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Resultats 2012 2011 Variació
Marge d’interessos 3.439 2.746 25,2%  
Marge brut 7.226 6.794 6,4%  
Marge d’explotació 3.489 3.365 3,7%  
Resultat atribuït al Grup 135 975 (86,2%) 

Balanç
Actiu total 359.109 282.406 27,2%  
Fons propis 24.793 23.202 6,9%  
Volum total de negoci bancari 516.240 430.987 19,8%  
 Recursos totals de clients 294.739 248.326 18,7%  
 Crèdits sobre clients bruts 221.501 182.661 21,3%  

Efi ciència i rendibilitat 
Ràtio d’efi ciència (total despeses d’explotació / marge brut) 51,7% 50,5% 1,2  
ROE (resultat atribuït / fons propis mitjans) 0,8% 5,7% (4,9) 
RORWA (resultat net / actius ponderats per risc) 0,1% 0,9% (0,8) 

Gestió del risc 
Ràtio de morositat 8,69% 4,98% 3,71  
Provisions per a insolvències 12.081 5.750 6.331  
Cobertura de la morositat 60% 60% 0  
Cobertura de la morositat amb garantia real 142% 137% 5  

Liquiditat  53.092 20.948 32.144  

Solvència
Capital bàsic (core capital) - BIS II 10,4% 11,6% (1,2) 
Tier total 14,5% 16,6% (2,1) 
Recursos propis computables 24.968 25.116 (148) 
Excedents de recursos computables 11.238 13.047 (1.809,4) 

Empleats
Empleats del Grup ”la Caixa” 34.128  28.529  5.599 

Imports en milions d’euros

[Dades més rellevants del Grup ”la Caixa”]
Grup ”la Caixa”: una doble dimensió econòmica i social
L’activitat fi nancera i inversora permet mantenir l’objectiu últim del Grup: 
el nostre compromís social

Inversió diversifi cada
en sectors estratègics

72,8% 100%

Compromís amb la
societat mitjançant la

major fundació del país

500M€
Pressupost Obra Social 
”la Caixa”[ [

Grup fi nancer líder
en el mercat espanyol

Obra Social - Pressupost 2013
Milions
d’euros

%

Programes socials 334  66,8%
Programes de medi ambient i ciència 67  13,4%
Programes culturals 64  12,8%
Programes d’educació i investigació 35  7,0%
Total 500 100,0%
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

Isidre Fainé Casas
President

Joan Maria Nin Gènova
Director General
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l’any 2012 va ser un any en què el nostre país va seguir experimen-
tant una greu crisi econòmica, una complexa situació social, un pro-
cés de reformes per intentar corregir desequilibris i una profunda 
reestructuració del sector financer, que va fer que passéssim de les 55 
entitats que hi havia fa quatre anys a les 18 actuals.

Com hem fet sempre al llarg de la nostra història, al grup ”la Caixa” 
hem seguit adaptant-nos a aquests canvis: a les noves exigències 
reguladores, d’espanya i d’europa, i a les necessitats i oportunitats de 
cada moment, però mantenint-nos sempre fidels als nostres valors, 
els que van inspirar francesc moragas en crear ”la Caixa” el 1904. 

Hem reforçat les bases per continuar construint un projecte tècnica-
ment encara més eficient, humanament més proper i amb una tasca 
social encara més àmplia. així mateix, hem mantingut la cultura de 
la innovació i de l’excel·lència en el servei, que es fonamenta en els 
nostres valors de lideratge, confiança i compromís social.

aquesta fidelitat ha fet possible la nostra actual dimensió i lideratge, 
tant en l’àmbit financer i inversor com en l’àmbit social, i que ens 
anticipem als objectius establerts en el pla estratègic 2011-2014 del 
grup. 

així, després de la integració de Banca Cívica i l’anunci de l’adquisició 
de Banco de valencia, CaixaBank ha reforçat el seu lideratge com a 
primera entitat financera d’espanya, un referent per la seva solvència 
i liquiditat. 

el nostre model de gestió diferencial, que ofereix una proposta de va-
lor personalitzada per a cada segment, ha aconseguit la confiança de 
més de 13 milions de clients, un de cada quatre espanyols, cosa que, 
sens dubte, demostra la sintonia i acceptació que la nostra manera 
de fer banca ha assolit dins la societat.

al seu torn, Criteria CaixaHolding, la companyia d’inversió del grup, 
amb participacions en sectors estratègics per a la societat, ha seguit 
impulsant el creixement i desenvolupament de les societats en què 
participa, col·laborant en la definició de les seves estratègies futures 
en coordinació amb els equips gestors i contribuint així al desenvolu-
pament dels seus negocis.

la bona marxa de l’activitat financera i inversora és, sens dubte, la 
millor manera de garantir l’objectiu últim del grup: el seu compro-
mís social. gràcies als dividends obtinguts de CaixaBank i de Criteria 
CaixaHolding, el pressupost de l’obra social ”la Caixa” es manté de 
manera sostinguda en 500 milions d’euros, la qual cosa ens con-
verteix en la primera fundació privada d’espanya i una de les més 
importants del món. 

I és que, en l’actual context de crisi econòmica, el dividend social del 
grup té encara més rellevància a l’hora de fer front a les necessitats 
socials recurrents i donar resposta a les noves dificultats, que afecten 
especialment els col·lectius més desafavorits.

per això, els esforços de l’obra social han prioritzat la lluita contra la 
pobresa i l’atur, i l’accés a l’habitatge, tres factors decisius en la situa-
ció actual que poden portar les persones a l’exclusió social.

afrontem el futur com ho vam fer en el passat: amb la confiança de 
tenir unes bases sòlides, amb la satisfacció de compartir un projecte 
social comú, i amb la tranquil·litat de posseir uns valors de referència 
que ens ajuden a mantenir el nostre caràcter diferencial. afrontem el 
futur, sent fidels a nosaltres mateixos.

Isidre Fainé Casas Joan Maria Nin Gènova

Afrontem el futur, sent fidels als nostres valors
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

[ Qui som]

l’objecte social de Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona és el fo-
ment de l’estalvi, la realització d’obres beneficosocials i la inversió 
dels fons corresponents en actius segurs i rendibles d’interès general.

així, des dels seus orígens, fa més de 100 anys, el grup ”la Caixa” 
s’ha caracteritzat per un fort compromís social, tant a través de la 
seva activitat financera, que actualment desenvolupa CaixaBank, 
com de la seva obra social, que finança i manté per tot el territori 
activitats de tipus social, educatiu, cultural i científic.

aquest fort compromís amb les persones i l’entorn –amb la voluntat 
de realitzar una decidida aportació a la societat en general– es basa 
en tres valors que constitueixen l’eix de referència per a tot el grup i 
la clau del seu model de gestió:

n Lideratge: compromís, integritat, professionalitat i treball en equip.

n  Confiança: dels clients i de la societat, basada en una gestió que 
dóna prioritat a la solvència i a un servei i una atenció de la màxima 
qualitat.

n Compromís social: l’objectiu cabdal de l’activitat.

la ferma aposta del grup per un model de gestió eficient i sostenible 
a llarg termini, des del punt de vista econòmic, ambiental i social, es 
reflecteix en la inclusió de CaixaBank en els índexs de sostenibilitat 
més rellevants de l’àmbit internacional: dow Jones sustainability In-
dex (dJsI), ftse 4good i advanced sustainable performance Indexs 
(aspI).

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona és una entidat centenària, de caràcter financier i social, fundada 
amb l’objetiu de fomentar l’estalvi i la inversió, i de realizar una decidida aportació a la societat per a 
la cobertura de les necessitats socials bàsiques. Actualment és l’entitat matriu d’un grup integrat líder, 
amb actividat financiera, inversora i social.
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Estructura del Grup

”la Caixa” exerceix l’activitat financera de manera indirecta a través 
de CaixaBank des del 30 de juny de 2011. a 31 de desembre de 
2012, la participació de ”la Caixa” en CaixaBank és del 72,76%. 
aquest percentatge és inferior al 81,56% de l’any anterior, a cau-
sa, bàsicament, de l’operació corporativa de CaixaBank amb Banca 
Cívica.

d’altra banda, ”la Caixa” dirigeix, a través de Criteria CaixaHolding (par-
ticipada en un 100%), una estratègia d’inversió en participacions em-
presarials pertanyents a diversos sectors econòmics essencials per a la 
comunitat, entre els quals destaquen abertis (gestió d’infraestructures 
de transport i comunicacions), gas natural fenosa (distribució d’energia), 
aigües de Barcelona (distribució d’aigua), saBa (gestió d’aparcaments i 
parcs logístics) i servihabitat xxI (serveis immobiliaris).

Obra Social ”la Caixa” 

la solidesa del grup li permet garantir el seu compromís amb la 
societat a través de l’obra social ”la Caixa”, que finança i impulsa 
per tot el territori activitats de caràcter social, educatiu, cultural i 
científic.

el 2012, l’obra social ha mantingut, per cinquè any consecutiu, la 
seva dotació pressupostària en 500 milions d’euros, una xifra que 
la converteix en la primera fundació privada d’espanya i una de les 
més importants del món per volum de pressupost.

Valor comptable 9.190 M€Valor comptable 22.793 M€

72,8% 100%

grup bancari i 
assegurador

Bancs internacionals participacions 
industrials
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

Línies estratègiques  

el sistema financer ha patit una profunda transformació en els dos anys 
transcorreguts des de l’aprovació del pla estratègic 2011-2014. mal-
grat que l’entorn econòmic i financer ha estat més complex del que 
s’esperava, la gestió i la feina de l’organització, juntament amb les inte-
gracions d’altres entitats, han permès complir anticipadament molts dels 
reptes estratègics inicialment plantejats.

així, ”la Caixa” s’ha consolidat com a líder del sistema financer espanyol, 
realitzant alhora un gran esforç per mantenir una posició de solvència, 
liquiditat i rendibilitat en línia amb els seus objectius.

de cara a 2013-2014, el grup ha actualitzat el seu pla estratègic per 
adaptar-lo al nou entorn, però mantenint els mateixos principis de creixe-
ment sostenible i compromís social que defineixen ”la Caixa”:

n  prioritzar la reputació i la qualitat de servei a partir d’uns valors i uns 
principis d’actuació sòlids.

n donar resposta a les expectatives dels clients.

n Impulsar la motivació i el desenvolupament professional dels empleats.

Basant-se en aquests eixos, ”la Caixa” persegueix potenciar la creació de 
valor i continuar generant recursos, perquè reverteixin en benefici de la 
societat a través de l’obra social. 

01.  servir el client amb el màxim nivell de qualitat.

02.  desenvolupar l’acció empresarial sota els millors principis ètics
i de bon govern.

03. mantenir el lideratge de la banca minorista a espanya.

04. diversificar el negoci cap a les empreses.

05. fer prevaler la fortalesa financera.

06. millorar la rendibilitat ajustada al risc.

07. desenvolupar el lideratge directiu.

08. ser líders en innovació.

09. avançar en la internacionalització.

10. Consolidar Criteria CaixaHolding com a braç inversor del grup.

11. reafirmar el paper de l’obra social.

[ Els 11 grans reptes del Grup ”la Caixa” per a 2011-2014]



9

[ govern Corporatiu]

el govern, administració, representació i control corresponen a 
l’assemblea general, el Consell d’administració i la Comissió de 
Control.

Consell d’Administració

	 president		 Isidre fainé Casas
 vicepresident primer  salvador gabarró serra
 vicepresident segon  Javier godó muntañola
 vocals eva aurín pardo
  victòria Barber Willems
  m. teresa Bassons Boncompte
  montserrat Cabra martorell
  Josep-delfí guàrdia Canela
  monika Habsburg lothringen
  francesc Homs ferret
  xavier Ibarz alegria
  Juan José lópez Burniol
  mario lópez martínez
  m. dolors llobet maria
  estefanía J. martín puente
  miquel noguer planas 
  Justo Bienvenido novella martínez
  ana robles gordaliza
  leopoldo rodés Castañé
  Josep Joan simon Carreras
  Josep francesc Zaragozà alba

 secretari (no conseller)  alejandro garcía-Bragado dalmau
 vicesecretari (no conseller)  óscar Calderón de oya

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona és una entitat de tipus financer, benèfic i social, de patronatge 
privat, independent de qualsevol empresa o entitat.

els òrgans de govern es componen de representants dels impositors, 
les entitats fundadores i d’interès social, les corporacions locals i els 
empleats. l’equip directiu està format, exclusivament, per professio-
nals del sector financer.

Comissió de Control

 president  Josefina Castellví piulachs
 secretària m. rosa pujol esteve
 vocals xavier artal morillo
  José daniel Barquero Cabrero
  Josep antoni frías molina
  Josep fullana massanet
  Josep magriñà poblet
  enrique Quijano roy
  miquel vives Corona 
Comitè de Direcció

 president Isidre fainé Casas
 director general Joan maria nin gènova
 directors marcelino armenter vidal
  Jaume giró ribas
  Jaime lanaspa gatnau
  Joaquim vilar Barrabeig
  alejandro garcía-Bragado dalmau
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

[ resultats i informació financera 2012]

Resultats

el resultat de l’exercici 2012 està marcat per la gran capacitat de 
generació d’ingressos recurrents, gràcies a la positiva evolució dels 
ingressos bancaris recurrents procedents del sòlid negoci minorista 
de CaixaBank (tenint en compte la integració de Banca Cívica, efec-
tiva a partir de l’1 de juliol), així com dels ingressos procedents de les 
participacions industrials i de serveis que manté Criteria CaixaHol-
ding. després de comptabilitzar dotacions i sanejaments, que aug-
menten la solidesa del balanç, el resultat atribuït ascendeix a 135 
milions d’euros (-86,2%).

Consolidació del lideratge en el sector financer gràcies a la intensa activitat comercial i a la incorpora-
ció de Banca Cívica, amb increments importants de les quotes de mercat en els principals productes i 
serveis.

els aspectes més significatius de l’evolució dels resultats són els següents:

n  el marge brut se situa en els 7.226 milions d’euros i experimenta 
un creixement del 6,4% en relació amb el de 2011 (+11,6% sen-
se considerar els ingressos extraordinaris d’assegurances de 2011). 
Contribueixen a aquest elevat nivell d’ingressos la incorporació de 
Banca Cívica, l’evolució positiva del marge d’interessos (+25,2%), 
el creixement de les comissions (+10,5%) i els resultats de les par-
ticipades (+16,0%). 

[ marge brut]
M€

2011 2012

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

6.794 7.226
6,4%
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n  el total de despeses d’explotació s’incrementa en un 9,0%, com a 
conseqüència de la major estructura del grup després de la inte-
gració de Banca Cívica. aquests costos s’han compensat en part 
gràcies a l’elevat grau de consecució de sinergies (191% de les 
previstes inicialment). les despeses descendeixen un 0,2% amb 
perímetre homogeni, gràcies a una política de contenció i racio-
nalització pressupostària estricta. la ràtio d’eficiència se situa en 
el 51,7%.

n  el marge d’explotació se situa en 3.489 milions d’euros (+3,7%) i 
experimenta un creixement del 14,6%, sense considerar els ingres-
sos extraordinaris per operacions d’assegurances de 2011. 

n  les pèrdues per deteriorament d’actius financers ascendeixen a 
4.056 milions d’euros (+51,5%). les dotacions totals per a insol-
vències ascendeixen a 5.607 milions d’euros, parcialment compen-
sades per la disposició del fons genèric de 1.087 milions d’euros. 

n  l’epígraf de “guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres” inclou la 
dotació per a la cobertura dels actius immobiliaris de servihabitat, 

[marge d’explotació]
M€

de 645 milions d’euros, de manera que es cobreix la totalitat dels 
requeriments del rdl 2/2012 relacionats amb els actius immobilia-
ris adjudicats. a més, s’han registrat les plusvàlues de les operacions 
singulars formalitzades en l’exercici (sale and leaseback de sucursals 
bancàries, acord de reassegurança sobre la cartera de vida-risc indi-
vidual de vidaCaixa i venda del negoci de dipositaria).

2011 2012

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.365 3.4893,7%
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

Una estructura de capital sòlida
 
el grup ”la Caixa” disposa d’un nivell de solvència excel·lent. a 31 de 
desembre de 2012, el capital bàsic a Basilea II se situa en un 10,4%, 
amb un superàvit de capital d’11.238 milions d’euros. els recursos 
propis computables ascendeixen a 24.968 milions d’euros, mentre 
que els actius ponderats per risc (apr) se situen en 171.630 milions 
d’euros.

els resultats de les proves de resistència del sistema bancari espanyol, 
supervisades per les autoritats espanyoles i les principals institucions 
europees, confirmen la solidesa patrimonial del grup, que s’erigeix en 
una de les entitats amb millors nivells de solvència, amb un excedent 
de capital sobre el mínim exigit de 5.720 milions d’euros en l’escenari 
advers (desembre de 2014).

Un nivell excel·lent de liquiditat

la liquiditat, un element clau en l’estratègia del grup, assoleix els 
53.092 milions d’euros. Creix en 32.144 milions d’euros respecte a 
2011, gràcies a una gestió conservadora i activa de les fonts de fi-
nançament, orientada a optimitzar els actius líquids del balanç, de 
manera que es millora l’estructura de finançament i es redueix la de-
pendència dels mercats majoristes.

[ [10,4%
Un nivell de solvència excel·lent

Core Capital 
(Basilea II) 

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

2010 2011 2012

19.638 

53.092

[evolució de la liquiditat]

20.948 

M€
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Gestió diferencial del risc

l’any 2012, la capacitat sostinguda de generar ingressos i la integra-
ció de Banca Cívica li han permès registrar dotacions i sanejaments 
importants: 11.058 milions d’euros.

el total de dotacions ascendeix a 6.508 milions d’euros. d’aquest 
total, 4.281 milions d’euros estan relacionats amb les mesures pro-
mulgades pel govern espanyol (reial decret llei 2/2012 i reial decret 
llei 18/2012): 3.636 milions d’euros estan dirigits al sanejament de 
la cartera de risc del sector promotor i 645 milions d’euros als actius 
immobiliaris adjudicats en el pagament de deutes. la resta, 2.227 
milions d’euros, correspon a dotacions per a insolvències per a la car-
tera creditícia i possibles deterioraments de la cartera immobiliària.

addicionalment, fins a arribar als 11.058 milions d’euros, s’han re-
gistrat ajustaments de valoració contra fons propis sobre la cartera 
creditícia i d’immobles de Banca Cívica, per a la seva posada en valor 
raonable, per un import de 4.550 milions d’euros.

a causa d’aquest important esforç, l’entitat ja ha cobert el 88 % de 
les exigències dels reials decrets 2/2012 i 18/2012 i resten 902 mi-
lions, que s’han cobert durant el primer trimestre de 2013.

la ràtio de morositat (8,69%) es manté per sota de la mitjana del 
sector (10,44%, després del traspàs dels actius problemàtics de les 
entitats nacionalitzades a la sareb). així doncs, la ràtio de morositat 
del grup ”la Caixa”, aïllant l’efecte de la morositat del segment pro-
motor, se situa en el 4,01%.

les provisions de la cartera creditícia augmenten fins als 12.081 mi-
lions d’euros. la ràtio de cobertura ascendeix al 60% (142% amb 
garanties hipotecàries).

la cartera d’immobles adjudicats per a la venda se situa, a 31 de 
desembre de 2012, en 7.145 milions d’euros nets, amb una cobertu-
ra del 48%. la cobertura de sòl adjudicat assoleix el 61%.

.

QUALITAT DE L’ACTIU 2012

Ràtio de morositat controlada

grup ”la Caixa” 8,69%

sector 10,44%

Cobertures elevades

Cobertura insolvències 60%

Cobertura cartera immobiliària 48%
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

[ negoci bancari: CaixaBank]

CaixaBank és el primer banc a espanya per volum d’actius (348.294 
milions d’euros) i és líder en el mercat espanyol de banca minorista, 
amb 12,9 milions de clients.

l’entitat és un referent en liquiditat (15,2% de l’actiu) i solvència (ca-
pital bàsic - BIs II de l’11%), i disposa d’una gran capacitat per gene-
rar resultats (3.171 milions d’euros de marge d’explotació el 2012).

CaixaBank desenvolupa la seva estratègia d’acord amb els valors de lideratge, confiança i compromís 
social, amb l’objectiu de crear valor per als seus grups d’interès –clients, accionistes i empleats– a curt, 
mitjà i llarg termini, i de contribuir al desenvolupament socioeconòmic del territori.

així mateix, es distingeix pel seu compromís i sostenibilitat, i per 
l’aportació de valor als seus grups d’interès: 

n  Clients: l’entitat aspira a oferir un servei de qualitat, basat en 
l’atenció personalitzada i en una àmplia oferta de productes i ser-
veis. per aconseguir-ho, manté un alt nivell d’exigència que se sus-
tenta en la confiança, la proximitat, l’eficiència i la millora contínua. 
l’any 2012, el nivell mitjà de satisfacció dels seus clients va ser d’un 
8,2 en una escala de l’1 al 10. 

n  Accionistes: CaixaBank ofereix una remuneració atractiva (0,23 
euros per acció, amb una rendibilitat superior a la mitjana del sec-
tor) i es compromet a assegurar la màxima transparència en la rela-
ció amb aquest col·lectiu.

n  Empleats: CaixaBank fomenta una cultura basada en la millora 
permanent. amb aquest objectiu, potencia el desenvolupament del 
seu equip intern a través de la formació, la innovació i la comu-
nicació interna. l’any 2012, el seu compromís amb la igualtat i la 
conciliació li ha permès obtenir el distintiu d’Igualtat del ministeri 
de sanitat, serveis socials i Igualtat. 

n  Societat: l’entitat difon i participa en els programes de l’obra so-
cial ”la Caixa”. d’altra banda, disposa de microBank, un banc so-
cial especialitzat en microcrèdits (amb més de 169.000 microcrèdits 
concedits des de 2007) i, entre altres iniciatives, recolza els projec-
tes empresarials viables a través de les seves gestores de capital risc 
(amb un pressupost de 73 milions d’euros), el premi emprenedorxxI 
i els diversos programes de creació d’empreses. 
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Creació de valor compartit

CaixaBank treballa per ser sostenible a llarg termini, creant valor per als 
seus grups d’interès a través d’un model de negoci especialitzat i pro-
per, basat en la innovació, la proximitat al territori i una gran capacitat 
comercial. el 2012 ha obtingut el segell a l’excel·lència europea efQm 
(+500), que distingeix, entre altres aspectes, la seva vocació de servei.

Proposta de valor

CaixaBank aposta per un model de banca universal basat en un servei 
proper i de qualitat, personalitzat i adaptat a les necessitats dels seus 
12,9 milions de clients. perquè això sigui així, disposa d’un equip de 
32.625 professionals, la xarxa més extensa del sistema financer espa-
nyol, amb 6.342 oficines i 9.696 caixers, i un model d’atenció multicanal 
líder.

el 2012, l’entitat reforça el seu lideratge en quasi tots els segments es-
pecialitzats, gràcies a una intensa activitat comercial i a la incorporació 
del negoci de Banca Cívica, amb quotes de mercat al voltant del 15%, i 
ocupa la primera posició en el rànquing dels principals productes mino-
ristes. a més, és líder de la banca en línia, a través de línia oberta (amb 
8,1 milions de clients i una quota del 33,7% segons nielsen net ratings) 
i de la banca electrònica (amb 12,8 milions de targetes).

l’entitat canalitza el negoci assegurador i de previsió a través de vidaCaixa 
grup, al qual pertany la companyia d’assegurances i pensions vidaCaixa, 
líder en el mercat espanyol amb tres milions de clients individuals i un 
patrimoni gestionat de més de 43.000 milions d’euros. des de 2009, 
vidaCaixa gestiona totes les seves inversions d’acord amb els principis 
d’Inversió responsable de les nacions unides (unprI).

nòmines 

pensions 

facturació targetes

facturació tpv

assegurances de vida i estalvi

dipòsits a la vista

dipòsits vista + termini (sector privat resident)

snCe (servei nacional de Compensació)

Hipoteques

Crèdits sector privat resident

plans de pensions (ppI + ppa)

Crèdit comercial

fons d’inversió

Factoring + confirming 

20,3% 

19,6% 

20,9% 

23,8% 

19,1% 

14,4%

13,5% 

15,2% 

14,9% 

14,5% 

16,9% 

14,6% 

14,0% 

 18,2% 

	

(*) rànquing de desembre de 2012 Primer Segon Tercer

[ marcar la diferència: lideratge destacat en la majoria de productes retail]
Quotes de mercat i posició en el rànquing*
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

CaixaBank ofereix una proposta de valor personalitzada per a tots els 
segments. Cadascuna d’aquestes propostes disposa de professionals 
que han rebut formació especialitzada i posen a disposició del públic 
objectiu un catàleg de solucions financeres i no financeres adaptat a les 
seves necessitats.

Banca de Particulars
amb quasi 12,1 milions de clients i prop de 200.000 milions d’euros de 
negoci gestionat, el servei per excel·lència de la banca minorista suposa el 
43% del volum de negoci de CaixaBank.

Banca Personal
en 2012, CaixaBank s’ha consolidat com a la primera entitat espanyola 
en aquest segment, en gestionar un volum de recursos més valors de 
quasi 83.400 milions d’euros.

Banca Privada
en la gestió de grans patrimonis, CaixaBank s’erigeix com a líder del 
mercat, amb una quota propera al 12,5%. un equip de més de 350 
gestors altament especialitzats ofereix solucions personals a cada client.

Banca de Pimes
per a l’assistència al principal motor del teixit empresarial, CaixaBank 
disposa de 682 gestors, repartits entre 466 oficines especialitzades, i 
assoleix una penetració del 45,1% i un volum de negoci superior als 
18.000 milions d’euros.

[ model de negoci especialitzat]

[ [La prestigiosa revista 
internacional Euromoney ha 
guardonat CaixaBank amb el 
premi Best Bank in Spain 2012

Banca d’Empreses
amb una xarxa pròpia de 84 centres d’empresa i 604 professionals es-
pecialitzats, l’entitat atén 38.826 empreses clients, un 56,4% d’aquest 
segment del mercat. 

Banca Corporativa
per a les grans empreses, CaixaBank té tres grans centres especialitzats 
que treballen amb corporacions establertes a espanya i l’estranger, i que 
atenen el 70% del mercat potencial.

Total: 12,9 milions de clients

Banca de particulars
(el pilar fonamental)

Particulars
Rang d’actius 

gestionats
Rangs en M€

Empreses
Rang de 
facturació

Personal
0,1

Grans patrimonis
10

Banca Corporativa
200

Pimes
1

Privada
0,5

Empreses
9
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[ model de negoci especialitzat] Internacionalització i noves oportunitats

CaixaBank manté participacions estratègiques en cinc grans grups 
bancaris situats a l’europa Central i de l’est, a la xina i a mèxic, per 
oferir als accionistes i inversors de l’entitat un accés preferent a noves 
oportunitats de negoci en regions amb un elevat creixement i un 
perfil de risc equilibrat.
 
n  the Bank of east asia (16,4%)
n  Banco BpI (46,2%)
n  Boursorama (20,7%)
n  grupo Inbursa (20,0%) 
n  erste group Bank (9,9%) 

aquests grups financers, els actius dels quals superen els 350.000 
milions d’euros, faciliten als clients de CaixaBank el desenvolupament 
de la seva activitat comercial a l’estranger. a més, l’entitat posseeix 
una xarxa pròpia de 16 oficines a diversos països, a través de la qual 

acompanya i proporciona un suport especialitzat als clients amb 
relacions comercials fora d’espanya. té previst d’obrir dues oficines 
més, a alger (algèria) i Bogotà (Colòmbia), al llarg de 2013.

Diversificació de resultats

CaixaBank té participacions accionarials rellevants en repsol (12,5%) i 
en telefónica (5,6%), dues de les empreses espanyoles més importants 
pel que fa a capitalització borsària i capacitat per generar beneficis.

ambdues companyies, líders en els seus sectors respectius, presenten 
un destacat perfil internacional, una sòlida capacitat de creixement i 
generació de valor, i una aposta decidida per mantenir una atractiva 
política de retribució a l’accionista com a base de la seva gestió. la 
participació en el capital social de repsol i telefónica permet la diversi-
ficació dels resultats de CaixaBank.

Portugal
Espanya

Europa Central i de l’Est

Hong Kong / Xina
Mèxic

Angola

Marroc

Romania

Polònia
Regne Unit

França

Egipte

Alemanya

TurquiaItàlia

Emirats Àrabs
Índia

Xina

Singapur

Xile

Sucursals internacionals
Oficines de representació

Participacions bancàries

Pròximament: Algèria i Colòmbia

Mèxic Portugal

Angola

França

Espanya

Europa Central 
i de l’Est

Regne Unit Hong Kong / Xina

Alemanya
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

[Cartera de participades: Criteria CaixaHolding]

Gas Natural (35,0%) 

gas natural fenosa és una de les companyies  
multinacionals líders en el sector del gas i 
l’electricitat, està present a 25 països, i té més 
de 20 milions de clients i una potència instal-
lada de 15,45 gigawatts.

És la major companyia integrada de gas i elec-
tricitat d’espanya i llatinoamèrica, líder en el 
sector de la comercialització de gas natural a 
la península Ibèrica i la primera distribuïdora 
de gas natural de llatinoamèrica. addicional-
ment, és un operador de referència quant a 
gnl (gas natural liquat) i gas natural de la con-
ca atlàntica i del mediterrani. els seus actius 
totals superen els 46.000 milions d’euros.

Criteria CaixaHolding és la companyia d’inversió del Grup ”la Caixa”, amb participacions en sectors 
estratègics, com el sector energètic, les infraestructures i els serveis, i el negoci immobiliari, que busca 
generar valor mitjançant la gestió activa de la seva cartera.

Abertis (22,6%) 

abertis s’ha convertit en líder mundial del sec-
tor de les autopistes després de l’adquisició 
dels actius d’oHl al Brasil i xile el desembre de 
2012, amb més de 7.300 km de peatge ges-
tionats i uns actius totals superiors als 29.000 
milions d’euros.

en els últims anys ha incrementat la seva 
diversificació geogràfica i de negocis amb 
inversions, tant en l’àmbit de les autopistes 
com en el de les telecomunicacions i els ae-
roports. s’estima que, l’any 2013, més del 
60% de l’eBItda es generarà fora del ter-
ritori espanyol.

 Aigües de Barcelona (24,1%)

aigües de Barcelona és un referent interna-
cional com a operador de serveis d’aigua i 
medi ambient. amb un volum d’actius total 
proper als 5.750 milions d’euros, és el primer 
operador privat de gestió de l’aigua urbana a 
espanya, on subministra aigua a més de 1.000 
poblacions.

agbar presta servei a uns 26 milions d’habi-
tants a espanya, xile, el regne unit, Colòm-
bia, algèria, Cuba, mèxic, el perú, el Brasil, 
turquia i els eua.
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Saba Infraestructuras (50,1%)

És un operador industrial de referència en la 
gestió d’aparcaments i parcs logístics. lide-
ra el sector dels aparcaments a espanya i és 
un dels operadors més importants d’europa, 
amb 195 aparcaments i prop de 130.000 pla-
ces. el trobem a 79 municipis d’espanya, Ità-
lia, xile, portugal, frança i andorra. el negoci 
logístic, amb 661 hectàrees de superfície, es 
dedica a la promoció, disseny, desenvolupa-
ment, gestió i explotació de parcs logístics a 
espanya, portugal, xile i frança.

Mediterránea Beach (100%)

mediterránea Beach & golf Community és 
propietària d’actius annexos a port aven-
tura, complex d’oci líder a espanya, que in-
clouen: tres camps de golf, terrenys per a 
ús residencial i comercial ja urbanitzats i un 
club de platja.

Vithas  (20,0%)

vithas és el nou nom del grup hospitalari pri-
vat que, actualment, disposa de 10 hospitals 
i una plataforma d’aprovisionament (plazasa-
lud24). els hospitals estan oberts a pacients 
de totes les asseguradores mèdiques, privats 
i mútues d’accident, i col·laboracions amb el 
sistema nacional de salut, i donen cobertura 
a 10 províncies de la geografia espanyola, on 
són hospitals de referència en les seves respec-
tives àrees d’influència.

 
Servihabitat (100%)

servihabitat és la companyia de serveis immo-
biliaris del grup ”la  Caixa” i s’encarrega de 
totes les fases del cicle immobiliari: des de la 
compra o inversió d’actius (a través de subhas-
ta, inversió directa o dació en pagament) fins 
a la venda o explotació en lloguer, passant pel 
desenvolupament i transformació dels immo-
bles, així com per la seva gestió i administració.
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

el compromís de l’obra social resta inalterable i la seva missió és el 
retorn de part del benefici financer del grup bancari en forma d’acció 
social i solidària cap a les persones més vulnerables.

al llarg de 2012, s’ha posat cara a aquesta acció i als valors que 
representa l’obra social incorporant el jugador del fC Barcelona i 
de la selecció espanyola de futbol, i premi príncep d’astúries xavi 
Hernández, que exerceix com a ambaixador dels projectes de l’obra 
social ”la Caixa”.

[obra social]
Ferma en el seu compromís amb les persones desafavorides, l’Obra Social ”la Caixa” manté el seu pres-
supost, per cinquè any consecutiu, en 500 milions d’euros. La difícil conjuntura econòmica i els seus 
efectes sobre les persones més fràgils fan més necessari que mai preservar els valors i principis que han 
forjat l’esperit de ”la Caixa” durant més d’un segle.

Pressupost 2012

la liquidació del pressupost de 2012 s’ha distribuït de la manera se-
güent: 233,5 milions d’euros s’han destinat al desenvolupament de 
programes socials; 42,8 milions d’euros, a la promoció d’iniciatives 
científiques i mediambientals; 52,6 milions, a impulsar propostes 
culturals, i 32,1 milions d’euros, al suport a projectes educatius i 
d’investigació.
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Programes socials

les conseqüències de la crisi econòmica sobre les persones han per-
mès de veure i definir amb més claredat cap a on orientar les línies 
d’acció prioritàries, per establir mecanismes de prevenció i desen-
volupar intervencions específiques sobre els col·lectius més afectats; 
accions dirigides a crear oportunitats laborals per a col·lectius fràgils, 
orientades a la lluita contra la marginació i l’exclusió social –especial-
ment contra la pobresa infantil–, o que permetin l’accés a un habi-
tatge digne. l’atenció dirigida als col·lectius més vulnerables, com la 
gent gran, promovent l’envelliment actiu i saludable, o al col·lectiu 
de pacients amb malalties avançades, entre d’altres, també han estat 
línies d’actuació estratègiques de l’obra social ”la Caixa” el 2012.

Quant a la promoció de l’ocupació, 10.504 persones van accedir a un 
lloc de treball durant l’any 2012 a través del programa Incorpora i ja 
són 53.133 les oportunitats laborals generades per l’obra social en 
més de 22.000 empreses ordinàries des de l’any 2006.

Caixaproinfancia, el programa d’atenció a la infància en situació de 
pobresa i exclusió social, va concedir ajudes a famílies amb dificultats 
per valor de 46 milions d’euros en 2012. des de 2007, l’obra social 
ha destinat 295 milions d’euros a trencar el cercle de la pobresa here-
ditària a espanya, atenent 204.000 nens i els seus familiars. 

amb l’objectiu de garantir l’accés a una llar a persones amb dificul-
tats, l’obra social va posar en marxa en 2004 el programa “Habi-
tatge assequible”, que avui dia disposa de 4.000 immobles per a 
joves, persones grans i famílies, amb rendes inferiors a les de protec-
ció oficial. Cal afegir-hi 4.000 pisos més, repartits per tot espanya, 
oferts en el marc del “lloguer solidari” i amb preus entre els 85 i 
els 150 euros, per a persones amb nivells de renda baixos. el foment 
de l’envelliment actiu i la plena integració de les persones grans en 
la societat (a través del projecte gent 3.0), promovent un total de 
12.903 activitats entre 636.911 usuaris i beneficiaris; l’atenció a per-
sones amb malalties avançades i als seus familiars (37.967 pacients 

i 58.102 familiars ja s’han beneficiat d’aquest projecte); la reinserció 
social i professional de reclusos en la part final de la seva condemna; 
el suport i la promoció del voluntariat, o el foment de la cohesió 
social a través del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
també han centrat els esforços de l’obra social durant 2012.

la inauguració del nou espaiCaixa palau macaya, a Barcelona, ha 
estat un altre dels esdeveniments destacats de 2012. es pretén que 
l’emblemàtic edifici modernista dissenyat per puig i Cadafalch esde-
vingui un centre acadèmic de referència en els àmbits de la sosteni-
bilitat econòmica, social i mediambiental, i l’avenç del coneixement, 
instruments imprescindibles per al benestar i el progrés social. 
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Informe anual grup ”la CaIxa” [2012]

Programes de ciència, investigació i medi ambient

en el camp de la investigació, l’obra social ha continuat impulsant 
l’avenç del coneixement en àmbits universitaris (programa recer-
Caixa), així com la investigació sobre la sida (irsiCaixa), el càncer (uni-
tat de teràpia molecular ”la Caixa” a l’Hospital de la vall d’Hebron), 
la cirurgia endoscòpica (Centre Wider) i les malaties neurodegenera-
tives (juntament amb el CsIC i en el marc del projecte BarcelonaBeta) 
i cardiovasculars (CnIC), entre d’altres.

el programa de conservació d’espais naturals i reinserció social contri-
bueix a millorar els ecosistemes prioritzant la contractació de perso-
nes en risc d’exclusió. durant l’any 2012, un total de 1.600 persones 
s’han beneficiat del programa i ja en són 9.761 des de 2005.

Programes educatius

l’aposta per la formació s’ha posat de manifest el 2012, posant a 
l’abast de tota la comunitat educativa un conjunt d’activitats, pro-
postes i recursos pedagògics, a través de la plataforma eduCaixa. en 
total, aquestes activitats des de dins i fora de la xarxa han arribat a 
1.130.220 beneficiaris. d’aquesta xifra, 878.043 usuaris ho han estat 
de les propostes existents i 252.177 estudiants i professors més s’han 
beneficiat directament de les propostes en línia integrades en el por-
tal eduCaixa. es tracta d’activitats que, de manera transversal, inclo-
uen tots els nivells educatius. a més, l’obra social tampoc no s’oblida 
de la formació d’excel·lència en universitats que són un referent pel 
que fa a qualitat i nivell acadèmic. l’any 2012 s’han concedit 277 
ajudes per un import total de 15.258.000 euros. s’han concedit 100 
beques per cursar estudis de postgrau en universitats espanyoles, 
122 beques per a estudis a l’estranger, 40 noves beques per cursar 
el doctorat en Biomedicina en quatre centres nacionals de referència 
mundial i 15 beques de periodisme. des de l’any 1982 s’ha ofert 
l’oportunitat de cursar estudis d’alt nivell a un total de 3.760 becaris.

l’any 2012, s’han publicat els volums 34 i 35 de la col·lecció estudis 
socials. Concretament, els informes següents: La transició dels joves 
a la vida adulta. Crisi econòmica i emancipació tardana i Crisi i fractu-
ra social a Europa. Causes i efectes a Espanya.
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Programes culturals

la divulgació de la cultura com a eina per al creixement de les per-
sones és un altre dels eixos bàsics de l’obra social. en aquest àmbit 
i dins de la política de grans aliances amb les millors institucions del 
món, el 2012, ”la Caixa” va renovar el seu acord amb el museu del 
louvre i va segellar una nova aliança estratègica amb la fundació 
Joan miró, que se suma a les ja existents amb el museu del prado i 
el maCBa. Caixaforum Barcelona, en el seu desè aniversari, va asso-
lir el seu rècord històric de visitants (971.101) i va oferir importants 
exposicions com ara “goya. llums i ombres”, “les arts de piranesi” 
o “els ballets russos de diaghilev”, a més de les dedicades a William 
Blake o delacroix.

els concerts participatius d’el messies o grans Cors d’Òpera, la pro-
gramació de conferències (amb presències tan destacades com les de 
Joseph stiglitz, peter Higgs o Jane goodall) i les ajudes a projectes 
culturals d’impacte social aprofundeixen en el compromís de l’obra 
social en aquest àmbit.

en total, 2.425.228 visitants van donar el seu suport, durant 2012, a 
la programació i les propostes dels centres Caixaforum, i 1.087.884 
persones van visitar els museus de la ciència CosmoCaixa. tots 
aquests espais han estat concebuts amb l’objectiu d’apropar el co-
neixement a públics de totes les edats i nivells de formació.
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Compromís i proximitat

el compromís adquirit amb la societat comporta un treball permanent 
i continuat per aconseguir fer-li arribar les activitats i els programes, 
i que aquests estiguin d’acord amb les línies d’acció i estratègiques 
de l’entitat. la progressiva expansió territorial de l’activitat finance-
ra ha possibilitat la unió de sinergies i l’ús de la xarxa d’oficines de 
”la Caixa” per a l’extensió de l’obra social ”la Caixa”. les oficines 
confereixen capil·laritat i reequilibrament territorial al repartiment 
dels recursos, gràcies al fet que aquestes oficines, així com les direc-
cions territorials i les direccions d’àrea de negoci, reben i gestionen 
una part del pressupost de l’obra social. el 2012, l’obra social des-
centralitzada ha gestionat un total de 25 milions d’euros, un 6,9% 
sobre la liquidació pressupostària de la fundació. amb aquests recur-
sos s’han organitzat 20.690 activitats diferents, que es calcula que 
han tingut un impacte directe en més de 620.700 beneficiaris.

el capital humà és un dels actius principals en l’impuls de l’obra 
social i, en aquest sentit, és fonamental l’acció del voluntariat, que 
actua de manera transversal en totes les àrees i programes de l’obra 
social. el programa de gestió del voluntariat és un referent pioner en 
la consolidació de models organitzatius que comporten la participa-
ció de voluntaris i voluntàries. 

les 40 organitzacions de voluntariat existents i els seus 4.584 mem-
bres han promogut i impulsat 2.058 activitats durant l’any 2012. es 
calcula que se n’han beneficiat un total de 127.619 usuaris. entre 
les més destacades de 2012 hi ha la celebració de la segona edició 

del dia del voluntariat, amb la convocatòria d’un torneig de futbol ju-
gat simultàniament a 27 municipis de tot el territori nacional. els cen-
tenars d’equips mixtos que van jugar aquests partits els van integrar els 
2.775 nens i nenes en risc d’exclusió social beneficiaris del programa 
Caixaproinfancia, juntament amb els fills dels treballadors de ”la Caixa”. 

altres activitats destacades promogudes des del voluntariat corpo-
ratiu són les campanyes de recollida de joguines o la gran recollida 
d’aliments, que, en l’edició de 2012, ha triplicat el volum de queviu-
res recollits respecte de la campanya anterior i ha arribat a les 4.821 
tones d’aliments bàsics.

la vitalitat del voluntariat va més enllà de la feina dels treballadors i 
membres de la plantilla de l’entitat que ja estan jubilats, i s’estén a 
molts dels àmbits i programes de l’obra social, en altres àmplies xar-
xes de voluntariat social, des dels programes destinats a les persones 
grans, gent 3.0, als programes d’atenció integral a persones amb 
malalties avançades o l’àrea internacional.

probablement, un dels que més visibilitat i impacte ofereix és el vo-
luntariat que mobilitza el programa gent 3.0, amb activitats que, en 
2012, han arribat a un total de 401.839 usuaris. són les persones 
grans vinculades a aquest programa de promoció de l’envelliment 
actiu i saludable les que aconsegueixen dinamitzar un 63% del total 
d’usuaris i beneficiaris que participen en les activitats promogudes 
des del programa.



Accedeixi a l’informe complet a
www.laCaixa.com/informeanual2012 
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