cartera del client amb infor-
mació d’anàlisi de risc i rendibilitat de la 
cartera. Així mateix, s’ha construït la pla-
taforma «MIFID Compliance», consistent 
en una proposta comercial amb validació 
de volatilitat, liquiditat i idoneïtat respec-
te al test firmat pel client. 

En l’àmbit de l’expansió Internacional, 
amb l’apertura de la nova oficina operati-
va de Casablanca (Marroc), s’ha posat en 
funcionament la nova plataforma infor-
màtica bancària per a l’expansió inter-
nacional de ”la Caixa”, que destaca per 

la seva flexibilitat. La plataforma disposa 
d’un nucli comú per a tots els països i 
parts específiques que permet atendre 
les particularitats de negoci de cada país, 
i d’aquesta manera ”la Caixa” tindrà el 
mateix terminal financer i la mateixa Línia 
Oberta en tots els països on opera.

En l’àmbit de les infraestructures de 
comunicacions, s’ha continuat amb el pla 
de renovació de les línies de les oficines, 
que les comuniquen entre si i amb els 
serveis centrals, per línies d’alta velocitat 
amb fibra òptica, que es tradueix en 
millora del temps de resposta per als 
empleats de les oficines i per als clients, 
tant en els caixers automàtics com en 
l’atenció als empleats.
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2.6.2. la innovació tecnològica com a prioritat per millorar l’atenció i servei al client

línia Oberta

La innovació es converteix en una constant 
per a ”la Caixa”. Els nostres clients gau-
deixen de productes novedosos a través de 
la Línia Oberta, com «Les Meves Finances», 
que permet gestionar la comptabilitat 
domèstica a través de Línia Oberta i que 
aquest any incorpora millores partint dels 
comentaris que varen fer els clients que van 
provar el servei. Es posa a l’abast del client 
la informació actualitzada dels moviments 
dels comptes i targetes i la personalització 
de les categories on classificar-los. A més, 
incorpora un pressupost d’ingressos i de 
despeses que dóna valor afegit en la gestió 
financera del client, tot això en un entorn 
gràfic i visual de fàcil utilització. 

”la Caixa” incorpora en la seva línia de 
treball sistemes que permeten a l’usuari 
participar en la creació i millora de ser-
veis de Línia Oberta. En aquest sentit, 
es convida als usuaris que provin noves 
funcionalitats en versió «beta» i ens donin 
la seva opinió, i per altra banda, es posa 
a l’abast dels clients la «Valoració Perma-
nent», en la qual els clients poden valorar 
i opinar sobre diferents operatives ja exis-
tents de Línia Oberta. Els canvis introduïts 
a partir de les propostes de millora envia-
des pels clients fan que l’usuari participi 
de manera activa en la millora dels nostres 
serveis. 

El client també es pot configurar el color 
i la imatge de les pestanyes del menú de 
Línia Oberta, amb més de 32 dissenys di-
ferents; aquesta original funcionalitat del 
servei ha fet que més de 170.000 clients 
ja se l’hagin personalitzat.

Al Portal de ”la Caixa” www.lacaixa.es 
s’han incorporat diferents catàlegs amb 
funcionalitats web, que simula un pas de 
pàgina real i enllaços a les fitxes de pro-
ducte corresponents. Com a exemples te-
nim el catàleg de Punts Estrella o l’Informe 
de Responsabilitat Corporativa. A finals 
d’aquest any es crea «CaixaMòbil Store», 
l’aparador d’aplicacions per a telèfons 

mòbils, i el nou canal del portal de l’Entitat 
on es presenten els diferents aplicatius de 
mòbils de ”la Caixa”. Així mateix, l’Entitat 
ha posat en funcionament el nou «bloc» 
de ”la Caixa”, el primer bloc corporatiu 
d’una entitat financera espanyola, amb 
l’objectiu de difondre continguts d’interès 
general. 

En l’àmbit de la responsabilitat mediam-
biental, i sota la iniciativa «ecoCaixa», 
Línia Oberta ofereix als seus clients tot el 
desplegament de la seva tecnologia i per-
met consultar els comunicats de forma to-
talment online sense necessitat de rebre’ls 
en paper, amb el «Servei de Correspon-
dència Personalitzada», que ja compta 
amb quasi 2 milions i mig de clients i que 
des de la seva posada en marxa ha acon-
seguit que es deixin d’enviar més de 250 
milions de comunicats en paper. A més, 

«ecoCaixa» posa a l’abast dels clients 
diverses possibilitats d’actuació envers 
l’optimització dels recursos i la cura del 
medi ambient, a través de l’Obra Social 
”la Caixa”. 

Caixers automàtics

Per a persones amb deficiència visual, els 
caixers de ”la Caixa” permeten, només 
introduint la targeta o llibreta, presentar 
una pantalla específica de fons negre i 
lletres blanques de mida més gran que 
possibilita una millor lectura.

D’altra banda, 3.200 caixers ja disposen 
de vídeos d’ajuda mitjançant el llenguatge 
de signes (català i castellà), que expliquen 
les operatives més utilitzades: «reinte-
grament d’efectiu» i «consulta de saldo i 
moviments». 
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mòbils

”la Caixa” ha estat pionera entre les enti-
tats bancàries en disposar d’una botiga de 
serveis i aplicacions per a mòbils, «Caixa-
Mòbil Store», des d’on els clients poden 
descarregar-se-les de manera senzilla. 
Les aplicacions de ”la Caixa” estan dis-
ponibles a les «stores» d’aplicacions dels 
principals fabricants i operadors.

S’ha creat una aplicació per a cadascun 
dels dispositius iPhone, Blackberry i 
Android, amb localitzador d’oficines, 
que permet cercar les més properes mit-
jançant el GPS del dispositiu i mostrar-
les a través de Google Maps; en el cas 
d’Android i iPhone incorporen la funcio-
nalitat de «realitat augmentada», que, 
en aquest cas, permet veure informació 
(direcció, telèfon, caixers, etc.) de l’oficina, 
a través de la càmera del dispositiu. 

Amb l’objectiu de millorar l’experiència 
d’ús de la banca a distància pel mòbil, s’ha 
redissenyat la Línia Oberta Mòbil, que mi-
llora no només l’aspecte visual, sinó també 
la navegació de pantalles. També s’ha 
incorporat i adaptat per al mòbil el servei 
de «Les Meves Finances», des del qual el 
client pot gestionar els seus ingressos i 
despeses sense límit de mobilitat. Com a 
darrera novetat destaca la incorporació 
de «Transfi», el servei que permet fer 
transferències entre mòbils. D’altra banda, 
des del mòbil també es pot tenir accés al 
catàleg de Punts Estrella, amb possibilitat 
de bescanvi de punts per regals.

Caixaprotect

Per tal de consolidar el seu lideratge en 
canals electrònics, ”la Caixa” aposta 
per la contínua innovació, oferint Caixa-
Protect, el servei que proporciona de 
forma automàtica total seguretat en cas 
d’operacions irregulars amb targetes, Línia 
Oberta o caixers, i que garanteix als seus 
clients protecció total, donant-los així la 
màxima tranquil·litat i confiança. A més 
a més, el servei CaixaProtect activa un 

sistema d’alertes al telèfon mòbil davant 
d’operacions d’imports elevats, ja siguin 
compres, disposicions en efectiu, ús de 
targetes i transferències des de Línia Ober-
ta o caixers automàtics; durant el 2009 es 
van enviar més de 7 milions d’avisos.

targetes

Principalment per als clients que volen el 
màxim control de les despeses, s’ha creat 
una nova targeta, la Targeta Money. És 
una targeta gratuïta, de prepagament i re-
carregable, per a ús en comerços i caixers. 
Al respecte, destacar que és la primera 
targeta que es pot recarregar al mòbil: en 
el moment en què s’efectua una compra 
o disposició s’envia una alerta (via SMS) al 
telèfon mòbil facilitat pel client.

Comerços

Tots els serveis i productes destinats a 
cobrir les necessitats dels comerços s’han 

agrupat sota una única denominació, 

Comerci@. Els serveis més novedosos són 

Premi@, CaixaRàpida, Multidivisa, Servi-

comptes, Propines, Crossborder, Taxfree, 

etc. 

Aquest any s’ha comercialitzat un  

nou servei, gratuït per als comerços, el 

Taxfree, que facilita la devolució de l’IVA 

a clients que resideixin fora de la Unió 

Europea i que hagin comprat en comerços 

amb TPV de ”la Caixa” a Espanya.

Amb l’afany de trobar nous serveis que 

facilitin el pagament amb targeta a tot 

tipus de comerços, s’ha desenvolupat una 

aplicació innovadora i única, dissenyada 

específicament per convertir els telèfons 

mòbils en TPV portàtils, per al cobrament 

amb targeta, per exemple, en serveis a 

domicili en què tradicionalment es paga 

en efectiu.
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2.7. qualitat i atenció al client: base de futur

excel·lència en el servei

L’excel·lència en el servei forma part de 
la identitat de ”la Caixa” des de sempre. 
Aquesta vocació per la qualitat es mani-
festa en un esforç permanent per oferir als 
clients el millor tracte, un servei àgil i efi-
caç i una gestió personalitzada. En aquest 
sentit, estudis de mercat independents 
mantenen recurrentment ”la Caixa” com 
una de les entitats amb millor qualitat de 
servei. Segons l’estudi de comportament 
financer de FRS Inmark, ”la Caixa” és 
l’entitat amb índexs de recomanació més 
alts, la qual cosa indica com n’està de 
fortament associat el valor de qualitat a 
l’Entitat. Així mateix, pel que fa al servei 
multicanal, les dades aportades per  
AQMetrix situen el servei Línia Oberta de  
”la Caixa” com a líder en qualitat en totes 
les categories mesurades.

enquestes de satisfacció a clients

L’any 2009 s’ha continuat realitzant un 
seguiment permanent de la valoració que 
fan els clients del servei que reben. Amb 
aquest programa d’enquestes s’obté un 
indicador de qualitat de servei de clients 
particulars i empreses. Al llarg de l’any 
s’han realitzat 223.457 enquestes a 
clients que han permès obtenir un indica-
dor de satisfacció per a cada oficina de  
”la Caixa”. Aquest seguiment permanent 
de l’opinió dels clients és la base dels 
plans de millora contínua. 

Oficina d’atenció al Client

”la Caixa” posa a disposició de tots els 
seus clients diversos canals de comuni-
cació: les Cartes al Director, el telèfon 
gratuït d’atenció al client i el portal 
d’Internet, tots presents a les oficines. 

Totes les reclamacions rebudes han estat 
ateses pels responsables corresponents 
de la xarxa territorial, dels serveis centrals 
o de les filials del Grup. Durant l’any 2009, 
s’han rebut un total de 31.668 queixes. 
Pel que fa al Servei d’Atenció al Client/De-
fensor del Client, aquest any s’han trami-
tat 2.229 reclamacions, de les quals 458 
s’han resolt a favor del reclamant, 660 a 
favor de l’Entitat, 445 han estat classifica-
des com a improcedents, s’han produït 24 
renúncies de clients i 642 estan pendents 
de resoldre.

”la Caixa” considera cada reclamació com 
una oportunitat que li permet millorar 
els procediments interns i el servei ofert. 
Aquesta acurada gestió de les reclama-
cions fa que ”la Caixa” sigui, de forma 
recurrent, una de les entitats amb menor 
nombre de reclamacions en relació a la 
seva activitat, tal com destaca el Servei de 
Reclamacions del Banc d’Espanya.

la satisfacció de les oficines  
amb els serveis interns

Per aconseguir mantenir i millorar l’elevat 
nivell de servei que ”la Caixa” ofereix 
als seus clients, cal assolir prèviament la 
màxima satisfacció dels empleats amb 
el servei que reben dels proveïdors in-
terns. En aquest sentit, les enquestes de 
satisfacció a les oficines permeten saber 
periòdicament el nivell de satisfacció so-
bre els serveis interns que reben. A més a 
més, el seguiment de la qualitat també es 
realitza a partir de dades objectives amb 
indicadors que s’obtenen amb mesures 
de diversos paràmetres d’activitat. Com a 
exemples d’aquest tipus d’indicadors po-
dem citar el temps de resolució d’avaries, 
o d’indisponibiilitat de determinats ser-
veis.

ESTUDI DE COMPORTAMENT FINANCER 2009
Puntuació de la qualitat percebuda
(Escala de 0 a 10)

Caixer
Automàtic

Banca per
Internet

Servei
Oficina

”la Caixa” Mitjana del mercat

Font: FRS Inmark

8,16

8,10

8,43

8,32

8,61

8,52

 
«treBallar amB qualitat  

per Garantir els resultats  
i el Creixement Futur»
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2.8. suport del negoci: filials de ”la Caixa”

Formen part del Grup ”la Caixa”, 
un conjunt de filials que tenen 
com a 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 2.4. sobre Gestió multicanal).

e-la Caixa és la responsable de coordi-
nar, gestionar i desenvolupar els canals 
electrònics que ”la Caixa” posa a disposi-
ció 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. 

D’altra banda, facilita, mitjançant un con-
tacte directe amb el client, tota l’ajuda 
que aquest 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 compa-
nyies del Grup. 

Així mateix, e-la Caixa gestiona participa-
cions en iniciatives en canals electrònics 
que proporcionen valor i servei diferencial 
a l’activitat bancària tradicional.

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. Serviticket és l’operador 
de ticketing amb una oferta més àmplia, 
amb una proposta que comprèn cinema, 
teatre, música, esports, parcs temàtics i 
monuments històrics. 

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. 
Així mateix, és la societat que gestio-
na els recursos tecnològics 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 espe-
cialitzada en la concessió de finançament, 
a través de microcrèdits, a persones amb 
risc d’exclusió social i financera i a altres 
col·lectius amb recursos limitats, amb 
l’objectiu bàsic de fomentar l’activitat 
productiva, el desenvolupament personal 
i la creació d’ocupació.

SOCIETATS DE SUPORT

E-LA CAIXA

MICROBANK

GDS-CUSA

CAIXAVIDA

SUMASA

PROMOCAIXA

TRADECAIXA

FOMENT IMMOBILIARI 
ASSEQUIBLE

ARRENDAMENT
IMMOBILIARI  
ASSEQUIBLE II

ARRENDAMENT
IMMOBILIARI  
ASSEQUIBLE

SERVIHABITAT XXI

SERVITICKET

SERVEIS INFORMÀTICS 
”LA CAIXA”

ACTIVITAT
Gestió 
multicanal
Venda 
d’entrades

Suport 
tecnològic

Microcrèdits

Gestió 
morositat
Assegurances 
(ram vida)

Gestió i  
comercialització 
d’immobles

Obres i 
manteniment

Màrqueting

Serveis 
administració

Promoció 
d’habitatges de 
protecció oficial

Arrendament 
d’habitatges de 
protecció oficial

Arrendament 
d’habitatges

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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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, 
s.a. de seguros y reaseguros és una 
de les societats del Grup dedicada a les 
assegurances del ram de vida, a la qual  
”la Caixa” va traspassar, el 1994, el negoci 
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 extingir-les. Des 
de la constitució de SegurCaixa Holding, 
el 1992, la producció de nous contractes 
d’assegurances s’ha realitzat a través de 
les seves societats dependents (vegeu el 
capítol 3.1. Criteria CaixaCorp: Internacio-
nalització i diversificació dels ingressos). 

servihabitat xxi

servihabitat xxi és la societat de ser-
veis immobiliaris del Grup ”la Caixa”. Les 
seves activitats consisteixen en la inver-
sió immobiliària i la prestació de serveis 
immobiliaris al Grup i a tercers. Desenvo-
lupa, gestiona, administra i comercialitza 
immobles vinculats a l’activitat del Grup, 
de tercers, així com immobles propis.

sumasa

sumasa gestiona els projectes d’obres 
d’oficines noves, les reformes i el man-
teniment de les ja existents, així com les 
compres i subministraments de ”la Caixa” 
i del Grup ”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. 

tradeCaixa

tradeCaixa es dedica a la prestació de 
serveis d’administració i comptabilitat a 
algunes companyies de suport del Grup 
”la Caixa”.

Foment immobiliari assequible, 
arrendament immobiliari  
assequible i arrendament  
immobiliari assequible ii

Foment immobiliari assequible, 
arrendament immobiliari assequible 
i arrendament immobiliari asse-
quible ii, són les societats a través de 
les quals es porta a terme el programa 
d’Habitatge Assequible de l’Obra Social 
”la Caixa” de promoció i explotació en 
lloguer d’habitatges de qualitat a preus 
assequibles.

2.8. suport del negoci: filials de ”la Caixa” (cont.)
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3. Cartera de participades 
3.1. Criteria CaixaCorp: internacionalització i diversificació dels ingressos 

3.1.1.  Criteria CaixaCorp: Filial on es concentra la part més significativa  
de la cartera de participades del Grup ”la Caixa” 

Criteria CaixaCorp és la societat encarre-
gada de dur a terme l’estratègia inversora 
i l’expansió internacional del Grup  
”la Caixa”. La participació de ”la Caixa” 
en el capital de Criteria CaixaCorp, a 31 
de desembre de 2009, és del 79,45%.  
”la Caixa” ha manifestat la seva intenció 
de mantenir en tot moment una participa-
ció de control.

Criteria CaixaCorp té com a principals ob-
jectius estratègics:

–  Incrementar l’exposició al negoci  
financer:

•   Inversions bancàries a l’Àsia, Europa 
Central i Amèrica.

•   Consolidació nacional del negoci as-
segurador.

–  Gestió activa de les inversions:

•  Presència en els òrgans de govern de 
les empreses participades.

•  Influència en la presa de decisions i 
impuls del desenvolupament i rendibi-
litat de les empreses participades.

•  Gestió per valor invertint i desinvertint 
segons les oportunitats del mercat.

Durant el 2009, s’ha continuat amb 
l’estratègia de reequilibri de la cartera de 
participades, donant major pes a les inver-
sions financeres, sense excloure inversions 
en serveis de particular interès (vegeu 
apartat 3.3. Gestió activa de la cartera de 
participades del Grup ”la Caixa”). 

Criteria CaixaCorp aporta valor a llarg ter-
mini per als seus accionistes mitjançant la 

gestió activa de la seva cartera amb un cri-
teri de risc controlat, impulsant el creixe-
ment, desenvolupament i rendibilitat de 
les empreses participant en la definició de 
les seves polítiques i estratègies futures.

Disposa de dues línies d’activitat:

•  Activitat de serveis, que engloba les 
participacions en empreses cotitzades 
que operen en sectors de serveis, i en 
empreses no cotitzades que es troben 
en una fase avançada del cicle empre-
sarial.

•  Activitat financera i d’assegurances, 
que agrupa les participacions en 
bancs internacionals i companyies 
asseguradores, així com en societats 
financeres no cotitzades.

 
«ser reFerÈnCia inversOra en 
COmpanYies De primer nivell, 

priOritZant la presÈnCia en seCtOrs 
On es té experiÈnCia»

79,45%

CRITERIA CAIXACORP

NEGOCI FINANCER

BANCA INTERNACIONAL

ASSEGURADORES

SERVEIS FINANCERS ESPECIALITZATS

SERVEIS

COTITZADES

NO COTITZADES
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3.1.2. negoci serveis

Cotitzades: empreses líders en 
sector d’energia, infraestructures 
i serveis 

Aquest grup està format per empreses 
líders amb capacitat de creixement i 
generació de valor, centrades bàsica-
ment a Espa nya però amb un alt nivell 
d’internacionalització, en els sectors 
d’energia, infraestructures i serveis, sectors 
on el Grup ”la Caixa” acumula coneixe-
ment i experiència. S’ha constituït una 
cartera rendible, amb capacitat de generar 
un dividend atractiu, amb una trajectòria 
excel·lent i amb un nivell de risc controlat. 
Així mateix, es pretén generar un diferen-
cial de valor en aquestes empreses prenent 
posicions de referència en l’accionariat 
que permetin una presència activa en els 
òrgans de govern, en la presa de decisions 
clau i en el desenvolupament de les estra-
tègies de negoci.

Gas natural, amb la finalització del pro-
cés de fusió amb Unión Fenosa el passat 
7 de setembre de 2009, s’ha convertit en 
una de les deu primeres companyies ener-
gètiques europees i en la primera com-
panyia integrada de gas i electricitat a Es-
panya. És el primer operador mundial de 
gas natural liquat a la conca atlàntica, i un 

dels principals operadors de cicles com-
binats arreu del món. La nova companyia 
té més de 20 milions de clients (9 milions 
a Espanya) i prop de 18 GW de potència 
elèctrica instal·lada arreu del món. Els 
actius totals de Gas Natural superen els 
45.300 milions d’euros.

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 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 58.000 
milions d’euros. 

abertis és una de les corporacions euro-
pees líders en el desenvolupament i gestió 
d’infraestructures amb més de 3.700 km 
de peatges gestionats i uns actius totals 
superiors als 24.000 milions d’euros. En 
els darrers quatre anys ha incrementat la 
seva diversificació geogràfica i de negocis 
amb inversions superiors als 5.800 mi-
lions d’euros en l’àmbit de les autopistes, 
les telecomunicacions, els aeroports, 
els aparcaments i els parcs logístics. En 
l’actualitat, aproximadament un 50% 
dels ingressos es generen fora del territori 
espanyol. 

ENERGIA

GAS NATURAL

ABERTIS

INFRAESTRUCTURES

REPSOL YPF

AGBAR

SERVEIS/ALTRES

TELEFÓNICA

BME

COTITZADES

% de participació directa i indirecta 
de Criteria CaixaCorp

36,4%

12,7%

25,0%

44,1%

5,2%

5,0%
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aguas de Barcelona (aGBar) es confi-
gura com un operador multiconcessional 
que opera en àmbits relacionats amb  
serveis a la col·lectivitat. 

Amb un volum d’actius totals de més de 
6.500 milions d’euros, Agbar és el primer 
operador privat de gestió d’aigua urbana 
a Espanya, on abasteix prop de 13 milions 
d’habitants i dóna servei de sanejament a 
més de 8,3 milions d’habitants. En l’àmbit 
internacional, el Grup Agbar abasteix  
aigua potable i sanejament a més de 10 
milions d’habitants a Xile, Regne Unit, 
Xina, Colòmbia, Algèria, Cuba i Mèxic. 

En el marc de l’operació d’adquisició 
d’Adeslas, Criteria CaixaCorp reduirà  
la seva participació a Agbar durant el 
2010 (vegeu apartat 3.3. Gestió activa  
de la cartera de participades del Grup  
”la Caixa”).

telefónica és un dels operadors inte-
grat de telecomunicacions líder a nivell 
mundial, amb presència a Europa i Lla-
tinoamèrica, essent un referent en els 
mercats de parla hispanoportuguesa, 
amb un volum d’actius totals superior als 
108.000 milions d’euros. Amb més de 
265 milions d’accessos, Telefónica compta 
amb un destacat perfil internacional, ge-
nerant més del 60% del negoci fora del 
seu mercat domèstic: (i) a Espanya, amb 
quasi 47 milions d’accessos, és líder en 
tots els segments de negoci, (ii) a Europa 
(Regne Unit, Alemanya, Irlanda, República 
Txeca i Eslovàquia), compta amb més de 
49 milions d’accessos, i (iii) a Llatinoamèri-
ca, amb quasi 169 milions d’accessos, es 
posiciona com a líder en els principals paï-
sos (Brasil, Argentina, Xile i Perú), desen-

volupant així mateix operacions rellevants  
en altres com Mèxic, Colòmbia, Veneçuela 
i Amèrica Central. 

Bme és la societat que integra tots els 
sistemes de registre, compensació i liqui-
dació de valors i mercats secundaris espa-
nyols. Durant l’any 2009, s’han creuat 
més de 118.000 milions de títols en les 
borses, amb un efectiu total negociat pro-
per als 900.000 milions d’euros. 

no cotitzades 

port aventura. El parc ha superat aques-
ta temporada els 3,3 milions de visites 
i continua amb la voluntat d’ampliar la 
seva oferta i consolidar-se com a producte 
diferenciat tant en el mercat nacional com 
en l’internacional. Així, s’ha inaugurat un 
nou hotel tematitzat, l’Hotel Gold River, al 
mes de juliol i un Centre de Convencions 
al mes d’octubre amb capacitat per a 
4.000 persones. Fruit de la reorganització 
societària realitzada per donar entrada a 
un nou soci (vegeu apartat 3.3. Gestió ac-
tiva de la cartera de participades del Grup 
”la Caixa”), Port Aventura s’ha escindit en 
dues societats independents: 

port aventura entertainment (50%) 
inclou el parc temàtic de Port Aventura, el 
Caribe Aquatic Park, així com l’explotació 
dels quatre hotels, dos dels quals manté 
en propietat, i el Centre de Convencions. 
mediterranea Beach & Golf resort 
(100%) és la societat propietària de dos 
dels quatre hotels, del Centre de Conven-
cions, a més dels terrenys per a ús residen-
cial i comercial, del negoci del golf i del 
Beach Club. 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT
50%

100%

% de participació de Criteria CaixaCorp

NO COTITZADES

MEDITERRANEA BEACH & GOLF RESORT
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3.1.3. negoci financer

Banca internacional

En l’àmbit de participacions del sector fi-
nancer, el Consell d’Administració de  
”la Caixa” va acordar que Criteria Caixa-
Corp lideri l’expansió internacional a 
través d’adquisicions d’entitats financeres. 
Aquesta línia d’activitat està configurada 
per participacions en el sector bancari, 
fonamentalment internacional, en aquells 
països on es pot aportar valor afegit i 
aprofitar el potencial de creixement. 

Grupo Financiero inbursa amb uns 
actius totals superiors als 15.000 milions 
d’euros, a prop de 190 oficines, més de 
5.900 empleats i 14.000 assessors finan-
cers, és el sisè Grup Financer de Mèxic per 
total d’actius i un dels més grans per capi-
talització borsària a l’Amèrica Llatina.

Fundat a Mèxic l’any 1965, GFI ofereix 
serveis de banca comercial, on és un re-
ferent, banca minorista, gestió d’actius, 
assegurances de vida i no vida i pen-
sions, així com d’intermediació borsària 
i custòdia de valors, essent actualment 
el primer Grup Financer del país per ad-
ministració i custòdia d’actius així com 
asseguradora líder en danys, amb un bon 
posicionament en la resta de segments 
d’assegurances.

erste Group Bank es va fundar el 1819 
com a primera caixa d’estalvis d’Àustria. 
El 1997 va sortir a borsa amb l’objectiu de 
desenvolupar el negoci de banca minorista 
a l’Europa Central i de l’Est. Actualment, 
és el segon grup bancari a Àustria i un dels 
principals de la zona d’Europa Central  
i de l’Est amb actius totals superiors a 

200.000 milions d’euros. A més d’Àustria, 
Erste Group Bank controla bancs en set paï-
sos (República Txeca, Romania, Eslovàquia, 
Hongria, Croàcia, Sèrbia i Ucraïna) i és líder 
del mercat a la República Txeca, Romania i 
Eslovàquia. Presta serveis a 17,5 milions de 
clients i opera amb més de 3.200 oficines.

Durant el 2009, s’han signat Acords Es-
tratègics d’Inversió i Col·laboració amb el 
Banc i amb el principal accionista, així com 
un Acord entre Fundacions.

the Bank of east asia (BEA), fundat 
l’any 1918, amb més de 38.500 milions 
d’euros en actius, més de 250 oficines 
i més de 10.500 empleats, és el primer 
banc privat independent de Hong Kong, i 
un dels bancs estrangers millor posicionat 
a la Xina, on, a través de la filial BEA Xina, 
compta amb una xarxa de més de 70 
oficines que està en fase d’expansió amb 
l’objectiu a curt termini d’arribar a les 100 
oficines. 

BEA ofereix serveis de banca comer-
cial i personal i de banca d’empreses i 
d’inversió als seus clients de Hong Kong 
i la Xina. Atén la comunitat xinesa a 
l’estranger operant en altres països del 
Sud-est asiàtic, Estats Units, Canadà i 
Regne Unit.

Durant el 2009 s’han signat Acords Es-
tratègics d’Inversió i Col·laboració amb el 
Banc així com un Acord d’intencions entre 
Fundacions. El gener de 2010, s’ha am-
pliat la participació del 9,81% al 14,99% 
via subscripció de gran part d’una amplia-
ció de capital (vegeu apartat 3.3. Gestió 
activa de la cartera de participades del 
Grup ”la Caixa”).

GRUPO FINANCIERO INBURSA

ERSTE GROUP BANK

THE BANK OF EAST ASIA

BANCO BPI

BOURSORAMA

20,0%

10,1%
(*)

14,99%

30,1%

20,9%

% de participació de Criteria CaixaCorp
(*)  Inclou augment de la participació del 

5,18% formalitzat el gener de 2010

BANCA MINORISTA INTERNACIONAL
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Banco Bpi és un grup financer universal, 
multiespecialitzat, focalitzat en l’àrea de 
banca comercial dirigida a clients empre-
sarials, institucionals i particulars, situant-
se com el tercer grup financer privat por-
tuguès per volum de negoci. Consta d’uns 
actius totals superiors als 47.000 milions 
d’euros i d’una xarxa comercial de més 
de 800 oficines a Portugal i més de 100 a 
Angola.

Durant el 2009 ”la Caixa” i Banco 
BPI van signar un Acord Estratègic de 
Col·laboració per donar servei a empreses 
que operen a Espanya i Portugal «Solu-
cions Ibèriques per a Empreses».

Boursorama, fundat el 1995, és un dels 
principals brokers i distribuïdors de produc-
tes d’estalvi online a Europa i forma part 

del Grup Société Générale amb uns actius 
totals aproximats de 3.000 milions d’euros.

Boursorama està present en 4 països 
essent, a França, líder de mercat en infor-
mació financera online i amb una posició 
destacable en banca per Internet. És un 
dels 3 principals brokers online al Regne 
Unit i Espanya. Boursorama també està 
present a Alemanya a través de la marca 
OnVista Bank.

Durant el 2008 Boursorama i ”la Caixa” 
van signar un acord d’accionistes en el 
marc de la joint venture creada per al 
llançament d’un banc online a Espanya. 
En el tercer trimestre de 2009, s’ha realit-
zat el llançament comercial de nous pro-
ductes a Self Bank, en el qual ”la Caixa” 
ostenta una participació del 49%.
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3.1.3. negoci financer (cont.)

asseguradores i serveis financers 
especialitzats: complement dels 
productes i serveis de ”la Caixa”

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 institu-
cions, el Grup complementa l’oferta  
de productes i serveis bancaris de  
”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. 

asseguradores

Un Grup assegurador que dóna  
servei a més de 3,4 milions de clients 
individuals i gestiona un patrimoni 
superior als 31.000 milions d’euros
El Grup assegurador desenvolupa la seva 
activitat mitjançant les filials participades 
pel holding segurCaixa Holding. Dis-
posa d’una àmplia gamma de productes 
d’assegurances tant de vida com de no 
vida que ofereix als clients d’una for-
ma personalitzada. Més de 3,4 milions 
de clients i més de 45.000 empreses i 
col·lectius tenen subscrits plans de pen-
sions i assegurances (plans de jubilació, 
pensions vitalícies i altres productes). 

vidaCaixa centra la seva activitat en el 
ram de vida. Addicionalment administra 
un patrimoni superior als 13.500 milions 
d’euros en plans de pensions, que li 

atorga la segona posició dins el rànquing 
sectorial. 

El creixement orgànic del negoci reforça 
VidaCaixa com a primera companyia 
d’assegurances de vida, amb un volum 
de provisions tècniques de més de 17.200 
milions d’euros. D’altra banda, VidaCaixa 
es consolida com a líder en el segment de 
previsió social complementària amb un 
patrimoni gestionat (provisions tècniques 
i plans de pensions) superior als 30.800 
milions d’euros.

segurCaixa és l’empresa del hol-
ding centrada en els rams de no vida 
i cal destacar la seva bona situació en 
l’assegurança de la llar.

D’altra banda, en el 2009, està consoli-
dant el negoci d’autos iniciats el 2007 i ha 
procedit al llançament de dos nous pro-
ductes per a pimes i autònoms («Segur-
Caixa Negoci» i «SegurCaixa Auto Nego-
ci») enfortint d’aquesta forma l’oferta de 
productes del grup per a aquest segment 
del mercat. Amb la formalització el 2010 
de l’acord d’adquisició d’adeslas (vegeu 
capítol 3.3 Gestió activa de la cartera de 
participades del Grup ”la Caixa”), el grup 
resultant liderarà diferents rams en el sec-
tor assegurador a Espanya, un dels àmbits 
on es preveu un major creixement en els 
propers anys. A més, l’aprofitament de les 
sinergies entre tots dos grups redundarà 
en benefici dels clients existents i futurs, 
ja que a SegurCaixa Holding, líder en 
assegurances de vida i plans de pensions, 
se li uneix Adeslas, líder en assegurances 
de salut. 

 
«pOsiCiÓ CapDavantera en 

asseGuranCes De viDa, inDiviDual  
i De COl·leCtius, inCrementant  
la presÈnCia en asseGuranCes  

De nO viDa»

ASSEGURADORES

SEGURCAIXA HOLDING

AGENCAIXA

VIDACAIXA

SEGURCAIXA

GDS-CORREDURÍA 
DE SEGUROS

100%

67%

100%

100%

100%

ACTIVITAT

Ram de vida

Ram no vida

Agència 
d’assegurances

Corredoria 
d’assegurances

% de participació de Criteria CaixaCorp
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serveis financers especialitzats

Gamma complementària  
de gestió de fons
inverCaixa Gestión és la societat gestora 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva del 
Grup ”la Caixa” i gestiona una diversa 
gamma de productes: fons d’inversió, 
SICAV’s i carteres. Addicionalment asses-
sora ”la Caixa” en l’activitat de comercia-
lització de fons d’inversió gestionats per 
terceres gestores. 

El 2009 la societat ha aconseguit un vo-
lum gestionat de 15.457 milions d’euros, 
passant d’una quota del 6,9% (el desem-
bre de 2008) al 8,5% en fons d’inversió, 
fet que la situa en el tercer lloc del ràn-
quing de gestores de fons. 

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 i immobiliari. La 
política comercial desenvolupada en els 
últims anys ha potenciat la seva presència 

en el sector de les pimes, mitjançant la 
distribució a través de la xarxa de  
”la Caixa”. L’any 2009, s’han formalitzat 
362 milions d’euros en les noves ope-
racions de lloguer de vehicles, de béns 
d’equipament i d’immobles. Gestiona un 
total de 34.894 cotxes, 31.965 en rènting 
i 2.929 en la modalitat de gestió de flotes.

Finconsum ofereix productes de fi-
nançament al consum, principalment a 
través del canal punt de venda (distri-
buïdors de béns i serveis i concessionaris 
d’automòbil). Durant el 2009, ha aportat 
574 milions d’euros de nou negoci. 

GestiCaixa ha seguit desenvolupant la 
seva activitat en els mercats financers 
com a societat gestora de titulització 
d’actius. Durant l’any 2009, GestiCaixa 
ha estructurat i constituït cinc nous fons 
d’actius, amb un total d’emissions de 
8.925 milions d’euros. A desembre de 
2009, GestiCaixa gestiona 35 fons de 
titulització amb un volum de bons en cir-
culació d’aproximadament 20.000 milions 
d’euros.

PATRIMONI DELS FONS D’INVERSIÓ
GESTIONATS PEL GRUP ”LA CAIXA”
(Milions d’euros)

07 08 09

FIM renda fixa,
monetaris i altres

Renda variable

Renda fixa mixta
Fons garantits

Gràfic “calcat”
Textos picats

13.518
15.457

12.943

 
13.518 12.943

15.457

07 08 09

FIM Renda Fixa,
Monetaris i altres

Renda Fixa Mixta

Renda Variable Fons Garantits

  (M ilions  d'euros)

INVERSIÓ CREDITÍCIA: RÈNTING
I FINANÇAMENT AL CONSUM
(Milions d’euros)

07 08 09

Rènting Finançament al consum

Gràfic “calcat”
Textos picats

(M ilio n s  d 'e u ro s )

930 1.016 1.037

852
928 870

07 08 09

Renting Finançament al Consum

,

07 08 09

Renting Finançament al Consum

852

930 1.016 1.037

928 870

SERVEIS FINANCERS 
ESPECIALITZATS

GESTICAIXA

FINCONSUM

CAIXARENTING

INVERCAIXA GESTIÓN

100%

100%

100%

100%
ACTIVITAT
Gestora de fons 
i carteres

Rènting

Finançament 
al consum

Titulització 
d’actius

% de participació de Criteria CaixaCorp
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3.2. Capital risc en fases inicials i finançament a emprenedors

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. 
Actualment gestiona dos fons, Caixa 
Capital Semilla i Caixa Capital Pyme In-
novación.

Caixa Capital semilla està dotat amb 
uns recursos de 15 milions d’euros. La 
societat participa, de forma temporal, 
en petites empreses innovadores que 
es troben en fase de conceptualització 
i desenvolupament del seu producte o 
servei, ajudant a cobrir les mancances de 
recursos financers dedicats a la innovació 
empresarial per part d’emprenedors. A 
finals de 2009, presenta una cartera de 
52 projectes materialitzats. L’import total 
d’inversió compromès és d’11,5 milions 
d’euros.

Caixa Capital pyme innovación té uns 
recursos de 31 milions d’euros dels quals 
25 milions d’euros han estat compromesos 
per ”la Caixa” i la resta per inversors 
institucionals (Institut Català de Finances 
i Empresa Nacional d’Innovació-ENISA), 
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 i que requereixen 
finançament per poder reforçar la seva 
estructura i afrontar una etapa que perme-
ti consolidar una posició competitiva forta. 
A finals de 2009, presenta una cartera 
acumulada de 10 projectes materialitzats. 
L’import total d’inversió compromès és de 
10,5 milions d’euros.

iniciativa emprenedor xxi té l’objectiu 
d’impulsar i donar suport als emprenedors 
en general i a la creació d’empreses innova-
dores amb elevat potencial de creixement 
en tot el territori espanyol. El seu programa 

CAIXA CAPITAL RISC

CAIXA CAPITAL SEMILLA

CAIXA CAPITAL PYME INNOVACIÓN

INICIATIVA EMPRENEDOR XXI

100%

100%

80,7%

100%

% de participació de ”la Caixa”

”LA CAIXA” 
CAPITAL RISC EN FASES INICIALS

desenvolupa, conjuntament amb la xarxa 
territorial i els principals organismes ins-
titucionals, tant nacionals com regionals, 
accions concretes com organització de 
premis, cursos i seminaris, recolçament de 
xarxes i Business Angels i d’altres.

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

La gestió activa de la cartera de participa-
des del Grup ”la Caixa” durant l’any 2009 
ha derivat en la realització d’inversions 
netes per un import aproximat de 
1.888 milions d’euros. En aquest sen-
tit, durant l’exercici, s’ha continuat amb 
l’estratègia de reequilibri de la cartera 
de participades, donant més pes a les 
participacions financeres, sense excloure 
inversions en serveis. Sobre això, el pes 
de participacions del sector financer 
ha passat del 17%, en el moment de 
la sortida a borsa de Criteria CaixaCorp, 
al 33%, tenint en compte tots els acords 
corporatius formalitzats abans del 31 de 
desembre de 2009.

en l’àmbit de les participacions en 
el negoci financer, s’ha augmentat la 
participació a erste Group Bank des 
del 4,9% al 10,1%. Aquest increment 
s’ha realitzat, principalment, a través de 
la subscripció de l’ampliació de capital 
formalitzada el mes de novembre per 
l’Entitat. Criteria CaixaCorp ha subscrit el 
36% de l’esmentada ampliació de capital, 
mitjançant l’adquisició dels drets de subs-
cripció d’accions d’Erste Group Bank, pro-
pietat de la Fundació DIE Erste, amb una 
inversió de 635 milions d’euros. Aquest 
increment accionarial és conseqüent amb 
l’acord de Col·laboració Preferent que 
Criteria CaixaCorp i la Fundació DIE Erste 
van signar el mes de juny de 2009 amb la 
finalitat de regular les seves relacions com 
a accionistes d’Erste Group Bank.

També al 2009, s’ha incrementat en un 
0,72% la participació al Banco Bpi fins 
al 30,10%. ”la Caixa” ha realitzat una 
aportació de 42 milions d’euros per a la 
constitució, juntament amb el Grup Bour-
sorama, d’un nou banc per internet, el 
self Bank.

D’altra banda, durant el 2009, Criteria 
CaixaCorp va arribar a un acord, que 
es formalitzarà el 2010, amb Suez En-
vironnement, d’una banda, i Malakoff 
Médéric de l’altra, per a l’adquisició del 
99,8% d’adeslas, la companyia líder en 

assegurances de salut a Espanya, per un 
import total de 1.178 milions d’euros. 
Paral·lelament Criteria CaixaCorp ha arri-
bat a un acord amb Suez Environnement 
per vendre-li una participació suficient 
d’agbar que li permeti assolir el 75,01% 
de participació d’aquesta companyia un 
cop conclogui l’OPA d’exclusió formulada 
per la mateixa Agbar i dirigida efecti-
vament al 10% del capital social total 
d’Agbar en mans d’accionistes minorita-
ris. La participació final de Criteria Caixa-
Corp a Agbar estarà compresa entre el 
15% i el 25% en funció del resultat final 
de l’OPA d’exclusió.

El 30 de desembre de 2009, Criteria 
CaixaCorp va signar un acord amb the 
Bank of east asia (Bea) per subscriure 
gran part d’una ampliació de capital, que 
s’ha conclòs el 14 de gener de 2010, ele-
vant la participació de Criteria CaixaCorp 
en aquesta entitat des del 9,81% fins al 
14,99%, amb una inversió de 331 milions 
d’euros. Aquesta operació s’emmarca en 
els acords signats el passat mes de juny 
entre BEA, ”la Caixa” i Criteria CaixaCorp. 

en l’àmbit de les participacions en 
serveis, Criteria CaixaCorp ha recolzat 
l’adquisició d’unión Fenosa per part 
de Gas natural i, en aquest sentit, ha 
subscrit per 1.313 milions d’euros la seva 
part corresponent de l’ampliació de ca-
pital realitzada per Gas Natural. El procés 
de fusió entre ambdues societats va con-
cloure el passat 7 de setembre de 2009 
amb l’admissió a cotització de les accions 
de la nova companyia i la inscripció de 
l’escriptura pública de fusió en el Registre 
Mercantil. Un cop tancada l’operació, la 
participació de Criteria CaixaCorp a Gas 
Natural és del 36,43%.

Per altra banda, el desembre de 2009 Cri-
teria CaixaCorp va formalitzar una opera-
ció de joint venture amb investindus-
trial, per a la seva incorporació com a soci 
(50%) de Port Aventura Entertainment, 
societat que explota el parc temàtic de 
port aventura, el Caribe Aquatic Park, 

GestiÓ aCtiva - prinCipals 
OperaCiOns:   

negoci financer

•  Augment de la participació a Erste 
Group Bank, fins assolir el 10,1% de 
participació, bàsicament mitjançant 
subscripció d’una ampliació de capital 
amb una inversió de 635 milions 
d’euros.

•  Acord per subscripció d’una ampliació 
de capital a The Bank of East Asia, 
amb una inversió de 331 milions 
d’euros, materialitzat el gener de 2010, 
augmentant la participació fins al 
14,99%.

•  Acord per l’adquisició del 99,8% 
d’Adeslas per 1.178 milions d’euros  
i de reducció de la participació a Agbar 
mantenint entre el 15%-25%.

negoci serveis 

•  Subscripció de la part corresponent de 
l’ampliació de capital per l’OPA de Gas 
Natural sobre el 100% d’Unión Fenosa 
amb una inversió de 1.313 milions 
d’euros.

•  Venda d’un 1% de Telefónica, 
materialitzant plusvàlues consolidades 
per 249 milions d’euros nets d’impostos 
i minoritaris.

•  Acord de joint venture amb 
Investindustrial per a la seva 
incorporació com a soci (50%)  
de Port Aventura Entertainment, 
societat que explota el parc temàtic  
de Port Aventura.
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CARTERA COTITZADA:
EVOLUCIÓ DEL VALOR DE MERCAT 
I PLUSVÀLUES LATENTS
(Milions d’euros)

Gràfic “calcat”
Textos picats

Valor de
mercat

1.026
3.945

1.026
Plusvàlues 
latents brutes

3.945
Plusvàlues 

latents brutes

Inversions
netes

Variació
de valor

Valor de
mercat

2008 2009

14.691

+1.888

+3.539 20.118

1.026
3.945

Valor de 

mercat

Plusvàlues 

latents brutes

Valor de 

mercat

Inversions 
netes

Variació 
valor

Plusvàlues 

latents brutes

  

2008 2009

20.118+3.539

+1.888
14.691

així com l’explotació de quatre hotels,  
dos dels quals són de la seva propietat,  
i el Centre de Convencions. Per altra ban-
da, Criteria CaixaCorp manté el 100% de 
Mediterranea Beach and Golf Resort, que 
ostenta la propietat de dos dels quatre 
hotels, del Centre de Convencions, a més 
dels terrenys per a ús residencial i comer-
cial, del negoci del golf i del Beach Club.

Durant l’exercici 2009, s’ha venut un 1% 
de la participació a Telefónica, materialit-
zant unes plusvàlues consolidades de 
249 milions d’euros nets d’impostos i 
minoritaris. Per altra banda, s’ha adquirit 
un 1% de participació subjecte a con-
tractes financers, pels quals el Grup  
”la Caixa” no assumeix risc de mercat. La 
participació a 31 de desembre de 2009 a 
Telefónica ascendeix al 5,2%. 

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

El valor de mercat de les participacions  
en societats cotitzades del Grup  
”la Caixa”, a 31 de desembre de 2009, 
és de 20.118 milions d’euros, amb unes 
plusvàlues latents brutes de 3.945 milions 
d’euros.

L’evolució de la cotització de Criteria 
CaixaCorp, societat que inclou les partici-
pacions cotitzades del Grup ”la Caixa”, ha 
assolit una revaloració del 18,5% durant 
l’any 2009, en el marc de la recuperació 
dels mercats de capitals i en línia amb els 
índexs de referència, Íbex 35 i Eurostoxx 
que han presentat una evolució positiva 
del 29,8% i 21,1%, respectivament.

3.3. Gestió activa de la cartera de participades del Grup ”la Caixa” (cont.)

EVOLUCIÓ INTERANUAL RESPECTE 
ALS ÍNDEXS

1.026
3.945

Criteria CaixaCorp18,5%

IBEX 3529,8%

EUROSTOXX 5021,1%
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«GestiÓ GlOBal Dels risCs  
per OptimitZar la relaCiÓ 

renDiBilitat/risC»

4. Gestió activa dels riscs
4.1. Gestió integral del risc en el si de l’estratègia 

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, el mesurament i la 
valoració dels riscs i la seva consideració 
permanent en la presa de decisions de ne-
goci, sempre dins d’un marc que potenciï 
la qualitat del servei als clients. De la ma-
teixa manera, es vol tutelar la sanitat del 
risc i preservar els mecanismes de solvèn-
cia com a garantia per consolidar el Grup  
”la Caixa” com un dels més sòlids del 
mercat espanyol. 

Els riscs fonamentals en què s’incorre com 
a conseqüència de la pròpia activitat del 

Grup es classifiquen com a: risc de crèdit, 
derivat tant de l’activitat bancària com 
l’associat a 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, risc operacional i risc de 
compliment normatiu.

Les tasques de gestió, seguiment i con-
trol dels riscs en el Grup ”la Caixa” es 
realitzen de forma autònoma i sota una 
perspectiva d’independència respecte a la 
funció d’admissió de risc. 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 per a l’aprovació 
de risc 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. 
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4.1. Gestió integral del risc en el si de l’estratègia (cont.) 

estructura i organització

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 d’Administració i configura els se-
güents Comitès de gestió del risc:

•  Comitè Global del Risc. Gestiona de for-
ma global els riscs del Grup, així com les 
implicacions de tots ells en la gestió de 
la solvència i el capital. Analitza el posi-
cionament de riscs i estableix polítiques 
per optimitzar la gestió de riscs en el 
marc dels reptes estratègics del Grup.

• Comitè de Polítiques de Concessió. 
Proposa les facultats i els preus de 
les operacions de crèdit, les mesures 
d’eficiència i simplificació de processos, 
el nivell de risc assumit en els diagnòs-
tics d’acceptació, i els perfils de risc ac-
ceptats en campanyes comercials.

• Comitè de Crèdits. Analitza i, en el seu 
cas, aprova les operacions dins el seu 
nivell d’atribucions, i eleva al Consell 
d’Administració aquelles que exce-
deixen el seu nivell de delegació. 

• Comitè de Refinançaments. Analitza i, 
en el seu cas, aprova les operacions dins 
del seu nivell d’atribucions i eleva al Co-
mitè de Crèdits aquelles que excedeixen 
el seu nivell de delegació.

• Comitè de Gestió d’Actius i Passius 
(COAP). Analitza els riscs de liquiditat, 
de tipus d’interès del balanç i de canvi 
en l’àmbit dels riscs estructurals i pro-
posa la realització de cobertures i emis-
sions per gestionar-los.

D’altra banda, Criteria CaixaCorp ges-
tiona i controla la pràctica totalitat de la 
cartera de renda variable del Grup. 

”la Caixa” compta amb una Direcció Ge-
neral Adjunta Executiva responsable dels 
riscs de tot el Grup. La Direcció Executiva 

de Gestió Global del Risc, que depèn di-
rectament d’aquella 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 perspec-
tiva 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 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 organitzati-
va de la Direcció Executiva de Gestió Glo-
bal del Risc, entorn de tots i cadascun 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 (ràtings, 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. 

Anàlisi del seguiment i control del risc 
de Crèdit: responsabilització directa 
del seguiment i control de les posicions 
de risc creditici més importants i de les 
accions de seguiment realitzades per la 
Xarxa Territorial sobre la qualitat credití-
cia de la cartera.

•   Risc de Mercat: supervisió independent 
del seguiment i control del risc de les 
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posicions pròpies, el risc de balanç i el 

de liquiditat, mesurat per la Sotsdirecció 

General de Mercats.

•   Risc Operacional: definició i implanta-

ció del model de gestió de risc opera-

cional, desenvolupant les polítiques, 

metodologies i eines necessàries a fi 

d’adoptar en el futur models avançats 

–AMA– per a la seva gestió, com evo-

lució del model 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 to-

tes les seves tipologies i estudiant  

les possibles interaccions entre elles.

El 2009 s’ha creat la Direcció Executiva de 
Recuperacions, que depèn de la Direcció 
General, i té per objectiu reduir la moro-
sitat, tot evitant l’entrada d’operacions 
creditícies en contenciós o agilitant la seva 
sortida.

Finalment, cal indicar que, com a com-
plement dels controls realitzats, la Sots-
direcció General d’Auditoria de ”la Caixa” 
verifica de forma continuada l’adequació 
dels sistemes de control intern i la correc-
ció dels mètodes de mesurament i control 
de riscs utilitzats 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 ràting 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 «Model de Gestió de Negoci Bancari», 
implantat en tota l’organització fins a  
arribar al nivell d’oficina, permet el se-
guiment de la rendibilitat obtinguda en 
funció del risc de crèdit assumit i, com 
a conseqüència, dels recursos propis as-
signats. Les oficines disposen així d’eines 
innovadores que ajuden a la gestió global 
de tot el negoci que generen.
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4.1. Gestió integral del risc en el si de l’estratègia (cont.) 

Ús de models interns de risc  
de crèdit – Basilea ii

Totes les actuacions en l’àmbit del  
mesurament, el seguiment i la gestió  
del risc, es realitzen d’acord amb la  
recomanació del Comitè de Supervisió 
Bancària de Basilea: «Convergència  
internacional de mesures i normes de 
capital – Marc revisat» coneguda comu-
nament com a Basilea II, i la conseqüent 
transposició per part de les correspo-
nents directives europees i la legislació 
espanyola vigent, que es fonamenta 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 bà-
sics del procés de supervisió. També es 
mostren les directrius per desenvolupar 
un procés intern d’avaluació del capital, 
així com s’estableixen els objectius de 
capital en relació amb el perfil de risc i 
amb l’entorn de control de cada enti-
tat, 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 els 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. 

El juny de 2008, el Banc d’Espanya, des-
prés d’una tasca de validació, va autoritzar 
al Grup ”la Caixa” a fer servir models 
avançats per al càlcul dels recursos pro-
pis mínims amb què fer front als riscs de 
crèdit. Pel que fa a la utilització del model 
intern de risc de mercat de la cartera de 
negociació, risc de tipus de canvi i or i de 
preu de matèries primeres per al càlcul del 
consum de recursos propis regulatoris, 
en l’exercici 2007, el Banc d’Espanya va 
autoritzar la seva utilització per aplicar-lo 
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 responen 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 
ràting.
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4.2. risc de crèdit 
4.2.1. Gran qualitat de la cartera de crèdits 

la inversió creditícia de ”la Caixa” 
ostenta un perfil de risc mitjà-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, 
subestàndard, dubtós i fallit. 

Dins del risc normal hi ha, a més, altres 
subcategories: sense risc apreciable (sec-
tor públic, entitats 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 76,1% de la cartera creditícia 
de ”la Caixa” està classificada entre risc 
baix i risc mitjà-baix, fet que demostra la 

voluntat de l’Entitat d’invertir en actius 
de màxima solvència i mantenir un perfil 
de risc mitjà-baix. 

inversió creditícia diversificada  
i amb garanties adients

El Grup ”la Caixa” orienta la seva activi-
tat creditícia a la satisfacció de les neces-
sitats de finançament a les famílies i a 
les empreses, i la seva inversió creditícia 
es caracteritza per ser diversificada i ato-
mitzada, amb la corresponent reducció 
del risc creditici, de baix risc i amb fortes 
garanties. 

En aquest sentit, i malgrat l’estancament 
del sector immobiliari, els crèdits amb 
garantia hipotecària assoleixen el 65,2% 
del total dels crèdits amb un valor del 
deute pendent sobre el valor de la garan-
tia del 48,6% (LTV en el seu acrònim 
anglès Loan to Value). Cal destacar que 
el 88,5% de la cartera hipotecària té un 
LTV inferior al 80%.

 
«perFil Del risC mitJÀ-Baix»

 
«mÀxima qualitat Dels CrÈDits»

 
«ltv mitJÀ De la Cartera  
HipOteCÀria Del 48,6%»
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Els crèdits a particulars representen el 
52,0% del total de la cartera creditícia 
del Grup ”la Caixa”, el 89,9% del qual 
és amb garantia hipotecària, i d’aquests 
el 92,2% són atorgats per la compra del 
primer habitatge. 

En una primera fase, una part dels crèdits 
per l’adquisició de l’habitatge transiten 
temporalment via promotors immobilia-
ris per tal de fer possible el finançament 
de les promocions, i un cop acabada i 
venuda la construcció, es procedeix a la 
seva subrogació en favor d’un adquirent 
particular. El finançament a promotors es 
caracteritza per estar destinat principal-
ment a la construcció de primer habitat-
ge, concentrada a les zones urbanes, i ser 
concedit amb un LTV inferior al 70%.

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 –agricultu-
ra, ramaderia i pesca–. L’estratègia de  
”la Caixa” orientada a ser més present en 
el segment d’empreses ha donat un im-
puls el 2009 a l’augment del finançament 
d’activitats productives.

El finançament a les petites i mitjanes em-
preses (pimes) representa el 62,1% 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 
2009 amb el desenvolupament de nous 
productes i serveis per a les pimes. 

Pel que fa a la distribució geogràfica 
l’activitat creditícia del Grup ”la Caixa”  
se centra, bàsicament, a Espanya.

CRÈDITS A PARTICULARS

Segmentació per tipus d’empresa

Gran empresaPimesGarantia 
no hipotecària

Garantia 
hipotecària (*)

Segmentació per garanties

CRÈDITS A EMPRESES

62,1%

37,9%

89,9%

10,1%

Gràfic refet
Text picat

TOTAL

7,4%

52,0%

EmpresesParticulars

Altres

40,6%

DISTRIBUCIÓ PER CLIENTS

(*) De la qual el 92,2% és primer habitatge

 

 

 
 

4.2.1. Gran qualitat de la cartera de crèdits (cont.)
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Després de l’aplicació en el 
tancament de 2009 de criteris 
d’elevada prudència en 
classificació i dotacions, la ràtio de 
morositat és del 3,42% i el nivell 
de cobertura amb provisions 
assoleix el 62%, un 127% amb 
garantia hipotecària. 

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 el 2009 
en 6.321milions d’euros, amb un incre-
ment fruit del deteriorament general de 
l’economia i de l’aplicació de criteris de 
classificació prudents traduïnt-se en una 
ràtio de morositat (crèdits dubtosos so-
bre total de risc) del 3,42% per al Grup 
”la Caixa” i del 3,20% per a ”la Caixa”. 
Aquestes ràtios, tot i l’augment que pre-
senten el 2009, continuen mantenint el 
diferencial positiu respecte de la mitjana 
del conjunt del sistema financer espanyol 
del desembre que se situa en 5,08%.

Les provisions per a insolvències consti-
tuïdes arriben als 3.914 milions d’euros, 
888 més que el 2008, així la cobertura 
amb provisions dels deutors dubtosos 
s’ha situat a finals del 2009 en el 62%. 

Si, a més a més, es té en compte la co-
bertura derivada de les garanties hipote-
càries, la cobertura total és del 127%. A 
31 de desembre de 2009, el Fons Genèric 
constituït és de 1.835 milions d’euros. 
La cobertura dels Fons Genèrics se situa 
al 100% del coeficient α, definida a la 
Normativa del Banc d’Espanya, molt per 
sobre del mínim exigit.

Així, el grau de risc de crèdit del Grup 
”la Caixa” es manté entre els més baixos 
del sistema financer espanyol a causa de 
la diversificació, el valor de les garanties 
i una prudent política de cobertura del 
risc. La gestió del risc del Grup  
”la Caixa” es caracteritza per una pru-
dent política de concessió i un elevat 
grau d’anticipació per aconseguir una de 
les més sòlides situacions patrimonials 
del mercat financer espanyol.

La cartera d’immobles del Grup  
”la Caixa”, derivada de la gestió de la 
cartera de crèdits, puja, a 31 de desem-
bre de 2009, a 3.097 milions d’euros 
nets, amb una cobertura del 20%.  
La venda d’immobles s’ha incrementat  
de manera significativa a l’últim trimes-
tre, gràcies a la gestió activa de Serviha-
bitat XXI, filial immobiliària del Grup  
”la Caixa”.

 
«pOlÍtiques COnservaDOres  

De COBertura De risC»
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4.2.2. Gestió del risc de crèdit

Organització i processos  
de concessió del crèdit

Durant el 2009 s’ha consolidat el nou sis-
tema intern de facultats de concessió, ba-
sat en la pèrdua esperada, sistema que ha 
permès que les facultats s’adeqüin molt 
millor als moviments del cicle econòmic, 
aspecte especialment rellevant en l’entorn 
actual. D’altra banda, una part del sistema 
de facultats continua associat a l’import 
de l’operació, que es manté bàsicament 
per als segments de particulars i per a les 
empreses molt grans. 

L’expedient electrònic s’ha consolidat 
durant el 2009 com a eina per facilitar 
i augmentar l’eficiència dels circuits de 
concessió. La seva utilització s’ha estès, no 
sols a l’autorització d’operatives diferents 
a les noves sol·licituds (per exemple, exce-
dits de línies o de comptes de crèdit) sinó 
també a operacions que sense ésser estric-
tament creditícies comporten l’assumpció 
de riscs, com ara l’activitat merchant 
d’establiments comercials. 

S’ha introduït el sistema de preus ajustats 
a risc en la concessió d’operacions de 
crèdits al consum a particulars, tot com-
plementant el ja existent per operacions 

hipotecàries, i pel que fa a empreses, s’ha 
consolidat el sistema de determinació de 
preu ajustat a risc en els segments de peti-
tes i mitjanes empreses. Aquests sistemes 
faciliten l’assignació de la prima de risc de 
les operacions. 

D’altra banda, s’ha iniciat la implementa-
ció d’una segona fase del sistema actual 
de rendibilitat ajustada a risc per client, 
que facilitarà la simulació de rendibilitat 
davant modificacions futures del negoci 
amb els clients, així com informació de 
rendibilitat sobre el capital en l’anàlisi de 
les sol·licituds. 

Cal comentar per últim, que durant 
2009 s’ha dut a terme un canvi orga-
nitzatiu de fort abast: la modificació de 
l’estructura de risc en tota la xarxa, per tal 
d’independitzar plenament l’avaluació del 
risc de les consideracions comercials, tot 
refermant la independència de la funció 
de riscs com a principi bàsic de la seva 
gestió prudent. Arran de la seva aplicació 
es requereix la firma de les dues línies, risc 
i negoci, per les operacions de nivell supe-
rior al DAN o Centres d’Empresa, tant en 
les operacions de risc d’empreses com de 
particulars, tot plegat sota el control del 
sistema de facultats. 

54%
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14%
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Gestió de les recuperacions

La gestió dels riscs del Grup s’ha foca-
litzat en el reforç organitzatiu, ja iniciat 
durant la segona meitat de 2008, adreçat 
a afrontar l’increment de la morositat i 
adoptar amb la màxima diligència mesu-
res per a la reclamació eficaç dels deutes 
de recuperació problemàtica, des dels 
primers indicis de deteriorament de la 
solvència dels deutors, amb seguiment 
constant de la seva evolució i dels actius 
hipotecats com a garantia. Destaca la 
creació en el quart trimestre de 2009 de 
la Direcció Executiva de Recuperacions, 
dependent de la Direcció General, amb 
l’objectiu de reduir la morositat, tot re-
duint l’entrada d’operacions creditícies en 
contenciós o agilitant la seva sortida. 

Sense perjudici del seguiment constant de 
la cartera creditícia, ”la Caixa” ha emprès 
alhora mesures per temperar l’impacte 
de la crisi en els clients particulars. Així, 
”la Caixa” està acomodant les quotes a 
curt termini a les disponibilitats actuals 

del deutor, en la confiança que aquest 
ajornament facilitarà la bona fi de les 
operacions. De les diverses opcions per 
aconseguir aquest objectiu (introduc-
ció de períodes de carència, clàusules 
d’espera, reunificació de deutes, o mora-
tòria de quotes, entre d’altres), s’analitza 
amb el client la que millor s’adequa a la 
seva situació, sempre garantint l’objectiu 
final de recuperació del crèdit i l’adequat 
acompliment dels procediments interns 
d’aprovació del risc.

anàlisi i seguiment del risc  
de Crèdit

L’Àrea d’Anàlisi i Seguiment del Risc de 
Crèdit a ”la Caixa”, dependent de la 
Direcció Executiva de Gestió Global de 
Risc, manté la independència respecte a la 
Direcció Executiva de Risc Anàlisi i Conces-
sió i s’estructura en un conjunt d’unitats 
territorials de seguiment. La seva funció té 
un doble vessant: l’elaboració d’informes 
de seguiment 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 dete-
riorament 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 qualificació 
dels acreditats en funció del seu comporta-
ment 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 més periodici-
tat aquells acreditats amb més probabilitat 
de mora a curt termini.

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.
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4.2.2. Gestió del risc de crèdit (cont.)

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.

El seguiment dels acreditats del segment 
de promotors i constructors ha estat focus 
d’atenció preferent de l’Àrea d’Anàlisi i 
Seguiment del Risc de Crèdit. Pel que fa 
als particulars, s’ha endegat un projecte 
de gestió preventiva del risc per detectar 
amb la major anticipació possible indicis 
de deteriorament de la seva capacitat de 
reemborsament, per poder analitzar cada 
cas de forma personalitzada i adoptar la 
solució que millor s’hi adapta.

el mesurament i la valoració  
del risc de crèdit

L’Àrea de Metodologia i Models de Risc de 
Crèdit, dependent de la Direcció Executiva 
de Gestió Global del Risc, 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’aquests sistemes i de vetllar per-
què les decisions que es prenguin basades 
en aquestes mesures tinguin en compte la 
seva qualitat. Tal i com estableixen les millors 
pràctiques, aquesta funció és independent 
de les àrees de negoci per tal de garantir que 
els criteris de valoració no pateixin interferèn-
cies derivades de consideracions comercials.

El 25 de juny de 2008, el Banc d’Espanya 
va autoritzar al Grup ”la Caixa” a utilitzar 
els mètodes basats en models interns de 

qualificació (IRB) per al càlcul de requeri-
ments mínims de recursos propis per risc 
de crèdit. D’aquesta manera el Grup  
”la Caixa” forma part del col·lectiu cap-
davanter d’entitats que han superat el 
procés de validació supervisora.

Per aconseguir els objectius de l’Àrea, es 
revisen periòdicament la totalitat dels mo-
dels per detectar possibles deterioraments 
en la qualitat de les mesures, així com les 
estimacions per incorporar les variacions 
del cicle econòmic. Amb periodicitat 
mensual, s’avalua gairebé la totalitat de 
la cartera de clients de banca minorista, 
que inclou el segment de particulars i el 
de pimes, fet que permet actualitzar, de 
forma gairebé continuada, el coneixe-
ment 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 es-
perada i la pèrdua inesperada. Basilea 
II estableix la necessitat que les entitats 
cobreixin l’import de la pèrdua esperada 
mitjançant la dotació de provisions. 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 conse-
qüència, efectua les dotacions específi-
ques, genèriques i de risc país necessàries 
per a la cobertura de la pèrdua esperada 
d’acord amb l’esmentada Circular. La 
cobertura de la pèrdua inesperada, per la 
seva banda, s’ha de realitzar amb capital. 
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pèrdua esperada

La pèrdua esperada és el resultat de 
multiplicar tres magnituds: l’exposició, la 
probabilitat d’incompliment 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.

Exposició 
L’exposició (EAD en el seu acrònim en 
anglès per a Exposure at Default) esti-
ma quin serà el deute pendent en cas 
d’incompliment del client. Aquesta 
magnitud és especialment rellevant per a 
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 qualsevol producte revolving).

L’obtenció d’aquesta estimació es basa 
en l’observació de l’experiència interna 
de la morositat de l’Entitat, relacionant 
els nivells de disposició en el moment de 
l’incompliment i els nivells de disposició en 
els 12 mesos anteriors. Per tal de realitzar-
la es modelitzen per a cada transacció les 
relacions observades en base a la natura-
lesa del producte, el termini fins al venci-
ment i les característiques del client.

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  
producte o al client. Les eines orientades 
al producte prenen en consideració  
característiques específiques del deutor 
relacionades amb aquest producte i 
són utilitzades, bàsicament, en l’àmbit 
d’admissió de noves operacions de banca 
minorista. 

D’altra banda, les eines orienta-
des al client avaluen la probabilitat 
d’incompliment del deutor de manera 
genèrica, encara que en el cas de  
persones físiques poden aportar resul tats 
diferenciats per producte. Aquest darrer 
grup d’eines està constituït per scorings 
de comportament per a persones físiques 
i per ràtings d’empreses, i estan implan-
tades a tota la xarxa d’oficines integrades 
dins les eines habituals de concessió de 
productes d’actiu. 

AAA-CCC: escala de major a menor qualitat creditícia 
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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/ràting 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

4.2.2. Gestió del risc de crèdit (cont.)

Les eines d’avaluació del risc de crèdit 
han estat desenvolupades d’acord amb 
l’experiència històrica de mora de l’Entitat 
i incorporen les mesures necessàries per 
ajustar els resultats al cicle econòmic i pro-
jeccions del proper cicle, amb l’objectiu 
d’oferir mesures relativament estables 
a llarg termini, que poden diferir de les 
taxes d’incompliment observades en cada 
moment. 

La taula adjunta presenta l’evolució anual 
de la freqüència de morositat (percen-
tatge de clients o, pel que fa al segment 
minorista, de contractes de la cartera sana 
a l’inici de cada any que han fet default 
en algun moment de l’exercici). Per tal 
d’oferir informació més representativa de 
les carteres, la taula mostra –a diferència 
d’anys anteriors– les evolucions històri-
ques globals de cada segment, amb inde-
pendència de la multiplicitat o absència 
de models avançats aplicables. Per aquest 
motiu, els valors històrics de les sèries no 
són comparables amb els publicats en 
anys anteriors.

Pel que fa a empreses, totes les eines de 
ràting estan enfocades a nivell de client i 

varien notablement en funció del segment 
a què pertanyen. En el cas de microem-
preses 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 
alguns aspectes qualitatius. Les qualifica-
cions obtingudes també es sotmeten a un 
ajust al cicle econòmic. 

La funció de Ràting Corporatiu, dependent 
de l’Àrea d’Anàlisi i Seguiment del Risc 
de Crèdit, disposa de models interns per 
qualificar el segment de grans empreses. 
Aquests models són de caràcter «expert» 
i donen més ponderació al criteri quali-
tatiu dels analistes i s’han 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 ràting, que afegeix 
fiabilitat a la metodologia. Els models s’han 
desenvolupat a partir de dades que tenen 
una 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. 

Severitat
La severitat (LGD en el seu acrònim en 
anglès Loss Given Default) correspon 
al percentatge del deute que no podrà 
ser recuperat en cas d’incompliment del 
client. L’Entitat fa una revisió permanent 
dels procediments de recuperació i regu-
larització dels deutes morosos amb la 
finalitat de minimitzar l’impacte d’una 
eventual fallida.

Es calculen les severitats històriques amb 
informació interna de ”la Caixa” i s’han 
considerat tots els fluxos de caixa asso-
ciats als contractes 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.) associades 
al procés. 

evolució de la freqüència de la morositat

2007 2008 2009

Promotors Empreses 0,96% 10,38% 14,81%
Pimes 1,15% 5,12% 8,96%

No promotors Empreses 0,99% 2,46% 3,60%
Pimes 1,59% 3,48% 4,84%

Minorista Hipotecari 0,42% 1,26% 1,65%
Consum 1,34% 1,89% 3,09%
Targetes 0,55% 0,70% 0,99%
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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/ràting 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

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 produc-
te, la qualitat creditícia de l’acreditat i, tal 
com la regulació requereix, les 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 d’11,65% per a les exposi-
cions de persones físiques amb garantia 
hipotecària que representa un 54% del 
total d’exposicions avaluades per IRB i del 
33,39% per a les exposicions en pimes 
que, al seu torn, representen un 17% 
del total d’exposicions avaluades per IRB. 
Aquests valors s’han realitzat d’acord 
amb els models interns aprovats pel Banc 
d’Espanya per al seu ús en les estimacions 
d’exigències mínimes de recursos propis 
per risc de crèdit.

rendibilitat ajustada al risc

”la Caixa” disposa d’eines que permeten 
avaluar la rendibilitat exigible a un con-
tracte/client basada en la cobertura de les 
pèrdues esperades i l’adequada remune-
ració del recursos propis immobilitzats per 
poder assumir les pèrdues inesperades 
que poguessin resultar dels riscs assumits.

El Marge de Referència d’empreses in-
forma del cost del risc assumit en les 
operacions de crèdit vigents de cada client 
durant l’últim període interanual. Aquest 
cost es compara amb el Marge sobre Risc, 
que informa sobre la rendibilitat global del 
client un cop coberts els costos financers i 
operatius, determinant finalment el Valor 
Afegit del Client.

Durant el 2009 s’han desenvolupat eines 
que amplien la profunditat de l’anàlisi de 
la rendibilitat ajustada al risc de cada client 
o grup de clients, així com aplicacions per 
estimar la rendibilitat ajustada a risc a futur 
i vincular-la als processos d’admissió de les 
operacions (vegeu apartat Organització i 
processos de concessió del crèdit).

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, 
de vegades, les pèrdues reals poden supe-
rar 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 I de 
Basilea II s’estableixen uns requeriments 
mínims de capital precisament per fer front 
a potencials pèrdues inesperades. En el cas 
que s’adopti una metodologia basada en 
qualificacions internes, com la que fa servir 
el Grup ”la Caixa”, cal utilitzar la fórmula 
pertinent, en funció de cada segment de 
negoci, la qual té en compte la influèn-
cia de la probabilitat d’incompliment, 
l’impacte proporcional de la severitat, 
l’ajustament pel termini residual de venci-
ment de l’operació i unes correlacions esta-
blertes, fixes o inversament proporcionals 
a la probabilitat d’incompliment, en funció 
del segment de negoci de què es tracti.

La variabilitat de les pèrdues esperades de 
la cartera constitueix les pèrdues inespe-
rades, les quals representen les pèrdues 
potencials imprevistes. Es calculen com la 
pèrdua associada a un nivell de confiança 
prou elevat de la distribució de pèrdues, 
menys la pèrdua esperada. L’objectiu de 
l’Entitat és disposar de prou fons propis o 
capital per cobrir aquestes pèrdues ines-
perades. 
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Tradicionalment s’han diferenciat dos 
conceptes:

•  El capital econòmic és aquell que una 
entitat hauria de tenir per assumir pèr-
dues inesperades que puguin tenir lloc 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. 

•  El capital regulatori és el que l’entitat ha 
de mantenir per cobrir les exigències de 
l’organisme supervisor. 

El capital econòmic no és substitutiu del 
regulatori, sinó que és un complement 
d’aquest per acostar-se més al perfil de 
riscs real que assumeix l’entitat i incorpo-
rar riscs no previstos –o considerats només 
parcialment– a les exigències regulatòries.

El nivell de capitalització d’una entitat (no 
necessàriament en termes regulatoris) i 
el perfil de risc assumit, mesurat en ter-
mes d’exigències de capital, defineixen 
la solvència d’una entitat, és a dir, la seva 
qualitat creditícia.

Una gestió correcta del capital és i serà un 
element diferenciador entre les entitats 
més avançades i competitives. Una gestió 
basada en la mesura de capital econòmic 
permet el mesurament i la gestió dels 
riscs, identificant les operacions o les línies 
de negoci amb més risc i també les que 
generen més valor econòmic segons els 
mesuraments de rendiment sobre capital.

Així, ”la Caixa” disposa d’un model in-
tegrat que mesura, amb criteri propi, el 
risc integrat de la cartera de crèdit i de la 
cartera de participacions. Aquest model 
intern de capital econòmic es troba en 
un procés de millora contínua permanent 
per garantir que incorpora les millors 
pràctiques de la indústria en aquest àmbit 

i que recull el perfil de riscs del Grup de la 
manera més precisa possible.

validació interna

El Nou Acord de Capital de Basilea està 
orientat a determinar els requeriments mí-
nims de capital de cada entitat en funció 
del seu perfil de risc. En l’àmbit de risc de 
crèdit, permet a les entitats la utilització 
de models interns de ràting i estimacions 
pròpies dels paràmetres de risc per deter-
minar les necessitats de recursos propis.

La importància del procés de determinació 
del capital exigeix disposar de controls 
adequats que garanteixin la fiabilitat de 
les estimacions. A més, és necessari que 
l’entorn de control sigui suficientment 
especialitzat i que es realitzi de manera 
contínua, complementant les funcions de 
control tradicionals (auditoria interna). 

El Banc d’Espanya estableix la validació 
interna dels models interns de ràting i dels 
paràmetres de risc com un prerequisit ine-
ludible previ a la validació supervisora,  
i exigeix que sigui realitzada per un depar-
tament independent i especialitzat dins de 
la pròpia entitat. En aquest sentit,  
”la Caixa” disposa d’una unitat indepen-
dent dels equips de desenvolupament 
de models i de definició de polítiques i 
procediments, amb l’objectiu de validar 
el correcte funcionament dels models de 
medició del risc en un sentit ampli. 

La funció de validació la desenvolupa 
Validació Interna i s’emmarca dins de la 
Sotsdirecció General de Secretaria Tècnica 
i Validació, que depèn directament de la 
Direcció General Adjunta Executiva Res-
ponsable dels Riscs.

La validació interna ha d’assegurar que 
els models de risc de crèdit són adequats, 
tant des d’un punt de vista quantitatiu 
com qualitatiu, per determinar correcta-
ment les necessitats de capital.

4.2.2. Gestió del risc de crèdit (cont.)
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Els objectius principals de Validació Inter-
na són:

•  Emetre una opinió sobre l’adequació 
dels models interns per ser utilitzats a 
efectes de gestió i regulatoris, identifi-
cant tots els seus usos rellevants.

•  Avaluar si els procediments de gestió i 
control del risc s’adeqüen a l’estratègia i 
al perfil del risc de l’entitat.

•  Donar suport a l’Alta Direcció, i en 
particular al Comitè de Gestió Global 
del Risc, en les seves responsabilitats 
d’autorització de l’ús dels models (gestió 
i regulatori) i la seva revisió periòdica.

•  Coordinar el procés de validació super-
visora amb el Banc d’Espanya, així com 
elaborar el Dossier de Seguiment, do-
cument requerit pel regulador per cada 
model intern.

Les tasques de Validació Interna consis-
teixen bàsicament en:

•  Cicles de validació, formats per un con-
junt de revisions periòdiques (de caràc-
ter anual), que garanteixin l’adequació 
dels models i els seus usos.

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

Els àmbits de revisió són:

•  Metodologia i documentació: estudi 
dels models (tipus de model, metodolo-
gia, variables explicatives, validació de 
la construcció, identificació de canvis), 
anàlisi de les definicions rellevants uti-
litzades (default, pèrdua, segmentació) 
i de l’adequació de la documentació 
existent.

•  Dades: verificació de la integritat i con-
sistència de les bases de dades de cali-
bratge i exposicions actuals, tant en el 
seu disseny i construcció com en la seva 
evolució en el temps.

•  Procediments quantitatius: garantir 
la robustesa dels models, mitjançant 
procediments de rèplica (defaults, seg-
mentació, resultats dels models), proves 
de seguiment periòdiques (capacitat dis-
criminant, backtesting i stress-testing), 
anàlisi de la sensibilitat dels paràmetres i 
benchmarking dels models interns.

•  Procediments qualitatius: es comprova 
que l’entitat utilitza els models i els seus 
resultats en els processos de gestió del 
risc (test d’ús), i s’avalua el grau de co-
neixement i confiança de l’Alta Direcció 
sobre els models i els seus usos (circuit 
de reporting i aprovació de models i es-
tructura organitzativa).

•  Revisió de l’entorn tecnològic: avaluació 
del grau d’integració dels models en els 
sistemes de l’entitat, així com la seva 
funcionalitat (verificant que satisfan les 
necessitats reals d’informació).

A principis de cada any, Validació Interna 
emet la Memòria de Validació, on recull 
el treball realitzat i es detallen les conclu-
sions i principals recomanacions emeses 
en les revisions de l’any anterior.

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 par-
ticipacions amb un horitzó de mitjà i llarg 
termini. A 31 de desembre de 2009 la car-
tera de participades cotitzades té un valor 
de mercat de 20.118 milions d’euros, amb 
unes plusvàlues latents abans d’impostos 
de 3.945 milions d’euros.
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4.2.2. Gestió del risc de crèdit (cont.)

La Direcció Executiva de Gestió Global 
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 poten-
cials a partir de dades històriques sobre 
l’evolució dels preus) sobre el diferencial 
de rendibilitat amb el tipus d’interès sense 
risc, tal i com s’indica a Basilea II, 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 poder adoptar en cada moment les 
decisions més oportunes en funció de 
l’evolució observada i prevista dels mer-
cats 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”.

La Direcció Executiva de Gestió Global  
del Risc disposa d’una unitat de  
Control del Risc de Participades, que 
té com a objectiu principal optimitzar 
l’equilibri rendibilitat-risc d’aquesta car-
tera, així com monitoritzar i seguir, una 
vegada les inversions i desinversions s’han 
executat, el risc de les posicions actives 
que ”la Caixa” manté en les empreses 
participades, així com optimitzar l’equilibri 
rendibilitat-risc d’aquesta cartera. El risc 
de les posicions actives té un doble com-
ponent: la participació en capital i el risc 
concedit a les empreses participades. 

L’esperit que governa els treballs d’aquesta 
unitat és aplicar un enfocament holístic del 
risc, de manera que les inversions de  
”la Caixa” en renda variable es considerin 
en un marc ampli d’avaluació del risc. 
L’anàlisi d’aquestes posicions ofereix una 
visió dinàmica dels efectes de diversifica-
ció i concentració de la cartera global del 
Grup. Els treballs que desenvolupa aquesta 
unitat van en la línia que la Direcció pugui 
tenir una anàlisi global del risc associat a 
les inversions en participades, tot compa-
rant-les amb la inversió amb altres actius. 

Addicionalment, l’Àrea de Control de Risc 
de Mercat, amb la col·laboració de Crite-
ria CaixaCorp, integra diàriament dintre 
del seu seguiment de riscs els derivats i el 
risc de tipus de canvi associats a la cartera 
de participades, així com du a terme un 
seguiment recurrent dels riscs vinculats a 
l’operativa de mercats financers associats 
a les participades financeres.  
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«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 31-12-2009

(Imports en milions d’euros) 1 anY 2 anYs 3 anYs 4 anYs 5 anYs > 5 anYs

actiu 166.692 7.407 4.754 2.242 3.664 6.542
Garantia hipotecària 114.360 576 179 133 96 506
Altres garanties 47.841 2.696 2.865 1.817 481 2.021
Mercat monetari 2.315 0 0 0 0 0
Valors representatius de deute 2.176 4.135 1.710 292 3.087 4.015
passiu 120.108 19.152 12.336 4.811 12.196 22.698
Recursos de clients 98.313 12.564 8.687 2.811 7.696 8.548
Emissions 21.795 6.588 3.649 2.000 4.500 14.150
GAP 46.584 (11.745) (7.582) (2.569) (8.532) (16.156)
COBertures (37.816) 8.170 3.862 1.800 8.892 15.091
GAP tOtal 8.768 (3.575) (3.720) (769) 360 (1.065)

4.3. Gestió del risc de les posicions de balanç

Gestió del risc de tipus d’interès  
de balanç

El risc de tipus d’interès és inherent a tota 
activitat bancària, es produeix quan els 
canvis en l’estructura de la corba de tipus 
de mercat afecten les masses d’actiu i pas-
siu, provocant la seva renovació a tipus di-
ferents dels anteriors amb efectes en el seu 
valor econòmic i en el Marge d’Interessos. 
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’interessos a les 
variacions dels tipus d’interès i preservar el 
valor econòmic del balanç. Per aconseguir 
aquests dos objectius es realitza una gestió 
activa contractant en els mercats financers 
operacions de cobertura addicionals a les 
cobertures naturals generades en el propi 
balanç, derivades de la complementarietat 
de la sensibilitat a variacions dels tipus 
d’interès de les operacions d’actiu i de pas-
siu realitzades amb els clients.

La Sotsdirecció General de Mercats és 
l’encarregada d’analitzar aquest risc i de 
proposar al COAP aquelles operacions 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 (com ara els comptes a la 
vista) s’analitza la seva sensibilitat als 
tipus d’interès juntament amb el seu 
termini esperat de venciment en base 
a l’experiència històrica de compor-
tament dels clients, tot considerant la 
possibilitat que el titular retiri els fons 
en aquest tipus de productes. Per a la 
resta de productes, per tal de definir 
les hipòtesis de cancel·lació antici-
pada s’utilitzen models interns que 
recullen variables de comportament 
dels clients, dels propis productes, 
d’estacionalitat i tenen en compte 
també, variables macroeconòmiques, 
per inferir quina serà l’actuació dels 
clients en el futur. 

  II.  La sensibilitat del marge d’interessos 
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 d’interessos, 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 escena-
ris de baixada o pujada de tipus i mo-
viments en el pendent de la corba. La 
sensibilitat del marge d’interessos a dos 
anys de les masses sensibles del balanç, 
considerant un escenari de pujada i un 
altre de baixada de tipus de 150 punts 
bàsics cadascun, i distribuint la variació 
de tipus durant els dos anys, és, aproxi-
madament, del 0,25%.

 III.  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 
d’interessos i del valor patrimonial són 
mesures que es complementen i perme-
ten una visió global del risc estructural, 
més centrada en el curt i mitjà termini, 
en el primer cas, i en el mitjà i llarg ter-
mini en el segon. 

IV.  Mesures VaR seguint la metodologia 
pròpia de l’activitat tresorera (vegeu 
l’apartat següent).
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«presa De pOsiCiOns BasaDa  

en un esCenari De merCat que 
supeDita la renDiBilitat a una 

menOr assumpCiÓ De risCs»

DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT DIARI 
DE L’ACTIVITAT DE NEGOCIACIÓ DE 
TRESORERIA EN L’EXERCICI 2009
(Freqüència: nombre de dies)
Milions d’euros
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4.3. Gestió del risc de les posicions de balanç (cont.)

V.  Mesures EaR (earnings at risk) que 
permeten establir amb un nivell de con-
fiança determinat (99%) quina serà la 
pèrdua màxima en el marge d’interessos 
per als pròxims 2 anys, considerant un 
determinat volum de creixement del 
balanç.

Segons la normativa vigent, el Grup  
”la Caixa” no consumeix recursos propis pel 
risc de tipus d’interès estructural assumit, 
atès el baix perfil de risc del seu balanç. Tot i 
que el risc de tipus d’interès de balanç assu-
mit per ”la Caixa” és marcadament inferior 
als nivells considerats com a significatius 
(outliers), segons les propostes de Basilea II, 
a ”la Caixa” es continua realitzant un con-
junt d’actuacions relatives 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 l’estimació del 
risc de contrapartida 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 
resultat que suposa l’afectació de l’evolució 
del mercat en les posicions (resultat diari 
marked to market), la quantificació del risc 
de mercat assumit, el seguiment del com-
pliment 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 tresore-
ria), preu de les accions, preu de les merca-
deries, inflació, volatilitat i moviments en 
els diferencials de crèdit de les posicions en 
renda fixa privada. 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 i inflació, es 
calcula la variació del valor actual de ca-
dascun dels fluxos futurs (reals o previs-
tos) 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 i per al risc de 
preu de mercaderies, es calcula la varia-
ció del valor actual de la posició o de la 
cartera davant una variació d’un punt 
percentual (1%) dels preus dels seus 
components.

• 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 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 in-
formació sobre l’impacte d’un increment 
dels tipus d’interès, tipus de canvi, preus i 
volatilitats sobre el valor econòmic de les 
posicions, però no comporten cap hipòte-
si sobre quina és la probabilitat d’aquest 
moviment. 

Per homogeneïtzar la mesura del risc 
del conjunt de la cartera, així com per 
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EVOLUCIÓ DEL RISC DE L’ACTIVITAT DE
NEGOCIACIÓ DE TRESORERIA EL 2009
Evolució diària del VaR (en milers d’euros)

Gràfic ”calcat”
Text picat
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«var mitJÀ 2009: 4,3 miliOns D’eurOs»

incorporar certes hipòtesis sobre la mag-
nitud 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 confiança estadística del 
99%. És a dir, que 99 de cada 100 ve-
gades les pèrdues reals seran inferiors a 
les estimades pel VaR. L’any 2009, el VaR 
mitjà de l’activitat de negociació de treso-
reria ha estat de 4,3 milions d’euros. Els 
consums més elevats, fins a un màxim de 
5,9 milions d’euros, es van assolir durant 
el mes d’octubre fonamentalment per un 
lleuger major posicionament de la Sala 
de Tresoreria en el marc dels límits de risc 
de mercat atorgats, tant amb el propòsit 
d’obtenir rendiments a partir de les seves 
expectatives d’evolució dels mercats (en 
especial, a la corba de tipus d’interès i a 
la renda variable), com en el context de 
la seva funció delegada d’inversió per a 
l’optimització de l’obtenció de rendibilitat 
de la liquiditat residual del balanç.

Les metodologies emprades per a 
l’obtenció d’aquesta mesura són dues:

•  VaR paramètric: basat en el tractament 
estadístic dels paràmetres amb la vola-
tilitat i les correlacions dels moviments 
dels preus i dels tipus d’interès i de canvi 
dels actius que componen la cartera, i, 
seguint les recomanacions del Comitè 
de Supervisió Bancària de Basilea, aplicat 
sobre dos horitzons temporals: 75 dies, 
donant més pes a les observacions més 
recents; i 250 dies, equiponderant totes 
les observacions.

•  VaR històric: càlcul de l’impacte sobre 
el valor de la cartera actual de les va-
riacions històriques dels factors de risc; 
es tenen en compte les variacions dels 
últims 250 dies i, amb un interval de 
confiança del 99%, es considera com a 
VaR el tercer pitjor impacte sobre el valor 
de la cartera.

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 2009, l’exposició 
en crèdit estructurat del Grup ”la Caixa”, 
inclosa la cartera de negociació, és residual 
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, assumint 
correlació zero entre ambdós grups de fac-
tors de risc. 

A la taula «VaR per factors de risc» es des-
glosa una estimació dels imports de VaR 
mitjans atribuïbles als diferents factors de 
risc. Pot observar-se que els consums són de 
caràcter moderat i es concentren fonamen-
talment en el risc de corba de tipus d’interès 
i de diferencial de crèdit. Els imports de risc 
de volatilitat, preu de mercaderies i inflació 
resulten d’importància molt marginal.

Per verificar la idoneïtat de les estimacions 
de risc, es realitza la comparació dels resul-
tats diaris amb la pèrdua estimada pel VaR, 
que constitueix el denominat exercici de 
Backtest. Tal com exigeixen els reguladors 

var per factors de risc

(Milers d’euros) var mitJÀ 
2009

TIPUS INTERÈS 2.423
TIPUS CANVI 562
PREU ACCIONS 524
INFLACIÓ 207
PREU MERCADERIES 125
VOLATILITAT TIPUS INTERÈS 167
VOLATILITAT TIPUS CANVI 52
VOLATILITAT SPREAD CRÈDIT 2.294
VOLATILITAT PREU ACCIONS 39
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bancaris, es realitzen dos exercicis de valida-
ció 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 tancament de la sessió an-
terior. Aquest exercici és el més adient per  a 
l’autoavaluació de la metodologia utilitzada 
per a la quantificació del risc.

b) Backtest brut, que avalua el resultat total 
obtingut durant el dia (incloent, per tant, 
l’operativa intradia que s’hagi pogut realit-
zar) amb l’import del VaR a l’horitzó d’un 
dia calculat amb les operacions vives al tan-
cament de la sessió anterior. D’aquesta ma-
nera, s’avalua la importància de l’operativa 
intradia en la generació 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 situacions 
extraordinàries de crisi, es realitzen dos tipus 
d’exercicis de stress sobre el valor de les po-
sicions de Tresoreria:

1.  Anàlisi de stress sistemàtic: calcula la 
variació del valor de la cartera davant una 
sèrie determinada de canvis extrems 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 apla-
nament); l’augment i disminució del dife-
rencial 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 dis-
minució de la volatilitat de tipus d’interès; 
l’apreciació i depreciació de l’euro respec-
te al dòlar, el ien i la lliura; l’augment i dis-
minució de la volatilitat de tipus de canvi; 
l’augment i disminució del preu de les 
accions i de les mercaderies i, finalment, 
l’augment i disminució de la volatilitat de 
les accions i de les mercaderies.

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 ame-
ricà i la crisi del pes mexicà el 1994, la crisi 
asiàtica de 1997, la crisi del deute rus el 

Gràfic ”calcat”
text picat
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4.3. Gestió del risc de les posicions de balanç (cont.)

1998, la creació i explosió de la bombolla 
tecnològica entre el 1999 i el 2000; els 
atacs terroristes de major impacte en els 
mercats financers en els últims anys, el 
crèdit crunch de l’estiu de 2007 o la crisi 
de liquiditat i confiança ocasionada per 
la fallida de Lehman Brothers el mes de 
setembre de 2008.

Per completar aquests exercicis d’anàlisi del 
risc en situacions extremes, es determina el 
denominat «pitjor escenari», que és la situa-
ció dels factors de risc succeïts en l’últim any 
i que implicaria la major pèrdua sobre la car-
tera actual. Posteriorment, s’analitza la de-
nominada «cua de la distribució», que és la 
magnitud de les pèrdues que es produirien 
si el moviment de mercat que l’ocasionés 
es calcula amb un interval de confiança del 
99,9%.

Com a part del necessari seguiment 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 pròpia Sotsdirecció 
General de Mercats en funció de la relació 
rendibilitat-risc que determina les condicions 



Informe Financer 2009 del Grup ”la Caixa” 

Informe anual ”la Caixa” 2009 101

Gràfic ”calcat”
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i expectatives del mercat. L’Àrea de Con-
trol de Riscs de Mercat és la responsable 
del seguiment del compliment d’aquests 
límits i dels riscs assumits, i genera diària-
ment un informe de posició, quantificació 
de riscs i consum 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 meto-
dològiques i de seguiment proposades per 
Basilea II.

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 a causa de la seva insol-
vència o incapacitat d’afrontar les seves 
obligacions de pagament.

La màxima exposició autoritzada de risc 
de crèdit amb una contrapartida es de-
termina mitjançant un càlcul, aprovat per 
la Direcció, basat fonamentalment en els 
ràtings de les entitats i en l’anàlisi dels 
seus estats financers. 

La xifra d’exposició del Grup ”la Caixa” 
amb entitats de crèdit se situa a 31 
de desembre de 2009 en 11.479 mi-
lions d’euros (exclòs el saldo al Banc 
d’Espanya). La pràctica totalitat de les 
exposicions en l’àmbit de l’activitat de la 
Sala de Tresoreria s’assumeixen amb con-
trapartides localitzades majoritàriament 
en països europeus i als Estats Units. 

D’altra banda, la distribució per ràtings 
reflecteix la importància de l’operativa 
amb contrapartides qualificades com in-
vestment 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 Direcció Executiva de Gestió Global de 
Risc és l’encarregada d’integrar aquests 
riscs en el marc de la gestió global de les 
exposicions del Grup, encara que la res-
ponsabilitat específica de la gestió i segui-
ment de l’exposició al risc de contraparti-
da derivada de l’activitat tresorera recau 
sobre Direcció Executiva de Risc-Anàlisi i 
Concessió, que prepara les propostes de 
concessió de línies de risc i efectua el se-
guiment dels seus consums.

El control del risc de contrapartida del 
grup ”la Caixa” es realitza mitjançant 
un sistema integrat i en temps real que 
permet conèixer, en qualsevol moment, 
el límit disponible en qualsevol contra-
partida, per producte i termini. El risc es 
mesura tant pel seu valor de mercat actual 
com per l’exposició futura (valor de les po-
sicions de risc tenint en compte la variació 
futura dels factors de mercat subjacents 
en les operacions).

Addicionalment, la Direcció Executiva de 
Risc-Anàlisi i Concessió 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 documen-
tació contractual que la sustenta. Així, la 
pràctica totalitat dels riscs assumits per 
l’operativa sobre instruments derivats està 
coberta per la signatura dels contractes 
estandarditzats ISDA i/o CMOF, que con-
templen en el seu clausulat la possibilitat 
de compensar els fluxos de cobrament i 
pagament pendents entre les parts per 
tota l’operativa coberta per aquests con-
tractes. 

El Grup ”la Caixa” té signats contractes 
de col·lateral amb la majoria de contrapar-
tides, que serveixen de garantia del valor 
de mercat de les operacions de derivats. 
Un col·lateral és un acord pel qual dues 
parts es comprometen a lliurar-se un actiu 
com a garantia per cobrir la posició neta 
de risc de crèdit originada pels productes 
derivats contractats entre ells, i sobre la 
base d’un acord de compensació previ 
(close-out netting) inclòs en les clàusules 
dels contractes ISDA o CMOF. 

Per tal de garantir l’eficàcia dels contrac-
tes de col·lateral, es realitza un seguiment 
diari del valor de mercat de les operacions 
emparades per aquests contractes i els di-
pòsits realitzats per les contrapartides. La 
pràctica totalitat dels col·laterals rebuts és 
en efectiu, per la qual cosa no existeix risc 
d’efectes adversos per correlació entre la 
garantia i la cartera col·lateritzada. El per-
centatge de col·lateralització de derivats 
de ”la Caixa” amb entitats financeres és 
superior al 97%.
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«GestiÓ aCtiva Del BalanÇ amB la 
Finalitat De DispOsar De nivells 

aDequats De liquiDitat i De 
FOnts De FinanÇament estaBles i 

DiversiFiCaDes»

4.4. Gestió del risc de liquiditat 

el Grup ”la Caixa” manté nivells 
excel·lents de liquiditat, amb 
un seguiment acurat de les 
cobertures naturals del balanç  
i amb una gestió activa de les 
fonts de finançament.

L’Àrea d’Anàlisi de Risc de Balanç, depe-
nent de la Sotsdirecció General de Mer-
cats, 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. 

Addicionalment, ”la Caixa” disposa d’un 
Pla de Contingència del Risc de Liquiditat, 
que s’analitza tant en situacions de nor-
malitat de les condicions dels mercats com 
en situacions de crisi, on es consideren di-
versos escenaris de crisis específiques, sis-
tèmiques i combinades que comporten di-
ferents hipòtesis de severitat en termes de 
reducció de liquiditat. Així, s’analitzen cinc 
tipologies d’escenaris de crisi: tres escena-
ris de crisis sistèmiques (crisi macroeconò-
mica, disfuncions dels mercats de capitals 
i alteracions dels sistemes de pagaments), 
un escenari de crisi específica (crisi de 
reputació) i una crisi combinada consi-
derada com el «pitjor escenari». Aquests 
escenaris contemplen horitzons temporals 
i nivells de severitat diferents en funció de 
la tipologia i profunditat de la crisi analit-
zada. Per a cadascun dels escenaris de cri-
si 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 a les situacions de crisi plante-
jades. A partir d’aquestes anàlisis s’ha 
elaborat el Pla de Contingència del Risc de 
Liquiditat que contempla un pla d’acció 
per a cadascun dels escenaris de crisis es-
tablerts (sistèmics, específics i combinats) 
i on es detallen mesures 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 extraor-
dinàries. 

El Comitè de Gestió d’Actius i Passius 
(COAP) realitza mensualment un se-
guiment de la liquiditat a mitjà termini 
mitjançant l’anàlisi dels desfasaments 
previstos en l’estructura del balanç i ve-
rifica el compliment dels límits i de les 
línies d’actuació operatives aprovades 
pel Consell d’Administració. El COAP 
proposa al Consell d’Administració les 
emissions o programes de finançament o 
d’inversió òptims en funció de les condi-
cions 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’anticipar 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 mensualment 
com quedarien els nivells de liquiditat en 
cadascun dels escenaris hipotètics de crisi 
establerts.

La gestió de la liquiditat a curt termini té 
la funció d’assegurar la disponibilitat per-
manent 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 futurs, que permet 
saber en tot moment quina és l’estructura 
temporal d’aquesta liquiditat. 

�
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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 ordi-
nari que cobreixen els diferents terminis 
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 recursos a llarg termini. El seu im-
port és de 25.000 milions d’euros, dels 
quals a 31 de desembre de 2009 en 
queden 24.125 milions d’euros dispo-
nibles.

•  Addicionalment, com a mesura  
de prudència i per tal de fer front  
a possibles tensions de liquiditat  
o a 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 perme-

ten obtenir de forma immediata  
una elevada liquiditat (pòlissa BCE), 
que actualment és de 10.166 milions 
d’euros. 

En resum, el Grup ”la Caixa” aprofita  
els mecanismes existents en els mercats 
financers amb la finalitat de disposar 
d’uns nivells de liquiditat adequats  
als seus objectius estratègics, tenint  
en compte una distribució equilibrada 
dels venciments de les emissions, evitant-
ne la concentració i duent a terme una 
diversificació dels instruments de finança-
ment.
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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 D’esDeveniments De risC 

OperaCiOnal en el Grup ”la Caixa”  
en l’anY 2009 per tipOlOGia De risC»

4.5. 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, 
incorrecte funcionament dels sistemes 
d’informació i/o esdeveniments externs. 
Aquest risc és inherent en totes les activi-
tats de negoci i, tot i que no es pot elimi-
nar totalment, pot ser gestionat, mitigat i, 
en alguns casos, assegurat.

El risc operacional adquireix cada cop més 
importància amb l’augment 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.

La gestió d’aquest risc es realitza al més 
alt nivell, essent la Direcció i el Comitè 
Global del Risc qui defineixen les línies 
estratègiques d’actuació i qui efectuen el 
seguiment del perfil de risc operacional, 
dels principals esdeveniments de pèrdua i 
de les accions a desenvolupar per a la seva 
mitigació. 

Es destaquen dues línies d’actuació princi-
pals: la formació als empleats per tal que 
disposin de la qualificació necessària i de 
la informació precisa per a la realització de 
les seves funcions i la revisió sistemàtica i 
recurrent dels processos de negoci i ope-
ratius incorporant millores i nous controls. 
A més, quan s’ha considerat necessari 
”la Caixa” transfereix el risc a tercers 

mitjançant la contractació de pòlisses 
d’assegurances.

D’altra banda, el Grup ”la Caixa” està 
desenvolupant un projecte de caire es-
tratègic que, impulsat des de la Direcció 
i d’acord amb les propostes i les normes 
regulatòries del Banc d’Espanya, permetrà 
implantar un únic model integral de me-
sura i control del risc operacional al Grup 
”la Caixa”. La gestió a nivell de Grup 
abasta les societats incloses al perímetre 
d’aplicació de la Circular de Solvència 
03/2008 del Banc d’Espanya.

El Grup ”la Caixa” aplica el mètode 
estàndard per al càlcul del capital regula-
tori per risc operacional, amb la intenció 
d’evolucionar cap al model avançat que 
s’aplicarà quan es disposi d’un mínim de 
cinc anys de dades de pèrdues opera-
cionals i es disposi de l’autorització del 
Banc d’Espanya. Al respecte, ”la Caixa” 
disposa d’un «Marc de Gestió del Risc 
Operacional», que defineix els objectius, 
les polítiques, el model de gestió i les me-
todologies d’avaluació del risc operacional 
en el Grup ”la Caixa”. També estableix 
l’evolució progressiva des del model 
estàndard de medició del risc operacio-
nal cap a l’adopció de models avançats 
–AMA–.

L’objectiu global del Grup ”la Caixa” és 
millorar la qualitat en la gestió del negoci 
a partir de la informació dels riscs opera-
cionals, facilitant la presa de decisions per 
assegurar la continuïtat de l’organització 
a llarg termini, la millora en els processos 
i la qualitat de servei al client, acomplint, 
a més, amb el marc regulatori establert i 
optimitzant el consum de capital.

MODEL DE GESTIÓ DEL RISC OPERACIONAL
DEL GRUP ”LA CAIXA”

Gestió Identificació

Avaluació

Pràctiques
amb clients

Execució, entrega i
gestió de processos

Frau intern

17,1%

1,7%

36,9%

0,7%
9,8%

24,7%

9,1%

Frau extern

Deteriorament
d’actius materials

Fallides en 
els sistemes

Relacions laborals i
seguretat en el lloc
de treball

 



Informe Financer 2009 del Grup ”la Caixa” 

Informe anual ”la Caixa” 2009 105
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El model organitzatiu es basa en:

•  Àrees de negoci i suport i empreses fi-
lials: responsables d’identificar, avaluar, 
gestionar, controlar i informar els riscs 
operacionals de les seves activitats.

•  Risc Operacional: s’encarrega de definir, 
implementar i estandarditzar el model de 
gestió, medició i control del risc operacio-
nal del Grup ”la Caixa”. Dóna suport a 
les àrees i a les empreses filials i consolida 
la informació per al reporting a la Direc-
ció. Se situa a l’Àrea de Metodologies i 
Models de Risc de Crèdit, dins la Direcció 
Executiva de Gestió Global del Risc.

•  Auditoria Interna: responsable de super-
visar l’acompliment del Marc de Gestió 
i la implantació dels procediments 
d’avaluació, control i gestió del risc ope-
racional establerts.

Les polítiques i el model de gestió per risc 
operacional estableixen un procés continu 
basat en:

•  Identificació i detecció de tots els riscs 
operacionals (actuals i potencials),  
a partir de tècniques qualitatives  
–opinió dels experts de processos  
i indicadors de risc– i de procediments 
per a la seva gestió, per definir el  
perfil de risc operacional del Grup  
”la Caixa”.

•  Avaluació quantitativa del risc ope-
racional a partir de les dades reals de 
pèrdues registrades en la Base de Dades 
d’esdeveniments operacionals.

•  Gestió activa del perfil de risc del Grup, 
que implica establir un model de repor-
ting a tots els nivells de l’organització 
per facilitar la presa de decisions per 
a la seva mitigació (establir nous con-
trols, desenvolupament de plans de 
continuïtat de negoci, reenginyeria de 
processos, assegurament de possibles 
contingències i d’altres), anticipant les 
possibles causes de risc i reduint el seu  
impacte econòmic.

Durant l’any 2009, s’ha iniciat un procés 
de racionalització i simplificació del siste-
ma d’autoavaluació de riscs per part dels 
experts de processos. Aquest projecte s’ha 
començat a aplicar a unes àrees de negoci 
pilot i durant el 2010 s’estendrà a la resta 
d’àrees i filials. A més, el 2009 s’ha iniciat 
la implementació d’indicadors de risc 
(KRI’s) que complementen la informació 
qualitativa i quantitativa de riscs operacio-
nals i faciliten la determinació del perfil de 
risc operacional del Grup ”la Caixa”.

S’ha continuat avançant en la construcció 
de la «Base de Dades d’esdeveniments 
operacionals» i en el registre i seguiment 
de les pèrdues operacionals, especialment 
les tipificades com a rellevants (esdeveni-
ments operacionals d’impacte econòmic 
més elevat) amb l’objectiu de realitzar, 
conjuntament amb la informació qualitati-
va, una gestió proactiva del risc operacio-
nal que avanci les possibles causes de risc 
i redueixi el seu impacte econòmic amb la 
conseqüent adaptació de les necessitats 
de recursos propis.



Informe Financer 2009 del Grup ”la Caixa” 
4. Gestió activa dels riscs

Informe anual ”la Caixa” 2009 106

4.6. Gestió del risc de compliment normatiu 

La política de Compliment Normatiu de 
”la Caixa” es fonamenta en els principis 
d’integritat i conducta ètica, peces angu-
lars sobre les quals es basa l’activitat del 
Grup ”la Caixa”. Addicionalment, a partir 
de la transposició de la Directiva de Mer-
cats d’Instruments Financers –MiFID– a la 
legislació espanyola, la funció de Com-
pliment Normatiu apareix com legalment 
exigible a les entitats financeres a: 

•  Llei 47/2007 del 19 de desembre, del 
Mercat de Valors, que modifica la Llei 
24/1988 del 28 de juliol. 

•  RD 216/2008 del 15 de febrer, recursos 
propis de les entitats financeres.

•  RD 217/2008 del 16 de febrer, 
d’empreses de serveis d’inversió.

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 tenir com a 
resultat d’incomplir amb lleis, normes, es-
tàndards de regulació i codis de conducta.

Aquesta missió suposa el desenvolu-
pament d’una sèrie d’activitats, entre 
les quals destaquen: 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, i la definició de pro-
cediments eficaços, proposant els controls 
adequats. En aquest sentit, cal detectar 
qualsevol risc d’incompliment, formulant, 
en el seu cas, propostes de millora i portant 
a terme el seu seguiment i l’examen de 
possibles deficiències amb els principis de 
deontologia.

Per aconseguir aquests objectius, l’Àrea 
de Compliment Normatiu du a terme 
informes de compliment normatiu, segui-
ment de millores i les activitats pròpies del 
Reglament Intern de Conducta del Mercat 
de Valors.

El seguiment d’aquestes millores es realitza 
mensualment fins a la seva resolució. Pel 
que fa a aquest aspecte, cal remarcar que 
Compliment Normatiu té caràcter universal 
i inclou tot el conjunt de les activitats del 
Grup ”la Caixa”.
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reglament intern de Conducta  
en el mercat de valors

L’octubre de 2008 el Consell d’Admi-
nistració va aprovar una nova versió del 
Reglament Intern de Conducta (RIC) 
en l’àmbit del Mercat de Valors, per tal 
d’adaptar-lo a les darreres novetats legis-
latives i, en relació amb aquest reglament, 
s’han dut a terme al llarg del 2009 dife-
rents accions per al seu compliment:

•  Ampliació de continguts del portal es-
pecífic a la intranet sobre Compliment 
Normatiu, on es troba la informació  
sobre els Reglaments i Codis de Con-
ducta de ”la Caixa” i s’informa de tot 
l’àmbit d’actuació de Compliment Nor-
matiu i d’altres temes que són d’interès 
per a tots els empleats.

•  Actualització de l’Inventari d’Àrees 
Separades (departaments o grups de 
treball que, pel tipus de tasca que des-
envolupen, poden disposar d’informació 
privilegiada) i comprovacions periò-
diques del funcionament de les seves 
barreres (físiques i lògiques) per evitar 
la transmissió indeguda d’informació 
privilegiada.
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5. elevada fortalesa financera 
5.1. excel·lents nivells de liquiditat 

excel·lent posició de liquiditat que 
permet al Grup tenir la garantia 
per afrontar, amb una gestió 
prudent, el creixement del negoci 
i donar resposta a les necessitats 
de crèdit dels clients.

La gestió conservadora i anticipada dels 
nivells de liquiditat sempre ha estat un tret 
diferenciador del Grup ”la Caixa”, fet que 
permet afrontar amb garanties el creixe-
ment dels negocis del Grup i donar resposta 
a les necessitats de crèdit dels clients. La 
gestió prudent de liquiditat, combinada 
amb l’objectiu de maximitzar-ne la seva ren-
dibilitat, és la raó que justifica l’increment 
de la inversió en actius de màxima solvèn-
cia que tenen la possibilitat de monetit-
zació immediata alhora que s’ha reduït 
l’exposició en els mercats interbancaris.

Durant l’exercici 2009, la liquiditat del Grup 
”la Caixa” s’ha mantingut en uns nivells 
molt elevats, situant-se a 31 de desembre 
en 21.208 milions d’euros que inclouen la 
pòlissa disponible amb el Banc Central Euro-
peu de 10.166 milions d’euros.

La liquiditat total representa un 7,8% 
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 70% 
de les fonts de finançament del Grup, la 
qual cosa li dóna una forta estabilitat i és 
reflex de la confiança dels nostres clients, 
els dipòsits amb entitats de crèdit l’11% 
i la resta, un 19%, correspon a emissions 
institucionals.

Addicionalment, la dependència dels 
mercats institucionals internacionals és 
molt reduïda ja que ”la Caixa” gestiona 
activament les emissions, repartint els 
seus venciments i evitant concentracions 
significatives en anys determinats. Bona 
mostra d’això són els venciments previs-
tos per als propers exercicis 2010 i 2011, 
que ascendeixen a 2.810 milions d’euros 
i 7.118 milions d’euros, respectivament. 
Així, durant l’exercici 2009, el Grup  
”la Caixa”en unes circumstàncies de crisi 
financera global i en un clima de descon-
fiança generalitzat, ha demostrat una 
gran capacitat per atraure l’interès dels in-
versors nacionals i internacionals, captant 
fins a 4.604 milions d’euros en els mercats 
de capitals.
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5.2. excel·lents nivells de solvència  

Forta solvència del Grup  
”la Caixa”

Els Fons Propis atribuïts al Grup ascen-
deixen a 16.696 milions d’euros, un 
6,9% més que l’any anterior. El seu saldo 
augmenta en l’exercici 2009 pel resultat 
atribuït al Grup, 1.510 milions d’euros, 
i disminueix, bàsicament, per la part del 
resultat de 2008 dotat el 2009 a l’Obra 
Social. D’altra banda, el Patrimoni Net del 
Grup ”la Caixa”, que inclou, a més dels 
Fons Propis atribuïts, els interessos minori-
taris i els ajustos per valoració, ascendeix, 
a 31 de desembre de 2009, a 21.403 
milions d’euros, un 13,02% més respecte 
a desembre de 2008, a conseqüència 
d’una evolució positiva dels mercats que 
es reflecteix en un augment dels ajustos 
per valoració.  

Els recursos computables del Grup  
”la Caixa”, obtinguts per l’aplicació dels 
criteris establerts per la Circular del Banc 
d’Espanya 3/2008 de 22 de maig,  
inclouen, a 31 de desembre de 2009, a 
més a més dels recursos propis comp-
tables (minorats per l’aportació prevista 
a l’Obra Social el 2009), altres partides 
com ara els interessos minoritaris (2.392 
milions d’euros), les participacions 
preferents (4.898 milions d’euros) i les 
obligacions subordinades (3.195 milions 
d’euros), segons els límits marcats per 
la Circular. D’altra banda, es dedueixen 
dels recursos propis computables els 
actius intangibles, els fons de comerç de 
consolidació, les inversions significatives, 
en entitats financeres no consolidades i 
entitats asseguradores, així com l’excés en 
participacions qualificades en entitats de 
caràcter no financer.

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

En l’aplicació de Basilea II, a 31 de desem-
bre de 2009 en ponderar pel seu risc els 
saldos de balanç, aquests saldos experi-

menten una reducció total estimada d’un 
54% i els comptes d’ordre d’un 93%.  

Amb tot, el 2009 els actius ponderats pel 
risc (BIS II)  han augmentat un 9,0%. 

Els recursos propis mínims exigits es calcu-
len en funció del risc de crèdit i de contra-
partida, de tipus de canvi, de la cartera de 
negociació, de la cartera de participades i 
de l’operacional. La pràctica totalitat dels 
recursos exigits al Grup deriven del risc de 
crèdit i contrapartida.

Basilea ii

L’aplicació de l’Acord de Basilea II traslla-
dat a la normativa espanyola per la  
Circular del Banc d’Espanya 3/2008,  
ha tingut efectes positius significatius  
en la gestió de la solvència del Grup  
”la Caixa”. Aquesta normativa 
s’estructura en tres pilars.

Quant al Pilar 1, determinació de les exi-
gències mínimes de capital regulatori, el 
Grup ”la Caixa” aplica models interns per 
al càlcul del risc de mercat des de desem-
bre de 2007 i, pel que fa a risc de crèdit, 
a les principals categories d’actiu des de 
juny de 2008, una vegada rebudes les  
autoritzacions necessàries per part del 
Banc d’Espanya. El Grup ”la Caixa” con-
tinua reforçant els processos i les eines de 
gestió del risc i solvència (vegeu el capítol 
4. Gestió activa dels riscs).

D’acord amb les directrius del Pilar 2, 
procés de revisió supervisora, el Grup 
”la Caixa” ha dissenyat un Procés 
d’Autoavaluació de Capital (PAC) que 
té com a objectiu garantir la relació 
adequada entre els recursos propis i el 
seu perfil de risc. Els resultats del PAC es 
plasmen en l’Informe d’Autoavaluació 
de Capital (IAC) de periodicitat anual. 
El primer IAC oficial, elaborat durant el 
primer trimestre d’aquest any 2009, ha 
confirmat l’elevada solvència, regulatòria  
i econòmica, del Grup ”la Caixa”.
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Quant al Pilar 3, informació al mercat,  
el Grup ”la Caixa” publica, a partir de 
l’any 2008, el document «Informació 
amb Rellevància Prudencial» (IRP), que 
conté la informació sobre els recursos 
propis, les exposicions i els processos 
d’avaluació del risc al Grup ”la Caixa” i 
que té com a objectiu facilitar als agents 
del mercat l’avaluació de la solvència del 
Grup.

autofinançament del creixement 
orgànic

el core capital se situa en el 8,7%.

El core capital (capital i reserves, nets de 
fons de comerç i de la resta d’actius in-
tangibles) se situa en els 13.735 milions 
d’euros amb una ràtio del 8,7%. Els recur-
sos propis bàsics o de primera categoria 
(Tier 1) pugen a 16.349 milions d’euros, 
xifra que representa un 10,4% dels actius 
ponderats pel seu grau de risc. 

El total de recursos propis computables 
del Grup ”la Caixa” puja a 17.251 mi-
lions d’euros a 31 de desembre de 2009 
i representa un coeficient de solvència de 
l’11,0%, amb un excés estimat de 4.667 
milions d’euros sobre el requeriment de 
recursos propis mínims situat en el 8%.  

El Grup ”la Caixa” amb l’objectiu de re-
forçar la seva elevada solvència i continuar 
situant-la entre les millors del sector, va 
realitzar en el primer semestre del 2009 
dues emissions, una de 2.500 milions 
d’euros de deute subordinat i una altra 
de 1.898 milions d’euros de participa-
cions preferents. Això permetrà afrontar 
l’estratègia futura de creixement del ne-
goci mantenint un nivell de la solvència 
del Grup adequat.

Al llarg del 2009, l’evolució dels re-
cursos propis computables ha permès 
l’autofinançament de les exigències addi-
cionals de core capital derivades del nego-
ci recurrent del Grup ”la Caixa”. 

10,4%

8,7%

11,0%

COEFICIENT DE SOLVÈNCIA (RÀTIO BIS II)

09

Core capital Tier 1 Tier 2

8,7%

10,4%

11,0%

09

Tier 2
Tier 1
Core capital

EVOLUCIÓ DEL CORE CAPITAL EL 2009 (EN %)

SubtotalDes. 2008 Des. 2009

Auto
finançament

Creixement
orgànic

Compres
cartera

r. variable

8,8 8,78,8 (0,1)

8,8

Subtotal

8,8

Auto
finan ç ament

Compres 
cartera      

r. variable

Creixement  
org ànic

(0,1) 8,7

Des. 2009Des. 2008

8,8

Subtotal

8,8

Auto
finan ç ament

Compres 
cartera      

r. variable

Creixement  
org ànic

(0,1) 8,7

Des. 2009Des. 2008

8,8

Subtotal

8,8

Auto
finan ç ament

Creixement  
org ànic

(0,1) 8,7

Des. 2009Des. 2008

finan ç ament

org

 
«exCeDent De reCursOs prOpis

4.667 miliOns D’eurOs»

solvència - ràtio Bis ii

(Imports en milions d’euros) 31-12-2009 31-12-2008 variaCiÓ 

Core capital 13.735 12.664 8,5%
ràtio 8,7% 8,8% (0,1)

Participacions preferents 4.898 3.000
recursos propis bàsics (Tier 1) 16.349 14.618 11,8%

ràtio 10,4% 10,1% 0,3
resta de recursos propis (Tier 2) 902 1.184
total recursos propis computables 17.251 15.802 9,2%

ràtio Bis 11,0% 11,0%
Recursos propis mínims (coeficient 8%) 12.584 11.542
Excedent de recursos 4.667 4.260

ràtio 3,0% 3,0%
actius ponderats per risc 157.300 144.272 9,0%
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«el 2009 les aGÈnCies van COnFirmar 
els mOlt BOns rÀtinGs  De ”la Caixa” 

en el ranG aa»

 
5.3. ràtings del Grup ”la Caixa” en el rang aa

Amb la confirmació el 2009 de les qua-
lificacions de crèdit del Grup ”la Caixa” 
en el rang aa, l’Entitat es manté com a 
un dels tres únics grups financers espa-
nyols que se situen en aquest rang, de 
molt elevada qualitat creditícia, per part 
de les tres agències.

Sobre això, standard & poor’s va confir-
mar el setembre de 2009 la qualificació de 
crèdit a llarg i curt termini de «AA–/A–1+».  
D’altra banda, moody’s, en el marc de la re-
visió que va realitzar dels ràtings del sistema 
financer espanyol el mes de juny de 2009, 
va atorgar la qualificació de crèdit a llarg 
termini del Grup ”la Caixa” «Aa2» des de 

«Aa1» i va confirmar la qualificació de crèdit 
a curt termini «P1». Per últim, Fitch va con-
firmar l’abril de 2009 la qualificació de crèdit 
a llarg i curt termini  de «AA–/F1+». 

Les agències valoren molt positivament 
l’èxit de l’estratègia i la bona gestió del 
Grup, destacant la seva fortalesa comer-
cial fruit de l’excel·lent posicionament de 
”la Caixa” a Espanya, la qual cosa permet 
la bona evolució del negoci bancari. La 
qualitat de l’actiu i les fortaleses finance-
res de l’Entitat amb un alt nivell de liquidi-
tat i de solvència, són destacades per les 
agències com a aspectes fonamentals dels 
molt bons ràtings del Grup.

 CURT LLARG PERSPECTIVA TERMINI TERMINI 

Moody’s P1 Aa2 Negativa

Standard & Poor’s A1+ AA– Negativa

Fitch F1+ AA– Negativa
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Resum Executiu

1. Els nostres valors, el nostre compromís de sempre

2. ”la Caixa” amb els emprenedors
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4. Excel·lència en el servei

5. Compromís social

Aquesta secció és un resum de l’Informe de Responsabilitat Corporativa ”la Caixa” 2009. Podeu consultar la versió completa  
a www.laCaixa.es/responsabilitatcorporativa, en la qual trobareu informació més detallada sobre els temes, els avanços  
i els compromisos de futur de l’Entitat en matèria de responsabilitat corporativa.
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1. Els nostres valors, el nostre compromís de sempre

1. Els nostres valors, el nostre compromís de sempre

Confiança, compromís social i 
excel·lència en el servei són els 
valors que han inspirat l’actuació 
de ”la Caixa” des dels seus orígens. 
Per això, malgrat que el 2009 ha 
estat un any difícil, l’Entitat  
ha continuat apostant per les  
persones i pels seus projectes,  
i continua compromesa amb  
el progrés de la societat.

”la Caixa” ha compaginat el desenvolupa-
ment de l’activitat financera amb la seva 
actuació social per contribuir a la superació 
de l’actual conjuntura econòmica adversa.  

En aquest sentit, les principals línies 
d’actuació del 2009 han estat:

•  Recolzar financerament particulars, 
autònoms i empreses, posant especial 
atenció en les iniciatives innovadores 
dels emprenedors a través de MicroBank, 
Caixa Capital Risc i altres vies.

•  Facilitar que els clients particulars amb 
dificultats econòmiques temporals 
puguin assumir el pagament dels seus 
préstecs hipotecaris.

• Mantenir els llocs de treball.

•  Contribuir al progrés de la societat a 
través de l’Obra Social ”la Caixa”,  
que ha mantingut el seu pressupost  

de 500 milions d’euros i ha centrat la 
seva acció en els programes socials i 
assistencials.

El compromís de ”la Caixa” amb els seus 
grups d’interès (clients, empleats i societat) 
exigeix establir mecanismes de consulta 
per conèixer les seves expectatives i donar-
los una resposta adequada. 

Com a resultat d’aquest procés de 
consulta, els temes als quals ”la Caixa” i 
els seus grups d’interès han concedit major 
prioritat i que s’inclouen a l’Informe de 
Responsabilitat Corporativa de l’any 2009 
són els següents:

Maduresa del tema

Importància 
per als grups 
d’interès

Latent En consolidació Integrat a l’estratègia de ”la Caixa”

Molt important

Empremta ambiental Respostes financeres davant la crisi
Impacte de l’Obra Social
Compromís amb la comunitat
Gestió ambiental
Satisfacció dels clients
Inclusió financera

Important

Establiment i 
comunicació d’objectius 
i reptes 

Conciliació de la vida 
professional i personal
Compromís amb el manteniment  
dels llocs de treball
Igualtat d’oportunitats
Transparència informativa
Voluntariat corporatiu

Creixent Educació financera (*) Inversió socialment 
responsable 

Temes rellevants relacionats amb els clients. Temes rellevants relacionats amb els empleats. (*) A desenvolupar en exercicis futurs.  
Temes rellevants relacionats amb la societat. Temes rellevants relacionats amb el medi ambient.
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2. ”la Caixa” amb els emprenedors

 
«La idea va néixer de la necessitat que 
algú vingués a casa meva a cuidar dels 
meus dos gossos. Internet em va portar 
fins a MicroBank, on vaig presentar un 
projecte viable. Que l’aval sigui el teu 
projecte és molt important. Amb el 
microcrèdit de 15.000 euros i uns petits 
estalvis vaig poder fundar Cangur. En 
aquesta empresa oferim un servei integral 
per a mascotes, que inclou el servei a 
domicili. Vaig començar sola i ara som 
dues persones treballant a temps complet. 
A més, donem el 0,7% dels beneficis a 
entitats relacionades amb el benestar dels 
animals.»

Montse Nzang, biòloga.

2. ”la Caixa” amb els emprenedors 
MicroBank, el banc social de ”la Caixa” per a les necessitats d’emprenedors, famílies  
i entitats socials

Donar suport al teixit empresarial 
i a les persones que volen posar 
en marxa o ampliar el seu negoci, 
és un dels reptes de ”la Caixa”, 
sobretot en una època marcada per 
la recessió econòmica.

Moltes persones han aconseguit iniciar 
la seva etapa empresarial gràcies als 
microcrèdits: uns préstecs pensats per als 
emprenedors que volen desenvolupar un 
projecte personal o professional però que 
no disposen de recursos propis ni poden 
accedir fàcilment a un crèdit tradicional.

El cas de Montse Nzang és un exemple dels 
32.008 microcrèdits que, amb un import 
de 176,8 milions d’euros, ha finançat 
MicroBank.

Més sobre MicroBank

•  Els microcrèdits per a petits empresaris i 
autònoms han contribuït a generar més 
de 16.000 llocs de treball. Sis de cada 
set negocis finançats per MicroBank 
han tingut èxit i una cinquena part ha 
necessitat contractar més personal.

•  L’any 2009 s’han concedit  
4.131 microcrèdits de negoci.

•  MicroBank respon a les necessitats de 
les persones per ajudar-les a superar 
dificultats familiars concretes o per 
contribuir al seu desenvolupament 
personal. L’any 2009, l’Entitat ha atorgat 
27.877 microcrèdits amb aquesta 
finalitat.

•  Durant l’any 2009 es va crear una línia de 
crèdit per atendre les necessitats tant de 
les persones amb discapacitat com de les 
seves famílies.

•  Un total de 417 entitats de tot Espanya 
col·laboren amb MicroBank, ajudant en la 
concreció i desenvolupament de les idees 
de negoci.

•  MicroBank posa a disposició de les 
entitats socials productes i serveis que 
els permetin desenvolupar la seva tasca 
d’una forma més àgil i còmoda com, 
per exemple, avançar els cobraments 
pendents de l’Estat o de les Comunitats 
Autònomes.

Més informació: www.microbanklacaixa.com

EL REPTE:
”La CaIxa” s’ha PRoPosaT 
aRRIBaR En EL PERíoDE 2009-2010 a: 

85.000 MICRoCRèDITs 
100.000 CLIEnTs 
350 MILIons D’EuRos D’InvERsIó

IMPORT DELS MICROCRÈDITS CONCEDITS  
(Milions d’euros)

07 08 09

33,7

176,8

137,1

NOMBRE DE MICROCRÈDITS CONCEDITS 

07 08 09

3.099

32.008

20.641
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2. ”la Caixa” amb els emprenedors

 
«Guanyar el premi ha suposat una injecció 
d’autoestima per a tots els que participem 
en el projecte, i alhora ens obre les portes 
per poder rebre finançament d’una manera 
més senzilla, per fer realitat l’empresa que 
havíem imaginat.»

Salvador Borros Gómez, SAGETIS.

apostem per la innovació i els emprenedors

Convertir idees en projectes 
empresarials és un dels objectius 
de ”la Caixa”, no només mitjançant 
el finançament d’iniciatives 
emprenedores, sinó també a través 
de la formació i de la sensibilització 
dels futurs empresaris.

Per a molts emprenedors, el suport de  
”la Caixa” ha estat un factor determinant 
per dur a terme els seus projectes: a més 
d’obtenir finançament i reconeixement per 
a un bon pla empresarial, han pogut bene-
ficiar-se de l’experiència de l’Entitat.

•  Durant el 2009, a través de Caixa Capital 
Risc, ”la Caixa” ha invertit 3,6 milions 
d’euros en diferents projectes espanyols in-
novadors de sectors emergents com les TIC 
o la biotecnologia.

•  El programa EmprenedorXXI forma futurs 
empresaris i realitza iniciatives de sensibi-
lització sobre la funció social dels empre-
nedors. A més, vehicula el finançament 

de projectes a través de xarxes d’inversors 
particulars, com el Keiretsu Forum. 

•  ”la Caixa”, a través de les seves 900 ofici-
nes establertes en zones rurals, dóna suport 
als emprenedors rurals, gràcies als quals 
millora la qualitat de vida d’aquests terri-
toris mitjançant la creació de nous serveis 
i infraestructures. L’Entitat els ha facilitat 
l’accés a finançament per valor de 4.600 
milions d’euros.

SAGETIS va ser el guanyador del programa 
BioEmprenedorXXI, al qual s’hi van presen-
tar 18 projectes.

Respostes financeres per a les empreses i recolzament a la seva internacionalització

Les empreses necessiten accedir 
tant a línies de crèdit com a altres 
productes que els permetin  
finançar les seves vendes, arribar 
a nous mercats i desenvolupar els 
seus negocis.

”la Caixa” segueix construint una estruc-
tura àgil, eficaç, propera i adaptada a les 
necessitats de cada tipus d’empresa, i ajuda 
les companyies espanyoles en els seus pro-
jectes d’expansió internacional a través de 
la seva xarxa d’oficines a l’estranger.

•  ”la Caixa” disposa d’onze oficines de 
representació a Europa, Àfrica i Àsia. 
L’any 2009 s’han inaugurat les oficines 
d’Istanbul, Casablanca i Xangai.

•  ”la Caixa” posa a disposició de les em-
preses dues oficines de banca corporativa 
i 80 centres de negoci.

•  L’Entitat col·labora amb l’ICO i el Banc 
Europeu d’Inversions per oferir a les 
empreses finançament en condicions 
favorables.

EL REPTE:
RECoLzaR novEs InICIaTIvEs 
RuRaLs.

augMEnTaR La PaRTICIPaCIó En EL 
PREMI EMPREnEDoRxxI.

EL REPTE:
oBRIR novEs ofICInEs CoMERCIaLs 
L’any 2010 a DELhI, aLgER I DuBaI.

•  ”la Caixa” ha renovat la col·laboració 
amb la CEOE i la CEPYME per a la conces-
sió de préstecs en condicions preferents.

Més informació: www.emprendedorxxi.com / www.caixacapitalrisc.es
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3. Confiança

3. Confiança 
Resultats sòlids

La confiança dels clients en  
”la Caixa” s’ha construït, des del 
seu origen, sobre la base de la 
solvència i d’una política de riscs 
prudent, que garanteix al màxim 
totes les operacions.

”la Caixa” és una de les entitats més  
solvents del sistema financer espanyol  
i europeu. 

•  Un any més, ”la Caixa” ha obtingut una 
elevada qualificació (en el rang AA) per 
part de les agències internacionals que 

mesuren la solvència de les entitats finan-
ceres.

•  ”la Caixa” ha mantingut un bon nivell de 
liquiditat (7,8% de l’actiu) a través d’una 
gestió prudent, basada en el seguiment 
de bones pràctiques. 

•  La cartera de crèdits sobre clients  
es va incrementar en 1.603 milions,  
amb més de 1.084 milions de noves  
operacions i 104.045 milions de risc  
concedit.

ètica i transparència a l’activitat comercial

Les relacions de ”la Caixa” amb 
els seus clients es basen en l’ètica 
empresarial i en la transparència a 
l’activitat comercial.

•  Ha aprovat un nou Codi de Valors Ètics i 
Principis d’Actuació, basat en els valors 
corporatius de l’Entitat, que vol constituir 
un compromís públic de ”la Caixa” amb 
el seu entorn. Fomenta principis com la 
integritat, la confidencialitat, el servei als 
clients, la transparència, el respecte a les 

persones i les cultures, la responsabilitat  
personal i social, i el treball en equip.

•  Reafirmació del compromís de l’Entitat 
amb la transparència en les seves co-
municacions comercials mitjançant un 
codi intern que supera la normativa 
legal. Participació a l’Associació per a 
l’Autoregulació de la Comunicació  
Comercial (AUTOCONTROL).

•  Ha reforçat els seus sistemes per prevenir 
el blanqueig de capitals i el finançament 
del crim organitzat. La Unitat Operativa 

de Prevenció de Blanqueig de Capitals ha 
investigat 685 operacions.

•  Vigila el compliment estricte de la pro-
tecció de la confidencialitat de les dades 
dels clients, tant en les tramitacions en 
oficines com en altres canals.

Més informació: Consulteu el nou codi ètic a www.laCaixa.es/responsabilitatcorporativa

EL REPTE:
ManTEnIR ”La CaIxa” aL 
CaPDavanT DE LEs EnTITaTs DEL 
sIsTEMa fInanCER EsPanyoL En 
soLvènCIa I LIquIDITaT.

EL REPTE:
aPLICaCIó I DIfusIó DEL CoDI èTIC.
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4. Excel·lència en el servei

4. Excel·lència en el servei
aportem solucions contra la crisi

En el context econòmic actual, 
”la Caixa” ha creat, per als seus 
clients particulars i empreses, nous 
productes i serveis que els ajudin 
a superar possibles dificultats 
econòmiques.

•  Pla d’ajuda a particulars amb hipoteca so-
bre l’habitatge actual, destinat a famílies 
que han tingut un bon comportament 
històric amb l’Entitat i que, per una cir-
cumstància temporal, han vist reduïts els 
seus ingressos. Més de 53.500 famílies 
s’han beneficiat d’ajornaments i reduc-
cions en les quotes gràcies al pla.

•  Línia de Crèdit de Moratòria Hipotecària 
de l’ICO per a l’ajornament de quotes 
d’autònoms i particulars amb reduccions 
substancials d’ingressos. Aquest servei ha 
beneficiat a més de 2.200 famílies.

•  Finançament a través del Mont de Pietat. 
El valor de les penyores dipositades mar-
ca l’import del préstec, que es concedeix 
immediatament a un any de termini. En 
cas necessari, ”la Caixa” ofereix facilitats 
per renovar-lo un altre any més. Durant el 
2009, les concessions es van incrementar 
un 8,5%. 

•  Línies ICO (com l’ICO-Liquiditat Pimes, 
l’ICO-Moratòria Pime i el Pla de Foment 

Empresarial) perquè els seus clients autò-
noms i les pimes puguin accedir a aquest 
finançament i dinamitzar la seva activitat 
(16.278 préstecs per un valor total de 
més de 773,7 milions d’euros).

Recolzem les entitats socials

”la Caixa” recolza les organitza-
cions del tercer sector no solament 
a través de la seva obra social, sinó 
també mitjançant l’operativa diària 
de l’Entitat.

Fa anys, ”la Caixa” va eliminar el co-
brament de despeses de gestió de les 
transferències en concepte de donatius in-
gressats en els comptes d’aquestes organit-
zacions. L’any 2009, l’aplicació d’aquesta 
mesura va ascendir aproximadament a 
300.000 euros.

•  MicroBank ha estat desenvolupant du-
rant el 2009 una oferta de productes i 
serveis específics per a aquestes organit-
zacions.

•  La col·laboració dels seus clients a través 
del programa Punts Estrella, que permet 
destinar els punts a projectes socials o bé 
bescanviar-los per productes de comerç 
just.

•  La creació de productes financers, com el 
Dipòsit Estrella Solidari, a favor de causes 
socials i ambientals.

Més informació: www.microbanklacaixa.com

EL REPTE:
EnfoRTIR EL PaPER DE ”La CaIxa” 
CoM a EnTITaT DE REfERènCIa  
En EL fInanÇaMEnT DE PIMEs  
I auTÒnoMs.

EL REPTE:
ConvERTIR ”La CaIxa” En una 
InsTITuCIó DE REfERènCIa PER  
a LEs EnTITaTs soCIaLs.
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4. Excel·lència en el servei

Escoltem i responem als nostres clients

L’Entitat manté un alt nivell 
d’exigència per aconseguir  
la satisfacció dels clients i basa la 
seva relació amb ells en  
la confiança, la proximitat  
i l’atenció personalitzada.

L’avaluació de la satisfacció dels clients 
permet la incorporació contínua de millores 
tant als productes oferts com al servei pres-
tat. De la mateixa manera que ”la Caixa” 
s’apropa als seus clients per conèixer  
les seves inquietuds, també dóna resposta 
als seus suggeriments i reclamacions.

El seguiment constant de l’opinió dels 
clients és la base dels projectes de millora 
contínua del nostre servei.

qualitat i atenció al client

•  Aquest 2009, ”la Caixa” ha obtingut el 
Premi Madrid Excelente a la confiança 
dels clients.

•  Diversos estudis interns i externs indiquen 
que ”la Caixa” manté de forma perma-
nent un nivell de qualitat del servei supe-
rior a la mitjana del sector.

•  En el primer semestre del 2009 es va 
incrementar el nombre de reclamacions 
rebudes encara que al llarg del segon 
semestre de l’any s’ha invertit aquesta 
tendència. L’increment global respecte de 
l’any 2008 ha estat d’un 60%. No obs-
tant això, ”la Caixa” és una de les entitats 
amb menor nombre de queixes rebudes 
en relació amb el seu volum de negoci 
segons les últimes dades disponibles del 
Banc d’Espanya.

•  Aquest any s’han afegit indicadors  
objectius de mesurament de la qualitat 
que complementen els habituals indica-
dors de percepció de la satisfacció dels 
clients. Aquests indicadors s’obtenen a 
partir de mesures sobre diferents paràme-
tres de l’activitat. Un exemple d’aquest ti-
pus d’indicadors és el temps de reposició 
d’una targeta o bé la indisponibilitat de 
determinats serveis.

 
«Donar un bon servei al client implica 
millorar dia a dia, estar atent a les seves 
necessitats i buscar noves solucions. Per 
aquest motiu, i després de comentar amb 
diversos clients empresa les diferents 
possibilitats del servei de correspondència 
online, em va semblar que seria una bona 
opció poder agrupar tots els rebuts en un 
únic pdf per facilitar el seu control i reduir 
el consum de paper. Vaig fer la proposta i 
es va incorporar aquesta opció al servei.»

Sergio Villegas Jiménez,  
director oficina 1446 – Quevedo (Madrid).

EL REPTE:
REDuIR EL noMBRE ToTaL  
DE RECLaMaCIons DELs CLIEnTs  
En un 15%.
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4. Excel·lència en el servei

fomentem la innovació i l’accés als serveis financers

Per a ”la Caixa”, innovar és conver-
tir idees en valor per als clients;  
un valor que passa també per  
oferir serveis cada vegada més  
accessibles.

”la Caixa” dóna resposta a les necessitats 
de millora a través de la innovació, tal com 
queda definit en el seu pla estratègic 2007-
2010. De la mateixa manera, l’Entitat en-
tén que l’accessibilitat als serveis financers 
és un dret per a qualsevol persona.

Durant el 2009, s’han invertit 166,5 milions 
d’euros en tecnologia, dels quals 24,65 
s’han destinat a R+D+i.

Progressos durant 2009

•  Firma d’acords amb companyies líders en 
tecnologies de la informació (com IBM, 
HP i Telefónica).

•  Nous serveis a disposició dels clients, com 
ara un cercador d’oficines i caixers en el 
mòbil, el CaixaMòbil Store o noves utili-
tats en els TPV dels comerços. 

•  Multiplicitat de canals: oficines, caixers au-
tomàtics, mòbils (CaixaMòbil) i Línia Ober-
ta (Internet, telèfon o televisió digital).

•  Adaptació d’oficines (30 el 2009), portals 
web i caixers (el 50,03% ja són totalment 
accessibles).

•  Continuïtat de la col·laboració amb la 
Fundació ONCE en el projecte INREDIS 
per desenvolupar tecnologies que possi-
bilitin la creació de canals de comunicació 
entre persones amb discapacitats visuals, 
i el seu entorn.

•  Presència en el 100% de les poblacions 
espanyoles amb més de 20.000 habitants 
i en més del 90% de nuclis entre 5.000 i 
20.000 habitants.

 
«Des de l’àrea de targetes treballem 
constantment per crear noves formes 
de pagament que siguin còmodes 
per als nostres clients. Pensant en els 
professionals o autònoms que realitzen 
treballs a domicili, com ara reparacions 
d’electrodomèstics, hem desenvolupat el 
TPVmòbil. Gràcies a aquest servei, només 
es necessita disposar d’un telèfon mòbil 
per acceptar el pagament amb targeta. 
D’aquesta manera desapareix el risc de 
robatori o pèrdua en el trasllat dels diners 
en efectiu. A més, poden oferir als seus 
clients una forma de pagament còmoda, 
amb la garantia del cobrament immediat 
dels seus serveis.»

Sergio Segovia Rubio, director de gestió 
de Banca Electrònica.

EL REPTE:
DEsEnvoLuPaR novEs  
fóRMuLEs DE PagaMEnT  
a TRavés DEL TELèfon MÒBIL.
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5. Compromís social

5. Compromís social 
una obra social amb impacte

De la mateixa manera que amb 
l’activitat financera, l’obra social 
dóna resposta a les inquietuds de 
les persones amb qui es relaciona. 
En un any difícil per als col·lectius 
menys afavorits, ”la Caixa” ha 
prestat especial atenció a les seves 
necessitats socials.

L’any 2009, ”la Caixa” va assignar a la seva 
Obra Social una dotació de 500 milions 
d’euros.

•  Amb la premissa d’ajudar les persones, 
oferint-los, amb independència de la seva 
edat i condició, oportunitats que contri-
bueixin a solucionar les seves necessitats, 
l’Obra Social ”la Caixa” ha donat prio-
ritat durant el 2009 als seus programes 
socials, als quals ha destinat el 65% del 
pressupost liquidat. Entre aquests progra-
mes destaquen:

•   CaixaProinfància: lluita contra la po-
bresa infantil a Espanya. L’Obra Social 
ha invertit, des del 2007, més de 100 
milions d’euros a millorar les condicions 
de més de 140.000 nens.

•   Programa Incorpora: facilita la inte-
gració laboral de col·lectius en risc 
d’exclusió social. Fins a finals del 2009, 
30.850 persones han trobat feina grà-
cies a aquest programa, que disposa de 
358 tècnics d’inserció laboral i de més 
de 9.400 empreses adherides.

•   Programa d’Atenció integral a persones 
amb malalties avançades: proporcio-
na ajuda a persones que es troben 
en l’etapa final de la seva vida. S’han 
format 30 equips multidisciplinaris de 
suport emocional, psicològic i espiri-
tual. ”la Caixa” ha dedicat 11 milions 
d’euros des de l’inici del programa que 

ja ha atès 6.793 pacients i 10.794 fa-
mílies.

•   Persones grans: promou la integració i 
la participació social de persones grans 
a través de línies d’actuació que fomen-
ten el voluntariat, el coneixement de 
les noves tecnologies, la formació i la 
prevenció de la dependència.

•  A l’àrea educativa destaca el programa 
de Beques, que permet cursar postgraus 
a Espanya i a l’estranger, realitzar pràcti-
ques de periodisme i impulsa la realitza-
ció d’estudis en biomedicina. L’any 2009, 
”la Caixa” ha concedit 276 beques.

•  De cara a la conservació del medi am-
bient, l’Obra Social impulsa iniciatives 
com ”la Caixa” a favor del mar o la 
conservació d’espais naturals, dins d’un 
projecte que prioritza la contractació de 
persones desfavorides i que ha permès la 
integració de més de 1.800 persones. 

•  Entre els projectes culturals i de difusió 
del coneixement cal destacar:

•   La posada en marxa d’una nova línia 
de col·laboració amb grans institucions 
museístiques, como el Museu del Prado 
i el Museu del Louvre.

•   Els projectes per dotar en un futur a  
Saragossa i Sevilla dels seus propis  
centres CaixaForum.

•   La reflexió i l’anàlisi a través del Servei 
d’Estudis, de la Càtedra ”la Caixa” 
Economia i Societat i de la Càtedra de 
Responsabilitat Social de l’Empresa i 
Govern Corporatiu en col·laboració 
amb l’IESE.

 
«Ara més que mai hem de contribuir 
a pal·liar les principals preocupacions 
dels ciutadans, entre les quals figuren 
la desocupació o la pobresa. És moment 
d’estar més a prop de les persones.»

Isidre Fainé, president de ”la Caixa”  
i de la Fundació ”la Caixa”.

Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial

EL REPTE:
CoL·LaBoRaR aMB gavI aLLIanCE, 
MITjanÇanT L’aLIanÇa 
EMPREsaRIaL PER a La vaCunaCIó 
InfanTIL, PER aConsEguIR REDuIR 
La MoRTaLITaT InfanTIL En Dos 
TERÇos aBans DE L’any 2015.

PoTEnCIaR La sEnsIBILITaT 
EMPREsaRIaL En favoR DE La 
ConTRaCTaCIó DE PERsonEs aMB 
DIfICuLTaTs o En RIsC D’ExCLusIó 
soCIaL. 

ConsoLIDaR La PaRTICIPaCIó DELs 
EMPLEaTs DEL gRuP ”La CaIxa” En 
EL DEsEnvoLuPaMEnT D’aCCIons 
soLIDàRIEs.
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5. Compromís social

a favor de la sostenibilitat

”la Caixa” entén que la seva 
responsabilitat no ha de limitar-
se només a identificar i finançar 
projectes econòmicament viables, 
sinó que aquests han de ser també 
sos tenibles des d’un punt de vista 
social i ambiental. a més d’això, 
l’Entitat manté el seu compromís 
amb la reducció de l’impacte 
negatiu de la seva activitat en 
l’entorn ambiental.

El compromís de ”la Caixa” a favor de la 
sostenibilitat es concreta en finançar  
projectes sostenibles des de la perspectiva 
ambiental i recolzar econòmicament  
projectes d’energies renovables, així com 
en minimitzar l’impacte de la seva activitat 
sobre el medi ambient.

•  En aplicació dels Principis d’Equador, 
l’Entitat avalua la viabilitat econòmica, 
social i ambiental dels project finance 
superiors a 10 milions de dòlars: el 2009 
van ser 65 projectes, amb un volum total 
de 7.837 milions d’euros.

•  ”la Caixa” ha finançat, juntament amb 
altres entitats, 21 projectes d’energies re-
novables, per un import de 3.172 milions 
d’euros.

•  Ha adoptat mesures per reduir la despesa 
elèctrica, fins a un 6,58%, millorant la 
gestió d’equips, la il·luminació i la refrige-
ració. Mitjançant aquestes mesures, i  
gràcies a la reducció de viatges, s’ha es-
talviat l’emissió de 5.087,7 tones de CO2.

•  El consum de paper s’ha reduït en un 7% 
i s’ha incrementat l’ús de paper reciclat 
al 99%.

•  L’Entitat ofereix productes d’inversió 
socialment responsable als seus clients. 
En aquests productes l’Entitat cedeix part 
de les comissions de gestió a projectes 
socials i aporta garanties ètiques sobre 
l’aplicació dels fons.

Contribuïm al benestar de la societat

En totes les seves activitats,  
”la Caixa” es compromet amb  
els drets humans i les necessitats 
de les persones.

•  ”la Caixa” forma part des del 2005 del 
Pacte Mundial de les Nacions Unides per 
promoure una cultura empresarial ètica 
i responsable. Durant el 2009, s’hi han 
adherit les filials Caixa Capital Risc, GDS-
CUSA, PromoCaixa, ServiHabitat, Silk,  
Sumasa, Habitatge Assequible,  
MicroBank i e-la Caixa.

•  Des del 2008, ”la Caixa” contribueix a la 
lluita contra la mortalitat infantil com a 
un dels socis europeus estratègics de la 

GAVI Alliance. El 2009 l’Entitat ha repetit 
l’aportació de 4 milions d’euros que va 
realitzar el 2008 per a aquesta organitza-
ció. A més, promou l’Aliança Empresarial 
per a la Vacunació Infantil: més de 150 
empreses espanyoles han contribuït a 
aquesta iniciativa responsable amb més 
de 450.000 euros.

•  A través d’Habitatge Assequible, l’entitat 
facilita l’accés a l’habitatge a aquells 
col·lectius amb dificultats. Fins a l’any 
2012 es construiran 3.000 pisos per a 
joves de 18 a 35 anys i per a majors de 
65. El 2009 s’ha acordat l’ampliació del 
programa amb 1.000 nous habitatges 
per a famílies amb rendes baixes.

EL REPTE:
REDuIR un 10% EL ConsuM 
ELèCTRIC.

PRoMouRE La InvERsIó 
soCIaLMEnT REsPonsaBLE.

EL REPTE: 
ConsTRuIR ELs 4.000 haBITaTgEs 
PREvIsTos En EL PRogRaMa 
haBITaTgE assEquIBLE.
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5. Compromís social

 
«Vaig començar a treballar a ”la Caixa” 
fa trenta-cinc anys i, al llarg de la 
meva dilatada trajectòria, he pogut 
desenvolupar una carrera professional 
en un entorn laboral estable, aprofitant 
les oportunitats d’aprenentatge i de 
creixement laboral que l’Entitat ens 
ofereix.»

Juan Antonio García Gálvez, subdirector 
general de Serveis Bancaris.

una bona empresa on treballar

L’actiu més valuós per a 
”la Caixa” són els seus empleats, 
els encarregats de transmetre 
permanentment els valors 
corporatius de l’Entitat. Per a 
això, s’esforça per mantenir 
les condicions laborals més 
favorables que permetin el màxim 
desenvolupament professional de 
la seva plantilla.

”la Caixa” ha estat designada per quart 
any consecutiu, segons l’informe Merco 
Personas, com la millor empresa on 
treballar a Espanya. La sensibilitat de 
l’Entitat per les expectatives dels seus 
empleats és la clau d’aquesta elecció.

Compromís amb els seus 
treballadors 

”la Caixa”, malgrat la conjuntura 
econòmica adversa, segueix essent fidel al 
compromís amb els seus treballadors.

•  Manteniment dels llocs de treball: el 
nou model estratègic estableix una 
redistribució dels recursos humans. 
Això ha portat a la integració d’algunes 
oficines, en les quals s’ha optat per 
jubilacions, prejubilacions i jubilacions 
parcials per no afectar l’ocupació.

•  Igualtat d’oportunitats: el 2009 
s’ha començat a elaborar un nou 
pla d’igualtat i s’ha posat en marxa 
un protocol per prevenir i gestionar 
situacions d’assetjament.

•  Formació i desenvolupament personal: 
s’elaboren programes personalitzats de 
talent i gestió de competències. A més, 
”la Caixa” ha invertit 10,99 milions 
d’euros en formació, tant presencial com 
virtual, concretats en més de 584.000 
hores de formació rebudes. 

•  Conciliació: ”la Caixa” aplica un Protocol 
de Conciliació i Igualtat que vetlla 
pel benestar del seu equip humà. Els 
empleats s’han beneficiat dels avantatges 
i els beneficis socials per un valor de més 
de 196 milions d’euros.

•  Foment del Voluntariat Corporatiu: a 
través de 45 associacions presents a 
46 províncies espanyoles, que integren 
l’acció de 3.061 voluntaris (empleats 
en actiu, jubilats, prejubilats, amics i 
familiars).

EL REPTE: 
ConsoLIDaR EL CoMPRoMís 
DELs voLunTaRIs I foMEnTaR 
EL voLunTaRIaT a LEs EMPREsEs 
fILIaLs.

NOMBRE D’EMPLEATS DEL GRUP 
”LA CAIXA”  

07 08 09

26.226 27.50527.818

54,8

45,2

53,8

46,2

52,9

47,1

DIVERSITAT

07 08 09

Homes Dones
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«Volem assegurar-nos que els productes 
que comprem hagin estat fabricats 
respectant els principis del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides sobre els Drets 
Humans i que estiguin manufacturats 
amb les mesures necessàries de protecció 
mediambiental. Per això, sol·licitem 
auditories externes de les fàbriques on 
s’elaboren i requerim el compliment dels 
esmentats principis.»

Carles Guillot Colls, conseller delegat  
de PromoCaixa.

Compromís amb els nostres proveïdors

Els proveïdors de ”la Caixa” no 
solament han de complir amb els 
requeriments legals sinó actuar 
d’acord amb els valors corporatius  
i els compromisos ètics adoptats  
per l’Entitat.

L’any 2009, l’Entitat va treballar amb  
551 proveïdors estratègics i amb un 
volum total de facturació de 1.144 milions 
d’euros. 

•  La selecció de proveïdors es du a terme 
a través d’una mesa de compres o, 
depenent del volum, d’una subhasta 
pública.

•  Els proveïdors han de comprometre’s 
a respectar els drets humans i el medi 
ambient i signar, mitjançant contracte, 
clàusules de respecte dels principis del 
Pacte Mundial.

•  Els proveïdors han d’estar al corrent de 
les seves obligacions legals.

•  Estan sotmesos a un control especial si 
provenen de fora de països de l’OCDE.

•  Poden ser sotmesos a una inspecció 
per avaluar el compliment d’aquests 
compromisos. Així, per exemple, en 
una de les auditories realitzades per 
PromoCaixa, a Bangladesh, es va 
constatar un incompliment dels criteris 
de seguretat laboral que va descartar la 
contractació.

EL REPTE: 
oBTEnIR La CERTIfICaCIó DE La 
noRMa EuRoPEa DE CoMPREs.

5. Compromís social
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nota de l’auditor i segell de la gRI

Aquest Informe de Responsabilitat Corporativa de ”la Caixa” ha estat elaborat d’acord amb les directrius de la Guia d’Elaboració de Me-
mòries de Sostenibilitat de la GRI publicada el 2006 i coneguda com a G3 i el seu suplement per al sector financer, actualitzat el 2009.

L’IRC de ”la Caixa” reuneix els requisits 
associats a la Qualificació A+ d’aplicació 
de G3, la qual cosa implica que compleix 
amb les especificacions associades al nivell 
A de G3 quant a Perfil, Enfocaments de 
Gestió i Indicadors d’Acompliment i que 
ha estat sotmès a mecanismes de verifica-
ció en les condicions marcades per aquest 
estàndard.

Deloitte ha verificat la versió completa de 
l’IRC de ”la Caixa” i conclou que al capí-
tol 5 del mateix informe es detalla l’abast 
de la revisió i s’identifiquen els indicadors 
revisats, inclosos en un document addicio-
nal a la versió completa, que no cobreixen 
tots els aspectes recomanats per la GRI. 

Com a conseqüència de la seva revisió, no 
s’ha posat de manifest cap aspecte que 
els faci creure que:

•  L’IRC de ”la Caixa” no hagi estat 
preparat d’acord amb la Guia per a 
l’elaboració de Memòries de Sosteni-
bilitat de la Global Reporting Initiative, 
versió 3.0 (G3).

•  La informació inclosa en l’IRC del 2009 
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 Res-
ponsabilitat Corporativa per a l’exercici 
2009 contingui errors significatius.

•  En la versió completa de l’IRC 2009 de 
”la Caixa” s’indiquen les pàgines i la 
cobertura dels requisits, enfocaments de 
gestió i indicadors.  





Informe anual Obra Social ”la Caixa”

Programes socials

Programes educatius

Programes de ciència, recerca i medi ambient

Programes culturals

Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2009





Programes socials

Introducció

Lluita contra la pobresa infantil

Integració social i laboral de col·lectius desfavorits

Atenció integral a persones amb malalties avançades 

Gent gran activa i socialment integrada

Habitatge assequible

Cooperació internacional i Vacunació infantil en els països en  
vies de desenvolupament

MicroBank, el banc social de ”la Caixa”

Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials



Programes socials
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Programes socials

L’objectiu fonamental de l’Obra Social  
”la Caixa” és, des dels seus orígens, 
oferir oportunitats a les persones, en 
especial a les socialment més desfavo-
rides. En un any marcat per una con-
juntura econòmica difícil com ha estat 
el 2009, l’entitat ha destinat al seu 
conjunt de programes socials 278,6 
milions d’euros, un 65% del total de la 
seva liquidació, 430,1 milions d’euros. 

Línies prioritàries d’actuació el 2009

La lluita contra la pobresa infantil a través 
de CaixaProinfància, la promoció del 
treball entre col·lectius desfavorits mitjan-
çant el projecte Incorpora, l’atenció in-
tegral a persones amb malalties avan-
çades i la integració i la participació 
social de la gent gran, tot incloent-hi la 
prevenció de la dependència, han estat 
les línies prioritàries d’actuació impulsa-
des per l’Obra Social el 2009.

Cal afegir a aquestes línies d’actuació el 
foment de l’habitatge assequible per a 
famílies, joves i gent gran, la concessió de 
microcrèdits socials o financers a través 
de MicroBank i el suport a la vacunació 
infantil als països amb renta baixa com a 
àmbits preferents de treball.

A través d’aquests programes, sobre els 
quals s’ofereix informació més detallada 
en les properes pàgines, l’entitat intenta 

oferir resposta a alguns dels problemes 
amb un major impacte social avui dia. 

Una llarga tradició de servei

L’Obra Social ”la Caixa”, a més de donar 
resposta a les necessitats emergents de 
la societat els darrers anys, compta amb 
programes de llarga tradició.

Parlem de drogues té com a objectiu 
prevenir el consum d’aquestes substàn-
cies, especialment entre els joves i la 
població en general. Actua a través de 
diferents línies: una exposició itinerant  
de caràcter interactiu que ofereix recursos 
innovadors i informació per conèixer els 
efectes del consum de drogues sobre 
el cervell, el comportament i la salut en 
general; una campanya de sensibilització 
adreçada a les famílies, que inclou una 
guia de prevenció de la qual s’han distri-
buït 1.143.000 exemplars des de l’inici 
del programa el 2007 i un telèfon gratuït 
d’orientació (900 22 22 29); material 
educatiu per treballar la prevenció a les 
aules des d’una perspectiva científica i 
una campanya de formació i actualitza-
ció per a professionals dels centres de 
salut. En el marc d’aquest programa, 
CosmoCaixa Barcelona va acollir entre 
el 3 i el 5 de juny de 2009 el Congrés 
internacional Parlem de drogues. Famílies 
i joves, junts per la prevenció, organit-
zat en col·laboració amb la Fundació 

d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) i 
el Ministeri de Sanitat i Política Social. El 
Congrés, que va ser presidit per S. M. la 
Reina, va comptar amb la participació de 
ponents de prestigi internacional com la 
Dra. Nora Volkow, directora del National 
Institute on Drug Abuse (NIDA) dels 
Estats Units. La investigadora va participar 
en un debat amb més de 300 estudiants 
d’educació secundària amb la finalitat 
d’informar-los de forma directa dels efec-
tes de les drogues sobre el cervell, la salut 
i el comportament.

Violència: tolerància zero, iniciat el 
2005, dóna suport a l’atenció psicoso-
cial i a la reinserció de les víctimes de 
la violència de gènere, al mateix temps 
que promou la prevenció de possibles 
conductes violentes i la sensibilització de 
la població al voltant d’aquest problema. 
Aquesta iniciativa consta d’una exposició 
itinerant que durant el 2009 ha visitat 
7 ciutats i ha tingut un total de 36.147 
visitants i una doble línia de tallers edu-
catius, adreçats a alumnes de secundària, 
professors i alumnes universitaris, i de for-
mació per a professionals especialitzats. 

A més, para esment a dones víctimes de 
la violència de gènere, entre altres vies a 
través d’un projecte conjuntament impul-
sat amb Creu Roja que ja ha permès la 
inserció de 2.900 dones.

 
«Com a voluntari no només ajudo 
els altres. També faig quelcom que 
m’enriqueix a mi...»

Nino, 36 anys, director d’una oficina de 
”la Caixa” i voluntari de l’Obra Social.
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La interculturalitat i la cohesió social 
és un altre dels grans reptes actuals en 
els quals centra els seus esforços l’Obra 
Social, que desenvolupa en aquest camp 
diferents actuacions per facilitar la inte-
gració social en el conjunt de la ciutadania 
de persones nouvingudes i fomentar, al 
mateix temps, la convivència i la cohesió 
social entre persones de diferents cul-
tures. D’aquesta manera, les iniciatives 
emmarcades dins d’aquest programa es 
dirigeixen tant als nous veïns com a la 
societat en general. En destaca la xarxa de 
mediació intercultural, que aquest any ha 
culminat la seva actuació en tot el territori 
espanyol a través de 114 professionals. A 
més, destaca la xarxa específica, composta 
per 50 professionals que han desplegat la 
seva actuació en l’àmbit sanitari tot facili-
tant l’atenció mèdica als nous residents a 
Catalunya. A més de facilitar la integració 
a través de la mediació intercultural, l’Obra 
Social ”la Caixa” ha posat en marxa un 
postgrau sobre gestió de la diversitat 
cultural, adreçat a professionals que pre-
tenen millorar les seves competències i 
capacitats en aquest terreny. Finalment, a 
través de la convocatòria Interculturalitat 
i cohesió social del Programa d’Ajudes 
a Projectes d’Iniciatives Socials, l’Obra 
Social ha destinat 1 milió d’euros a 69 
projectes impulsats per associacions i 
ONG’s amb objectius similars. 

Per tal de fomentar els valors ètics i de 
convivència en l’àmbit escolar, l’Obra 
Social ha desenvolupat els KitsCaixa 
Valors, un recurs educatiu per a pro-
fessors i alumnes de primària d’entre 8 
i 12 anys. Aquests materials busquen 
l’assimilació de valors cívics a través de 
tres eixos: la Identitat, la Convivència i 
la Responsabilitat. Des de l’inici del pro-
grama, l’Obra Social ha distribuït 387 
KitsCaixa, a 1.249 centres escolars amb els 
quals han treballat 657.100 nens i nenes. 

El programa de suport i foment al 
Voluntariat, en funcionament des del 
2005, incentiva, d’una banda, la implica-
ció de tots els treballadors del grup  
”la Caixa” en projectes socials i, de l’al-
tra, contribueix a optimitzar els recursos 
humans, materials i sistemes de gestió 
de les entitats socials que treballen amb 
voluntaris. Dins la línia de Voluntariat 
Corporatiu, 3.061 treballadors de l’en-
titat, en actiu o prejubilats, així com els 
seus familiars i amics, col·laboren acti-
vament en iniciatives solidàries. Aquesta 
xifra suposa més del 12% del total de 
treballadors de l’entitat. En aquests mo-
ments, ”la Caixa” ja compta amb 45 
associacions provincials de voluntaris. 
Durant el 2009 a Espanya, tots aquests 
han participat en 1.347 accions de volun-
tariat. 

Per tal de minimitzar l’impacte que supo-
sa l’estada hospitalària tant dels infants 
ingressats com del seus familiars, l’Obra 
Social ”la Caixa” disposa d’espais ludi-
coeducatius situats als hospitals infan-
tils. Són les CiberCaixa Hospitalàries. 
Aquest projecte reforça la humanització 
del sistema sanitari i crea als hospitals un 
entorn amable i de relació que repercu-
teix en el benestar dels menors ingressats. 
En la dinamització de les activitats orga-
nitzades a les CiberCaixa Hospitalàries, 
hi col·laboren tant els voluntaris de ”la 
Caixa” com els d’altres associacions 
vinculades al voluntariat hospitalari. Les 
CiberCaixa Hospitalàries disposen de 
material didàctic. En destaca el KitCaixa 
Hospital que familiaritza els infants amb 
la seva nova situació i suavitza la percep-
ció de la malaltia. Actualment, l’Obra 
Social compta amb 65 CiberCaixa hos-
pitalàries instal·lades en centres sanitaris 
de tota Espanya, fruit dels acords entre 
l’Obra Social i els diferents governs auto-
nòmics des de l’any 2002.

En l’àmbit social, dues exposicions iti-
nerants, Parlem de Drogues i Violència: 
tolerància zero han recorregut 12 ciutats 
espanyoles.

 
«Quan sigui gran m’agradaria ser metge 
per curar-me de totes les punxades que he 
rebut...»

El Ramón comparteix la seva alegria 
amb altres infants en una CiberCaixa 
Hospitalària.
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Lluita contra la pobresa infantil

La pobresa infantil no és una realitat 
aliena al nostre entorn. Augmenta en 
molts països desenvolupats i con-
cretament Espanya té una taxa molt 
elevada. L’Obra Social ”la Caixa” vol 
contribuir a pal·liar-la i conscienciar i 
mobilitzar la societat davant d’aques-
ta problemàtica. El programa Caixa-
Proinfància de l’Obra Social tracta 
de promoure que els menors del 
nostre país que viuen en situació de 
risc d’exclusió social tinguin la porta 
oberta a un futur millor i gaudeixin 
de les mateixes oportunitats que la 
resta. 

En aquest mateix marc i en la seva 
vessant més educativa, les CiberCaixa 
Quedem després de classe propor-
cionen a aquests menors un entorn 
pedagògic no formal en horari extra-
escolar i en períodes de vacances.

CaixaProinfància

Definició
Recursos socioeducatius i econòmics 
destinats a famílies amb fills en situació 
de risc d’exclusió social, amb l’objectiu 
de proporcionar-los oportunitats que 
contribueixin a promoure la inclusió 
social dels menors i construir-los un  
futur millor.
Actuació
Accions per promoure el desenvolupa-
ment socioeducatiu del menor: suport 
psicològic i teràpia familiar, reforç educa-
tiu, centres oberts, campaments i escoles 
d’estiu.
Ajudes per millorar la situació econòmi-
ca de les famílies: equipament escolar 
i necessitats bàsiques per a la primera 
infància.  
Àmbit
Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Mà-
laga, Saragossa, Múrcia, Bilbao i les seves 
àrees metropolitanes, i les Illes Canàries i 
les Illes Balears.
Beneficiaris
Famílies amb menors de 0 a 16 anys en 
situació de risc d’exclusió social.
Col·laboradors
307 entitats socials.
Xifres. 2007-2009
140.386 nens i nenes atesos.
378.655 ajuts concedits. 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat, 
el 2009, més de 50 milions d’euros a 
CaixaProinfància, un programa adreçat 
a promoure el desenvolupament i la 
promoció de la infància i de les famílies 
amb menys recursos del nostre país. El 
projecte funciona des de l’any 2007 amb 
l’objectiu de potenciar el benestar i desen-
volupament de la infància en situació de 
vulnerabilitat social a través de prestació 
de serveis i d’ajudes econòmiques que 
afavoreixen la inclusió social dels menors i 
els proporcionen oportunitats per construir 
un futur millor.

• Els beneficiaris són famílies amb fills de 
0 a 16 anys, que estan en un procés d’in-
clusió social o són susceptibles d’estar-ho.

•La major part dels nens atesos tenen 
entre 0 i 8 anys. A més, el 78% d’aquests 
menors ha nascut a Espanya. La resta  
procedeix de països com el Marroc, 
Equador o Bolívia.

• L’Obra Social ”la Caixa” és la primera 
fundació privada de tota Europa que duu 
a terme aquesta iniciativa. El programa 
CaixaProinfància impulsa el treball en 
xarxa de 307 entitats socials que s’en-
carreguen de coordinar-lo i posar-lo en 
pràctica en els diferents territoris. Les 
organitzacions i l’Administració Pública 
identifiquen els infants i famílies suscep-
tibles d’accedir al programa, efectuen 
una valoració global de les necessitats del 
menor i realitzen el seu seguiment a tra-
vés d’un pla de treball en clau familiar.

• CaixaProinfància aborda la pobresa 
infantil des d’un enfocament integral, 
promou el desenvolupament socioe-
ducatiu dels menors i els proporciona, 
quan és necessari, ajuts materials. Les 
accions del programa comprenen:

•  Atenció psicosocial i educativa: suport 
psicològic i teràpia familiar, reforç 
educatiu, activitats en centres oberts, 
campaments i escoles d’estiu.

•  Ajuts a la primera infància: productes 
d’alimentació, higiene, equipament 
escolar, ulleres i audiòfons.

 
«El que més m’agrada de la meva vida 
és que tinc sort perquè vaig a l’escola. I 
perquè no passo gana.»

José Miguel, 10 anys, beneficiari del 
programa CaixaProinfància.

El José Miguel assisteix a una classe de Matemàtiques
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Programa CiberCaixa Quedem després de classe 

• Aquests ajuts es fan efectius a través 
dels Xecs CaixaProinfància, que són inter-
canviables pels diferents serveis i béns de 
primera necessitat oferts pel programa als 
establiments i entitats adherides.

CiberCaixa  
Quedem després de classe

Definició
Espais socioeducatius equipats per a 
l’acollida en horari extraescolar i períodes 
de vacances de nens d’entre 3 i 12 anys, 
les famílies dels quals tinguin dificultats 
per atendre’ls.
Actuació
Recursos i activitats que potencien el 
desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
dels nens. Les activitats promogudes en 
aquests equipaments estan adreçades a fo-
mentar l’accés dels menors a les tecnologi-
es de la comunicació i la informació, l’hàbit 
d’estudi i el joc com a eina de socialització 
i diversió. 
Àmbit
Madrid, Barcelona, Badalona, València, 
Màlaga, Palma de Mallorca, Las Palmas 
de Gran Canaria, Valladolid i La Laguna.
Beneficiaris
Nens i nenes d’entre 3 i 12 anys pro-
cedents de famílies amb dificultats per 
conciliar la vida familiar i laboral i/o en 
situació d’especial vulnerabilitat.
Xifres
40 CiberCaixa en funcionament.
2.407 beneficiaris.

• Emmarcat dins de l’estratègia global 
de superació de la pobresa infantil im-
pulsada per l’Obra Social ”la Caixa”, el 
programa CiberCaixa Quedem després de 
classe promou el desenvolupament soci-
oeducatiu de la infància més desfavorida. 
La iniciativa està pensada per a aquells 
infants que es troben en situacions d’es-
pecial vulnerabilitat i que viuen en llars en 
què els pares tenen dificultats per conci-
liar la vida familiar i laboral.

• Les CiberCaixa Quedem després de 
classe, adreçades a nens d’entre 3 i 12 
anys, se situen en diferents centres (es-
coles, centres ciutadans o d’acció social, 
etc.) i romanen obertes en horari extra-
escolar i períodes de vacances. En elles 
els menors reben formació no reglada i 
realitzen activitats en el marc d’un projec-
te pedagògic no formal. A més, compten 
amb personal qualificat per treballar el 
desenvolupament cognitiu, afectiu i social 
del menor.

• Les activitats es realitzen al voltant de 
tres espais:

•  Espai d’informàtica, on els nens po-
den relacionar-se a través de les noves 
tecnologies.

•  Espai de lectura i audiovisuals, amb 
diversos materials pedagògics.

•  Espai infantil, dotat amb mobiliari, 
jocs i recursos específics per als més 
petits.

• El 2009, 2.407 infants s’han beneficiat 
de les 40 CiberCaixa Quedem després de 
classe que ja estan en funcionament.
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Integració social i laboral de col·lectius desfavorits

Un dels objectius de l’Obra Social  
”la Caixa” és la lluita contra l’exclusió 
social dels col·lectius vulnerables, ja 
que les desigualtats, a més d’afectar 
a qui les pateix, repercuteixen en el 
conjunt de la societat. Tenir un treball 
digne és, a més d’una font de subsis-
tència econòmica, un factor d’inte-
gració social i una porta oberta a un 
futur amb oportunitats. D’aquesta 
manera, el programa Incorpora. Obra 
Social ”la Caixa” amb la integració 
laboral, fomenta la contractació de 
persones en risc o situació d’exclusió 
social. 

Paral·lelament, les Beques per a 
interns en centres penitenciaris 
concedides per l’Obra Social propor-
cionen formació a la població reclusa 
amb l’objectiu de facilitar la seva 
reinserció laboral i social un cop que, 
complerta la seva condemna, surtin 
fora de la presó.

Incorpora. Obra Social ”la Caixa” 
amb la integració laboral 

Definició
Programa d’intermediació laboral que fo-
menta la integració en empreses ordinàries 
de persones amb dificultats per accedir 
al món laboral com un mecanisme per 
combatre la seva exclusió social.
Actuació
Feina conjunta d’empreses, entitats socials 
i tècnics d’inserció laboral amb l’objectiu 
de facilitar la contractació de persones de 
col·lectius desfavorits i promoure, per tant, 
la seva integració social. 
Àmbit
Tot el territori espanyol i el Marroc.  
Beneficiaris
Persones amb dificultats especials per 
accedir al món laboral: persones amb al-
guna discapacitat, persones amb trastorn 
mental i persones en situació o en risc 
d’exclusió social (joves, persones de més 
de 45 anys, immigrants i dones afectades 
per situacions de violència de gènere).
Col·laboradors 
9.452 empreses que han contractat 
algun beneficiari.
236 entitats socials.
358 tècnics d’inserció laboral.
Xifres. 2006-2009
23.004 insercions de persones vulnerables.
47 cursos Incorpora de Tècnic en Integració 
Laboral a 24 universitats espanyoles on hi 
han participat 1.179 tècnics.

• El programa Incorpora, que es va posar 
en marxa el 2006, ha comptat amb una 
aportació d’11 milions d’euros per al 
2009. La plena consolidació del projecte 
i l’esforç realitzat per les entitats col-
laboradores del programa han permès 
afrontar els efectes de la crisi amb un in-
crement interanual del 20% del nombre 
de persones ateses pel programa (30.850 
persones ateses durant el 2009 respecte 
25.786 persones ateses durant el 2008).

• Malgrat la crisi econòmica, el nombre 
d’empreses col·laboradores amb el pro-
grama ha crescut considerablement i ha 
passat de 6.020 l’any 2008 a 9.452 el 
2009. La xifra d’entitats socials adherides 
al programa també ha augmentat a 236, 
en comparació amb les 227 comptabilit-
zades el 2008.

• Mitjançant la figura del tècnic d’inserció 
laboral, Incorpora estén un pont entre 
les entitats socials que es dediquen a la 
integració laboral i les empreses. Els 358 
tècnics d’inserció laboral del programa, 
que reben formació contínua per part 
de l’Obra Social, investiguen les prefe-
rències de les empreses de la seva zona 
amb l’objectiu de presentar-los els perfils 
que més s’ajustin a les seves necessitats. 
També s’ocupen del seguiment del pro-
cés de formació del futur treballador, de 
l’acompanyament laboral de les perso-
nes inserides i de la solució de possibles 
conflictes que poguessin sobrevenir en el 
marc de la relació laboral.

 
«M’encarrego de descarregar la 
mercaderia, de controlar-ho tot i que no 
hi falti res. M’han donat l’oportunitat i he 
respost a la confiança. He passat d’estar 
enfonsat a tocar el cel.»

Miguel Ángel, 36 anys, va trobar feina 
a Leroy Merlin mitjançant el programa 
Incorpora.
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• Gràcies a Incorpora, les empreses col-
laboradores participen d’un programa 
de Responsabilitat Social Corporativa en 
integració laboral que els dóna l’opor-
tunitat d’integrar valors de compromís 
social i econòmic en la seva gestió, però 
que a més afavoreixen la competitivitat 
de l’empresa i promouen el desenvolupa-
ment sostenible.

• El juny de 2009 va tenir lloc la ceri-
mònia de lliurament de la II Edició dels 
Premis Incorpora, que reconeixen les 
millors actuacions en l’àmbit de la con-
tractació de persones en situació o risc 
d’exclusió social. Les empreses premiades 
van ser: Ventana y transformación de 
aluminio, d’Aragó (modalitat de petita 
empresa); Limpiezas Saramar, de Galícia 
(modalitat de mitjana empresa); Clece, de 
Catalunya (modalitat de gran empresa); i 
Decathlon Espanya (modalitat de treball 
en xarxa).

• En el marc d’Incorpora s’organitzen 
cursos de Tècnic d’Integració Laboral.  
Des de l’inici del programa s’han format 
un total de 1.179 tècnics d’inserció en 
col·laboració amb 24 universitats de tota 
Espanya. 

Beques per a interns en centres  
penitenciaris

Definició
Beques de formació per a interns en 
centres penitenciaris amb la finalitat 
de facilitar-los l’accés a coneixements i 
habilitats professionals que permetin la 
seva reinserció social un cop finalitzi el 
seu temps de condemna.
Actuació
Cursos de formació professional en oficis 
amb una demanda laboral elevada fora del 
recinte penitenciari.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Interns en centres penitenciaris acollits al 
segon o tercer grau.
Col·laboradors
83 centres educatius. 
Xifres. 2008-2009
1.417 beques concedides.
4.700 euros de mitjana per a cada beca.
Beques finalitzades: 1.287.
Beneficiaris participants: 1.300.
Beneficiaris diplomats: 1.136.

• El programa de Beques per a interns 
en centres penitenciaris de l’Obra Social 
”la Caixa” també suposa una oportunitat 
de millorar el futur de la població reclusa. 
Mitjançant aquestes beques, els interns 
en segon i tercer grau assisteixen a cur-
sos de formació professional en centres 
situats fora del recinte penitenciari amb la 
finalitat d’adquirir coneixements que els 
permetin afrontar una futura inserció en la 
societat amb garanties d’estabilitat en el 
món laboral.

• El 2008-2009 s’han concedit 1.417 
beques amb una dotació global de 6,9 
milions d’euros i una inversió mitjana per 
a cada beca de 4.700 euros. Els cursos 
de formació s’han hagut d’adequar a la 
nova realitat del mercat laboral. Durant 
aquest any s’han incrementat els cursos en 
oficis com mosso de magatzem, ajudant 
de cuina i cambrer, auxiliar de geriatria o 
especialista en neteja industrial.

• Una altra de les novetats d’aquesta 
edició ha estat la posada en marxa d’un 
equip de suport a Catalunya format  
per professionals de diferents disciplines  
–tècnics d’inserció laboral, psicòlegs, edu-
cadors, etc.–, que ha realitzat un segui-
ment individualitzat de cada beneficiari.

 
«He tingut la sort de poder dedicar-me a 
donar i rebre afecte...»

Enrique, 50 anys, exreclús que treballa en 
un centre de gent gran.
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Atenció integral a persones amb malalties avançades  

Entre altres iniciatives, l’Obra Social 
”la Caixa” ha posat en marxa noves 
línies d’actuació que destaquen pel 
seu gran calat. Entre elles, concreta-
ment, està el Programa per a l’Aten-
ció integral a persones amb malalties 
avançades al qual s’han destinat, des 
de la seva creació el 2008, 11 milions 
d’euros.

L’objectiu d’aquest programa és pro-
porcionar un ajut a les persones que 
es troben a l’etapa final de la seva 
vida. És a dir, atenuar el sofriment 
dels qui pateixen una malaltia avan-
çada, contribuir perquè els malalts 
se sentin ben atesos els seus darrers 
dies i garantir-los, tant a ells com als 
seus familiars, una atenció emocional, 
espiritual i social adequada.

 

Atenció integral a persones amb 
malalties avançades

Definició
Programa d’atenció integral a malalts 
avançats adreçat a millorar la seva  
qualitat de vida i a complementar el  
model actual d’atenció amb suport emo-
cional, social i espiritual.
Actuació
Atenció integral centrada en els aspectes 
psicosocials: suport emocional, social i 
espiritual al pacient, atenció al dol, suport a 
les famílies i als professionals de cures pal-
liatives, sensibilització de la societat sobre 
el final de la vida, promoció del voluntariat.
Àmbit
Totes les comunitats autònomes.
Beneficiaris
Persones amb malalties avançades o 
terminals i els seus familiars. Professio-
nals i voluntaris de l’àmbit de les cures 
pal·liatives.
Xifres. 2009
6,8 milions d’euros de dotació al progra-
ma.
6.793 pacients i 10.794 familiars atesos 
el 2009.
30 equips multidisciplinaris de suport 
emocional i psicològic.

• El programa de l’Obra Social ”la Caixa” 
per a l’Atenció a persones amb malalties 
avançades es va plantejar l’any 2008 
amb l’objectiu de complementar l’actual 
model sanitari d’atenció a aquests malalts 
amb una actuació que tingués en compte 
també els aspectes psicològics i espirituals 
tant del pacient com dels seus cuidadors. 

• El 2009, ”la Caixa” ha atès 17.587 per-
sones entre malalts i familiars. L’objectiu 
és anar incrementant aquesta xifra els 
propers anys.

• Una primera avaluació del nou progra-
ma, feta un any després de la seva posada 
en marxa, conclou que gairebé la meitat 
dels malalts avançats atesos (un 45%) 
experimenta una disminució de l’ansietat, 
la depressió i l’insomni. Els malalts també 
milloren la capacitat de relació i el grau 
d’acceptació de la malaltia en un context 
en el qual per les circumstàncies seria 
normal un empitjorament.

• El programa, avalat pel Ministeri de 
Sanitat i l’Organització Mundial de la 
Salut, compta amb 30 equips multidis-
ciplinaris procedents d’organitzacions 
no lucratives de tota Espanya. Aquests 
equips, que han estat seleccionats i for-
mats per l’Obra Social mitjançant un curs 
de postgrau de 250 hores, estan integrats 
per 120 professionals –psicòlegs, treba-
lladors socials, infermers, i voluntaris-, 
que treballen a tot el territori espanyol. 
Concretament, a més de 60 hospitals i 
centres sociosanitaris i a domicili. El nou 
model de suport als malalts avançats que 
postula aquest programa contempla els 
següents aspectes:

•  Suport emocional i espiritual al pa - 
cient i a la seva família: facilitar l’expres-
sió d’emocions i sentiments, reforçar 
el valor d’experiències positives davant 
la situació adversa, ajudar a l’adap-
tació progressiva a la malaltia, donar 
suport als cuidadors per facilitar-los la 
cura del malalt.

•  Atenció al dol de les famílies: diag-
nosticar la fase del procés de dol 
en què està la persona, facilitar i 
afavorir la presa de consciència de la 
situació, acompanyar en la cerca del 
sentit de l’experiència de pèrdua.

•  Suport als equips professionals sanita-
ris i socials que atenen a malalts avan-
çats, per ajudar-los en la seva labor i 
reduir el risc de burnout (síndrome del 
desgast professional).
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«Acompanyar una persona en els 
moments difícils de la seva vida em fa 
sentir plena. Sempre es pot fer alguna 
cosa pel malalt.»

Silvia Viel, 63 anys, psicòloga clínica a 
l’Hospital Residència Sant Camil.

• A més, el programa per a l’Atenció 
integral a persones amb malalties avan-
çades inclou l’avaluació i la interpretació 
continuada dels resultats obtinguts, 
tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. 
L’any 2011 està previst presentar els re-
sultats d’aquesta avaluació científica de 
cara a valorar la importància del factor 
psicosocial i la necessitat d’incloure’l i 
desenvolupar-lo dins d’un nou model 
sociosanitari d’atenció integral al malalt 
avançat. L’objectiu és traspassar els límits 
del programa per assentar un precedent 
en l’àmbit científic, exportar aquest mo-
del d’atenció integral i obrir noves vies de 
recerca.

L’Obra Social ”la Caixa” ha atès 17.587 persones entre malalts i familiars el 2009

• El programa també col·labora mitjan-
çant accions de divulgació en la sensibilit-
zació de la societat al voltant del final de 
la vida i les cures pal·liatives.

• En el marc d’aquest programa, durant 
el 2009 s’ha col·laborat en les següents 
jornades:

•  Jornada Intercomarcal de Dol a la 
Fundació Hospitalària Residencial Sant 
Camil ubicada a Sant Pere de Ribes 
(Catalunya). 

•  VII Jornades de Cures Pal·liatives de la 
SECPAL (Societat Espanyola de Cures 
Pal·liatives) a Logroño.

•  Congrés de l’Associació Catalano-Ba-
lear de Cures Pal·liatives a Badalona.

•  Jornada «L’art del bon acompanyar: 
en la vida i en la mort» a la Fundació 
Sant Jaume i Santa Magdalena de 
Mataró.

•  Jornades sobre Cures Pal·liatives orga-
nitzades per Creu Roja Almeria.

•  I Jornada Aragonesa de Cures Pal-
liatives a l’Hospital de San Juan de 
Dios de Saragossa.

•  Jornades sobre Cures Pal·liatives a 
l’Hospital San Camilo de Madrid.

•  Congrés de la SEPO (Societat Espa-
nyola de Psicooncologia) a Barcelona.

•  Jornades sobre l’atenció integral a 
persones amb malalties avançades, 
organitzades en col·laboració amb la 
Fundació SAR i celebrades a Lleida. 
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Gent gran activa i socialment integrada

L’Obra Social ”la Caixa” desenvo-
lupa programes d’atenció a la gent 
gran per contribuir a millorar la seva 
qualitat de vida i fomentar la seva 
autonomia personal. El programa 
Gent gran promou un envelliment 
actiu i saludable amb activitats que 
fomenten la formació contínua, el 
desenvolupament personal, els hà-
bits de vida saludable, l’estimulació 
d’habilitats i capacitats i la integració 
social d’aquest col·lectiu. Es comple-
menta amb el programa Prevenció 
de la dependència, que ofereix ajuda 
a la gent gran que comença a tenir 
dificultats per realitzar les activitats 
de la vida quotidiana. La participació 
de la gent gran en tasques de volun-
tariat constitueix un altre dels eixos 
del programa. En aquest sentit, les 
CiberCaixa Solidà ries destaquen com 
a espai d’interrelació entre la gent 
gran i els col·lectius vulnerables. 

A través d’aquests programes, la gent 
gran no només suma anys a la vida, 
sinó, sobretot, vida als anys.

Gent gran

Definició
Programa integral basat en el voluntariat, 
l’associacionisme, l’apropament a les 
noves tecnologies de la informació i la 
comunicació, i la formació contínua amb 
l’objectiu de promoure gent gran activa i 
integrada plenament en la societat.
Actuació
Programa Informàtica i comunicació; 
cursos i tallers de noves tecnologies; 
conferències i debats sobre temes d’interès 
per a gent gran; tallers de lectura; tallers 
intergeneracionals; accions de voluntariat. 
Àmbit
Tot el territori espanyol. 
Xifres. 2009
605 centres propis i en conveni amb les 
administracions públiques.
525 CiberCaixa en centres de gent gran.
6 CiberCaixa en centres penitenciaris.
4.813.482 beneficiaris.

• El programa Gent gran de l’Obra Social 
”la Caixa” es desenvolupa en 605 centres, 
69 propis i 536 en conveni amb les ad-
ministracions públiques i associacions de 
gent gran. S’hi realitza una àmplia gamma 
de cursos i tallers de diferents programes:

•  El programa Informàtica i comuni-
cació facilita l’apropament de la gent 
gran a les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació (TIC), i evita el seu aïlla-
ment del món de les noves tecnologies 
amb l’oportunitat d’aplicar a la vida 
quotidiana aquests nous coneixements. 
A més, promou el voluntariat de la 
gent gran més avançada en la matèria 
com a professors de nous alumnes 
en les tecnologies de la informació i 
potencia les CiberCaixa –aules dins dels 
centres de gent gran on s’imparteixen 
les classes– com a plataformes de parti-
cipació social.

•  En el marc del programa Salut i 
benestar s’inclou una oferta variada 
d’activitats, des de conferències sobre 
temes d’actualitat fins a tallers des-
tinats a afavorir el desenvolupament 

personal, la inquietud per aprendre 
i estar al dia amb la incorporació 
d’hàbits saludables que millorin la 
qualitat de vida.

•  Un altre dels programes, el d’Amics 
lectors, organitza tallers de promo-
ció de la lectura que contribueixen 
a fomentar l’autonomia personal. 
L’any 2009 s’han dut a terme 848 
tallers d’«Amics Lectors» amb un total 
d’11.877 assistents de tot l’Estat. En el 
marc d’aquest programa, aquest any 
s’ha iniciat el projecte editorial Lectu-
ra+, impulsat per l’Obra Social, Grupo 
Planeta i Edicions 62, amb la finalitat 
de promoure l’edició en lletra gran 
d’obres clàssiques i actuals per la gent 
gran amb dificultats de visió.

• Aquest any 2009 s’ha convocat el 
Primer Concurs de Relats Escrits per Gent 
Gran, promogut conjuntament per l’Obra 
Social ”la Caixa” i el programa Juntos 
Paso a Paso de Radio Nacional de España 
(RNE).

• El foment del voluntariat constitueix 
un altre dels eixos prioritaris del progra-
ma. Per aquest motiu, l’Obra Social dóna 
suport al funcionament d’associacions 
de voluntaris formades per gent gran (67 
associacions de gent gran que gestionen 
els centres propis, 16 associacions de 
voluntaris d’informàtica i 1 associació de 
voluntaris que realitza accions solidàries 
de temàtica social, de ciència, cultura i 
informàtica).

• Una altra línia rellevant d’aquest pro-
grama són les activitats intergenera-
cionals destinades a fomentar vincles i 
l’intercanvi d’experiències entre petits  
i grans.

Gent gran voluntària acosta les TIC  
a interns en un centre penitenciari 
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CiberCaixa Solidàries

Definició
Projecte de voluntariat per a gent gran 
adreçat a apropar les noves tecnologies a 
col·lectius desfavorits.
Actuació
Tallers d’apropament de les noves tecno-
logies a nous residents, interns en centres 
penitenciaris o persones en situació 
d’exclusió que es desenvolupen a les Ciber-
Caixa dels centres de gent gran o centres 
penitenciaris.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Interns en centres penitenciaris, immi-
grants, persones amb alguna discapacitat 
psíquica o física, etc.
Xifres. 2009
2.194 beneficiaris de CiberCaixa en cen-
tres de gent gran.
226 beneficiaris de CiberCaixa en centres 
penitenciaris.

• A les CiberCaixa Solidàries, la gent gran 
que s’ha iniciat en el coneixement de 
noves tecnologies es converteix en suport 
d’altres col·lectius socials vulnerables.

• El 2009 s’han instal·lat noves 
CiberCaixa a tres centres penitenciaris 
espanyols.

Prevenció de la dependència  
i suport al cuidador familiar  

de persones dependents

Definició
El repte de l’autonomia
Programa per fomentar l’autonomia de la 
gent gran.
Un cuidador. Dues vides
Programa adreçat als cuidadors familiars 
no professionals de persones en situació 
de dependència. 
Actuació
El repte de l’autonomia: tallers d’atenció 
psicosocial; servei de transport adaptat 
gratuït per facilitar l’assistència als tallers; 
KitCaixa; guia d’exercicis i un DVD.
Un cuidador. Dues vides: KitCaixa amb 
dues guies de consulta; tallers presencials 
per al cuidador familiar; servei d’atenció 
telefònica permanent.
Àmbit
Tot el territori espanyol. 
Beneficiaris
Gent gran que comença a tenir dificul-
tats per realitzar les activitats de la vida 
quotidiana i cuidadors no professionals 
de persones dependents.
Xifres. 2009
El repte de l’autonomia
2.224 tallers organitzats en 342 centres 
de gent gran.
32.568 beneficiaris.
92 microbusos per al transport adaptat.
Un cuidador. Dues vides
393 tallers.
7.393 beneficiaris.
7.334 trucades telefòniques.
165.160 guies distribuïdes.

Programa de prevenció de la  
dependència. El repte de l’autonomia

• El programa promou que la gent gran 
fràgil integri hàbits saludables en el seu 
estil de vida, amb el doble objectiu de fo-
mentar l’autonomia i contribuir a endar-
rerir la pèrdua de capacitats provocades 
per l’envelliment.

• Els tallers es desenvolupen de forma gra-
tuïta en els centres de gent gran de l’Obra 
Social ”la Caixa”i en col·laboració amb  
les diferents administracions públiques.

• Els tallers tenen una durada trimestral. 
Estan impartits per dinamitzadors pro-
fessionals i s’organitzen en grups reduïts 
que fan dues sessions setmanals de 90 
minuts cadascuna.

• L’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat 
un servei de transport adaptat que per-
met traslladar la gent gran amb dificultats 
de mobilitat o mobilitat reduïda als cen-
tres on es realitza el taller. 

Programa de suport al cuidador  
familiar. Un cuidador. Dues vides

• L’Obra Social ”la Caixa” impulsa els ta-
llers Un cuidador. Dues vides, adreçats 
als cuidadors familiars no professionals 
de persones dependents, que es duen a 
terme en col·laboració amb administra-
cions públiques i diferents federacions i 
confederacions. 

• Els cuidadors familiars participen en uns 
tallers en els quals se’ls ofereixen tècni-
ques i consells que permeten potenciar la 
seva autocura i millorar tant la seva qua-
litat de vida com la de la persona depen-
dent al seu càrrec. A més, compten amb 
un kit amb informació sobre els recursos 
que tenen al seu abast i d’un telèfon 
gratuït d’atenció permanent.

• Els tallers estan dirigits per un professio-
nal i s’organitzen en grups reduïts al llarg 
de quatre sessions de dues hores i mitja.

 
«Estic molt contenta de venir aquí perquè 
em dóna més vida...»

Carme, 82 anys, té una vida més activa des 
que participa en els tallers dels  
centres de Gent gran.  
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Habitatge assequible

L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa 
des de l’any 2004 un programa de 
promoció d’habitatges de lloguer 
assequible amb un objectiu triple: 
facilitar l’emancipació dels joves, oferir 
un habitatge digne a la gent gran i, 
com a novetat del 2009, facilitar l’ar-
rendament d’habitatges assequibles a 
famílies. 

Habitatge assequible

Definició
Promoció d’habitatges amb lloguers 
inferiors als establerts al Règim de Pro-
tecció Oficial amb l’objectiu de contribuir 
a pal·liar el dèficit de pisos de lloguer i 
facilitar l’emancipació dels joves, un habi-
tatge digne a la gent gran i un habitatge 
assequible orientat a famílies.
Actuació
Construcció d’habitatges a capitals de 
província i àrees metropolitanes amb dèficit 
de pisos de lloguer; gestió del lloguer dels 
habitatges a preus inferiors als del mercat.
Àmbit
Capitals de província i la seva àrea metro-
politana de Catalunya, Madrid, Andalu-
sia, Comunitat Valenciana i País Basc.
Beneficiaris
Joves d’entre 18 i 35 anys, gent gran de 
65 anys i famílies.
Xifres. 2004-2009
1.610 habitatges lliurats.
1.176 habitatges en construcció. 

Pisos per a joves i gent gran

• El 2004, l’Obra Social ”la Caixa” va 
posar en marxa el programa Habitatge 
assequible amb el compromís de cons-
truir abans del 2012 un total de 3.000 
habitatges adreçats a joves i a gent gran, 
considerats els dos sectors de població 
amb més dificultats per accedir al mercat 
d’habitatges a causa dels preus elevats de 
compra i lloguer. 

• Els pisos tenen 1 o 2 habitacions i su-
perfícies d’entre 45 i 50 m2. Les condici-
ons i requisits d’accés són els següents:

•  Ser jove, entre 18 i 35 anys, o perso-
nes més grans de 65 anys.

•  Tenir uns ingressos no superiors a 
4,5 vegades el valor de l’Indicador 
Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM).

•  Acreditar uns ingressos mínims com 
ara que el lloguer anual no sigui 
superior al 30% d’aquests ingressos 
o bé constituir un aval.

•  No tenir cap habitatge en propietat.
•  Els habitatges s’adjudiquen a través 
d’un sorteig davant de notari.

•  La durada del lloguer és de 5 anys 
prorrogables.

Pisos orientats a famílies

• L’any 2009, atesa la demanda actual 
d’habitatges per part de les famílies, 
l’Obra Social ”la Caixa” ha acordat am-
pliar el programa d’Habitatge assequible i 
ha construït 1.000 habitatges addicionals 
fins a l’any 2012, destinats a aquest col-
lectiu. Amb aquesta ampliació, les famílies 
tindran accés a un habitatge de lloguer 
a preus inferiors als del mercat i als de 
Protecció Oficial, i en algunes promocions 
amb opció de compra de l’habitatge. El 
2009, l’entitat ha destinat 10 milions d’eu-
ros a aquesta nova iniciativa.

• Els habitatges tenen dos o tres habita-
cions amb superfícies no inferiors a 60 m2 

útils. 

• Als habitatges destinats a les famílies, 
les condicions i requisits d’accés són els 
següents:

•  Ser major d’edat. 
•  La unitat familiar podrà tenir tants 
membres com permeti la superfície 
de l’habitatge (segons normativa 
oficial).

•  Lloguer amb opció a compra segons 
promoció.

 
«Quan vaig obrir la carta i vaig veure 
que m’havien concedit el pis, em vaig 
emocionar. T’ha tocat la loteria, em deien 
les meves amigues.»

Teresa, se li va atorgar un pis d’habitatge 
assequible per viure amb el seu marit.  
El matrimoni pagarà 250 euros al mes.
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Promoció d’Habitatge assequible a Vallecas

•  Tenir uns ingressos màxims, no supe-  
riors a 5,5 vegades el valor de l’IPREM.

•  Acreditar uns ingressos mínims, com 
ara que el lloguer anual no sigui 
superior al 30% d’aquests ingressos 
o bé constituir un aval.

•  No tenir cap habitatge en propietat.
•  Els habitatges s’adjudiquen a través 
d’un sorteig davant de notari.

•  La durada del lloguer és de 5 anys 
prorrogables. Es contempla la 
possibilitat de lloguer amb opció de 
compra quan sigui possible.

• Alguns dels habitatges orientats a famí-
lies seran actius procedents d’acords as-
solits amb els promotors amb la finalitat 
de cancel·lar deute. D’aquesta forma,  
”la Caixa” reactivarà promocions actual-
ment paralitzades per la conjuntura 
econòmica i traspassarà la seva gestió a 
l’Obra Social per facilitar als ciutadans 
l’accés a un habitatge.

Promocions d’habitatges en fase  
de construcció

Pisos orientats a joves i gent gran

• El 2010 finalitzarà la segona fase del 
programa Habitatge assequible, en 
la qual s’hauran construït 10 promo-
cions a diferents comunitats autòno-
mes –Catalunya, Madrid, Comunitat 
Valenciana i País Basc–, amb un total de 
998 habitatges. 

• Entre el 2010 i el 2012 finalitzarà la 
tercera fase amb el lliurament de la resta 
d’habitatges fins arribar als 3.000 previs-
tos que es corresponen al Programa de 
Joves i Gent gran. 

Pisos orientats a famílies

• En finalitzar l’any 2009, l’Obra Social ja 
disposava del sòl per a la construcció de 
306 habitatges destinats a famílies a les 
poblacions de Sentmenat (87), Terrassa 
(22), Olot (23), Tarragona (55), Bilbao 
(30), Sant Just Desvern (30) i Vila-seca, 
Tarragona (54).

• Durant l’any 2010 s’adquirirà sòl per 
a la construcció dels 694 habitatges res-
tants. 
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Cooperació Internacional i Vacunació Infantil en els països en vies de desenvolupament

L’Obra Social ”la Caixa” va iniciar el 
1997 el Programa de Cooperació Inter-
nacional amb l’objectiu de contribuir a 
l’eradicació de la pobresa extrema als 
països en vies de desenvolupament i 
fomentar la cultura de la solidaritat a 
Espanya. En aquests països, la manca 
de recursos i les malalties estan estre-
tament relacionades, per la qual cosa la 
salut resulta un aspecte important en 
la lluita contra la pobresa. 

Mitjançant el seu programa de Vacu-
nació Infantil, l’Obra Social contribueix 
a millorar la salut de les poblacions 
necessitades a les zones més vulnera-
bles del planeta.

 
«L’ajuda rebuda m’ha donat esperança. 
Gràcies a aquesta ajuda, crec en un futur 
millor per a la meva família...»

Bau, pare d’una família cambodjana que 
va perdre una cama a causa d’una mina.

Cooperació Internacional

Definició
Programa de suport a iniciatives que 
contribueixin a millorar les condi cions 
de vida i promoure un desenvolupament 
sostenible per a les poblacions més ne-
cessitades dels països en vies de desenvo-
lupament.
Actuació
Línies bàsiques: Desenvolupament socio-
econòmic, Formació de capital social a 
Àfrica i Emergències i acció humanitària; 
Programa CooperantsCaixa; formació 
per a agents de cooperació internacional; 
activitats de sensibilització.
Àmbit
Països en vies de desenvolupament 
d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
Xifres
355.920 beneficiaris.
26 iniciatives seleccionades l’any 2009: 
Burundi, Camerun, Txad, Costa d’Ivori, 
Equador, El Salvador, Etiòpia, Filipines, 
Gàmbia, Guinea Conakry, Hondures, l’Ín-
dia, Mali, el Marroc, Moçambic, Nicara-
gua, Perú, R. D. Congo, Senegal, Sudan, 
Tanzània, Zàmbia.

• A través del programa de Cooperació 
Internacional, l’Obra Social ”la Caixa” 
dóna suport a iniciatives d’ONG espanyo-
les que es desenvolupen a països d’Àsia, 
Àfrica i Amèrica Llatina, en col·laboració 
amb ONG locals. Les línies bàsiques d’ac-
tuació són:

•  Desenvolupament socioeconòmic: 
promou i dóna suport a processos de 
desenvolupament local a través del 
finançament d’accions per a la crea-
ció d’ocupació i generació d’activitat 
econòmica.

•  Formació de capital social a Àfrica: 
prepara professionals (personal 
mèdic i docent, beques per a dones 
emprenedores, entre altres...) amb 
l’objectiu de millorar els serveis socials 
bàsics a Àfrica.

•  Emergències i acció humanità-
ria: promou accions de protecció i 
assistència a víctimes de desastres 
naturals o conflictes armats. A 
aquesta iniciativa es destinen, a més, 
els donatius dels ciutadans, el Dipòsit 
Estrella Solidari i els recursos del fons 
d’inversió ètic i solidari de ”la Caixa”, 
FonCaixa Cooperació.
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• L’Obra Social ofereix assistència tèc-
nica a les ONG mitjançant el programa 
CooperantsCaixa, a partir del qual vo-
luntaris de ”la Caixa”, experts en àrees 
com màrqueting, comptabilitat, finances, 
estudis de viabilitat, microcrèdits, comu-
nicació o comercialització de productes 
col·laboren amb els projectes impulsats 
per entitats locals a diferents països en 
vies de desenvolupament. 

• En l’àmbit de formació, el programa 
promou la professionalització dels agents 
de la cooperació. Aquest any 2009 
s’han celebrat l’11a edició del programa 
Direcció i gestió d’ONG i la 4a edició del 
programa Lideratge i innovació social a 
les ONG que l’Obra Social ”la Caixa” i 
ESADE van posar en marxa fa anys amb 
la finalitat de facilitar formació contínua a 
les persones amb responsabilitat directiva 
a les ONG. També disposem d’un progra-
ma de formació en col·laboració amb la 
Coordinadora Espanyola d’ONGD.

• Així mateix, des del 2001, el programa 
de Cooperació Internacional organit-
za, en col·laboració amb l’IECAH, un 
Programa de formació per a la millora 
de la qualitat de l’acció humanitària que 
té com a objectiu contribuir a millorar 
l’eficiència de les actuacions en l’àmbit de 
l’ajut humanitari. La formació va adreça-
da a tècnics, voluntaris i directius d’ONG 
o d’entitats no lucratives.

• La labor de sensibilització de la socie-
tat, diàleg i debat social, i promoció de 
la solidaritat es duu a terme a través de 
les conferències, seminaris, exposicions, 
publicacions i tallers escolars i familiars 
promoguts pel programa.

• Durant aquest any 2009 s’han organit-
zat les següents exposicions: Cambodja, 
terra d’esperança; Comerç Just, un 
producte, una història; Maternitats; 
Chasing the Dream; i per últim, 
Refugiats. Vides en trànsit. 

Aliança Empresarial per a la Vacunació 
Infantil

• Des de la posada en marxa fa dotze 
anys d’aquest programa, l’Obra Social ha 
dedicat més de 51 milions d’euros a im-
pulsar 398 projectes a 60 països d’arreu 
del món.

Vacunació Infantil

Definició
Acord de cooperació amb GAVI Allian-
ce per fomentar la vacunació infantil a 
països de renda baixa.
Actuació
Col·laboració amb GAVI Alliance com a 
principal soci privat a Europa en la distri-
bució de vacunes. Promoció i canalització 
de les aportacions de les empreses espa-
nyoles a través de l’Aliança Empresarial 
per a la Vacunació Infantil, una iniciativa 
corporativa de responsabilitat social im-
pulsada i liderada per ”la Caixa”.
Àmbit
GAVI Alliance actua a països amb una 
renda per càpita inferior als 1.000 dòlars 
(72 països actualment).
Beneficiaris 
Nens menors de cinc anys.
Xifres. 2009 
4 milions d’euros de dotació econòmica 
de l’Obra Social ”la Caixa”.
62 empreses amb una aportació total de 
182.650 euros.

• El 2009, l’Obra Social ”la Caixa” ha re-
novat la seva aportació a GAVI Alliance 
per fomentar la vacunació infantil a 
països de renda baixa, refermant la seva 
posició com a primer soci privat europeu 
de l’organització.

• D’altra banda, ”la Caixa” lidera a 
Espanya la primera Aliança Empresarial 
per a la Vacunació Infantil creada el 2008 
amb l’objectiu de promoure l’adhesió 
d’empreses espanyoles que desitgin col-
laborar en la labor social de recaptar fons 
per a la vacunació infantil. 

• Aquesta iniciativa corporativa de res-
ponsabilitat social que ”la Caixa” cana-
litza a través de la seva xarxa d’oficines 
pretén col·laborar en la consecució del 
Quart Objectiu de Desenvolupament del 
Mil·lenni, referit a la salut infantil: reduir 
la mortalitat a dos terços abans del 2015. 
Fins a dia d’avui, 155 empreses s’han su-
mat al projecte.
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MicroBank, el banc social de ”la Caixa”

La concessió de microcrèdits ha suposat 
el 2009 la principal activitat de Micro-
Bank, el banc social de ”la Caixa”. Les 
dificultats per accedir al crèdit són en 
bona mida una via d’exclusió, per la 
qual cosa la concessió d’aquests prés-
tecs personals, que fomenten la creació 
d’ocupació, l’activitat productiva i el 
desenvolupament personal i familiar, 
contribueix no només a estimular el 
creixement econòmic sinó també la 
cohesió social.

MicroBank

Definició
Banc social de ”la Caixa” especialitzat en 
la concessió de microcrèdits amb l’objec-
tiu de contribuir a la creació de llocs de 
treball, desenvolupar l’activitat producti-
va i donar suport a les famílies.
Actuació
L’especialització en microfinances ha 
permès crear una cartera completa de 
productes i serveis financers especialment 
adaptats. MicroBank opera a través de  
la xarxa de més de 5.300 oficines de  
”la Caixa” i compta amb el suport de 
més de 400 entitats col·laboradores. 
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Persones que tenen recursos limitats i  
dificultats per accedir al canal creditici 
tradicional per als seus projectes, i empre-
nedors que necessitin recursos per poder 
iniciar, consolidar o ampliar un projecte 
d’autoocupació o una microempresa.
Xifres. 2009
32.008 microcrèdits concedits.
52.000 clients.
417 entitats col·laboradores.

• MicroBank va ser fundat com un nou 
concepte d’entitat financera especia-
litzada en la concessió de microcrèdits 
a persones amb recursos limitats, a les 
quals els és difícil l’accés al sistema de 
crèdit tradicional. Des d’aleshores ha 

finançat 57.060 operacions per un im-
port de 376,9 milions d’euros, dels quals 
es mantenen en cartera 237,6 milions 
d’euros.

• El criteri de concessió dels microcrèdits 
es basa fonamentalment en la confiança 
en la persona i en la viabilitat dels projec-
tes que es finançaran.

• En l’atorgament dels microcrèdits, a 
més de les més de 5.300 oficines de  
”la Caixa”, hi col·laboren 417 entitats 
socials que aporten a MicroBank un 
coneixement sobre els potencials bene-
ficiaris i l’assessorament necessari per 
validar el projecte. Aquestes entitats són 
organitzacions de tot tipus amb experièn-
cia en accions d’assistència econòmica o 
social, dirigides a potenciar la creació de 
microempreses, fomentar l’autoocupació 
i incentivar l’activitat emprenedora.

• L’especialització en microfinances rea-
litzada durant els dos anys d’activitat de 
MicroBank ha permès crear una cartera 
completa de productes financers especia-
litzats, incloent tant actiu com passiu. 
MicroBank ofereix microcrèdits socials, 
financers i familiars:

•  Microcrèdits socials. Es concedeixen 
per una quantia límit de 15.000 
euros per finançar projectes d’auto-
ocupació. Per tal de concretar i de-

senvolupar la seva idea de negoci, el 
sol·licitant rep l’assessorament d’una 
entitat col·laboradora de MicroBank.

•  Microcrèdits financers. Són préstecs 
personals de fins a 25.000 euros 
adreçats a treballadors autònoms 
i petits empresaris que necessiten 
finançament per iniciar o ampliar el 
seu negoci.

•  Microcrèdits familiars. Es tracta 
d’operacions de préstec per atendre 
necessitats familiars, com despeses 
per a l’habitatge, despeses derivades 
de la reagrupació familiar, persones 
amb discapacitat, situacions d’espe-
cial atenció, etc.

• Més de la meitat de la producció de 
MicroBank correspon a microcrèdits per 
a famílies (56%), amb un import de 
214,1 milions d’euros. Els microcrèdits 
financers i socials ocupen la resta de la 
cartera, amb un import de 162,8 milions 
d’euros. El 60% dels microcrèdits finan-
cers i socials s’ha destinat a la posada en 
marxa d’un projecte empresarial, mentre 
que el 40% ha servit per ampliar-ne un 
d’existent. 

• L’impacte social dels microcrèdits es posa 
de manifest amb el foment de la iniciativa 
privada en l’àmbit de la creació d’ocupació 
i les microempreses, com una forma de 
creixement econòmic i cohesió social. 

MicroBank concedeix crèdits a col·lectius amb recursos econòmics limitats
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Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials

L’Obra Social ”la Caixa” té entre les 
seves prioritats el suport a entitats que 
treballen de forma solidària per millo-
rar la qualitat de vida dels col·lectius 
vulnerables. L’Obra Social ”la Caixa” 
promou diferents convocatòries d’ajuts 
a entitats socials sense afany de lucre 
que desenvolupen projectes adreçats a 
atendre les necessitats de les persones 
socialment més desfavorides i s’adapta 
a les mancances específiques i necessi-
tats de cada territori.

Convocatòries d’ajuts socials

Definició
Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives 
socials empreses per entitats sense afany 
de lucre radicades al territori espanyol.
Actuació
Finançament de projectes d’inclusió social 
i laboral de persones amb discapacitat, 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 
suport a habitatges temporals d’inclusió 
social, interculturalitat i cohesió social, 
foment del voluntariat, acció social i acti-
vitats culturals d’impacte social.  
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Entitats socials sense afany de lucre que 
duen a terme projectes en benefici de les 
persones més necessitades.
Xifres. 2009
Suport, en total, a 1.051 projectes:
263 projectes d’inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat.
206 projectes de lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social.
94  projectes de suport a habitatges tem-
porals d’inclusió social.
69  projectes d’interculturalitat i cohesió 
social.
168 projectes de foment del voluntariat.
200 projectes d’acció social.
51 projectes d’activitats culturals d’impac-
te social.

• Inclusió social i laboral de persones 
amb discapacitat: iniciatives de promo-
ció de l’autonomia personal i de suport 
psicosocial de l’entorn familiar dels bene-
ficiaris, així com projectes de foment  
i promoció d’itineraris d’inserció en el 
mercat laboral ordinari i d’integració en  
el mercat laboral específic.

• Lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social: projectes que ofereixen serveis per 
cobrir les necessitats bàsiques de per-
sones en risc o situació d’exclusió social 
que promouen la participació i la inserció 
social d’aquestes persones i que afavorei-
xen camins d’inserció laboral per superar 
situacions d’exclusió.

• Suport a habitatges temporals d’in-
clusió social: projectes que ofereixen un 
servei de residència temporal a persones 
soles i sense entorn, dones víctimes de la 
violència de gènere i persones amb greus 
problemes socials o familiars, a més d’un 
seguiment de cada cas per facilitar la su-
peració de les dificultats dels beneficiaris.

• Interculturalitat i cohesió social: 
projectes que afavoreixen les relacions 
entre persones de cultures diferents i que 
ofereixen mediació social intercultural.

• Foment del voluntariat: projectes 
d’acollida, formació i integració de perso-
nes voluntàries a les entitats socials i de 
millora de la gestió dels grups de volun-
tariat.

• Projectes d’acció social: iniciatives 
de promoció de la salut, la igualtat de 
gènere i l’educació en valors, així com de 
millora de la qualitat de vida de persones 
amb problemes de salut física o mental.

• Ajuts a activitats culturals d’impacte 
social: iniciatives de promoció d’activitats 
vinculades a les arts plàstiques, la foto-
grafia, la música, la literatura i les arts 
escèniques com a recurs de desenvolupa-
ment personal i d’inclusió social, així com 
de foment del paper actiu dels col·lectius 
participants i dels professionals del món de 
la cultura en activitats de caràcter social.

L’Obra Social ”la Caixa” col·labora en projectes que afavoreixen les relacions entre 
persones de cultures diferents
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Programes educatius 

Programes educatius

La inversió en educació és fona-
mental per a la societat, ja que els 
avenços en aquest camp contribuei-
xen a millorar el nivell de progrés i 
benestar social. D’acord amb aquesta 
convicció, l’Obra Social ”la Caixa” 
desenvolupa des dels seus orígens 
diversos programes educatius amb la 
finalitat de donar suport a l’avenç del 
coneixement. El 2009, l’Obra Social ha 
dedicat 28,9 milions d’euros a iniciati-
ves educatives.

Beques  

Les diferents convocatòries de beques de 
l’Obra Social contribueixen a la formació 
dels joves, un dels col·lectius prioritaris de 
l’entitat, fomenten la igualtat d’oportuni-
tats educatives; i afavoreixen la formació 
de professionals excel·lents per beneficiar 
d’aquesta manera tota la societat.

De la mateixa manera que l’any anterior, 
el 2009 s’han convocat beques per a 
estudis de màster a Espanya, estudis 
de postgrau a l’estranger, pràctiques 
de periodisme i estudis de doctorat en 
biomedicina. 

Estudis Socials 

Una altra de les iniciatives de l’Obra 
Social ”la Caixa” per impulsar la gene-
ració de coneixement en l’àmbit de les 
ciències socials és la col·lecció d’Estudis 
Socials, que té com a objectiu analitzar 
les transformacions socials, tecnològi-
ques, mediambientals i de salut pública 
a la societat contemporània, promovent 
la reflexió i el debat al voltant d’aquestes 
transformacions.

En aquesta col·lecció, s’han publicat un 
total de 27 títols. El 2009 s’han presentat 
tres obres:

• La Formació Professional a Espanya. 
Cap a la societat del coneixement, que 
assenyala la importància de modernitzar 
la formació professional amb la finalitat 
d’adaptar l’oferta a les necessitats del 
mercat laboral.

• Esport, salut i qualitat de vida, que 
adverteix del sedentarisme creixent de 
la societat espanyola i reivindica l’esport 
com a font de salut.

• La població rural d’Espanya. Dels dese-
quilibris a la sostenibilitat social, que ex-
posa les conseqüències dels desequilibris 
demogràfics a les àrees rurals espanyoles.

A més, per primera vegada, el 2009 s’ha 
convocat el Premi ”la Caixa” de Ciències 
Socials, dotat amb 40.000 euros. En el 
marc d’aquest certamen, es premiaran 
investigacions de rigor científic i acadèmic 
sobre la realitat social espanyola i es con-
tribuirà a la seva divulgació mitjançant la 
seva publicació en la col·lecció d’Estudis 
Socials de l’Obra Social ”la Caixa”.

Lliurament de les beques de 2008 per cursar estudis de màster a universitats espanyoles 
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Beques nacionals, internacionals, de periodisme i d’estudis de doctorat en biomedicina

L’Obra Social ”la Caixa” està conven-
çuda que invertir en educació és una 
de les bases principals per assolir els 
nivells més alts de progrés i benestar 
social. Per aquest motiu, des del 1982, 
l’entitat convoca un programa de 
beques orientat a ajudar els estudiants 
a ampliar la seva formació acadèmica a 
les millors universitats, tant d’Espanya 
com de l’estranger.

• L’objectiu del programa de Beques de 
l’Obra Social ”la Caixa” és col·laborar 
en la formació dels millors professionals 
perquè, d’aquesta manera, en resulti 
beneficiada tota la societat.

• La dotació econòmica, el nombre 
de beques convocades, els serveis que 
s’ofereixen als estudiants abans, durant 
i després de gaudir la beca, i la diversitat 
de les disciplines subvencionades fan que 
el programa de beques de ”la Caixa” es 
trobi entre els millors del món.

• El 2009 s’han concedit:
•  100 beques per a estudis de màster 
a Espanya.

•  121 beques per a estudis de post-
grau a l’estranger.

•  15 beques per a pràctiques de perio-
disme.

•  40 beques per a estudis de doctorat 
en biomedicina.

Beques per a estudis de màster  
a Espanya

Definició
Programa de beques per cursar un màs-
ter oficial en qualsevol universitat o cen-
tre d’ensenyament superior d’Espanya.
Actuació
Fomentar la mobilitat i proporcionar el 
suport i els recursos necessaris perquè els 
estudiants puguin cursar el màster més 
adequat a la seva capacitat i potencial i 
perquè n’obtinguin el màxim profit.
Dotació de les beques
Matrícula del màster, assignació mensual 
i dotació inicial per a despeses de viatge i 
instal·lació.
Nombre de beques
100.

Beques per a estudis de postgrau 
a l’estranger

Definició
Programa de beques per cursar estu-
dis de postgrau a qualsevol universitat 
o centre d’ensenyament superior dels 
Estats Units, Alemanya, França, Gran Bre-
tanya, el Canadà, o estudis de Direcció 
d’Empresa a la Xina o l’Índia.
Actuació
Fomentar la mobilitat i donar la primera 
oportunitat de realitzar estudis de postgrau 
a l’estranger.
Dotació de les beques
Bitllet d’anada i tornada en avió, matrícu-
la de la universitat, assignació mensual, 
dotació inicial per a despeses d’instal·lació, 
assegurança de malaltia, curs d’orientació 
acadèmica, cost de sol·licituds d’admissió en 
universitats del país, costos de visat.
Nombre de beques
121.
Països
Estats Units: 40 beques.
Alemanya: 20 beques.
França: 20 beques.
Gran Bretanya: 20 beques.
Canadà: 10 beques.
Xina: 8 beques.
Índia: 3 beques.

Beques per a pràctiques  
de periodisme

Definició
Programa de beques adreçat a alumnes 
del darrer curs de Ciències de la Informa-
ció (branca de Periodisme) per realitzar 
dos anys de pràctiques formatives.
Actuació
Treball en pràctiques a les delegacions de 
les comunitats autònomes de l’Agència 
Efe durant el primer any i a les delegacions 
internacionals durant el segon.
Dotació de les beques
Assignació mensual i ajut per a desplaça-
ments.
Nombre de beques
15.

 
«El meu somni, desenvolupar productes 
que ajudin a millorar la qualitat de vida 
de les persones.»

Patxi, 29 anys, va gaudir d’una beca de 
”la Caixa” per estudiar un màster en 
Investigació Clínica. 
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Beques per a estudis de doctorat  
en biomedicina

Definició
Programa de beques adreçat a estudiants 
de tot el món per cursar un doctorat en 
investigació biomèdica en quatre centres 
espanyols.
Actuació
Afavorir l’assentament dels millors joves 
investigadors en biomedicina dins de la 
comunitat científica d’Espanya.
Dotació de les beques
Assignació mensual, dotació anual equi-
valent a una mensualitat per a despeses 
de viatge, instal·lació i assistència a 
seminaris.
Nombre de beques
40.

• L’Obra Social ”la Caixa” ha lliurat el 
2009 les 40 beques de la segona promo-
ció d’estudiants internacionals d’aquest 
programa, gràcies al qual cadascun dels 
següents centres espanyols incorpora 
aquest any deu joves investigadors: 
el Centre Nacional d’Investigacions 
Oncològiques Carlos III (CNIO), el Centre 
Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), 
el Centre de Regulació Genòmica (CRG) 
i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB). 
Aquestes beques, amb una durada de 
quatre anys, estan adreçades a estu diants 
de tot el món.

• La dotació econòmica dels ajuts i 
l’excel·lència científica dels centres espa-
nyols on es desenvolupen els doctorats 
fan possible que aquest programa pugui 
competir amb les millors beques predoc-
torals del món en l’àmbit de la biomedicina.

• Aquestes beques afavoreixen la inte-
gració científica al nostre país dels millors 
joves investigadors en biomedicina del 
món sigui quina sigui la seva procedència. 
Amb això, la ciència biomèdica espanyola 
disposa d’un nou recurs per mantenir-se 
en un nivell de lideratge internacional.

”la Caixa” ofereix beques per a estudis de doctorat en biomedicina 
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Programes de ciència, recerca i medi ambient

Els programes de ciència, recerca  
i medi ambient de l’Obra Social  
”la Caixa” contribueixen a l’avenç del 
coneixement científic i la seva divul-
gació, a la sensibilització ciutadana a 
favor de la conservació de la nostra 
biodiversitat i a la preservació dels eco-
sistemes més valuosos del nostre país.

El 2009, l’entitat ha destinat 63 milions 
d’euros a l’impuls d’iniciatives mediam-
bientals, científiques i de recerca. El pro-
grama Conservació d’espais naturals i 
reinserció social contribueix al manteni-
ment dels ecosistemes més valuosos del 
nostre país mitjançant diverses actuacions 
de preservació de l’entorn. ”la Caixa” 
a favor del mar, per la seva banda, se 
centra en la divulgació del coneixement 
científic marí i en la sensibilització medi-
ambiental. Juntament amb això, l’Obra 
Social ”la Caixa”, convençuda que l’im-
pacte de la ciència en la vida quotidiana 
creix a passes de gegant, desenvolupa 
una labor important a l’apartat de la 
divulgació científica. 

Als Museus de la Ciència CosmoCaixa 
de Barcelona i Madrid, l’entitat promou 
exposicions permanents i temporals que 
desgranen una gran varietat de temes 

d’actualitat, des de l’evolució biològica 
fins al canvi climàtic. 

L’Obra Social també organitza mostres 
itinerants per tota la geografia espa-
nyola amb la finalitat de contribuir a  
la divulgació i sensibilització social sobre 
temes científics i mediambientals. El 
2009, han estat 16 les exposicions itine-
rants exhibides a 98 ciutats espanyoles. 
Entre elles, les relacionades amb la ciència 
són: I després fou... la forma!; Neolític: 
de nòmades a sedentaris; Orígens. Cinc 
fites en l’evolució humana; Objectiu 
Volar!; Ficar-hi el nas. Essències i fragàn-
cies naturals; Humans. Els primers po-
bladors; Paisatges neuronals; Mart-Terra. 
Una anatomia comparada; Sedentaris i Hi 
havia una vegada... la parla!; a més de les 
mediambientals: Energia. Mou-te per un 
futur sostenible, El mont canari i El bosc.

Una iniciativa important l’any 2009 ha 
estat l’Expedició Pol Sud Sense Límits: 
Obra Social ”la Caixa”, una aventura 
que ha aconseguit per primera vegada a 
la història que un grup de persones amb 
discapacitats físiques hagi recorregut 
250 quilòmetres per la planura antàrtica. 
L’objectiu ha estat, a més de mostrar la 
capacitat de les persones discapacitades, 

recollir mostres per analitzar la incidència 
del canvi climàtic al continent antàrtic. 
«Realment, les darreres tres hores han 
transcorregut com un somni. En arribar 
al Pol Sud l’emoció es va desbordar. Les 
nostres famílies, equip, col·laboradors, 
amics, l’Obra Social ”la Caixa”, tots van 
arribar al Pol Sud allotjats als nostres 
cors», comenta en Jesús Noriega, un dels 
expedicionaris, discapacitat per la manca 
d’una mà.

El 2009, l’Obra Social ha completat la 
posada a disposició de totes les comu-
nitats autònomes d’una Unitat Mòbil 
dotada amb la tecnologia necessària per 
a la gestió de situacions d’emergència. 
Aquest equipament, un autèntic «camió 
intel·ligent», disposa de tots els recursos 
necessaris per crear un entorn d’infor-
mació, coordinació i logística útil tant en 
operacions preventives de Protecció Civil 
com en supòsits d’emergència.

La inversió per part de l’entitat financera 
per al lliurament als governs regionals de 
cadascun d’aquests vehicles ha estat d’un 
milió d’euros per equipament.

Expedició Pol Sud Sense Límits: Obra Social ”la Caixa”
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Ciència 

El programa de divulgació científica 
presenta exposicions i activitats que 
apropen el coneixement científic al 
ciutadà i promouen canvis d’actitud 
positius cap al medi ambient.

CosmoCaixa Barcelona

Dades
Inaugurat l’any 2004.
30.000 m2.
2.082.154 visites.
752.981 visitants.
Emplaçament
Isaac Newton, 26, Barcelona.
Instal·lacions
4 espais d’exposicions temporals.
7 aules i sales polivalents.
Auditori.
Àgora.
Plaça de la ciència.
Exposicions i espais permanents
El bosc inundat.
El mur geològic.
La sala de la matèria.
Planetari i estació meteorològica.
Clik i Flash.
Planetari bombolla.
Toca, toca!

• CosmoCaixa Barcelona constitueix un 
referent internacional en temes de divul-
gació científica, ja que ofereix una exten-
sa programació d’exposicions temporals i 
permanents, tallers, conferències, cursos 
i debats sobre ciència en els quals parti-
cipen investigadors de renom de tot el 
món. Les seves activitats es renoven cada 
quatre mesos i s’organitzen al voltant de 
les propostes expositives i dels esdeveni-
ments científics nacionals i internacionals 
més rellevants del moment.

• Inaugurat l’any 2004, aquest museu 
de la ciència de l’Obra Social ”la Caixa” 
apropa el coneixement científic a públics 
de totes les edats –gent gran, famílies, jo-
ves, infants– i de tots els nivells formatius.

• L’oferta educativa de CosmoCaixa es 
basa en la innovació constant tant dels 
recursos pedagògics com dels formats de 
les activitats. A més de visites guiades, el 
centre programa tallers, itineraris, lliçons 
de ciència, teatre científic i conferèn-
cies per a escolars, iniciatives molt ben 
valorades per la comunitat educativa. 
CosmoCaixa Barcelona és un museu en 
el qual el visitant fa servir tots els seus 
sentits, participa, juga, aprèn i, sobretot, 
es diverteix.

• El 2009, CosmoCaixa Barcelona ha cele-
brat el seu cinquè aniversari amb un ampli 
ventall d’activitats sobre astronomia.

Exposicions temporals

•  Tecnologia comparada. Tresors inèdits 
de la ciència precolombina. Del 28 
d’octubre de 2008 al 13 de setembre   
de 2009.

•  Nombr3s de bona família. Del 16 de 
juliol de 2008 al 18 d’abril de 2010.

•  Parlem de drogues. Del 15 de gener 
de 2009 al 31 de gener de 2010.

•  Darwin observador. Del 21 d’octubre 
de 2009 al 15 de novembre de 2010.

•  Abracadabra, il·lusionisme i ciència. 
Del 19 de novembre de 2009 al març 
de 2011.

Cicles de conferències, debats  
i cursos de divulgació científica

•  Cicle de conferències Avui parla… 
Ciència i ciutadà, en col·laboració amb 
l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP), amb els conferen-
ciants Manel Esteller i Roderic Guigó.

•  Misteris del Cosmos. Tres preguntes 
no resoltes sobre l’Univers, cicle de 
conferències en col·laboració amb 
l’Institut de Ciències de l’Espai.

•  VIII Congrés internacional sobre recer-
ca en didàctica de la ciència. 

•  Jornada científica. Cèl·lules mare: un 
debat sobre el futur de la biomedici-
na amb els conferenciants Jonathan 
Moreno i Juan Carlos Izpisúa.

CosmoCaixa Barcelona
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CosmoCaixa Madrid

Dades
Inaugurat l’any 2000.
11.000 m2.
1.133.471 visites.
295.194 visitants.
Emplaçament
Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas  
(Madrid).
Instal·lacions
3 sales d’exposicions.
4 aules i sales polivalents.
Sala d’actes / Auditori.
Exposicions i espais permanents
La sala de la matèria.
Planetari bombolla.
Toca, toca!
Clik dels nens.
Planetari digital.
Explora els cinc sentits.

• Exposicions, conferències, projeccions, 
tallers o visites guiades són algunes de les 
opcions que ofereix CosmoCaixa Madrid, 
un museu compromès amb la divulgació 
científica on també tenen cabuda adults, 
joves, infants, gent gran, professors, estu-
diants i científics.

• Des de la seva inauguració a 
Alcobendas l’any 2000, aquest centre de 
l’Obra Social ”la Caixa” ha aconseguit 
que moltes persones, sobretot els més 
joves, deixin de considerar la ciència com 
una disciplina complicada, aliena i avor-
rida. El seu èxit es basa en la participació 
i experimentació del visitant amb els 
conceptes científics que s’hi transmeten. 
CosmoCaixa Madrid és, abans de tot, un 
centre interactiu.

• El nombre de visitants de CosmoCaixa 
Madrid ha anat augmentant fins a assolir 
1.133.471 visites el 2009. 

 

CosmoCaixa Madrid

Exposicions temporals

•  Comprendre per sobreviure: el clima. 
Del 26 de juny de 2009 al 12 de juny 
de 2011.

•  Mart-Terra, una anatomia comparada. 
Del 6 d’agost de 2008 al 15 de maig 
de 2009.

•  Paisatges neuronals. Del 17 de juny  
de 2008 al 17 de maig de 2009.

•  Visca la diferència! El tresor més valuós 
dels últims mil milions d’anys. Del 7 
de novembre de 2008 al 31 de gener 
de 2010.

Cicles de conferències, debats  
i cursos de divulgació científica

•  Cicle de conferències Al voltant del 
Sol. El nostre estel des de deu punts 
de vista, impartides per Fred Espenak 
i Paal Breke.

•  Com, quant i per què. El canvi climàtic 
i les seves conseqüències, conferèn-
cies a càrrec de Fernando Valladares i 
Josep Enric Llebot.

•  Cicle de conferències El ritme de la 
vida: evolució i diversitat biològica, 
amb els ponents Michael Coates i 
Charles Godfray.

•  Curs d’Iniciació a l’astronomia.
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Recerca

Des de 1995, l’Obra Social ”la Caixa” 
promou la recerca científica amb 
l’objectiu de donar suport al desenvo-
lupament de la ciència i, per extensió, 
a l’avenç del coneixement i el benestar 
de les persones.  

• Dins d’aquest àmbit, el 2009 s’ha posat 
en marxa RecerCaixa, un nou programa, 
fruit de la col·laboració entre ”la Caixa” 
i l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP), per donar impuls a la 
recerca a Catalunya. RecerCaixa té dos 
objectius fonamentals: fer costat als pro-
fessionals que investiguen a les universi-
tats i centres de recerca catalans i atreure 
investigadors de tot el món que donin 
suport als projectes més innovadors. La 
inversió per part de ”la Caixa” en aquest 
projecte serà de 9 milions d’euros fins a 
l’any 2014.

• Tot constatant el compromís de l’Obra 
Social ”la Caixa” amb la promoció de 
la recerca científica, el 2009 també s’ha 
inaugurat el Centre WIDER-Barcelona 
(World Institute for Digestive Endoscopy 
Research in Barcelona), dirigit pel doctor 
Josep Ramon Armengol-Miró en el marc 
de la Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron (FIR-HUVH). En 
els propers 5 anys, ”la Caixa” destinarà 
10 milions d’euros a aquest centre, que 
promourà l’avenç de la cirurgia endoscò-
pica a través d’orificis naturals. Aquesta 
tècnica evita les incisions i assegura menys 
infeccions i una recuperació més ràpida i 
menys dolorosa.

Acte d’inauguració del Centre WIDER impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya a l’Hospital Vall d’Hebron 

• D’altra banda, des de 1995, l’Obra 
Social col·labora amb la investigació bio-
mèdica en diversos centres. El laboratori 
IrsiCaixa de l’Hospital Germans Trias 
Pujol de Badalona, en el qual l’entitat hi 
ha invertit 1 milió d’euros el 2009, s’ha 
convertit en un centre de referència en la 
recerca de la sida a nivell mundial. 

• A més, ”la Caixa” dóna suport al 
Centre Nacional d’Investigacions 
Cardiovasculars de Madrid (CNIC) 
dirigit pel doctor Valentí Fuster, als pro-
grames de recerca de l’Institut d’Inves-
tigació Oncològica de l’Hospital Vall 
d’Hebron (VHIO) dirigit pel doctor Josep 
Baselga i al Centre BarcelonaBeta-
Barcelona Research Complex for 
Better Aging.
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Medi ambient

El programa de medi ambient fomen-
ta el respecte a l’entorn i promou ac-
tuacions per a la conservació d’espais 
naturals al medi marí i terrestre.

Conservació d’espais naturals  
i reinserció social

Definició
El programa, fruit de convenis amb les 
comunitats autònomes i les diputacions 
locals, té un doble objectiu: contribuir 
a la millora i manteniment dels espais 
naturals i promoure la inserció laboral de 
les persones desfavorides.
Actuació
Restauració d’àrees degradades, protecció 
d’espais fluvials i formacions de ribera, 
prevenció d’incendis i millora dels hàbi-
tats i paisatges naturals; preservació de 
la biodiversitat, foment de la investiga-
ció i difusió dels valors mediambientals; 
potenciació del teixit econòmic i impuls a 
la formació laboral de la població local als 
municipis que integren els espais naturals. 
La potenciació d’actuacions que ajudin a 
minimitzar els efectes del canvi climàtic o 
la implementació d’accions encaminades 
a la utilització d’energies renovables.
Àmbit
Tot el territori espanyol.
Beneficiaris
Persones en situació o risc d’exclusió 
social, preferentment persones amb 
discapacitat psíquica o física, malalts 
mentals, exinterns en centres penitencia-
ris, exdrogoaddictes, immigrants, aturats 
de llarga duració i dones en situació 
extrema.
Col·laboradors
Comunitats autònomes i diputacions 
catalanes i basques. 
Nombre de beneficiaris el 2009
1.869 persones en risc d’exclusió social.
Nombre de projectes el 2009
292.

 
«La muntanya em crida. M’agradaria ser 
guarda forestal...»

Tolo, 19 anys, jardiner amb una 
discapacitat intel·lectual.

Conservació d’espais naturals  
i reinserció social

Amb el programa Conservació  
d’espais naturals i reinserció social, 
l’Obra Social ”la Caixa” brinda a 
persones que pertanyen a col·lectius 
desfavorits l’oportunitat d’integrar-se 
socialment i laboralment mitjançant 
el desenvolupament d’accions de 
protecció i conservació dels espais 
naturals més valuosos del nostre país.

• Aquesta iniciativa es va posar en marxa 
l’any 2005 amb la signatura d’un primer 
conveni amb la Diputació de Barcelona 
i, actualment, l’Obra Social té convenis 
vigents amb totes les comunitats autòno-
mes espanyoles. El 2009 han estat reno-
vats la majoria de convenis. Els restants 
s’acabaran de renovar el 2010. Cal desta-
car que durant aquests anys s’ha actuat 
en la majoria de parcs nacionals i naturals 
del territori espanyol.

• Les línies d’actuació se centren no 
només en la conservació dels entorns 
naturals (hàbitats forestals, espais fluvials, 
maresmes, formacions de ribera, àrees 
degradades, etc.), sinó també en la pre-
venció d’incendis, la millora de la xarxa 
d’infraestructures, la preservació de la bi-
odiversitat, l’adequació d’espais per facili-
tar l’accés a persones amb discapacitat. 

• A més, el programa contribueix a refor-
çar tant el teixit econòmic de les localitats 
ubicades en enclavaments de gran valor 
natural com la formació de la població 
local.

• A l’apartat d’accions de divulgació i 
sensibilització, l’Obra Social ”la Caixa” i 
la Diputació de Barcelona han presentat 
el 2009 el llibre Els enzinars, inclòs dins 
d’una col·lecció de quinze manuals de 
gestió d’hàbitats, que exposa i divulga 
experiències per millorar la gestió dels 
boscos, rius i espais oberts. 
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• Per citar algunes de les iniciatives im-
pulsades en el marc del programa de 
conservació d’espais naturals, l’Obra 
Social ha donat suport aquest any a:
•  La rehabilitació de tretze fonts del 
Parc Natural de Collserola (Barcelona)

•  La reforestació de l’àrea afectada per 
l’incendi a La Palma (Illes Canàries)

•  La recuperació dels maresmes de 
Barbate (Andalusia)

•  La creació de brigades forestals per 
executar tasques de millora i mante-
niment del medi natural a totes les 
Illes Balears

•  La restauració d’hàbitats de gran sen-
sibilitat al Parc Natural de Somiedo 
(Astúries)

•  La creació d’un viver de plantes 
autòctones i un hort ecològic per a la 

El programa promou la inserció laboral de les persones desfavorides

formació de col·lectius en risc d’ex-
clusió social en la restauració d’espais 
ambientals degradats a Tarragona

•  L’eliminació de plantes invasores en 
diferents platges de la costa càntabra

•  La millora energètica i la disminució 
de la contaminació lumínica en la 
Xarxa d’Espais Naturals de Castella 
i Lleó

•  L’elaboració del Mapa de Radiac-
tivitat Ambiental de la Comunitat 
d’Aragó

•  L’estudi de la resposta de l’adaptació 
de la vegetació prepirenaica enfront 
del procés de canvi climàtic d’Aragó

•  La realització d’itineraris sensorials 
adaptats per a discapacitats visuals  
al Parc Nacional d’Aigüestortes (Ca-
talunya)

•  La restauració de la torbera de Belate 
(Navarra) 

•  La correcció hidrològica i forestal del 
vessant del Castell de Lorca (Múrcia)

•  La restauració de la llacuna d’Hervías 
per a l’ús públic a La Rioja

•  La restauració ambiental de l’aboca-
ment incontrolat de residus a Eslida 
(Castelló)

•  La senyalització interpretativa de 
senders i rutes al Parc Natural de 
Las Lagunas de Ruidera a Castella-la 
Manxa. 

• En total, el 2009 s’han dut a terme 292 
projectes en els quals hi han participat 
1.869 persones de col·lectius socialment 
desfavorits.
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”la Caixa” a favor del mar

Els nostres mars compten amb un 
dels índexs mundials més grans de 
biodiversitat, però moltes de les 
nostres espècies marines estan cata-
logades com a espècies en greu perill 
d’extinció. L’Obra Social ”la Caixa”, 
conscient de la importància de la 
biodiversitat marina, desenvolupa 
el programa ”la Caixa” a favor del 
mar amb la finalitat de contribuir a la 
sensibilització i a la conservació dels 
ecosistemes més valuosos del litoral 
peninsular i de les illes.

”la Caixa” a favor del mar

Definició
Conjunt d’actuacions per preservar els 
ecosistemes del litoral espanyol i de les 
illes mitjançant el rescat i la recuperació 
d’espècies marines en perill d’extinció, la 
investigació sobre l’estat dels ecosistemes 
i la sensibilització mediambiental.
Actuació
La ruta del Vell Marí per al rescat, la 
investigació i la divulgació d’espècies i 
ecosistemes marins amenaçats; campanya 
Carboocean per analitzar la importància 
dels oceans com a fonts i embornals de 
CO2; elaboració d’un mapa acústic submarí 
del litoral espanyol per conèixer els nivells 
de contaminació acústica i els seus efectes 
en els ecosistemes i organismes marins.
Àmbit
Tot el litoral espanyol.
Nombre de visites el 2009
13.875 visites.

• Una de les principals línies d’actuació 
del programa ”la Caixa” a favor del 
mar és La ruta del Vell Marí, desenvolu-
pada conjuntament amb la Fundació per 
a la Conservació i Recuperació d’Animals 
Marins (CRAM). El projecte disposa d’un 
veler científic, el Vell Marí, que recorre 

el litoral peninsular i les illes tot desen-
volupant projectes d’investigació i rescat 
d’espècies marines amenaçades, i d’una 
aula mòbil que es converteix en una pla-
taforma de divulgació oberta a tots. Aquí, 
biòlegs especialitzats en educació ambien-
tal guien els visitants a través dels fons 
marins més característics del nostre país 
mitjançant un audiovisual, una aplicació 
multimèdia i unes ulleres de simulació. 

• Les accions de conservació i recerca 
se centren en campanyes d’estudi sobre 
grups zoològics, botànics, ecosistemes i 
comunitats especialment sensibles per a 
la sostenibilitat dels ecosistemes marins. 

• Les activitats educatives i de divulgació 
del programa traslladen a la societat els 
coneixements obtinguts en les accions de 
conservació i investigació amb la finalitat 
d’estimular actituds sostenibles. Entre 
aquestes activitats s’inclou la visita de 
grups escolars al Vell Marí i es mostren 
tots els equips i tecnologies utilitzats. 
El 2009, el Vell Marí ha visitat 25 ports: 

Barcelona, Badalona, Blanes, Tarragona, 
Castelló, València, Alacant, Eivissa, 
Mallorca, Menorca, Cartagena, Almeria, 
Màlaga, Marbella, Barbate, Cadis, Sevilla, 
Huelva, Sant Sebastià, Santander, Gijón, 
A Coruña, Vigo, Las Palmas de Gran 
Canaria i Santa Cruz de Tenerife. A més, 
aquest any 2009 l’activitat educativa s’ha 
desenvolupat també fora del veler, con-
cretament a hospitals i centres escolars 
mitjançant tallers pedagògics a Madrid, 
Burgos, Saragossa i Lleida. 

• La principal novetat del programa  
”la Caixa” a favor del mar el 2009 ha es-
tat la posada en marxa d’una nova cam-
panya mediambiental que, inclosa dins 
del projecte europeu Carboocean de la 
Universitat de la Laguna, ha recollit mos-
tres d’aigua per tot el litoral espanyol i les 
illes. L’objectiu de la campanya ha estat 
desvetllar les relacions entre l’atmosfera 
i els oceans i el CO2, així com avaluar la 
viabilitat de mars i oceans com a fonts i 
embornals de carboni (CO2).

La Ruta del Vell Marí preserva els ecosistemes del litoral espanyol
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Programes culturals

El 2009 s’han destinat 59,6 milions 
d’euros als programes culturals de 
l’Obra Social ”la Caixa”, que es pro-
jecten i desenvolupen amb objectius 
divulgatius per aconseguir un abast 
social més gran. La seva finalitat és 
fomentar en la societat hàbits de 
consum cultural que repercuteixin 
en una millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans. En aquest sentit, 
les diferents iniciatives culturals de 
l’entitat apropen l’art, la música, el 
teatre o les humanitats a tot tipus 
de públics, però molt especialment a 
persones que no tenen la possibilitat 
o el costum de freqüentar museus, 
teatres o sales de concerts. Es tracta, 
en definitiva, de promoure la cultura 
com a motor social i eina de creixe-
ment personal.  

Dos nous centres CaixaForum

Amb aquesta finalitat, ”la Caixa” ha 
creat i impulsat un nou model de centre 
sociocultural, el CaixaForum, un espai 
d’accés gratuït obert a tota la societat en 
el qual s’ofereixen activitats relacionades 
amb els diferents àmbits de la cultura. Els 
centres CaixaForum mantenen durant tot 
l’any una programació estable d’activitats 
culturals que es renova periòdicament i es 
caracteritza per la transversalitat. A més, 
aquests centres alberguen la Col·lecció 
d’Art Contemporani de l’Obra Social 
”la Caixa”, que compta amb més de 700 
obres i constitueix un referent del col-
leccionisme internacional.

L’any 2009, l’Obra Social ha presentat els 
projectes per a la construcció de dos nous 
centres, CaixaForum Saragossa, previst 
per al 2012, i CaixaForum Sevilla. Aquest 
darrer permetrà la conversió de les Reales 
Atarazanas de la ciutat andalusa en un 
innovador centre cultural l’obertura del 
qual es preveu per al 2015. Aquests 
dos centres se sumaran als ja existents a 
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Girona, Lleida i Tarragona.

Una oferta cultural àmplia

L’Obra Social organitza exposicions 
itinerants i concerts fora del seus cen-
tres, a escenaris i espais culturals de 
tota Espanya. Entre aquestes iniciatives 
destaca el programa Art al carrer, que 
instal·la obres clau de l’escultura moder-
na i contemporània als espais públics més 
referencials de les ciutats.

La programació cultural de l’Obra Social 
”la Caixa” es desenvolupa principalment 
al voltant de quatre grans àmbits: les 
exposicions, les humanitats, la música i el 
teatre. El programa d’humanitats abor-
da el pensament clàssic i contemporani, 
la literatura, el cinema, la història, les arts 
plàstiques i les arts escèniques. Pretén 
aprofundir en les arrels de la cultura i 
fomentar el debat sobre les grans trans-
formacions socials. A més, l’Obra Social 
ofereix un programa de música que 
pretén generar cohesió social i afavorir la 
interculturalitat. L’art dramàtic és el pro-
tagonista de CaixaEscena, un programa 
que aposta per les possibilitats educati-
ves de les arts escèniques entre els joves 
estudiants de secundària. La importància 
de l’educació artística en les successives 
etapes de l’aprenentatge és àmpliament 
reconeguda. En el cas concret del teatre, 
en ell coincideixen factors i valors de 
caràcter instrumental, expressiu i de con-
vivència que el converteixen en un eficaç 
argument tant en l’àmbit individual com 
en el col·lectiu. A través de CaixaEscena, 
l’Obra Social facilita assessorament con-
tinu, recursos especialitzats i tècnics a 
tots aquells centres escolars que treballin 
el teatre com a eina per a la formació en 
valors. La conceptualització del progra-
ma s’orienta a incentivar la creativitat, a 
estimular la capacitat d’expressió i al fo-
ment de la participació dels alumnes des 
d’un esperit contributiu i no competitiu. 
Durant el curs 2008-2009 el programa 
s’ha implementat en totes les comunitats 
autònomes i hi han participat 591 grups 
escolars amb un total de 12.749 alumnes, 
1.232 representacions i 152.651 bene-
ficiaris.

Col·laboracions a favor de l’art 

Una de les novetats promogudes el 2009 
per l’Obra Social ”la Caixa” dins de l’àm-
bit cultural ha estat l’establiment de con-
venis de col·laboració amb el Museu del 
Prado de Madrid i el Museu del Louvre 
de París. El programa ”la Caixa”. El 
Museu del Prado. L’art d’educar, iniciat 
el curs 2009-2010, impulsa la realització 
de visites dinamitzades a la millor pina-
coteca espanyola per a grups escolars de 
primària i secundària. Per la seva banda, 
el conveni de col·laboració amb el 
Museu del Louvre permetrà els propers 
anys l’exhibició d’obres procedents del 
Louvre als diversos CaixaForum. Entre les 
exposicions previstes, destaquen la prime-
ra gran retrospectiva a Espanya del pintor 
romàntic Eugène Delacroix i mostres de 
caràcter arqueològic sobre Aràbia Saudita 
i les civilitzacions sumèria i copta.

Una altra línia nova posada en marxa el 
2009 conjuntament amb la Generalitat 
de Catalunya, ha estat un programa per a 
la recuperació de monuments catalans de 
gran interès patrimonial. En aquest pro-
grama s’enquadra el projecte Romànic 
obert, l’objectiu del qual és la revisió, 
millora i prevenció del llegat patrimonial 
del romànic català. La iniciativa comprèn 
la restauració i millora de 74 monuments 
i elements romànics, així com la difusió 
del seu valor artístic i patrimonial. Una 
altra iniciativa relacionada amb aquesta 
nova línia és el conveni de col·laboració 
per a la rehabilitació de nou bodegues 
cooperatives de gran valor arquitectò-
nic de Catalunya.
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CaixaForum Barcelona

CaixaForum Barcelona

Dades
Inaugurat l’any 2002. 
12.000 m2.
1.573.201 visites.
782.493 visitants.
Emplaçament
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8, 
Barcelona. 
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.

• Més d’un milió i mig de persones de 
totes les edats han assistit durant el 2009 
a les diverses activitats i exposicions or-
ganitzades a CaixaForum Barcelona, el 
centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa” 
ubicat a l’antiga fàbrica Casaramona 
(obra de Puig i Cadafalch), joia de l’arqui-
tectura modernista industrial. Des de la 
seva inauguració, CaixaForum s’ha con-
solidat com un dels espais culturals més 
concorreguts i dinàmics de la ciutat. 

• L’ objectiu principal dels programes 
de CaixaForum Barcelona és apropar la 
cultura a la societat. Durant el 2009, el 
centre ha ofert una programació extensa 
d’activitats per a tots els públics, entre 
les quals s’hi han inclòs exposicions d’art 
de diferents èpoques, civilitzacions i dife-
rents especialitats (pintura, arquitectura, 
fotografia...). Al seu voltant, CaixaForum 
ha organitzat activitats complementà-
ries, visites comentades per al públic en 
general i concertades per a grups, visites 
preparades per a persones amb dificultats 
auditives, i cafès tertúlia per a gent gran. 
Els programes d’humanitats, música, 
cooperació internacional, activitats edu-
catives, familiars i multimèdia han ofert 
nombroses activitats en diferents formats: 

concerts, espectacles d’arts escèniques, 
debats i conferències, cicles de literatura i 
pensament, projeccions de cinema, cursos 
i tallers. 

• D’entre totes les exposicions organitza-
des, la més concorreguda del 2009 ha es-
tat la dedicada a l’artista català Joaquim 
Mir, que va assolir les 130.000 visites, 
seguida de la dedicada a l’arquitecte 
Richard Rogers que en va rebre més de 
120.000. També han destacat les mostres 
retrospectives dedicades al pintor fauvis-
ta Maurice de Vlaminck, a l’arquitecte 
Andrea Palladio i a «Els mons de l’Islam», 
amb gairebé 100.000 visitants cadascuna 
d’elles. Mereixen una menció especial 
les exposicions que han mostrat peces 
de la Col·lecció d’Art Contemporani de 
la Fundació ”la Caixa”, una de les més 
importants de l’estat espanyol, a les quals 
han assistit gairebé 300.000 visitants. 

• En l’àmbit de la fotografia, destaquem 
l’exhibició dels treballs guardonats a la 
darrera edició de FotoPres ”la Caixa”09.

Exposicions 

•  Palladio, l’arquitecte (1508-1580)
•  Cambodja, terra d’esperança
•  Col·lecció d’Obra Gràfica de la Funda-
ció ”la Caixa”. Signe, espai, temps

•  Comerç Just: una història, un producte
•  El mar de Barceló a la sala dels drets 
humans i de l’aliança de civilitzacions 
de l’ONU a Ginebra

•  El pa dels àngels. Col·leccions de la 
Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca 
Giordano

•  Figuracions. Col·lecció d’Art Contem-
porani de la Fundació ”la Caixa”

•  FotoPres ”la Caixa” 09
•  Joaquim Mir. Antològica (1873-1940)
•  La mirada de l’artista: Luis Gordillo. 
Cosmètica dogmàtica. Col·lecció d’Art 
Contemporani de la Fundació  
”la Caixa”

•  Els mons de l’Islam a la col·lecció del 
Museu Aga Khan

•  Massimo Bartolini. In the Back of my 
Mind

•  Maurice de Vlaminck, un instint fauve. 
Pintures de 1900 a 1915

CaixaForum Barcelona
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•  Mersad Berber. Retrospectiva
•  Mirades a la col·lecció 2. Col·lecció 
d’Art Contemporani de la Fundació 
”la Caixa”

•  Modernisme, modernitat. De fàbrica 
tèxtil a CaixaForum. Espai permanent

•  Richard Rogers + arquitectes. De la 
casa a la ciutat

•   Zabaleta 101. Centenari de Rafael 
Zabaleta

•  Zones de risc. Col·lecció d’Art Con-
temporani de la Fundació ”la Caixa”

Humanitats

• Cicle de conferències
•  A 70 anys de la Guerra Civil
•  Quatre dies amb Dante i la Divina 
Comèdia

•  Xina, Índia, Brasil: el cas dels països 
emergents. Els efectes de la situació 
socioeconòmica actual

•  Dissenyar què serem. Utopies per al 
segle XXI

•   Isaiah Berlin. Llibertat i pluralisme
•  La construcció social de la identitat. 
Cos, gènere i cultura

•  Mites clàssics
•  Països en mutació. EUA, Rússia, Regne 
Unit, Itàlia i Romania

•  Sobre les emocions

• Cicles de conferències i projeccions 
•  Europa eslava i la seva literatura
•  La música al cinema
•  Lletres de viatges universals

• Cicle de cinema
•  Cinema: ciutat i arquitectura

• Cicle de poesia
•  De poeta a poeta

• Recreació de la història
•  Baspedas: príncep o mercader? Re-
creació historicoarqueològica sobre  
el món iber

Cooperació internacional

• Cicle de cinema
•  Comerç Just: una història, un producte

• Conferència
•  Globalització i societat civil

• Taula rodona
•  Cada minut moren nou nens per 
desnutrició... Ho sabies?

Música

• Concerts de Diversons, música per a la 
integració

• Concerts de la Temporada musical 
CaixaForum: 24 concerts protagonitzats 
per personalitats prestigioses i formaci-
ons de la música antiga, les músiques 
del món i altres estils, entre els quals 
han destacat Europa Galante, Giovanna 
Marini, London Haydn Quartet, Marta 

Almajano, Solistes de l’Orquestra Barroca 
de Sevilla i Gustav Leonhardt

• Música filmada
•  Els cants de l’ànima. La veu i el cant 
en l’expressivitat humana

•  Músiques d’Àsia Central

• Tardes de música
•  El temps de Joseph Haydn
•  Felix Mendelssohn 1809-2009

• Nits d’estiu
•  Gospel
•  Música Celta
•  Jazz
•  Música de cinema

Activitats familiars

•  Concerts familiars
•  Cinema familiar
•  Arts de carrer. I si plou, també!
•  Arts escèniques
•  Art al labo
•  Art en joc (activitats autònomes: les 
motxilles de CaixaForum, el mural de 
Sol LeWitt: variacions sobre un tema, 
Trenca’t la closca al CaixaForum)

•  Tallers
•  Espai educatiu 
•  Presentacions en família de les expo-
sicions

•  Jocs de pistes

Activitats educatives

•  Tallers d’arts plàstiques
•  Tallers de música
•  Visites dinamitzades en les exposicions
•  Concerts
•  Conferències
•  Projeccions

Activitats multimèdia

•  Concerts 
•  Projeccions
•  Conferències 

Exposició Maurice de Vlaminck, un instint fauve
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CaixaForum Madrid

CaixaForum Madrid

Dades
Inaugurat l’any 2008.
10.000 m2.
1.419.387 visites el 2009.
1.120.224 visitants el 2009.
Emplaçament
Paseo del Prado, 36, Madrid.
Instal·lacions
2 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 330 persones.
5 espais educatius i/o polivalents. 

• CaixaForum Madrid ha celebrat el 
febrer de 2009 el seu primer aniversari, 
i s’ha consolidat com una plataforma 
de divulgació social i cultural per a tots 
els públics. Des de la seva inauguració, 
els ciutadans han demostrat una gran 
acollida al nou centre sociocultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” a Madrid, com 
ho demostren els 2.521.696 visitants que 
ha rebut.  

• A través de les exposicions d’art antic, 
modern i contemporani que ha progra-
mat, així com dels concerts, cicles de 
literatura i poesia, debats d’actualitat, 
jornades socials i de caràcter científic i 
mediambiental, tallers educatius i fami-
liars i activitats adreçades a grups de gent 
gran, CaixaForum Madrid ha promogut el 
coneixement i el creixement personal de 
ciutadans de totes les edats.

• L’arquitectura ha estat una de les grans 
protagonistes de l’any a CaixaForum 
Madrid a través de les mostres dedicades 
a Richard Rogers i Andrea Palladio, dos 
arquitectes íntimament compromesos 
amb l’home i amb la millora de la vida 
urbana. El centre també ha acollit una 
gran retrospectiva sobre Vlaminck, un 
dels artistes clau del fauvisme, i una ex-
posició d’obres mestres de l’art islàmic 
procedents de la prestigiosa col·lecció del 
Museu de l’Aga Khan.

• D’entre les diverses activitats organitza-
des per CaixaForum Madrid en els seus 
dotze primers mesos, l’afluència més gran 
de públic va correspondre a les exposi-
cions, seguides de les activitats educatives, 
els concerts, les activitats familiars, els 
cicles d’humanitats i els projectes socials.

CaixaForum Madrid
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Exposicions

•  Cambodja, terra d’esperança
•  Chasing the Dream [Perseguint un 
somni]. Els 8 Objectius de Desenvolu-
pament del Mil·lenni

•  El mar de Barceló a la sala dels drets 
humans i de l’aliança de civilitzacions 
de l’ONU a Ginebra

•  Hannah Collins. Història en curs. Pel-
lícules i fotografies

•  L’escola Yi: trenta anys d’art abstracte 
xinès

•  Els mons de l’Islam a la col·lecció del 
Museu Aga Khan

•  Maternitats. Fotografies de Bru Rovira
•  Maurice de Vlaminck, un instint fauve. 
Pintures de 1900 a 1915

•  Palladio, l’arquitecte (1508-1580)
•  Prínceps etruscos. Entre Orient i 
Occident

•  Richard Rogers + arquitectes. De la 
casa a la ciutat

•  Zones de risc. Col·lecció d’Art Con-
temporani de la Fundació ”la Caixa”

Humanitats

• Cicles de conferències
•  Andrea Palladio, ahir i avui
•  Dobles veus
•  El segle XX europeu i els seus confins. 
Una anàlisi històrica

•  A la frontera: diàlegs d’un món que 
canvia

•  Europa: nous escenaris, noves fron-
teres. Càtedra ”la Caixa”

•  Isaiah Berlin. Llibertat i pluralisme
•  La construcció social de la identitat. 
Cos, gènere i cultura

•  Pensadors espanyols del segle XIX
•  Religions del món antic
•  Societat oberta, diversitat i cohesió. 
Càtedra ”la Caixa”

•  Un repte europeu: el futur del sistema 
de benestar social. Càtedra ”la Caixa”

• Cicles de conferències i projeccions
•  Europa eslava i la seva literatura
•  La música al cinema

• Cicles de col·loquis
•  Fer fer
•  Immigració. Mirall i reflex del món 
actual

• Cicles de cinema
•  Maternitats
•  L’ull de la càmera

• Cicle de poesia
•  De poeta a poeta

Música

• Concerts de Diversons, música per a  
la integració

• Concerts de la Temporada musical 
CaixaForum

• Cursos de música
•  Johann Sebastian Bach
•  Una història del jazz

• Música filmada
•  Les veus d’Al·là. Les dimensions  
musicals de l’Islam

•  Músiques d’Àsia Central

Escala interior CaixaForum Madrid 
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CaixaForum Palma, Lleida, Tarragona i Fundació ”la Caixa” a Girona

CaixaForum Palma

Dades
Inaugurat l’any 1993.
4.000 m2.
339.612 visites.
325.251 visitants.
Emplaçament
Plaza Weyler, 3, Palma de Mallorca.
Instal·lacions
5 sales d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 163  
persones.
3 espais educatius i/o polivalents. 

•  Exposicions: Alphonse Mucha 
(1860-1939). Seducció, modernitat i 
utopia; Chaplin en imatges; L’art del 
Tibet. Imatges per a la contempla-
ció; L’estètica d’Anglada-Camarasa. 
Exposició permanent; Maternitats. 
Fotografies de Bru Rovira; Mersad 
Berber. Retrospectiva; Passes cap 
a l’evolució; Ramon Llull. Història, 
pensament i llegenda; Salvador Dalí 
i les revistes; Zones de risc. Col·lecció 
d’Art Contemporani de l’Obra Social 
”la Caixa”.

•  Humanitats: Cicles de conferències: 
A 70 anys de la Guerra Civil; Xina, 
Índia, Brasil: el cas dels països emer-
gents. Els efectes de la situació socioe-
conòmica actual; El món de les muses. 
Com llegir la poesia clàssica; Grans 
dones, grans valors; La intel·ligència 
social; El meu cervell i jo. Coneix-te a 
tu mateix. Cicles de cinema: Cine-
ma i psiquiatria. Ànimes de cristall; 
Maternitats. Cursos: VII Curs de l’Aula 
d’Humanitats: La mitologia: el món 
dels herois; XIII Curs de Pensament i 
Cultura Clàssica: La vida quotidiana 

a l’antiguitat grecollatina. Seminaris: 
El cartell: d’Alphonse Mucha a la post-
modernitat. Congressos: I Congrés 
Internacional 1959 de Collioure a 
Formentor.

•  Música: Concerts de Diversons, músi-
ca per a la integració. Concerts de la 
Temporada musical CaixaForum. Mú-
sica filmada: Músiques d’Àsia Central. 
Tardes de música: Johann Sebastian 
Bach. Cursos: Entendre l’Òpera. Taller 
Música per a discapacitats: Escolta, 
descobreix i crea la teva música!

CaixaForum Palma
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CaixaForum Lleida

Dades
Inaugurat l’any 1989.
1.835 m2.
85.490 visitants.
95.762 visites.
Emplaçament 
Avenida Blondel, 3, Lleida.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 230 perso-
nes.
2 espais educatius i/o polivalents.

•  Exposicions: Chasing the Dream 
[Perseguint un somni]. Els 8 Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni; 
Chillida. 1980-2000; «Botànica 
Harmonia» – Comte d’Urgell; Henri 
Cartier-Bresson. Fotògraf; «Kaüpun-
ke» – Fito Conesa; Dones. Mirall de 
cultures.

•  Humanitats: Cicles de conferèn-
cies: Biografies històriques; Chillida 
dues aproximacions; El viatge dels 
aliments: creences, costums i noms; 
Georg Friedrich Haendel (1685-
1759); Heroïnes de ficció; Els noms 
de la felicitat; Religions universals II; 
Tardes de Ciència.

•  Cicles de conferències i  
projeccions: Cartier-Bresson i Robert 
Frank, dues formes oposades d’obser-
var el món; Jacqueline du Pre. Música 
Filmada; Els límits de l’humà. Les 
cares del monstre en la mitologia 
clàssica; Passat, present i futur de la 
rumba; Tardes de Ciència. 

•  Cicles de cinema: Amb veu prò-
pia; D+D: documental més debat; 
Filmoteca Terres de Lleida; Matinals 
de cinema; 13a Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació de Catalunya 
(ANIMAC); 15a Mostra de Cinema 
Llatinoamericà.

•  Música: Temporada musical CaixaFo-
rum; Diversons.

•  Multimèdia
•  Programa Familiar 

CaixaForum Tarragona

Dades
Inaugurat l’any 2001.
1.429 m2.
103.469 visitants.
129.581 visites.
Emplaçament
Cristòfor Colom, 2, Tarragona.
Instal·lacions
1 sala d’exposicions.
Auditori amb capacitat per a 177 perso-
nes.
3 espais educatius i/o polivalents.

•  Exposicions: Alphonse Mucha 
(1860-1939). Seducció, modernitat i 
utopia; «Botànica Harmonia» – Comte 
d’Urgell; Chasing the Dream [Perse-
guint un somni]. Els 8 Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni; Gus-
tav Klimt. Dibuixos 1879-1918; Fes-te 
voluntari; «Kaüpunke» – Fito Conesa; 
La pell del real. Gravats d’Antoni  
Tàpies. Col·lecció d’Obra Gràfica de la 
Fundació ”la Caixa”; Peus. Passes cap 
a l’evolució.

•  Humanitats: Cicles de conferències: 
El viatge dels aliments: creences, cos-
tums i noms; Entre mite i religió; Els 
Balcans: velles i noves claus; Els noms 
de la felicitat; Mucha i l’Art Nouveau, 
el floriment de la modernitat; Setma-
na de la Ciència. Cicles de projeccions 
i debat: D+D: Documental més Debat. 
Cicles d’arts escèniques, poesia i 
literatura: Tardor literària. Música: 
Concerts de la Temporada musical 
CaixaForum; Concerts de Diversons.

Fundació ”la Caixa” a Girona

Dades
32.967 visites.
31.079 visitants.
Emplaçament
Santa Clara, 11, 17001 de Girona.
Instal·lacions
Auditori Narcís de Carreras de  
”la Caixa”, Sala Tallers.

•  Exposicions: Chaplin en imatges; 
Refugiats. Vides en trànsit; Chasing 
the Dream [Perseguint un somni]. Els 
8 Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni; Orígens. Cinc fites en l’evolu-
ció humana.

•  Activitats educatives: Tallers de mú-
sica; Tallers d’arts plàstiques; Concerts 
educatius; Teatre científic; Teatre en 
valors; Cinema i joves.

•  Humanitats: Cicles de conferències: 
Redescobrim les obres mestres; 
Israel-Palestina: cap a la guerra dels 
cent anys?; Pensament clàssic; Con-
verses difícils. El conflicte i la condició 
humana; Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759).

•  Cicles de projeccions: Música filma-
da: Documental del mes.

•  Música: Concerts de Diversons. Músi-
ca per a la integració.
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CaixaForum Sevilla. Recreació virtual CaixaForum Saragossa. Recreació virtual

Nous CaixaForum Sevilla i Saragossa

CaixaForum Sevilla

• El setembre de 2009, la Conselleria 
de Cultura de la Junta d’Andalusia va 
atorgar a ”la Caixa” la concessió de l’ús 
durant 75 anys de les Reales Atarazanas 
de la ciutat per instal·lar en aquest edi-
fici històric el futur CaixaForum Sevilla. 
El nou projecte obligarà a rehabilitar de 
manera integral l’edifici que, no obstant 
això, conservarà tots els elements arqui-
tectònics de valor. 

• El projecte arquitectònic per a la  
conversió de les antigues drassanes que 
va ordenar construir Alfons X El Savi a 
CaixaForum Sevilla s’ha adjudicat a l’es-
tudi d’arquitectura liderat per Guillermo 
Vázquez Consuegra.

• El futur centre potenciarà els elements 
històrics i arqueològics més rellevants 
del conjunt de les Reales Atarazanas. 
L’objectiu és convertir l’immoble en 
una part significativa del contingut de 
CaixaForum, al mateix temps que reivin-
diqui la riquesa cultural i històrica que 
enclou. D’aquesta forma, la major part de 
la intervenció afectarà el cos superior de 
l’edifici, amb la finalitat de mantenir in-
tacte l’espai existent a la planta baixa. El 
projecte aposta, a més, per la construcció 
d’un edifici sostenible i respectuós amb el 
medi ambient.

• L’acer i la fusta, materials emblemàtics 
al món de la navegació al qual evoca la 
funció històrica de les Atarazanas, seran, 
juntament amb el vidre, els materials 
emprats de manera predominant. La seva 
fusió amb el maó vist realçarà la policro-
mia del nou edifici.

• Amb la voluntat de convertir-se en un 
espai públic obert a tots els ciutadans, el 
conjunt de les Reales Atarazanas s’obrirà a 
la ciutat a través d’una nova plaça pública.

• El futur CaixaForum de la capital an-
dalusa tindrà característiques similars als 
CaixaForum de Madrid i Barcelona i s’hi 
promouran tot tipus d’activitats de divul-
gació científica, tècnica i cultural en el 
seu sentit més ampli.

CaixaForum Saragossa

• El 2009, ha fet els seus primers  
passos el futur CaixaForum Saragossa, 
amb la previsió que les obres concloguin 
el 2012, data per a la qual es planeja 
l’obertura del nou centre.

• El projecte per a la construcció de 
CaixaForum Saragossa va a càrrec de 
l’arquitecta catalana Carme Pinós i perse-
gueix l’objectiu de convertir el nou centre 
sociocultural de l’Obra Social ”la Caixa” 
en un referent arquitectònic d’avantguar-
da a la ciutat. 

• L’edifici projectat es desdobla en dues 
estructures geomètriques elevades de 
grans dimensions que albergaran les sales 
d’exposicions, generant un nou espai 
públic a la planta baixa que connectarà el 
nou Parc de El Portillo amb la ciutat per 
la part inferior de CaixaForum. Les dues 
grans sales d’exposicions estaran suspe-
ses a nivells diferents, de forma que el 
visitant podrà contemplar la ciutat men-
tre es desplaça d’una a l’altra. 

• Com a novetat respecte de la resta de 
centres CaixaForum, el de Saragossa serà 
el primer construït íntegrament sobre un 
edifici de nova planta.

• El centre s’ubica dins del projecte de 
la Milla Digital, seu de la Ciutat de la 
Innovació i el Coneixement que promou 
l’Ajuntament de Saragossa on hi con-
viuran empreses, equipaments culturals 
i habitatges. La parcel·la on s’aixecarà 
CaixaForum Saragossa compta amb una 
àrea de 4.407 m2. La superfície total 
construïda que tindrà el centre superarà 
els 6.000 m2.

• CaixaForum Saragossa aspira a ser un 
espai viu, al servei de les persones, on la 
cultura es manifesti com una eina eficaç 
per a la cohesió i la integració social.
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Exposicions

Les exposicions constitueixen una de 
les activitats culturals més importants 
i amb una major repercussió de l’Obra 
Social ”la Caixa”. Els centres propis 
de l’entitat acullen, a més de mostres 
permanents que pertanyen a la Col-
lecció d’Art Contemporani de l’Obra 
Social ”la Caixa”, una oferta àmplia 
d’exposicions de temàtiques diverses 
que es renoven constantment. D’altra 
banda, l’entitat organitza per tota 
Espanya i fora dels centres propis 
exposicions itinerants de caràcter 
divulgatiu per a tots els públics.

Exposicions itinerants 

• Les exposicions itinerants de l’Obra 
Social ”la Caixa” es mostren en sales 
cedides per institucions locals i en carpes 
que s’instal·len a ciutats de tot Espanya 
per permetre l’accés lliure de tots els 
ciutadans a l’exposició. Es tracta de mos-
tres divulgatives sobre art, fotografia i 
història que van acompanyades tot sovint 
d’activitats complementàries adreçades a 
les famílies i a les escoles del municipi on 
es troben. Durant el 2009, l’Obra Social 
”la Caixa” ha fet 254 exposicions itine-
rants. 

• Amb aquestes exposicions, l’Obra Social 
contribueix a la sensibilització de la so-
cietat al voltant de temàtiques socials, 
estimula el coneixement i crea espais per 
a la promoció de la cultura que es consti-
tueixen en llocs de trobada vertaders.

• Durant l’any 2009 s’han presentat a 
116 ciutats espanyoles mostres dedica-
des a la fotografia, com Al fil de la plata. 
Fotografies d’Extremadura a l’Arxiu Mas, 
Andalusia imaginada. Fotografies 1910-
1930, Avelino Pi. Fotografia de l’esport, 
Chaplin en imatges, Fotopres ’07, Henri 
Cartier-Bresson. Fotògraf i Un segle de 
motociclisme esportiu a Catalunya. A 
més de les històriques i temàtiques, 
com Europa fou camí. La peregrinació a 
Santiago a l’Edat Mitjana, Ibers. La nostra 
civilització abans de Roma, La Ciència al 
Món Andalusí, Les aromes d’Al-Andalus, 
Els castells d’Al-Andalus, Los millares. 
Una civilització mil·lenària; les arts plàsti-
ques, com Alphonse Mucha 1860-1939. 
Seducció, modernitat, utopia, Chillida. 
1980-2000, Dissenyadors per a un mite. 
Homenatge a Toulouse-Lautrec, Joaquim 
Mir. Antològica (1873-1940), Rodin i la 
Mitologia Simbolista i Un dia a Mongòlia; 
i els Fons de Col·lecció com Abstracció 
poètica, L’estètica d’Anglada-Camarasa, 
L’empremta de l’artista, La pell del real. 
Gravats d’Antoni Tàpies.

Art al carrer

• El programa Art al carrer és una inicia-
tiva pionera de l’Obra Social ”la Caixa”, 
iniciada l’any 2007, amb la finalitat 
d’apropar l’art als ciutadans i fer caure 
les barreres que de vegades separen els 
ciutadans de la creació contemporània. 

• Les exposicions es realitzen al carrer, en 
espais emblemàtics cedits pels diferents 
municipis, per aconseguir una connexió 
més directa i enriquidora entre les obres 
exhibides i els qui les contemplen. El pro-
jecte posa a l’abast de tots els ciutadans 
obres d’artistes de prestigi reconegut 
amb l’objectiu de provocar un diàleg 
entre aquestes obres i l’arquitectura de 
l’indret on s’exposen.

• Les mostres que l’Obra Social ha or-
ganitzat el 2009 a 11 ciutats espanyoles 
dins d’aquest programa han estat:

•   Auguste Rodin. Exposició composta 
per set escultures monumentals del 
Museu Rodin de París: El Pensador 
i sis estudis dels sis prohoms que 
componen Els burgesos de Calais. 
Ciutats: Bilbao, Madrid, València i 
Barcelona.

•   Manolo Valdés. Mostra de 17 escul-
tures de l’artista valencià resident a 
Nova York, Manolo Valdés. Les obres 
(cinc d’elles realitzades expressament 
per a aquesta exposició) representen 
alguns temes de la història i l’art re-
creats amb llibertat. Ciutats: Múrcia, 
Màlaga, Càceres, Girona, Santander, 
Donostia i Madrid.

Art al carrer. El Pensador d’Auguste Rodin 
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Música

Compartir l’experiència d’escoltar 
música i ser-ne partícip acostuma 
a produir efectes socials positius. 
L’Obra Social ”la Caixa” dedica diver-
sos programes a la divulgació de la 
música, organitza concerts participa-
tius amb cantants aficionats i promou 
temporades de música, concerts esco-
lars i familiars i cursos especialitzats.

Concerts participatius El Mesies  
de Händel

• Aquests concerts constitueixen una 
experiència única que reuneix prestigiosos 
músics professionals amb cantants aficio-
nats a la música coral en la interpretació 
conjunta d’una de les obres més emble-
màtiques i significatives de tots els temps: 
El Mesies, de Händel. Aquest projecte, 
iniciat a Barcelona el 1995, va néixer amb 
el doble objectiu de reconèixer i estimular 
la pràctica social del cant i de la música 
que es duu a terme des de les associa-
cions corals i de promoure la participació 
social en l’àmbit de la cultura. Des d’ales-
hores, més de 17.000 participants indivi-
duals han cantat les parts corals d’aques-
ta obra i gairebé 171.000 persones han 
assistit als concerts. Durant el 2009, han 
participat 2.476 cantants i s’han celebrat 
13 concerts participatius: dos a Madrid, 
Barcelona, València i Sant Sebastià, i 
un a Palma de Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife, Lleida, Girona i Valladolid. Per 
segon any consecutiu, el 2009 s’ha re-
transmès per televisió i Internet El Mesies, 
de Händel, en col·laboració amb TVE 
(concert de Madrid). L’audiència global 
d’aquestes retransmissions ha superat les 
100.000 persones.

Concerts participatius Carmina Burana 
de Carl Orff

• Els aficionats a la música coral han 
tingut l’oportunitat de cantar el 2009, 
per segon any a Barcelona i per primer a 
Madrid, les parts corals de l’obra Carmina 
Burana, de Carl Orff. Els concerts van te-
nir lloc el mes de juny i van comptar amb 
la participació de 897 cantants.

Diversons. Música per a la integració

• Amb l’objectiu de donar a conèixer les 
músiques tradicionals pròpies dels paï-
sos de procedència de moltes persones 
que viuen actualment a Espanya i amb 
la finalitat que serveixi d’unió i intercan-
vi cultural amb la població autòctona, 
l’Obra Social desenvolupa el programa 
Diversons. Els participants, seleccionats 
a través d’una convocatòria anual, són 
intèrprets de músiques del món d’inspi-
ració tradicional. El 2009 han tingut lloc 
210 concerts per tot Espanya, als quals 
han assistit 103.626 persones.

Concerts escolars

• La voluntat d’aquest programa és 
apropar la música al públic escolar (in-
fantil, primària i secundària) des d’una 
perspectiva didàctica i lúdica. Els concerts 
escolars i familiars ofereixen a nens i 
nenes l’experiència i el plaer d’assistir a 
uns espectacles atractius i estimulants. 
A través d’aquests concerts, a més, pro-
fessors i mestres tenen l’oportunitat de 
completar la formació musical dels seus 
alumnes amb una activitat que es desen-
volupa tant a l’aula, a partir del material 
pedagògic que l’Obra Social posa a la 
seva disposició abans del concert, com 
a través de l’assistència als concerts 
escolars. Durant el 2009 s’han ofert les 
produccions El superbarber de Sevilla, 
El metall i els seus colors, La Ventafocs, 
Sakapatú! Un viatge per la música andi-
na, Els Moussakis. Música dels Balcans, 
dins d’una maleta i Un te a la menta. 
Músiques del Magreb.

Antiqua

• A través d’aquest programa, l’Obra 
Social promou concerts de música antiga 
que se celebren a l’aire lliure i en espais 
emblemàtics de diverses ciutats espanyo-
les. L’objectiu del projecte és apropar el 
públic general a la música antiga, inter-
pretada amb criteris i instruments histò-
rics, i donar suport als músics, seleccio-
nats a través d’una convocatòria anual,  

a l’inici de les seves carreres professionals. 
Durant el 2009 s’han ofert 46 concerts 
de nou formacions musicals a 7 ciutats.

Concert solidari de voluntaris  
de ”la Caixa”

• El 2009 s’ha celebrat la segona edició 
d’aquest concert, organitzat en aquesta 
ocasió a benefici de l’ONG Somriures 
de Bombai, centrada en l’ajut a les co-
munitats més pobres i vulnerables de la 
ciutat índia de Bombai. Al concert, hi van 
participar músics de prestigi reconegut 
de diverses nacionalitats i es van recaptar 
10.570 euros.

Concert participatiu El Mesies de Händel  
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2009

Òrgans de Govern de l’Obra Social ”la Caixa”
a 31 de desembre de 2009

Comissió d’Obres Socials

President
Isidre Fainé Casas

Vocals 

Salvador Gabarró Serra
Jordi Mercader Miró
Javier Godó Muntañola
Montserrat Cabra Martorell
Ana María Calvo Sastre
Juan José López Burniol
Montserrat López Ferreres
Justo B. Novella Martínez

Secretari (no conseller)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no conseller)
Óscar Calderón de Oya

Direcció General

Director General de ”la Caixa”
Joan Maria Nin Génova

Director Executiu de l’Obra Social 
Jaume Lanaspa Gatnau

Patronat de la Fundació ”la Caixa”

President d’Honor

Josep Vilarasau Salat

President

Isidre Fainé Casas

Vicepresidents

Ricard Fornesa Ribó (Vicepresident 1r)

Salvador Gabarró Serra

Jordi Mercader Miró

Joan Maria Nin Génova

Patrons

Victoria Barber Willems

Mª Teresa Bartolomé Gil

Mª Teresa Bassons Boncompte

Montserrat Cabra Martorell

Ana María Calvo Sastre

Josep F. de Conrado i Villalonga

Javier Godó Muntañola

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Monika Habsburg Lothringen

Immaculada Juan Franch

Jaume Lanaspa Gatnau

Juan José López Burniol

Montserrat López Ferreres

Dolors Llobet Maria

Rosa M. Mora Valls

Amparo Moraleda Martínez

Miquel Noguer Planas

Justo B. Novella Martínez

Jordi Portabella Calvete

Leopoldo Rodés Castañé

Luis Rojas Marcos

Nuria Esther Villalba Fernández

Josep Francesc Zaragozà Alba

Director General 
Jaume Lanaspa Gatnau

Secretari (no patró)
Alejandro García-Bragado Dalmau

Vicesecretari (no patró)
Óscar Calderón de Oya
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Dades de l’Obra Social ”la Caixa” 2009

Direcció de l’Obra Social ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas

Director Executiu
Jaume Lanaspa Gatnau

Conseller Delegat d’Habitatge 
Assequible 
Jaume Cabré Grau

Directora de l’Àrea de Beques, 
Universitats i Estudis Socials 
Rosa Maria Molins Solé

Direcció de la Fundació ”la Caixa”

President
Isidre Fainé Casas

Director General
Jaume Lanaspa Gatnau

Directora General Adjunta
Elisa Durán Montolio

Secretari General
Lluís Reverter Gelabert

Sotsdirectora General
Esther Planas Herrera

Sotsdirector General 
Albert Sòria Casas

Director de l’Àrea de Comunicació 
Francisco Javier Zuloaga López

Directora de l’Àrea Internacional
S.A.R. La Infanta Doña Cristina

Director de l’Àrea d’Acció  
Territorial 
Rafael Chueca Blasco

Director de l’Àrea Cultural
Ignasi Miró Borràs

Director de l’Àrea de Producció 
Enric Sagrera Depares

Director de l’Àrea d’Integració Social 
Marc Simón Martínez

Director Científic 
Jorge Wagensberg Lubinski

Director de l’Àrea de Ciència, Recerca 
i Medi Ambient 
Enric Banda Tarradellas

Director de l’Àrea d’Organització  
i Serveis Generals
Jordi Cabedo Gracia

Director de l’Àrea d’Acció Social
Xavier Bertolín Pueyo

Directora de l’Àrea de Recursos 
Humans 
Silvia Ciurana Casanovas

Director de l’Àrea de Centres
Josep Ollé Pous

Director de l’Àrea de Màrqueting Social 
Daniel Zafra Masriera
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Estats financers de l’Obra Social ”la Caixa”

Liquidació del pressupost de
l’Obra Social de l’exercici 2009 

PROGRAMES EN MILERS D’EUROS

Programes socials 278.543
Programes medi ambient i ciència 63.098
Programes culturals 59.576
Programes educatius i recerca 28.860
Total 430.077

Pressupost de l’Obra Social 
per a l’exercici 2010

PROGRAMES EN MILERS D’EUROS

Programes socials 356.274
Programes medi ambient i ciència 61.633
Programes culturals 55.384
Programes educatius i recerca 26.709
Total 500.000

Relació d’actius i passius de l’Obra Social

a 31 de desembre de 2009, després de la liquidació del pressupost i abans de l’aplicació del benefici de ”la Caixa”  
de l’exercici 2009, en milers d’euros

Actiu
Circulant 400.259
Disponible 213
Comptes a cobrar 175
Altres aplicacions -”la Caixa” 399.871
Inversions financeres 82.907
Inversions financeres 100.250
Fons fluctuació accions (17.343)
Fix 366.300
Immobilitzat 502.964 

Solars i immobles 349.582 
Mobiliari i instal·lacions 153.382 

Fons d’amortització (136.664)
Immobles (79.455)
Mobiliari i instal·lacions (57.209)

Total 849.466

Passiu
Circulant 257.209
Despeses diferides a pagar 134.210
Altres comptes a pagar 145
Fundació ”la Caixa” 122.854
Recursos Propis de l’Obra Social 592.257
Fons de l’Obra Social 143.050
Reserves de l’Obra Social 449.207

 
 

Total 849.466
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