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Estats financers intermedis resumits consolidats del
Grup "la Caixa"
BALANÇOS DE SITUACIÓ RESUMITS
a 30 de juny de 2008 i a 31 de desembre de 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

Actiu

30.06.2008   31.12.2007  (*) 

Caixa i dipòsits en bancs centrals 2.232.813 3.914.011
Cartera de negociació (Nota 5) 3.120.797 3.090.792
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (Nota 5) 190.781 255.246
Actius financers disponibles per a la venda (Notes 5 i 6) 28.423.951 27.738.355
Inversions creditícies (Nota 5) 207.533.506 193.760.193
Cartera d'inversió a venciment (Nota 5) 0 0
Ajustos a actius financers per macrocobertures (14.438) 983
Derivats de cobertura 5.514.667 5.354.366
Actius no corrents en venda 380.972 234.202
Participacions (Nota 6) 7.006.903 5.384.729

Entitats associades 5.665.091 4.741.972

Entitats multigrup 1.341.812 642.757

Contractes d'assegurances vinculats a pensions 0 0
Actius per reassegurances 41.082 49.716
Actiu material (Nota 7) 5.008.941 4.652.390

Immobilitzat material 4.727.688 4.437.844

Inversions immobiliàries 281.253 214.546
Actiu intangible (Nota 8) 1.347.065 895.225

Fons de comerç 1.035.529 574.611

Altre actiu intangible 311.536 320.614

Actius fiscals 2.065.100 1.994.223
Corrents 432.092 528.425

Diferits 1.633.008 1.465.798

Resta d'actius 1.532.514 1.171.241

Total Actiu 264.384.654 248.495.672

Promemòria
Riscs contingents 9.339.014 9.929.498
Compromisos contingents 56.756.265 58.372.681

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
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BALANÇOS DE SITUACIÓ RESUMITS
a 30 de juny de 2008 i a 31 de desembre de 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

Passiu i Patrimoni net

30.06.2008   31.12.2007  (*) 

Passiu 

Cartera de negociació (Nota 9) 1.102.860 852.594
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (Nota 9) 216.545 271.914
Passius financers a cost amortitzat (Nota 9) 213.892.959 197.137.660
Ajustos a passius financers per macrocobertures (1.953.204) (1.424.006)
Derivats de cobertura 6.839.156 6.201.985
Passius per contractes d'assegurances 17.322.806 17.491.918
Passius associats amb actius no corrents en venda 0 0
Provisions (Nota 10) 2.711.183 2.919.682
Passius fiscals 1.810.897 2.098.987

Corrents 145.013 146.040
Diferits 1.665.884 1.952.947

Fons de l'Obra Social 963.195 667.129
Resta de passius 1.177.617 1.324.493
Capital reembossable a la vista 0 0

Total Passiu 244.084.014 227.542.356

Patrimoni net

FONS PROPIS (Nota 11) 14.933.348 14.418.249
Fons de dotació 3.006 3.006
Prima d'emissió 0 0
Reserves 13.870.695 11.927.290
Altres instruments de capital 0 0
Menys: Valors propis 0 0
Resultat de l'exercici atribuït a l'entitat dominant 1.059.647 2.487.953
Menys: Dividends i retribucions 0 0

AJUSTOS PER VALORACIÓ 2.272.376 3.101.381
Actius financers disponibles per a la venda 2.253.419 3.005.188
Cobertures dels fluxos d'efectiu (8.389) 1.719
Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger 0 0
Diferències de canvi (32.919) (15.176)
Actius no corrents en venda 0 0
Entitats valorades pel mètode de la participació 60.265 109.650
Resta d'ajustos per valoració 0 0

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 17.205.724 17.519.630

INTERESSOS MINORITARIS (Nota 11) 3.094.916 3.433.686
Ajustos per valoració 613.096 886.866
Resta 2.481.820 2.546.820

Total Patrimoni net 20.300.640 20.953.316

Total Passiu i Patrimoni net 264.384.654 248.495.672
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS RESUMITS
Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2008 i 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (*) 

Interessos i rendiments assimilats 6.029.385 4.442.010
Interessos i càrregues assimilades (4.188.690) (2.864.350)
Remuneració de capital reembossable a la vista 0 0

MARGE D'INTERESSOS 1.840.695 1.577.660

Rendiment d'instruments de capital 188.836 125.429
Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació 370.665 339.339
Comissions percebudes 733.059 732.650
Comissions pagades (117.022) (94.910)
Resultats d'operacions financeres (net) (26.815) (7.201)
Diferències de canvi (net) 61.115 85.846
Altres productes d'explotació 609.248 431.955
Altres càrregues d'explotació (138.987) (207.372)

MARGE BRUT 3.520.794 2.983.396

Despeses d'administració (1.505.372) (1.365.142)
Despeses de personal (1.041.958) (943.209)
Altres despeses generals d'administració (463.414) (421.933)

Amortització (234.324) (193.899)
Dotacions a provisions (net) (47.958) (113.410)
Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) (543.111) (208.786)

RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 1.190.029 1.102.159

Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) (1.508) (3.301)
Guanys/(pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda 27.920 48.649
Diferència negativa de consolidació 0 0
Guanys/(pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com a ops.interrompudes (1.498) 311.600

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.214.943 1.459.107

Impost sobre beneficis 5.800 (216.343)
Dotació obligatòria a obres i fons socials 0 0

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.220.743 1.242.764

Resultat d'operacions interrompudes (net) 0 0

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 1.220.743 1.242.764

Resultat atribuït a l'entitat dominant 1.059.647 1.228.452
Resultat atribuït a la minoria 161.096 14.312

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
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ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS RESUMITS (*)

Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2008 i 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (**) 

Resultat consolidat de l'exercici 1.220.743 1.242.764
Altres ingressos / (despeses) reconeguts (1.102.775) 189.802

Actius financers disponibles per a la venda (1.433.048) 338.124
Guanys/(pèrdues) per valoració (1.427.437) 603.881
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (5.611) (265.757)
Altres reclassificacions 0 0

Cobertures dels fluxos d'efectiu (18.060) 7.339
Guanys/(pèrdues) per valoració (17.288) 9.446
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (772) (2.107)
Imports transferits al valor inicial de les partides cobertes 0 0
Altres reclassificacions 0 0

Cobertures d'inversiones netes en negocis a l'estranger 0 0
Guanys/(pèrdues) per valoració 0 0
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Altres reclassificacions 0 0

Diferències de canvi (40.061) 0
Guanys/(pèrdues) per valoració (40.061) 0
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Altres reclassificacions 0 0

Actius no corrents en venda 0 0
Guanys/(pèrdues) per valoració 0 0
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Altres reclassificacions 0 0

Guanys/(pèrdues) actuarials en plans de pensions 0 0
Entitats valorades pel mètode de la participació (62.481) 20.361

Guanys/(pèrdues) per valoració (62.481) 20.361
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Altres reclassificacions 0 0

Resta d'ingressos i despeses reconeguts 0 0
Impost sobre beneficis 450.875 (176.022)

Total Ingressos / (despeses) reconeguts 117.968 1.432.566

Atribuïts a l'entitat dominant 230.642 1.418.255
Atribuïts a minoritaris (112.674) 14.311

(*) Vegeu Nota 2
(**) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
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ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET RESUMITS (*)

Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2008 i 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

PERIODE ACTUAL
Fons

de dotació Reserves

Resultat
de l'exercici

atribuït a l'entitat
dominant

Ajustos per
valoració

Interessos 
minoritaris

Total
patrimoni net

Saldo final a 31.12.2007
Ajust per canvis de criteri comptable
Ajust per errors
Saldo inicial ajustat
Total ingressos/(despeses) reconeguts
Altres variacions del patrimoni net
Increments/(reduccions) de fons de dotació
Conversió de passius financers en capital
Increments d'altres instruments de capital
Reclassificacions de/a passius financers
Distribució de dividends/remuneracions als socis
Operacions amb instruments de capital propi (net) (**)

Traspassos entre partides de patrimoni net
Increments/(reduccions) per combinacions de negocis
Dotació discrecional a obres i fons socials
Pagaments amb instruments de capital
Resta d'increments/(reduccions) de patrimoni net (**)

Saldo final a 30.6.2008
(*) Vegeu Nota 2
(**) Vegeu Notes 9 i 11

0 (226.096)

Fons propis
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant

3.006 11.927.290 2.487.953 3.101.381 3.433.686

0

20.953.316

3.006 11.927.290 2.487.953 3.101.381 3.433.686 20.953.316

0 00

3.006 13.870.695 1.059.647 2.272.376

0

0 0 0
0 0 0

(112.674) 117.9681.059.647 (829.005)

(2.487.953) 0

3.094.916 20.300.640

0 0
0 0

(184.630) (277.262)

0 0

0 0

0 48.084
0 2.487.953

0 (500.000) 0 0

0

0 0
0 (500.000)
0 0

(2.487.953)

0 (92.632) 0

0

(770.644)
0 0 0 0 0 0
0 1.943.405

0
0 00 0 0 0

0 0 0

0 0 (41.466) (41.466)
0 0 0 48.084

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

 

 
 

PERIODE ANTERIOR
Fons

de dotació Reserves

Resultat
de l'exercici

atribuït a l'entitat
dominant

Ajustos per
valoració

Interessos 
minoritaris

Total
patrimoni net

Saldo final a 31.12.2006
Ajust per canvis de criteri comptable
Ajust per errors
Saldo inicial ajustat
Total ingressos/(despeses) reconeguts
Altres variacions del patrimoni net
Increments/(reduccions) de fons de dotació
Conversió de passius financers en capital
Increments d'altres instruments de capital
Reclassificacions de/a passius financers
Distribució de dividends/remuneracions als socis
Operacions amb instruments de capital propi (net)
Traspassos entre partides de patrimoni net
Increments/(reduccions) per combinacions de negocis
Dotació discrecional a obres i fons socials
Pagaments amb instruments de capital
Resta d'increments/(reduccions) de patrimoni net

Saldo final a 30.6.2007
Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
(*) Vegeu Nota 2

0 (36.291)

0 0 0 0 0

00

0 00 0 0 0

0 0 0 0

0
0 0 (5.863) (5.863)

0
0 00 0 0 0

0 0 0

(413.611)
0 0 0 0 0 0
0 2.647.998 (3.025.318)

0 (1.320) 0 0

0 0
0 (376.000)0 (376.000) 0 0

0 0

0 0

0 0
0 3.025.318 (3.025.318) 0

192.705 15.448.042

0 0
0 0

(30.428) (31.748)

0 0

14.311 1.432.5661.228.452 189.803

0 0 0 0

0 0

0 0
0 0

3.006 10.389.107 1.228.452 3.634.772

214.685 14.429.087

3.006 7.741.109 3.025.318 3.444.969 214.685 14.429.087

0 0

Fons propis
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant

3.006 7.741.109 3.025.318 3.444.969
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ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU RESUMITS (MÈTODE INDIRECTE) (*)

Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2008 i 2007 (Notes 1 a 15), en milers d'euros

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA  I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la Caixa"

30.06.2008   30.06.2007  (**) 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (1.515.121) (4.868.447)

Resultat consolidat de l'exercici 1.220.743 1.242.764
Ajustos per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 564.846 166.044

Amortització 234.324 193.899
Altres ajustos 330.522 (27.855)

Increment/(Reducció) net en els actius i passius d'explotació (3.294.910) (6.493.598)
Actius d'explotació (17.449.222) (24.189.661)
Passius d'explotació 14.154.312 17.696.063

Cobraments/(Pagaments) per l'impost sobre beneficis (5.800) 216.343

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (2.257.720) 317.462

Pagaments: (2.486.770) (731.923)
Actius materials (618.829) (476.636)
Actius intangibles (42.452) (32.921)
Participacions (1.549.132) (8.585)
Entitats dependents i altres unitats de negoci 0 0
Actius no corrents i passius associats en venda (276.357) (213.781)
Cartera d'inversió a venciment 0 0
Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió 0 0

Cobraments: 229.050 1.049.385
Actius materials 73.973 162.259
Actius intangibles 0 0
Participacions 22.494 2.007
Entitats dependents i altres unitats de negoci 0 0
Actius no corrents i passius associats en venda 132.583 885.119
Cartera d'inversió a venciment 0 0
Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió 0 0

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 2.094.953 4.189.980

Pagaments: (504.318) 0
Dividends 0 0
Passius subordinats (4.318) 0
Amortització d'instruments de capital propi 0 0
Adquisició d'instruments de capital propi 0 0
Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament (500.000) 0

Cobraments: 2.599.271 4.189.980
Passius subordinats 0 21.739
Emissió d'instruments de capital propi 0 0
Alienació d'instruments de capital propi 0 0
Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament 2.599.271 4.168.241

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI (3.310) (234)

E) INCREMENT/(REDUCCIÓ) NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENT (A+B+C+D) (1.681.198) (361.239)

F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERIODE 3.914.011 3.925.412

G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE (E+F) 2.232.813 3.564.173

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE

Caixa 1.223.463 1.198.838
Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals 1.009.350 2.365.335
Altres actius financers 0 0
Menys: Descoberts bancaris reintegrables a la vista 0 0

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 2.232.813 3.564.173
(*) Vegeu Nota 2
(**) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius
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Notes explicatives als estats financers intermedis resumits consolidats corresponents al 
període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2008  

 
 
 

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ’’la Caixa’’ 

 
D’acord amb la normativa vigent sobre contingut dels estats financers intermedis resumits consolidats, 
aquestes notes explicatives completen, amplien i comenten el balanç de situació, el compte de pèrdues 
i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de 
fluxos d’efectiu, tots ells resumits i consolidats, amb l’objectiu de facilitar la informació suficient per 
assegurar la seva comparació amb els estats financers anuals, a la vegada que pretén donar la 
informació i les explicacions necessàries per permetre l’adequada comprensió dels canvis significatius 
produïts en el semestre.  

1. Naturalesa de l’Entitat, bases de presentació i altra informació 

Naturalesa de l’Entitat 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara endavant, ’’la Caixa’’), com a caixa d’estalvis i segons els 
seus Estatuts, és una institució financera, de naturalesa no lucrativa, benèfica i social, de caràcter privat 
i independent de cap altra empresa o entitat. L’objecte social 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. 
 
Com a entitat de crèdit, subjecta a la normativa i regulació que determinin les autoritats econòmiques i 
monetàries espanyoles i de la Unió Europea, desenvolupa una activitat de banca universal amb un 
important desenvolupament dels serveis bancaris minoristes. 
 
’’la Caixa’’ és l’entitat dominant d’un grup d’entitats dependents, que ofereixen d’altres productes i 
serveis, sobre les que té control. Conseqüentment, ’’la Caixa’’ està obligada a elaborar, a més a més dels 
seus propis comptes anuals individuals, uns comptes anuals consolidats del Grup Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona (d’ara endavant, el Grup ”la Caixa”) que també inclouen les participacions en 
negocis conjunts i les inversions en entitats associades. Criteria CaixaCorp, SA és la societat dependent 
que gestiona i controla la gairebé totalitat de la cartera de renda variable del Grup ’’la Caixa’’. 
 
 

Bases de presentació 

Els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” s’elaboren d’acord amb les Normes Internacionals 
d’Informació Financera (d’ara endavant, NIIF) adoptades per la Unió Europea mitjançant Reglaments 
Comunitaris, d’acord amb el Reglament 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de 
juliol de 2002 i posteriors modificacions. 
 
D’altra banda, el Banc d’Espanya va publicar la Circular 4/2004, de 22 de desembre, relativa a les 
Normes d’Informació Financera Pública i Reservada i als Models d’Estats Financers de les Entitats de 
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Crèdit, que constitueix l’adaptació de les NIIF adoptades per la Unió Europea al sector de les entitats 
de crèdit espanyoles. 
 
En la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2007 es van aplicar els principis de consolidació, 
polítiques comptables i criteris de valoració descrits en la Nota 2 de la Memòria dels esmentats 
comptes anuals, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 
consolidada del Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 2007, com també dels resultats de les seves 
operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu, consolidats, que es van produir en 
l’exercici anual acabat en aquella data.   
 
Els estats financers intermedis resumits consolidats del Grup ”la Caixa” adjunts es formulen d’acord 
amb les NIIF, prenent en consideració el que la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya indica, i es 
presenten d’acord amb la IFRS 34 (‘Informació financera intermèdia’) i la Circular 1/2008, de 30 de 
gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
   
D’acord amb el que estableix la IFRS 34, la informació financera intermèdia es prepara amb l’únic 
objectiu de posar al dia el contingut dels darrers comptes anuals consolidats formulats, posant l’èmfasi 
en les noves activitats, esdeveniments i circumstàncies ocorreguts durant el semestre, sense duplicar la 
informació que ja es va publicar. Per aquest motiu, i a fi i efecte d’aconseguir l’adequada comprensió 
de la informació dels estats financers intermedis resumits consolidats, caldrà llegir-los conjuntament 
amb els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a l’exercici 2007. 
 
Els formats del balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat d’ingressos i despeses reconeguts, 
estat total de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu, consolidats, presentats en aquests 
estats financers intermedis resumits consolidats, són els que indica la Circular 1/2008 de 30 de gener 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La presentació de determinades partides i marges 
difereix de la presentada en els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007, que 
es va fer seguint els criteris assenyalats per la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. 
 
Aquests canvis no tenen cap efecte en el patrimoni net ni en el resultat atribuït al Grup, però d’acord 
amb el que disposa el paràgraf 38 de la NIC 1 (‘Presentació d’estats financers’), s’han modificat els 
estats financers consolidats de l’exercici 2007 que es presenten a efectes comparatius amb aquests 
estats financers intermedis resumits consolidats, per tal d’adaptar-los als formats de presentació 
requerits per la Circular 1/2008, de 30 de gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A la 
Nota 2 es presenta la conciliació del balanç de situació a 31 de desembre de 2007 i del compte de 
pèrdues i guanys a 30 de juny de 2007.  
 
 
Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

Els comptes anuals de ”la Caixa” i els consolidats del Grup ”la Caixa”, corresponents a l’exercici 2007, 
van ser formulats pel Consell d’Administració en la reunió celebrada el 31 de gener de 2008 i van ser 
aprovats per l’Assemblea General Ordinària el 24 d’abril de 2008. 
 
En l’elaboració dels estats financers intermedis resumits consolidats s’han utilitzat judicis i estimacions 
realitzats per l’Alta Direcció de ’’la Caixa’’ i de les entitats consolidades. Aquests judicis i estimacions 
s’han basat en les mateixes hipòtesis i criteris emprats en la formulació dels comptes anuals consolidats 
de l’exercici 2007 i fan referència, entre d’altres, al valor raonable de determinats actius i passius, les 
pèrdues per deteriorament, la valoració dels fons de comerç i dels actius intangibles, la vida útil dels 
actius materials i intangibles, les hipòtesis actuarials per al càlcul dels compromisos postocupacionals, 
els passius per programes de prejubilacions, el patrimoni i resultats de les societats integrades pel 
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mètode de la participació i la despesa de l’impost sobre societats determinada en base a la millor 
estimació del tipus impositiu mitjà esperat a final d’any. 
  
Les estimacions afecten tant els imports registrats en el balanç com el compte de pèrdues i guanys dels 
primers sis mesos de l’exercici. Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor 
informació disponible, és possible que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les en el proper 
semestre o en propers exercicis, la qual cosa es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del 
canvi d’estimació en el balanç i el compte de pèrdues i guanys consolidats. 
 
 
Comparació de la informació i variacions del perímetre de consolidació. 

La informació continguda en aquests estats financers intermedis resumits consolidats, corresponents a 
l’exercici 2007, es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius amb la informació relativa al 
període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2008. 
 
Les Normes Internacionals d’Informació Financera requereixen que la informació presentada entre 
ambdós períodes sigui homogènia. En els primers sis mesos de l’exercici 2008 no s’ha produït cap 
modificació rellevant de la normativa comptable aplicable que afecti la comparació de la informació 
(vegeu Nota 2). 
 
Pel que fa a les principals variacions del perímetre de consolidació cal destacar que, en data 11 de juliol 
de 2007, el Grup ’’la Caixa” va arribar a un acord per a l’adquisició de les participacions del Grup 
Fortis en el Grup CaiFor (50%) i en SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (20%). El 12 de 
novembre de 2007, un cop rebudes les autoritzacions de les entitats reguladores, es va formalitzar 
l’operació. Amb aquesta adquisició, el Grup ’’la Caixa” va assolir el 100% de participació del negoci 
assegurador que fins aleshores havia desenvolupat de forma conjunta amb el Grup Fortis. 
 
En conseqüència, a 30 de juny de 2007, les participacions del Grup ’’la Caixa” en VidaCaixa, SA de 
Seguros y Reaseguros (60%), SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (39,94%) i AgenCaixa, SA 
(50%) figuraven classificades com a entitats multigrup i es consolidaven pel mètode de la integració 
proporcional. A 30 de juny de 2008, totes aquestes participades són entitats dependents, de les quals 
s’ostenta el 100% de participació, i es consoliden pel mètode de la integració global. 
 
A les diferents notes de la Memòria dels Comptes Anuals consolidats del Grup ’’la Caixa” de l’exercici 
2007, es recullen els impactes més significatius per la integració de la totalitat d’actius i passius de les 
societats esmentades. 
 
La resta de variacions del perímetre de consolidació que s’han produït en els primers sis mesos de 
l’exercici 2008 es detallen a la Nota 6. 
 
 
Estacionalitat de les transaccions i importància relativa  

Les activitats de les societats que componen el Grup ”la Caixa” no tenen un caràcter cíclic o estacional 
rellevant. Per aquest motiu, no s’inclouen detalls específics en aquestes notes explicatives als estats 
financers intermedis resumits consolidats corresponents als sis primers mesos de l’exercici 2008. No 
obstant això, a la Nota 15 s’explica l’impacte en el compte de pèrdues i guanys de les operacions que el 
Grup ”la Caixa” anomena com a “resultats no recurrents”, perquè obeeixen a operacions que tenen un 
grau molt elevat d’excepcionalitat. 
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D’altra banda, a l’hora de determinar la informació a revelar en aquests estats financers intermedis 
resumits consolidats, s’ha tingut en compte la seva importància relativa en relació al propi període 
comptable intermedi. 
 
 
Fets posteriors al tancament  

El passat 14 de juliol, el Consell d’Administració de Martinsa-Fadesa va adoptar la decisió d’instar 
concurs de creditors, que es va presentar el 15 de juliol de 2008. 
 
Davant d’aquest fet, ”la Caixa”, d’acord amb la seva política habitual de màxima prudència i 
transparència, va decidir incloure en el tancament comptable del primer semestre de 2008 la 
reclassificació del risc de Martinsa-Fadesa com a dubtós i el registre amb càrrec al resultat d’una 
dotació específica per a insolvències per import de 192 milions d’euros. Amb aquest registre ”la Caixa” 
anticipa al primer semestre els impactes derivats de la situació concursal de Martinsa-Fadesa 
esdevinguts en el mes de juliol. 
 
”la Caixa” va fer pública aquesta decisió mitjançant un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors de data 15 de juliol de 2008. 
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2. Principis, polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 

Els estats financers intermedis resumits consolidats del Grup ”la Caixa” s’han elaborat amb els 
mateixos principis, polítiques comptables i criteris que els aplicats en els comptes anuals consolidats de 
l’exercici 2007 (vegeu la Nota 2 de la Memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici 2007). 
També s’han tingut en consideració les noves normes, modificacions i interpretacions de les NIIF que 
han entrat en vigor durant el primer semestre de 2008. 
 
En el primer semestre de 2008 ha entrat en vigor la CINIIF 11 que fa una interpretació de la NIIF 2 
‘Transaccions amb accions pròpies i del grup’. En concret, la interpretació aclareix que les transaccions 
a pagar amb accions de la pròpia entitat o d’una altra entitat del grup es tractaran com si es liquidessin 
amb instruments de patrimoni propi, amb independència de la forma utilitzada per obtenir-los. 
 
En l’elaboració dels estats financers intermedis resumits consolidats s’han aplicat tots els principis i 
criteris de valoració que podien tenir un efecte significatiu. 
 
 

Conciliació dels estats financers de l’exercici 2007 

A continuació es presenta la conciliació entre el balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 
2007, presentat pel Grup ”la Caixa” en els seus comptes anuals d’aquell exercici, i el balanç de situació 
presentat en aquests estats financers intermedis resumits consolidats elaborats d’acord amb el model 
requerit per la Circular 1/2008, de 30 de gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
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Balanç de situació: Conciliació a 31 de desembre de 2007
(Milers d'euros) Saldos Saldos

s/CBE 4/2004 s/CNMV 1/2008

Actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 3.914.011 3.914.011
Cartera de negociació 3.090.792 3.090.792
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 255.246 255.246
Actius financers disponibles per a la venda 27.738.355 27.738.355
Inversions creditícies 193.760.193 193.760.193
Ajustos a actius financers per macrocobertures 983 983
Derivats de cobertura 5.354.366 5.354.366
Actius no corrents en venda 234.202 234.202
Participacions 5.384.729 5.384.729

Entitats associades 4.741.972 4.741.972
Entitats multigrup 642.757 642.757

Contractes d'assegurances vinculats a pensions 0 0
Actius per reassegurances 49.716 49.716
Actiu material 4.652.390 0 4.652.390

Immobilitzat material (*) 4.437.844 (a) 4.437.844
Inversions immobiliàries 214.546 214.546
D'ús propi 3.536.558 (3.536.558) (a) 0
Altres actius cedits en arrendament operatiu 545.885 (545.885) (a) 0
Afecte a l'Obra Social 355.401 (355.401) (a) 0

Actiu intangible 895.225 895.225
Fons de comerç 574.611 574.611
Altre actiu intangible 320.614 320.614

Actius fiscals 1.994.223 1.994.223
Resta d'actius (*) 1.171.241 (b) 1.171.241
Periodificacions 781.858 (781.858) (b) 0
Altres actius 389.383 (389.383) (b) 0

Total Actiu 248.495.672 0 248.495.672

Passiu i Patrimoni net

Passiu 

Cartera de negociació 852.594 852.594
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 271.914 271.914
Passius financers a cost amortitzat 194.212.528 2.925.132 (c)+(d) 197.137.660
Ajustos a passius financers per macrocobertures (1.424.006) (1.424.006)
Derivats de cobertura 6.127.117 74.868 (d) 6.201.985
Passius per contractes d'assegurances 17.491.918 17.491.918
Provisions 2.919.682 2.919.682
Passius fiscals 2.098.987 2.098.987
Fons de l'Obra Social (*) 667.129 (e) 667.129
Resta de passius (*) 1.324.493 (e) 1.324.493
Periodificacions 397.106 (397.106) (e) 0
Altres passius 1.594.516 (1.594.516) (e) 0
Capital amb naturalesa de passiu financer 3.000.000 (3.000.000) (c) 0
Capital reembossable a la vista (*) 0

Total Passiu 227.542.356 0 227.542.356

Patrimoni net

Fons propis 14.418.249 14.418.249
Fons de dotació 3.006 3.006
Reserves 11.927.290 11.927.290
Resultat atribuït a l'entitat dominant 2.487.953 2.487.953

Ajustos per valoració 3.101.381 0 3.101.381
Actius financers disponibles per a la venda 3.105.868 (100.680) (f) 3.005.188
Cobertures dels fluxos d'efectiu 13.448 (11.729) (f) 1.719
Diferències de canvi (17.935) 2.759 (f) (15.176)
Entitats valorades pel mètode de la participació (*) 109.650 (f) 109.650

Interessos minoritaris 3.433.686 0 3.433.686
Ajustos per valoració (*) 886.866 (g) 886.866
Resta 3.433.686 (886.866) (g) 2.546.820

Total Patrimoni net 20.953.316 0 20.953.316

Total Passiu i Patrimoni net 248.495.672 0 248.495.672

Promemòria
Riscs contingents 9.929.498 9.929.498
Compromisos contingents 58.372.680 58.372.680

(*) Epígrafs exclusius de la Circular 1/2008 de la CNMV

Notes explicatives de la columna "Reclassificacions"

Els canvis de cada una de les partides que componen el balanç de situació estan indicats amb una lletra, la qual cosa permet veure la seva compensació dins del
propi balanç de situació.

Aquesta columna recull, per a cada una de les partides que componen el balanç de situació, les reclassificacions efectuades entre el model de la Circular 4/2004
del Banc d'Espanya (CBE 4/2004), emprat en la formulació dels comptes anuals consolidats del Grup "la Caixa" en l'exercici 2007, i el model de la Circular 1/2008
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV 1/2008), emprat en la formulació dels comptes semestrals resumits consolidats del primer semestre de
2008. Atès que només es tracta d'un canvi en els formats de presentació, el Total Actiu i el Total Passiu i Patrimoni Net no han variat.

Reclassificacions

 



- 15 -

Les principals diferències entre el model de balanç de situació consolidat de la Circular 1/2008, de 30 
de gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i l’estat inclòs en els comptes anuals 
consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007, elaborat d’acord amb la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya, són les següents:  
 

• L’epígraf ‘Actiu material – Immobilitzat material’ agrupa els epígrafs ‘Actiu material – D’ús 
propi’, ‘Actiu material – Altres actius cedits en arrendament operatiu’ i ‘Actiu material – Afecte a 
l’Obra Social’, que en el balanç consolidat presentat en els comptes anuals consolidats de 
l’exercici 2007 figuraven per separat. 

 
• L’epígraf ‘Resta d’actius’ agrupa els epígrafs ‘Periodificacions’ i ‘Altres Actius’, que es 

presentaven de forma separada en els comptes anuals consolidats de l’exercici 2007. 
 
• En el nou model de presentació, els derivats de negociació i de cobertura classificats en els 

epígrafs ‘Cartera de negociació’ i ‘Derivats de cobertura’, respectivament, tant de l’actiu com del 
passiu del balanç de situació, inclouen els derivats implícits que s’hagin segregat del contracte 
principal. 

 
• L’epígraf ‘Capital amb naturalesa de passiu financer’ dels comptes anuals consolidats de l’exercici 

2007 ara s’ha integrat a l’epígraf ‘Passius financers a cost amortitzat’. 
 
• Apareix l’epígraf ‘Fons de l’Obra Social’, que en els comptes anuals de l’exercici 2007 formava 

part del saldo de l’epígraf ‘Altres passius’. 
 
• L’actual epígraf ‘Resta de passius’ agrupa els epígrafs ‘Periodificacions’ i ‘Altres passius’ dels 

comptes anuals consolidats presentats en l’exercici 2007. 
 
• Afegeix un nou epígraf anomenat ‘Capital reembossable a la vista’. El Grup ”la Caixa” no té 

emissions de capital d’aquestes característiques. 
 
• Incorpora un nou epígraf, inclòs entre els ajustos per valoració del patrimoni net consolidat, 

anomenat ‘Entitats valorades pel mètode de la participació’. Aquest epígraf recull els ajustos de 
valoració que figuren en el patrimoni net de les empreses associades i multigrup a les quals 
s’aplica el mètode de la participació per a la seva integració en el Grup ”la Caixa”.  

 
• Segrega l’epígraf  ‘Interessos minoritaris’ entre ‘Ajustos per valoració’ i ‘Resta’. 

 
A continuació es presenta la conciliació entre el compte de pèrdues i guanys consolidat a 30 de juny de 
2007 elaborat pel Grup ”la Caixa”, d’acord amb el model utilitzat en els comptes anuals consolidats a 
31 de desembre de 2007, i el compte de pèrdues i guanys consolidat presentat en aquests estats 
financers intermedis resumits consolidats, elaborat d’acord amb el model requerit per la Circular 
1/2008, de 30 de gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
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Compte de pèrdues i guanys: Conciliació a 30 de juny de 2007
(Milers d'euros)

Saldos Saldos
s/CBE 4/2004 s/CNMV 1/2008

Interessos i rendiments assimilats 4.152.611 289.399 (a) 4.442.010
Interessos i càrregues assimilades (***) (2.560.162) (304.188) (b) (2.864.350)
Rendiment d'instruments de capital (**) 125.429 (125.429) (c) 0
Remuneració de capital reembossable a la vista (*) 0
MARGE D'INTERMEDIACIÓ / MARGE D'INTERESSOS (*) 1.717.878 (140.218) (1) 1.577.660

Rendiment d'instruments de capital (**) 125.429 (c) 125.429
Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació 339.339 339.339
Comissions percebudes 732.650 732.650
Comissions pagades (94.910) (94.910)
Activitat d'assegurances 48.736 (48.736) 0

Primes d'assegurances i reassegurances cobrades (***) 517.749 (517.749) (b)+(e) 0
Primes de reassegurances pagades (5.630) 5.630 (f) 0
Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances (***) (579.440) 579.440 (b)+(f) 0
Ingressos per reassegurances 4.017 (4.017) (e) 0
Dotacions netes a passius per contractes d'assegurances (***) (171.786) 171.786 (b)+(f) 0
Ingressos financers 288.680 (288.680) (a) 0
Despeses financeres (4.854) 4.854 (b) 0

Resultats d'operacions financeres (net) 301.169 (308.370) (d) (7.201)
Diferències de canvi (net) 85.846 85.846
Altres productes d'explotació (**) 431.955 (e) 431.955
Altres càrregues d'explotació (**) (207.372) (f) (207.372)
MARGE ORDINARI / MARGE BRUT (*) 3.130.708 (147.312) (2) 2.983.396

Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers (**) 119.552 (119.552) (e) 0
Cost de vendes (**) (49.594) 49.594 (f) 0
Altres productes d'explotació (**) 119.494 (119.494) (e) 0
Despeses d'administració (1.350.777) (14.365) (1.365.142)

Despeses de personal (928.844) (14.365) (f) (943.209)
Altres despeses generals d'administració (421.933) (421.933)

Amortització (193.899) 0 (193.899)
Altres càrregues d'explotació (**) (32.143) 32.143 (f) 0
Dotacions a provisions (net) (**) (113.410) (g) (113.410)
Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) (*) (208.786) (h) (208.786)
MARGE D'EXPLOTACIÓ / RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ (*) 1.743.341 (641.182) (3) 1.102.159

Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) (*) (3.301) (i) (3.301)
Pèrdues per deteriorament d'actius (net) (211.995) 211.995 0

Actius financers disponibles per a la venda (**) 287 (287) (h) 0
Inversions creditícies (**) (209.073) 209.073 (h) 0
Actius no corrents en venda 92 (92) (j) 0
Participacions 49 (49) (i) 0
Actiu material (3.350) 3.350 (i) 0
Fons de comerç 0 0 0
Resta d'actius 0 0 0

Dotacions a provisions (net) (**) (113.410) 113.410 (g) 0
Ingressos financers d'activitats no financeres (**) 719 (719) (a) 0
Despeses financeres d'activitats no financeres (**) (1.999) 1.999 (b) 0
Altres guanys 73.689 (73.689) 0

Guanys per venda d'actiu material (****) 50.103 (50.103) (k) 0
Guanys per venda de participacions 1.936 (1.936) (k) 0
Altres conceptes (**) 21.650 (21.650) (e) 0

Altres pèrdues (31.238) 31.238 0
Pèrdues per venda d'actiu material (95) 95 (k) 0
Pèrdues per venda de participacions (157) 157 (k) 0
Altres conceptes (**) (30.986) 30.986 (f) 0

Guanys/(pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda (*) 0 48.649 (k) 48.649
Diferència negativa de consolidació (*) 0
Guanys/(pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com ops.interrompudes (*) 0 311.600 (d)+(j)+(k) 311.600
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.459.107 0 1.459.107

Impost sobre beneficis (216.343) (216.343)
Dotació obligatòria a obres i fons socials 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.242.764 0 1.242.764

Resultat d'operacions interrompudes (net) 0 0
RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 1.242.764 0 1.242.764

Resultat atribuït a l'entitat dominant 1.228.452 0 1.228.452
Resultat atribuït a la minoria 14.312 14.312
(*) Epígrafs exclusius de la Circular 1/2008 de la CNMV.
(**) Epígrafs que en la Circular 1/2008 de la CNMV es presenten en un marge diferent que a la CBE 4/2004.

Reclassificacions

(***) L'epígraf 'Interessos i càrregues assimilades' inclou -297.335 milers d'euros corresponents a la despesa financera dels productes combinats d'assegurança. D'aquest import, -350.507 milers d'euros s'han
reclassificat des de l'epígraf 'Primes d'assegurança i reassegurança cobrades' i +647.842 milers d'euros des dels epígrafs 'Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances' i 'Dotacions netes
a passius financers per contractes d'assegurança'.
(****) D'aquest import 3.138 milers d'euros corresponen a beneficis per la venda d'actius procedents d'adjudicacions d'actius i es traspassen a l'epígraf 'Guanys / (pèrdues) d'actius no corrents en venda no
classificats com ops.interrompudes'.
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Notes explicatives de la columna "Reclassificacions"

Ref Import Concepte

(1) (140.218) Variació entre el Marge d'Intermediació (CBE 4/2004) i el Marge d'Interessos (CNMV 1/2008)
(13.509) Ingressos / despeses financers de l'activitat d'assegurances (CBE 4/2004, en el Marge Ordinari)
(1.280) Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004, no inclosos en el Marge d'Explotació)

(125.429) Els dividends en la CNMV 1/2008 es presenten en el Marge Brut

(2) (147.312) Variació entre el Marge Ordinari (CBE 4/2004) i el Marge Brut (CNMV 1/2008)
(1.280) Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004, no inclosos en el Marge d'Explotació)

(308.370) Venda DPV's de caràcter estratègic -Suez 1,05% i Atlantia 2.01%- (CNMV 1/2008, no inclosos en el Marge d'Explotació)
87.351 Altres productes i altres càrregues d'explotació (CBE 4/2004, en el Marge d'Explotació)
69.958 Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers -net del cost de les vendes- (CBE 4/2004, en el Marge d'Explotació)
5.029 Altres guanys / Altres pèrdues (altres conceptes) -no inclou les despeses reclassificades per la seva naturalesa- (CBE 4/2204, no inclosos en el M.d'Explotació)

(3) (641.182) Variació entre el Marge d'Explotació (CBE 4/2004) i el Resultat de l'Activitat d'Explotació (CNMV 1/2008)
(1.280) Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004, no inclosos en el Marge d'Explotació)

(308.370) Venda DPV's de caràcter estratègic -Suez 1,05% i Atlantia 2.01%- (CNMV 1/2008, no inclosos en el Resultat de l'Activitat d'Explotació)
(9.336) Altres guanys / Altres pèrdues -altres conceptes- (CBE 4/2004, no inclosos en el Marge d'Explotació)

(113.410) Dotacions a provisions (CBE 4/2004, no incloses en el Marge d'Explotació)
(208.786) Pèrdues per deteriorament d'actius financers (CBE 4/2004, no incloses en el Marge d'Explotació)

Aquesta columna recull, per a cada una de les partides que componen el compte de pèrdues i guanys, les reclassificacions efectuades entre el model de la Circular
4/2004 del Banc d'Espanya (CBE 4/2004), emprat en la formulació dels comptes anuals consolidats del Grup "la Caixa" en l'exercici 2007, i el model de la Circular 1/2008
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV 1/2008), emprat en la formulació dels estats financers intermedis resumits consolidats del primer semestre de 2008.
Atès que només es tracta d'un canvi en els formats de presentació, el Resultat Abans d'Impostos no ha variat; no obstant això, s'han produït canvis en un gran nombre
de partides del compte de pèrdues i guanys, així com en la composició i nomenclatura dels diferents marges.
Els canvis de cada una de les partides que componen el compte de pèrdues i guanys estan indicats amb una lletra, la qual cosa permet veure la seva compensació dins
del propi compte de pèrdues i guanys. D'altra banda, a continuació es facilita la conciliació de les variacions entre els marges segons el format de la CBE 4/2004 i segons
el format de la CNMV 1/2008.

 
Les principals diferències entre el model de compte de pèrdues i guanys consolidat de la Circular 
1/2008, de 30 de gener, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i l’estat inclòs en els comptes 
anuals consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007, elaborat d’acord amb la Circular 4/2004 del 
Banc d’Espanya, són les següents: 
 

• No contempla el Marge d’Intermediació que figurava en els comptes anuals consolidats de 
l’exercici 2007 i en el seu lloc introdueix el Marge d’Interessos. Aquest marge ve donat per la 
diferència entre l’epígraf ‘Interessos i rendiments assimilats’ i els epígrafs ‘Interessos i càrregues 
assimilades’ i ‘Remuneració del capital reembossable a la vista’, i per tant no inclou l’epígraf 
‘Rendiment d’instruments de capital’. A més a més, el nou Marge d’Interessos també recull els 
ingressos i despeses financers de l’activitat d’assegurances i de les activitats no financeres, quan 
abans l’antic Marge d’Intermediació només recollia els corresponents a l’activitat bancària. Les 
despeses financeres de l’activitat d’assegurances inclouen tant les corresponents a les seves 
necessitats de finançament, com les corresponents al component de dipòsit dels contractes 
combinats d’assegurances. 

 
• Els resultats de l’activitat d’assegurances deixen de presentar-se de forma agrupada. En el nou 

model es presenten en els diferents epígrafs del compte de pèrdues i guanys d’acord amb la seva 
naturalesa. En particular, els ingressos per primes dels contractes d’assegurança i reassegurança 
es presenten a l’epígraf ‘Altres productes d’explotació’ i l’import de les prestacions pagades, les 
primes pagades a tercers per reassegurances i les dotacions netes per a la cobertura dels riscs 
d’aquests contractes s’inclouen a l’epígraf ‘Altres càrregues d’explotació’. De totes aquestes 
partides, s’ha deduït prèviament l’import que forma part del càlcul de la despesa financera 
atribuïda al component de dipòsit dels contractes d’assegurances, que, tal com s’explica al 
paràgraf anterior, es presenta com ‘Interessos i càrregues assimilades’. 

 
• Desapareix l’epígraf ‘Marge Ordinari’ que queda substituït pel ‘Marge Brut’. El nou marge 

incorpora els epígrafs ‘Altres productes d’explotació’ i ‘Altres càrregues d’explotació’ que abans 
no estaven inclosos en el Marge Ordinari. D’altra banda, s’han reclassificat a l’epígraf 
‘Guanys/(pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions 
interrompudes’ els resultats generats en aquelles vendes de participacions estratègiques 
classificades com a actius financers disponibles per a la venda que hagin hagut de ser aprovades, 
necessàriament, pel Consell d’Administració o per un altre òrgan de naturalesa similar. 
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• Els epígrafs ‘Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers’ i ‘Cost de vendes’ passen a 
formar part dels epígrafs ‘Altres productes d’explotació’ i ‘Altres càrregues d’explotació, 
respectivament. 

 
• L’epígraf ‘Pèrdues per deteriorament d’actius (net)’ se segrega en dos epígrafs: ‘Pèrdues per 

deteriorament d’actius financers (net)’, que inclou les pèrdues per deteriorament de la inversió 
creditícia i dels actius disponibles per a la venda, i ‘Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius 
(net)’, que inclou les pèrdues per deteriorament de les participacions i de la resta d’actius no 
financers. 

 
• Elimina el ‘Marge d’Explotació’ i crea el ‘Resultat de l’Activitat d’Explotació’. La diferència 

fonamental és que el nou marge inclou els ingressos i despeses financers de les activitats no 
financeres, les pèrdues per deteriorament dels actius financers, les dotacions a provisions i els 
altres guanys i pèrdues, que es classifiquen en funció de la seva naturalesa. Aquest marge no 
inclou els altres guanys i pèrdues obtinguts en la venda de participacions i d’actiu material. 

 
• L’epígraf ‘Dotacions a provisions’, que no formava part del Marge d’Explotació, ara es presenta 

com a ‘Resultat de l’Activitat d’Explotació’. 
 
• Afegeix l’epígraf ‘Guanys / (pèrdues) en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en 

venda’, que recull els resultats obtinguts en la venda de participacions i d’actiu material. 
 
• Inclou l’epígraf ‘Diferència negativa de consolidació’, que ha de recollir, en les combinacions de 

negocis, l’excés entre el valor raonable net dels actius, passius i passius contingents identificables 
de l’entitat adquirida i el valor de la participació adquirida. 

 
• Incorpora l’epígraf ‘Guanys / (pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com a 

operacions interrompudes’, que fonamentalment recull el resultat per la venda d’instruments de 
capital la decisió de venda dels quals, donades les especials característiques de la participació, hagi 
estat presa pel Consell d’Administració de ”la Caixa”. Així mateix, recull el benefici per venda i 
les pèrdues per deteriorament d’actius adjudicats. 

 
 
 
Comentari als estats d’ingressos i despeses reconeguts i canvis en el patrimoni net resumits 

La normativa aplicable estableix que determinades categories d’actius i passius es registrin pel seu valor 
raonable amb contrapartida al patrimoni net. Aquestes contrapartides, anomenades “ajustos per 
valoració”, s’inclouen en el patrimoni net del Grup, netes del seu efecte fiscal que s’ha registrat com a 
actius o passius fiscals diferits, segons el cas. En aquest estat es presenten les variacions que s’han 
produït en el primer semestre de l’exercici 2008 en els “ajustos per valoració” detallats per conceptes, 
més els resultats generats en l’exercici. La suma d’aquests apartats forma el concepte “Total 
ingressos/(despeses) reconeguts”.  
 
Del resultat consolidat a 30 de juny de 2008 de 1.221 milions d’euros, s’han de deduir 1.103 milions 
d’euros, que es presenten nets del seu impacte fiscal, corresponents a la disminució de valor dels 
elements valorats directament amb contrapartida al Patrimoni Net. La part més significativa d’aquest 
descens, 1.001 milions d’euros, correspon a la valoració a preu de mercat dels instruments de capital 
classificats en la cartera d’actius disponibles per a la venda, i és el reflex de les fortes caigudes de les 
borses en el primer semestre de l’any. 
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Pel que fa a l’estat total de canvis en el patrimoni net, la variació observada en l’import atribuït als 
accionistes minoritaris i les reserves a 30 de juny de 2008, en relació a 31 de desembre de 2007, és 
conseqüència, fonamentalment, de la recompra de 47.600.000 accions de Criteria CaixaCorp, SA, 
representatives del 1,42% del capital d’aquesta companyia (vegeu Notes 9 i 11). En aquest sentit, cal 
recordar que les xifres d’interessos minoritaris i reserves van augmentar substancialment en el segon 
semestre de l’exercici 2007, com a conseqüència de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de 
Criteria CaixaCorp, SA, que es troba descrita en la Nota 1 de la Memòria dels Comptes Anuals 
consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007. 
 

Comentari a l’estat de fluxos d’efectiu resumit 

En el primer semestre de l’exercici 2008, el Grup ”la Caixa” ha finançat la seva activitat amb un 
increment dels fluxos d’efectiu de 18.035 milions d’euros, que ha obtingut a través de tres fonts de 
finançament diferents: l’augment dels passius d’explotació, el mercat institucional i el cash flow generat 
pel resultat de l’exercici. 
 
La font més important de generació de fluxos d’efectiu ha estat l’augment de 14.154 milions d’euros 
dels passius d’explotació, amb un increment dels recursos de clients de 11.419 milions d’euros, dels 
que 7.904 milions d’euros corresponen a les diferents modalitats de dipòsits i 3.515 milions d’euros a 
emissions de cèdules hipotecàries i pagarés col·locats en el mercat minorista. 
  
En segon lloc, els fluxos d’efectiu de les activitats de finançament han generat 2.095 milions d’euros, 
en bona part pel finançament obtingut del mercat institucional per la col·locació de diferents emissions 
de cèdules i l’emissió de bons bescanviables en accions de Criteria CaixaCorp, SA. 
 
Finalment, el cash flow generat pel resultat del període ha estat de 1.786 milions d’euros. 
 
El conjunt dels fluxos d’efectiu generats ha permès finançar l’increment dels actius d’explotació, que 
ha estat de 17.449 milions d’euros. D’aquest augment, cal destacar-ne 9.040 milions d’euros que s’han 
destinat als crèdits atorgats a la clientela i 5.663 milions d’euros que s’han col·locat en dipòsits en 
entitats de crèdit,  reforçant encara més la folgada posició de liquiditat del Grup ”la Caixa”, que a 30 de 
juny de 2008 ascendeix a 29.675 milions d’euros.  
 
Finalment, l’import net destinat a l’activitat d’inversió en actius materials i intangibles, en participacions 
i en actius no corrents i passius associats en venda ha estat de 2.258 milions d’euros (vegeu Notes 6, 7 i 
8). 
 
Com a resultat dels moviments de fluxos d’efectiu comentats, la variació dels tipus de canvi en l’efectiu 
i els cobraments/pagaments per l’impost sobre societats, s’ha produït una disminució de l’efectiu o 
equivalents de 1.681 milions d’euros. El saldo final d’efectiu o equivalents, a 30 de juny de 2008, és de 
2.233 milions d’euros, que figuren registrats en la seva totalitat en el capítol “Caixa i dipòsits en bancs 
centrals” del balanç de situació adjunt. 
 
 
 



- 20 -

3. Gestió de riscs 

El 22 de maig de 2008 fou promulgada la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, sobre determinació i 
control dels recursos propis mínims de les entitats de crèdit, que va entrar en vigor el dia 11 de juny de 
2008. Les entitats de crèdit espanyoles ja efectuaran el seu càlcul semestral de solvència, corresponent 
al 30 de juny de 2008, d’acord amb els preceptes d’aquesta Circular. 
 
La nova normativa adopta l’estructura de tres pilars introduïda pel Nou Acord de Capital de Basilea, 
conegut internacionalment com a Basilea II. Amb relació al Pilar I (exigències mínimes de capital), la 
nova regulació estableix que, en general, les entitats de crèdit calcularan les seves exigències mínimes 
de capital mitjançant l’aplicació d’una metodologia estàndard. No obstant això, estableix també la 
possibilitat que les entitats emprin els seus propis sistemes de classificació d’acreditats i les seves 
estimacions internes de paràmetres de risc (Internal Ratings Based Approach, IRB), als efectes de la 
determinació d’aquestes exigències, sempre i quan hagin superat el procés de validació dut a terme pel 
Banc d’Espanya i aquest els atorgui la seva autorització. Tot acollint-se a aquesta disposició normativa, 
el Grup ”la Caixa” va sol·licitar formalment al Supervisor l’autorització per a utilitzar models interns 
en l’avaluació del risc de crèdit vinculat a les tipologies d’exposició següents: 
 

- Préstecs hipotecaris concedits a persones físiques 
- Préstecs personals concedits a persones físiques 
- Targetes lliurades a persones físiques 
- Préstecs i crèdits atorgats a petites i mitjanes empreses 
- Préstecs i crèdits atorgats a empreses corporatives 
- Renda variable 

 
Pel que fa a la resta d’exposicions, el Grup ”la Caixa” efectuarà l’avaluació de les exigències de capital 
per a la cobertura del risc de crèdit mitjançant l’aplicació de la metodologia estàndard. En aquest sentit, 
la Comissió Executiva del Banc d’Espanya, en la seva sessió del passat 25 de juny de 2008, va estimar 
de manera favorable la sol·licitud del Grup ”la Caixa”. D’aquesta manera, dins de l’àmbit contemplat 
pel Pilar I, s’amplia la tipologia de riscs als quals el Grup ”la Caixa” pot aplicar les seves pròpies 
metodologies d’avaluació, que ara abasta també el risc de crèdit. Des del 13 de desembre de 2007, el 
Grup ja mesura el risc de preu de la cartera de negociació i el risc de tipus de canvi (risc de mercat) 
mitjançant l’aplicació d’un model elaborat internament. 
 
Amb relació al càlcul de les exigències de capital vinculades al risc operacional, el Grup ”la Caixa” 
aplicarà el mètode estàndard, prèvia comunicació al Banc d’Espanya d’acord amb el procediment 
establert per la Circular 3/2008. 
 
Mitjançant l’aplicació de la nova normativa per a la determinació de les exigències mínimes de capital, 
el Grup ”la Caixa” millora de forma significativa els ratis de solvència en relació als que resultarien de 
l’aplicació de la normativa anterior. 
 
Quant al Pilar II (procés de revisió pel Supervisor), la Circular 3/2008 estableix l’obligació que les 
entitats de crèdit elaborin anualment un Informe d’Autoavaluació de Capital, en el qual formalitzin el 
seu Procés d’Autoavaluació de Capital. El Banc d’Espanya ha establert una prova general, que hauran 
de dur a terme totes les entitats de crèdit espanyoles abans del proper 31 d’octubre de 2008, amb dades 
referides a 30 de juny d’enguany. 
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Finalment, i a fi i efecte de complir les disposicions relatives al Pilar III (disciplina de mercat), la 
Circular 3/2008 determina que les entitats hauran d’elaborar, almenys anualment, un document que 
contingui la informació amb rellevància prudencial. El primer document d’aquestes característiques 
s’elaborarà amb dades referides a 31 de desembre de 2008. 
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4. Retribucions i altres prestacions al “personal clau de l’administració i direcció” 

En la Nota 7 de la memòria dels comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a 
l’exercici 2007, es detallen les remuneracions i altres prestacions als membres del Consell 
d’Administració, Comissió de Control i Alta Direcció dels exercicis 2007 i 2006. A continuació es 
facilita el detall de les remuneracions i altres prestacions corresponents al període de sis mesos acabat 
el 30 de juny de 2008. Pel que fa a les remuneracions a 30 de juny de 2007, es considera una correcta 
estimació la meitat de les que figuren en els comptes anuals de l’exercici 2007, referides a la totalitat de 
l’exercici. 
 
 
Remuneracions al Consell d’Administració i a la Comissió de Control 

L’article 27 dels Estatuts de ’’la Caixa”, modificat amb data 19 d’octubre de 2006, estableix que el 
càrrec de membre del Consell d’Administració i de la Comissió de Control té caràcter honorífic i 
gratuït, llevat del càrrec de President, i no pot originar percepcions distintes de les dietes i despeses per 
assistència i desplaçament establertes per l’Assemblea General. 
 
Les remuneracions meritades a 30 de juny de 2008 per aquest concepte, a favor de les persones que 
han integrat els esmentats Òrgans d’Administració i Control, s’indiquen a continuació de manera 
individualitzada i diferenciades per l’òrgan de govern corresponent. En el cas del Consell 
d’Administració, s’hi inclouen les dietes percebudes per les persones que són membres d’alguna de les 
comissions delegades del Consell d’Administració, és a dir, la Comissió Executiva i la Comissió 
d’Obres Socials, com també les que es deriven de la seva pertinença a la Comissió de Retribucions i a 
la Comissió d’Inversions. 
 
 
(Milers d'euros)

Consell d’Administració Dietes
Primes per

assegurances (*)

Fainé Casas, Isidre 0 4
Gabarró Serra, Salvador 45 0
Mercader Miró, Jordi 46 4
Raventós Negra, Manuel 55 3
Balagueró Gañet, Ramon 22 2
Camarasa Carrasco, María Amparo 39 2
Domènech Sardà, Marta       27 2
García Biel, Manuel 51 2
Godó Muntañola, Javier 43 3
Juan Franch, Immaculada       27 1
López Burniol, Juan José      21 3
López Ferreres, Montserrat  22 1
Noguer Planas, Miquel 39 2
Novella Martínez, Justo Bienvenido 25 2
Oller Compañ, Vicenç 21 4
Pallarès Morgades, Magí 25 2
Rodés Castañé, Leopoldo     18 4
Tomás Munar, Lluc 21 2
Tutzó Bennasar, Francesc 21 4
Villalba Fernández, Nuria Esther 18 2
Zaragozà Alba, Josep Francesc 21 2

Total 607 51

(*) Les assegurances contractades cobreixen les contingències de mort, accidents i salut.

30.6.2008
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(Milers d'euros)

Comissió de Control Dietes
Primes per

assegurances (*)

Corominas Vila, Enric 30 5
Pàmies Solà, Martí 16 2
Castellví Piulachs, Josefina 15 3
Colom Rosich, Elvira 16 2
Guàrdia Canela, Josep-Delfí 22 4
Pallàs Guasch, Santiago 15 2
Ros Domingo, Ángel 15 2
Santana Fuster, Carlos 16 3
Sierra Fatjó, Joan 15 2

Total 160 25

(*) Les assegurances contractades cobreixen les contingències de mort, accidents i salut.

30.6.2008

 

Els estatuts de ”la Caixa” estableixen que el càrrec de President del Consell d’Administració tindrà 
caràcter retribuït. En el cas que la dedicació sigui exclusiva, la retribució serà superior al 50%, sense 
sobrepassar el 100%, de la retribució del Director General. 
 
La remuneració total meritada pel President del Consell d’Administració durant el primer semestre de 
2008 ha estat de 1.320 milers d’euros. En aquestes retribucions es computen, si s’escau, els imports 
percebuts en concepte de dietes i les quantitats que en el seu cas hagi percebut de les societats filials i 
entitats en què representa ”la Caixa” o hagi estat designat a proposta de ”la Caixa” o en representació 
dels seus interessos.  
 
Així mateix, ’’la Caixa” té subscrita una pòlissa d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil que 
cobreix els membres del Consell d’Administració, de la Comissió de Control i els membres de l’Alta 
Direcció de ’’la Caixa”. La prima meritada fins a 30 de juny de 2008 per aquest concepte ascendeix a 92 
milers d’euros. En el cas dels Òrgans de Govern de ’’la Caixa”, la cobertura de la responsabilitat civil 
exclou les reclamacions efectuades per la pròpia Entitat. 
  
’’la Caixa” no té contretes obligacions en matèria de compromisos per pensions amb els membres, 
antics i  actuals, del Consell d’Administració i de la Comissió de Control per la seva condició de 
consellers. 
 
Les retribucions a curt termini i postocupació als membres del Consell d’Administració i de la 
Comissió de Control que són empleats de ’’la Caixa” i que es deriven de la seva relació laboral amb 
l’Entitat, es registren com a despesa de personal del període en el qual han prestat els seus serveis. A 
30 de juny de 2008, aquest col·lectiu està format per 4  persones i la seva retribució total ascendeix a 
157 milers d’euros. 
 
Les remuneracions percebudes durant el primer semestre de 2008 pels membres del Consell 
d’Administració de ’’la Caixa” per la seva funció de representació de l’Entitat als Consells 
d’Administració de societats cotitzades i d’altres societats en les quals aquella tingui una presència o 
representació significativa s’eleven a 2.157 milers d’euros i figuren registrades als comptes de pèrdues i 
guanys de les esmentades societats. Aquestes remuneracions no inclouen les corresponents al President 
del Consell d’Administració, ja que figuren incloses en l’apartat d’aquesta mateixa nota corresponent a 
la seva retribució. D’acord amb la Circular 2/2005  de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
sobre l’informe anual de govern corporatiu de les caixes d’estalvis, s’entén que ’’la Caixa” té presència 
o representació significativa en totes les societats dependents del Grup i en totes aquelles altres 
societats en què participi en un 20% o més en el seu capital. 
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Remuneracions a l’Alta Direcció 

L’Alta Direcció de ’’la Caixa” està integrada, a 30 de juny de 2008, per 23 persones que ocupen els 
següents càrrecs a l’Entitat: Direcció General (1), Direccions Generals Adjuntes Executives (4) i 
Direccions Executives (18). 
 
Durant el primer semestre de 2008, les remuneracions totals meritades pels que han estat membres de 
l’Alta Direcció de ”la Caixa”, corresponents al període en què han format part d’aquest col·lectiu, així 
com les indemnitzacions corresponents a l’extinció de contractes d’Alta Direcció, es detallen en el 
quadre següent. Les remuneracions es registren majoritàriament al capítol  “Despeses de personal” del 
compte de pèrdues i guanys de ’’la Caixa”. 
 
(Milers d'euros)

30.6.2008

Retribucions a curt termini 7.577
Prestacions postocupació 3.160
Altres prestacions a llarg termini 160
Indemnitzacions per cessament 1.980

Total 12.877

 
 
Les remuneracions percebudes durant el primer semestre de 2008 per l’Alta Direcció de ’’la Caixa” per 
la seva activitat de representació de l’Entitat dominant als Consells d’Administració de societats 
cotitzades i d’altres societats en les quals aquella tingui una presència o representació significativa 
s’eleven a 638 milers d’euros i figuren registrades als comptes de pèrdues i guanys de les esmentades 
societats.  
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5. Actius financers 

Comparació i detall 

A continuació es desglossen els actius financers a 30 de juny de 2008 i 31 de desembre de 2007 per 
naturalesa i cartera comptable on figuren classificats, llevat dels saldos corresponents a “Caixa i 
dipòsits en bancs centrals” i “Derivats de cobertura”. En els quadres que es mostren a continuació no 
hi figura la ‘Cartera d’Inversió a venciment’ perquè en cap dels dos períodes el Grup ”la Caixa” hi té 
actius classificats. Tots els actius es presenten, si s’escau, nets de fons de deteriorament: 
 
30.6.2008
(Milers d'euros)

Cartera de
Negociació

Altres actius
financers a VR
amb canvis en

pèrdues i guanys

Actius
financers

disponibles per
a la venda

Inversions
creditícies TOTAL

Dipòsits en entitats de crèdit 0 0 0 37.339.058 37.339.058
Crèdit a la clientela 0 0 0 166.999.397 166.999.397
Valors representatius de deute 2.622.417 72.261 18.479.384 2.483.650 23.657.712
Instruments de capital 17.980 118.520 9.944.567 (*) 0 10.081.067
Derivats de negociació 480.400 0 0 0 480.400
Altres actius financers 0 0 0 711.401 711.401

Total 3.120.797 190.781 28.423.951 207.533.506 239.269.035

(*) Vegeu Nota 6

 
 
31.12.2007
(Milers d'euros)

Cartera de
Negociació

Altres actius
financers a VR
amb canvis en

pèrdues i guanys

Actius
financers

disponibles per
a la venda

Inversions
creditícies TOTAL

Dipòsits en entitats de crèdit 0 0 0 31.675.851 31.675.851
Crèdit a la clientela 0 0 0 158.642.282 158.642.282
Valors representatius de deute 2.654.764 85.348 16.899.096 2.654.830 22.294.038
Instruments de capital 59.181 169.898 10.839.259 (*) 0 11.068.338
Derivats de negociació 376.847 0 0 0 376.847
Altres actius financers 0 0 0 787.230 787.230

Total 3.090.792 255.246 27.738.355 193.760.193 224.844.586

(*) Vegeu Nota 6

 
 
L’activitat creditícia del Grup ’’la Caixa” es desenvolupa, en la seva pràctica totalitat, a Espanya i 
s’orienta fonamentalment a la satisfacció de les necessitats de finançament de les famílies i les 
empreses. En els darrers mesos, s’ha intensificat l’activitat comercial amb l’objectiu de reforçar la 
posició en l’activitat de crèdits personals i de negoci d’empreses, on ’’la Caixa” vol tenir un paper 
rellevant. Aquests segments de negoci, que en el Pla Estratègic estan definits com a prioritaris, ara 
esdevenen claus, en un moment en què el finançament hipotecari a particulars i promotors disminueix 
a causa de l’alentiment de l’activitat del sector immobiliari i a la inestabilitat dels mercats financers. 
 
El creixement dels crèdits amb garantia personal ha estat del 7,0% en els primers sis mesos de l’any 
2008 i del 14,8% en els darrers dotze mesos. Pel que fa al finançament amb garantia real, que 
bàsicament correspon a adquisició d’habitatge, el creixement ha estat d’un 3,4% en el primer semestre 
de 2008 i del 9,2% en termes interanuals. A 30 de juny de 2008, els crèdits amb garantia real 
representen el 69,1% del total de la cartera de crèdits. 
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Les dificultats per les que passa el sector immobiliari i la reducció del dinamisme de l’economia 
espanyola són la causa principal de l’increment del volum d’actius dubtosos, que a 30 de juny de 2008 
ascendeix a 2.229 milions d’euros. L’augment del volum de dubtosos combinat amb el menor 
creixement de l’activitat creditícia del Grup situen la ràtio de morositat en l’1,26% a 30 de juny de 
2008. A 31 de desembre de 2007, era del 0,55%. 
 
El Grup ’’la Caixa”, en aplicació de la normativa vigent i amb criteri de prudència, ha incrementat els 
fons per a la cobertura d’insolvències. La cobertura per pèrdues inherents no identificades està al límit 
màxim del 125% del coeficient de ponderació dels riscs que componen la inversió creditícia, segons el 
que estableix la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. A 30 de juny de 2008, la taxa de cobertura dels 
actius dubtosos s’ha situat en el 139%, o el 186% si es consideren les cobertures derivades de les 
garanties hipotecàries, amb una reducció respecte a les cobertures a 31 de desembre de 2007, que eren 
d’un 281% i 336%, respectivament. 
 
La ràtio de morositat s’ha vist afectada per la presentació, en el mes de juliol, de la sol·licitud de 
concurs de creditors per part de l’empresa Martinsa-Fadesa, el risc amb la qual el Grup “la Caixa” ha 
reclassificat com a dubtós en el tancament comptable del primer semestre i ha constituït un fons per a 
insolvències de 192 milions d’euros amb càrrec a resultats. Sense aquesta operació, la taxa de morositat 
és del 0,84% i la cobertura amb fons de provisió s’eleva al 203%, un 267% si es consideren les 
garanties hipotecàries. 

A continuació es detalla el moviment produït en el primer semestre de 2008 i 2007 en el saldo de les 
provisions que cobreixen les pèrdues per deteriorament dels actius que integren el capítol “Inversions 
creditícies”. 
 
Fons de deteriorament 

(Milers d'euros)
Saldo

31.12.2007 Dotacions Disponibilitats Utilitzacions
Traspassos

i d'altres
Saldo

30.06.2008

Cobertura especifica 324.976 521.593 (53.166) (134.674) 125.651 784.380
Dipòsits en entitats de crèdit 0 0 0 0 0 0
Crèdit a la clientela 324.522 521.442 (53.101) (134.674) 125.651 783.840

Sector públic 340 86 (8) (78) 0 340
Altres sectors  (*) 324.182 521.356 (53.093) (134.596) 125.651 783.500

Valors representatius de deute 454 151 (65) 0 0 540
Cobertura genèrica 2.184.519 87.346 (2.603) 0 477 2.269.739

Crèdit a la clientela 2.184.516 87.346 (2.599) 0 476 2.269.739
Valors representatius de deute 3 0 (4) 0 1 0

Cobertura per risc país 1.206 22 (8) 0 (1) 1.219

Total 2.510.701 608.961 (55.777) (134.674) 126.127 3.055.338
(*) La columna 'Traspassos i d'altres' inclou 126.488 milers d'euros provinents d'altres provisions (vegeu Nota 10).

 
 
(Milers d'euros)

Saldo
31.12.2006 Dotacions Disponibilitats Utilitzacions

Traspassos
i d'altres

Saldo
30.06.2007

Cobertura específica 161.407 81.684 (21.853) (33.589) (41) 187.608
Dipòsits en entitats de crèdit 0 0 0 0 0 0
Crèdit a la clientela 161.407 81.684 (21.853) (33.589) (41) 187.608

Sector públic 340 (61) (63) 0 124 340
Altres sectors 161.067 81.745 (21.790) (33.589) (165) 187.268

Cobertura genèrica 1.898.207 193.205 (36.605) 0 (65) 2.054.742
Crèdit a la clientela 1.898.090 193.204 (36.517) 0 (64) 2.054.713
Valors representatius de deute 117 1 (88) 0 (1) 29

Cobertura per risc país 1.022 1 (2) 0 0 1.021

Total 2.060.636 274.890 (58.460) (33.589) (106) 2.243.371
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A 30 de juny de 2008, les dotacions específiques netes a fons de deteriorament d’actius financers 
classificats com a crèdits a la clientela, com a conseqüència d’una anàlisi individualitzada dels mateixos, 
ascendeix a 210.420 milers d’euros. Tanmateix, els fons de deteriorament de la cobertura específica, 
corresponents a aquests actius a 30 de juny de 2008, era de 261.275 milers d’euros. Aquests actius com 
a conseqüència de les anàlisis efectuades tenen la consideració d’actius dubtosos per raons diferents de 
la morositat dels clients o actius subestàndard, d’acord amb els criteris de l’Annex IX de la Circular 
4/2004 del Banc d’Espanya. 
 
A continuació es facilita el detall de les pèrdues per deteriorament d’actius financers a 30 de juny de 
2008 i 2007. 
 
(Milers d'euros)

30.6.2008 30.6.2007

Dotacions netes (553.184) (216.430)
Sanejaments amb càrrec directe al compte de pèrdues i guanys (5.700) (3.658)
Actius en suspens recuperats 15.754 11.015
Altres 19 287

Total (543.111) (208.786)

 
 
 
Actius dubtosos 

El moviment que s’ha produït en el primer semestre de 2008 i 2007 en el saldo del compte “Actius 
dubtosos” es detalla a continuació: 
 
(Milers d'euros)

30.6.2008 30.6.2007

Saldo a l'inici de l'exercici anterior 892.631 463.296
Més:

Addició de nous actius 1.987.544 304.231
Menys:

Baixes de perímetre 0 0
Actius normalitzats i donats de baixa (651.079) (195.851)

Total 2.229.096 571.676
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6. Combinacions de negocis, adquisicions i vendes de participacions en entitats dependents, 
multigrup, associades i disponibles per a la venda. 

A les notes 2.1 i 2.2 de la memòria dels comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 
2007 es descriuen els criteris emprats per determinar la classificació de les entitats  com a entitats 
dependents, multigrup, associades o instruments de capital disponibles per a la venda, així com la 
descripció dels mètodes de consolidació i criteris de valoració aplicats a cada una d’elles als efectes de 
l’elaboració dels comptes anuals consolidats. Als annexos 2, 3 i 4 de l’esmentada memòria s’inclou el 
detall de la informació més rellevant de les societats dependents, multigrup i associades, 
respectivament. 
 
Per a l’elaboració d’aquests estats financers intermedis resumits consolidats del primer semestre de 
l’exercici 2008 s’han emprat els mateixos criteris de valoració i mètodes de consolidació que en 
l’exercici 2007. No obstant, durant aquest primer semestre s’han produït canvis en la composició del 
perímetre de consolidació del Grup, i a continuació es facilita la informació dels més significatius. 
 
 
COMBINACIONS DE NEGOCIS 
 
Les combinacions de negocis efectuades durant el primer semestre de 2008 han estat les següents: 
 
Adquisició de la divisió de Banca Privada a Espanya de Morgan Stanley 
El 28 de gener de 2008, ”la Caixa” va assolir un acord amb Morgan Stanley per a l’adquisició del 
negoci de banca privada que aquest grup financer mantenia a Espanya, així com de les seves filials 
espanyoles dedicades a la gestió de fons d’inversió i de fons de pensions. 
 
Després de l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels organismes competents i dels ens 
reguladors, l’adquisició es va formalitzar el 31 de març de 2008, per un import de 582 milions d’euros. 
En aquella data, ”la Caixa” va adquirir el grup de societats format per ‘Morgan Stanley Wealth 
Management, SV, SAU’ (societat matriu) i les seves filials ‘Morgan Stanley Gestión, SGIIC, SAU’, 
‘Morgan Stanley Gestión Pensiones, EGFP, SAU’ i ‘Morgan Stanley Consulting Agencia de Seguros 
Exclusiva, SA’. Posteriorment, amb data 8 d’abril de 2008, es va procedir a canviar la raó social de 
totes aquestes societats, que van passar a anomenar-se ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, SV, SA’,  
‘”la Caixa” Gestión de Activos, SGIIC, SA’, ‘”la Caixa” Gestión de Pensiones, EGFP, SA’ i ‘”la Caixa” 
Patrimonios Consulting Agencia de Seguros Exclusiva, SA’, respectivament. 
 
El 9 de juny de 2008, el Ministeri d’Economia i Hisenda va autoritzar la dissolució amb cessió global 
d’actius i passius de ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, SV, SA’ a ”la Caixa”, que es va formalitzar el 
23 de juny de 2008 i es va inscriure el mateix dia en el Registre Mercantil de Barcelona. 
 
Arran de l’adquisició, s’ha determinat una diferència de primera integració  per la totalitat de societats 
de Morgan Stanley de 461 milions d’euros que ha estat registrada, transitòriament, com a fons de 
comerç (vegeu Nota 8). D’acord amb allò establert per la NIIF 3 ‘Combinacions de Negocis’, el Grup 
”la Caixa” procedirà, en el termini de dotze mesos a partir de la data d’adquisició, a assignar la xifra 
esmentada als diversos actius i passius materials, així com als actius intangibles identificables, aportats 
per ‘”la Caixa” Gestión de Patrimonios, SV, SA’ i les seves societats dependents, en proporció a llurs 
valors raonables. Quant a la fracció de la diferència de primera integració no assignable a actius i 
passius identificables, es registrarà com a fons de comerç. 
 
D’altra banda, el 25 de juny de 2008, el Grup Criteria CaixaCorp, dependent del Grup ”la Caixa”, va 
adquirir a ”la Caixa” la totalitat de la seva participació a les societats ‘”la Caixa” Gestión de Activos, 
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SGIIC, SA’ i ‘”la Caixa” Gestión de Pensiones, EGFP, SA’. L’import total provisional de l’adquisició 
realitzada pel Grup Criteria CaixaCorp fou de 120 milions d’euros, subjecte a un eventual ajust del 
preu, previst al contracte de compra-venda del 31 de març de 2008. 
 
 
ENTITATS DEPENDENTS 
 
En el primer semestre de 2008, les variacions més significatives han estat les següents: 
 
 
Criteria CaixaCorp, SA 
El 19 de maig de 2008, ”la Caixa” va incrementar la seva participació en el capital social de Criteria 
CaixaCorp, SA en un 1,42%, amb una inversió de 231 milions d’euros. A 30 de juny de 2008, la 
participació total de ”la Caixa” en aquesta companyia és del 79,45%. 
 
Amb posterioritat a aquesta operació ”la Caixa” ha efectuat una emissió de bons bescanviables per 148 
milions d’accions de Criteria CaixaCorp, SA, equivalent al 4,40% del capital social d’aquesta 
companyia, per import de 838 milions d’euros (vegeu Notes 9 i 11). 
 
 
Port Aventura, SA 
En el mes de juny de 2008, el Grup ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, SA, ha adquirit a 
Abertis Logística, SAU el 2,88% de participació en el capital social de Port Aventura, SA, amb una 
inversió de 20 milions d’euros. Amb aquesta adquisició, la participació del Grup ”la Caixa” en Port 
Aventura, SA és del 100%. 
 
 
NEGOCIS CONJUNTS (MULTIGRUP) 
 
Les variacions més significatives han estat les següents:  
 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 
Tal i com es va indicar en els fets posteriors de la memòria dels comptes anuals consolidats del Grup 
”la Caixa” de l’exercici 2007, el 16 de gener de 2008 va concloure el període d’acceptació de l’Oferta 
Pública d’Adquisició formulada per Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, Suez 
Environnement, SA, Suez Environnement España, SLU i Criteria CaixaCorp, SA (Oferents) sobre la 
totalitat de les accions no controlades pels Oferents, representatives del 43,54% del capital social de 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (SGAB). L’Oferta es va realitzar a un preu de 27,65 
euros per acció. 
 
L’Oferta fou acceptada pel 33,55% del capital social i els Oferents van passar a controlar conjuntament 
el 90,01% de la societat. Els Oferents havien manifestat en el fulletó de l’Oferta el compromís que el 
percentatge del capital social de SGAB en mans de tercers seria com a mínim del 10% en el termini 
màxim de 3 mesos des de la liquidació de l’Oferta. En compliment del compromís adquirit, els 
Oferents han venut a preu de mercat el 0,01% del capital social en proporció a les seves respectives 
participacions. 
 
Mitjançant aquesta Oferta, el Grup ”la Caixa” ha augmentat en un 16,43% la seva participació en el 
capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, amb una inversió de 682 milions 
d’euros. La participació total del Grup ”la Caixa” a 30 de juny de 2008 és del 44,10%. 
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ENTITATS ASSOCIADES 
 
Les variacions més rellevants han estat les següents: 
 
Abertis Infraestructuras, SA 
Durant el primer semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” n’ha adquirit una participació del 3,92%, amb 
una inversió de 522 milions d’euros. A 30 de juny de 2008, la participació econòmica del Grup          
”la Caixa” en Abertis Infraestructuras, SA a través del Grup Criteria CaixaCorp, SA és del 25,04% i la 
participació de control del 28,91%. 
 
 
Banco BPI, SA 
En el primer semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” ha augmentat la seva participació en el capital social 
de Banco BPI, SA en un 2,50%, amb una inversió de 72 milions d’euros. En aquest mateix període 
s’ha subscrit l’ampliació de capital de la societat amb una inversió addicional de 89 milions d’euros que 
ha permès mantenir la participació que s’hi ostentava. A 30 de juny de 2008, la participació total del 
Grup ”la Caixa” en Banco BPI, SA és del 27,52%.  
 
 
Gas Natural, SDG, SA 
Durant el primer semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” ha efectuat una inversió de 182 milions d’euros 
que ha suposat un augment de participació en el capital de la societat d’un 1,13%. A 30 de juny de 
2008, la participació total del Grup ”la Caixa” és del 36,66%.  
 
 
Altres operacions 
El passat 26 de maig, Criteria CaixaCorp, SA va arribar a un principi d’acord amb el Grup Financer 
Inbursa, per adquirir una participació del 20% del seu capital social. Inbursa és un grup financer 
diversificat que opera en banca minorista i corporativa, gestió d’actius, assegurances de vida i no vida i 
intermediació de mercats. És la setena entitat financera de Mèxic, on disposa d’una quota de mercat 
situada al voltant del 4%. Amb aquesta operació el Grup ’’la Caixa” avança en el seu procés 
d’internacionalització i inicia la seva penetració en el continent americà. 
 
L’operació es durà a terme mitjançant la subscripció d’una ampliació de capital i una oferta pública de 
compra adreçada al públic inversionista de GFInbursa. La inversió estimada se situa aproximadament 
en 26.950 milions de pesos mexicans (uns 1.680 milions d’euros). Criteria CaixaCorp, SA ha fet públic 
que finançarà l’operació íntegrament amb deute. 

El principi d’acord ha estat aprovat pel Consell d’Administració de Criteria CaixaCorp, SA i pel 
Consell d’Administració de ’’la Caixa”, així com també pel Consell d’Administració i l’Assemblea 
General d’Accionistes de Grupo Financiero Inbursa. S’estima que l’operació es podrà formalitzar 
abans de final d’any. 

 
 
INSTRUMENTS DE CAPITAL DISPONIBLES PER A LA VENDA 
 
Les variacions més significatives han estat les següents: 
 
Telefónica, SA 
A 31 de desembre de 2007, la participació total del Grup ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, 
SA, era del 5,48%. Pel 0,94% de participació, amb una inversió de 726 milions d’euros, no hi ha risc de 
mercat, ja que es tenen contractats derivats financers per protegir el valor de mercat d’aquesta 
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participació, conservant la totalitat dels drets polítics associats i cedint un import equivalent als drets 
econòmics (dividends) associats a aquestes accions, a canvi d’un rendiment equivalent a un 
finançament de mercat.  
 
Durant el primer semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” ha adquirit una participació del 0,25%, amb una 
inversió de 213 milions d’euros. A 30 de juny de 2008, la participació total del Grup ”la Caixa” és del 
5,73%. 
 
 
The Bank of East Asia, LTD 
Seguint l’estratègia d’expansió internacional iniciada, en el primer semestre de 2008 s’ha reforçat la 
posició del Grup ”la Caixa” en el capital social de The Bank of East Asia, LTD amb un augment de la 
participació del 0,83%, que ha suposat una inversió de 59 milions d’euros. A 30 de juny de 2008, la 
participació total del Grup ”la Caixa” és del 9,72%. 
 
 
Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, SA 
En el primer semestre de 2008, la participació del Grup ”la Caixa” en el capital social de la societat ha 
augmentat un 1,48%, amb una inversió de 38 milions d’euros. A 30 de juny de 2008, la participació 
total del Grup ”la Caixa” és del 5,01%. 
 
 
Inmobiliaria Colonial, SA 
El 25 d’abril de 2008, ”la Caixa” va atorgar amb determinades societats controlades per D. Luís 
Portillo Muñoz un contracte de dació en pagament per a la cancel·lació dels contractes de finançament 
garantits amb accions amb dret a vot d’Inmobiliaria Colonial, SA. Com a conseqüència del contracte 
de dació, ”la Caixa” ha passat a ostentar una participació del 5,43% en el capital social d’Inmobiliaria 
Colonial, SA. D’acord amb l’article 82 de la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, el 
mateix dia 25 d’abril, ”la Caixa” ho va comunicar al mercat mitjançant la publicació d’un fet rellevant a 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
 
Així mateix, Banco Popular Español, SA, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), 
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), Banco Pastor, SA y Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria (Caja Duero) també tenien finançament atorgat amb garantia d’accions 
d’Inmobiliaria Colonial, SA a determinades societats controlades per D. Luís Portillo Muñoz. Aquestes 
entitats, a l’igual que va fer ”la Caixa”, van atorgar contractes de dació en pagament del deute. 
 
El 28 d’abril de 2008, de conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 24/1998, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors, totes aquestes entitats van fer públic, mitjançant la comunicació d’un fet 
rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el pacte subscrit entre totes elles en què van 
acordar la constitució d’un Sindicat d’Accionistes amb la intenció de conformar un nucli estable 
compromès en la gestió d’Inmobiliaria Colonial, SA, amb l’objectiu de dotar-la d’estabilitat i permetre 
la seva recuperació financera a llarg termini. La participació conjunta d’aquestes entitats en el capital 
social d’Inmobiliaria Colonial, SA en el moment de la signatura de l’acord era del 20,50%, que 
representava el 21,44% de les accions amb dret a vot. 
 
 
Suez, SA 
En el mes de gener de 2007, el Grup ”la Caixa” va vendre íntegrament la seva participació de l’1,05% 
amb una plusvàlua de 279 milions d’euros abans d’impostos (220 milions d’euros després d’impostos). 
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Atlantia, SpA 
En el mes de juny de 2007, Criteria CaixaCorp, SA, a través de la seva filial Negocio de Finanzas e 
Inversiones I, SL, va vendre la totalitat de la seva participació del 2,01% a Atlantia, SpA amb un 
benefici abans i després d’impostos de 30 milions d’euros. 
 
Altres operacions 
El 19 de maig de 2008, el consorci integrat per Abertis Infraestrucuturas, SA (50%), Citi 
Infraestructures (41,7%) i Criteria CaixaCorp, SA (8,3%) ha estat seleccionat per l’Estat de 
Pennsylvania com a oferta preferent en el concurs per a la gestió durant 75 anys de l’autopista de 801 
quilòmetres d’extensió Pennsylvania Turnpike, als Estats Units. L’oferta presentada s’eleva a 12.800 
milions de dòlars (8.300 milions d’euros). L’adjudicació definitiva està subjecta als canvis legislatius i 
tràmits d’aprovació per part de la Cambra de Representats de l’Estat de Pennsylvania. 
 
La inversió compromesa per Criteria CaixaCorp, SA en el consorci ascendeix a 500 milions de dòlars 
(330 milions d’euros), té caràcter financer i s’efectua per donar suport a la concessionària en una 
oportunitat única i excepcional per al seu creixement estratègic.  

 
 
PLUSVÀLUES DE SOCIETATS COTITZADES 
 
A continuació es facilita l’inventari de les principals societats cotitzades classificades com a associades, 
multigrup o disponibles per a la venda, amb detall del percentatge de participació i del seu valor de 
mercat. 
 
(Milers d'euros)

Societats % Part. Valor Mercat % Part. Valor Mercat

Gas Natural SDG, SA (ASOC) 36,66% 6.080.053 35,53% 6.366.316
Telefónica, SA  (1) (DPV) 5,73% 4.581.024 5,48% 5.539.989
Repsol-YPF, SA (DPV) 12,68% 3.874.050 12,67% 3.769.796
Abertis Infraestructuras, SA (ASOC) 25,04% 2.529.880 21,12% 2.972.256
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (MULT) 44,10% 1.285.524 27,67% 1.139.732
Banco BPI, SA (ASOC) 27,52% 652.648 25,02% 1.019.393
The Bank of East Asia, LTD (DPV) 9,72% 559.150 8,89% 682.978
Boursorama, SA (ASOC) 20,72% 112.163 20,44% 142.780
Bolsas y Mercados Españoles SHMSF, SA (DPV) 5,01% 99.073 3,53% 137.622
Banco Comercial Português, SA (DPV) 0,79% 51.155 1,03% 108.634
Inmobiliaria Colonial, SA (DPV) 5,43% 46.434
Altres 457.996 38.551

Valor de  mercat 20.329.150 21.918.047

Cost (2) 12.360.098 9.884.598

Plusvàlua latent bruta 7.969.052 12.033.449

(ASOC)= Associades; (DPV) = Disponibles per a la venda; (MULT) = Multigrup

31.12.200730.6.2008

(2) A efectes del càlcul de plusvàlues, el cost de les societats associades i multigrup és el valor teòric comptable, més el fons de comerç i menys la variació de
valor per reserves corresponents als ajustos de variació de valor de disponibles per a la venda i fluxos d'efectiu reconeguts en el patrimoni net de les
companyies. Pel que fa a les societats disponibles per a la venda, el cost és el valor d'adquisició.

(1) La participació de 0,94%, amb una inversió de 726 milions d'euros, no té risc de mercat.

 
 
Totes aquestes participacions s’ostenten a través del Grup Criteria CaixaCorp, del qual el Grup         
”la Caixa” té a 30 de juny de 2008 una participació del 79,45%. Només la participació en Inmobiliaria 
Colonial, SA s’ostenta directament per part de ”la Caixa”. 
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FONS DE COMERÇ 

El detall dels fons de comerç a 30 de juny de 2008 i a 31 de desembre de 2007 de les societats 
integrades pel mètode de la participació és el següent: 
 
(Milers d'euros)

30.6.2008 31.12.2007

Abertis Infraestructuras, SA 690.607 311.191
Gas Natural SDG, SA 530.878 421.620
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 467.095 99.012
Banco BPI, SA 362.743 338.953
Boursorama, SA 66.035 65.386

Total 2.117.358 1.236.162

 
 
Totes les societats detallades en el quadre anterior cotitzen en borsa. En cas que la plusvàlua tàcita, 
neta d’impostos, superi àmpliament el valor registrat d’aquestes societats, es considera que no 
existeixen indicis de deteriorament. A més, el Grup avalua de manera sistemàtica un conjunt d’altres 
indicadors de deteriorament, entre els que cal destacar la situació dels resultats operatius de l’entitat 
participada, l’evolució de la seva cotització al llarg dels darrers dos anys, el termini estimat de 
recuperació del fons de comerç o les avaluacions d’analistes independents de prestigi reconegut. 
 
A 30 de juny de 2008, l’avaluació d’aquests indicadors permet concloure que no existeix evidència 
objectiva de deteriorament en els valors registrats de les societats considerades. 
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7. Actiu material 

Moviment del període 

Durant els sis primers mesos dels exercicis 2008 i 2007 es van realitzar adquisicions d’elements d’actiu 
material per un valor de 618.829 i 476.636 milers d’euros, respectivament. D’altra banda, durant els sis 
primers mesos de 2008 i 2007 es van realitzar alienacions d’elements d’actiu material per un valor net 
comptable de 70.990 i 118.738 milers d’euros, respectivament, generant uns beneficis nets per venda 
de 4.226 i 46.871 milers d’euros, respectivament. 
 
El primer semestre del 2008, han estat adquirits per part de ”la Caixa” a Inmobiliaria Colonial, SA, 
l’edifici situat al carrer Serrano, número 68 de Madrid, i la part propietat d’aquesta societat en 
l’immoble situat al passeig de La Castellana, número 51, de la mateixa ciutat. 
 
El benefici per vendes del primer semestre de 2007 inclou 17.578 milers d’euros corresponents a la 
venda de l’edifici propietat de la societat SCI Caixa Dulud a París. 
 
 
Pèrdues per deteriorament 

Durant els sis primers mesos de 2008 i 2007 no s’han produït pèrdues per deteriorament d’elements 
d’actiu material d’imports significatius. 
 
 
Compromisos de compra d’elements d’immobilitzat material 

A 30 de juny de 2008 i 2007, el Grup ”la Caixa” no mantenia compromisos significatius de compra 
d’elements d’immobilitzat material. 
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8. Actiu intangible 

Fons de comerç 

El detall del fons de comerç generat en les combinacions de negocis i en les adquisicions d’interessos 
minoritaris en societats dependents (vegeu Nota 6), a 30 de juny de 2008 i a 31 de desembre de 2007, 
és el següent: 
 
Fons de comerç
(Milers d'euros)

30.6.2008 31.12.2007

Finconsum, EFC, SA 19.098 19.098
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA 536 536
Port Aventura, SA 6.489 6.489
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 415.729 415.729
SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 132.759 132.759
Banca Privada a Espanya de Morgan Stanley 460.918

Total 1.035.529 574.611

 

 

El moviment dels fons de comerç en societats dependents corresponent als sis primers mesos de 
l’exercici 2008 ha estat el següent: 
 
Moviment dels fons de comerç
(Milers d'euros)

Saldo a l'inici de l'exercici (31.12.2007) 574.611
Més:

Addicions per combinacions de negoci 460.918
Addicions per adquisició d'interessos minoritaris 0

Menys:
Reduccions per vendes 0

Saldo a 30.6.2008 1.035.529

 
 
La diferència de primera integració per import de 461 milions d’euros, vinculada a l’adquisició de la 
divisió de Banca Privada a Espanya de Morgan Stanley (vegeu Nota 6), ha estat classificada, 
transitòriament, com a fons de comerç.  
 
D’altra banda, abans de la fi de l’exercici 2008, el Grup ”la Caixa” procedirà a la determinació 
definitiva dels fons de comerç i dels actius intangibles posats de manifest arran de l’obtenció del 
control del Grup CaiFor el 12 de novembre del 2007. Pel que fa al negoci adquirit d’assegurances de 
vida, el Grup ”la Caixa” considerarà, com a element fonamental per a l’avaluació dels fons de comerç i 
dels actius immaterials relacionats amb l’adquisició, el ‘market consistent embedded value’ de VidaCaixa, SA 
de Seguros y Reaseguros, referit a 31 de desembre del 2007, que es troba disponible a la pàgina web de 
CaiFor, SA (www.caifor.es). 
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Pel que fa a l’altre actiu intangible, el moviment que s’ha produït en aquest epígraf del balanç de 
situació en els sis primers mesos de l’exercici 2008 és el següent: 
 
Altres actius intangibles
(Milers d'euros)

Saldo a l'inici de l'exercici (31.12.2007) 320.614
Més:

Altes per addicions de software i altres 42.452
Altes per combinacions de negoci 0

Menys:
Amortitzacions carregades a resultats (51.530)
Baixes per variació de perímetre 0

Saldo a 30.6.2008 311.536

 
 
A 30 de juny de 2008, i tenint en compte l’assenyalat els paràgrafs anteriors, no hi ha indicis de 
deteriorament dels imports registrats com actius intangibles. 
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9. Passius financers 

Composició i desglossament 

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts, atenent a la naturalesa de 
l’instrument financer que origina el passiu, és la següent: 
 
 
30.6.2008
(Milers d'euros)

Cartera de
Negociació

Altres passius
financers a VR
amb canvis en

pèrdues i guanys

Passius
financers

a cost
amortitzat TOTAL

Dipòsits de bancs centrals 0 0 638.414 638.414
Dipòsits d'entitats de crèdit 0 0 15.462.074 15.462.074
Dipòsits de la clientela 0 216.545 134.971.855 135.188.400
Dèbits representats per valors negociables 0 0 53.102.136 53.102.136
Derivats de negociació 515.925 0 0 515.925
Passius subordinats 0 0 6.530.194 6.530.194
Posicions curtes de valors 586.935 0 0 586.935
Altres passius financers 0 0 3.188.286 3.188.286

Total 1.102.860 216.545 213.892.959 215.212.364

 
 
 
31.12.2007
(Milers d'euros)

Cartera de
Negociació

Altres passius
financers a VR
amb canvis en

pèrdues i guanys

Passius
financers

a cost
amortitzat TOTAL

Dipòsits de bancs centrals 0 0 34.136 34.136
Dipòsits d'entitats de crèdit 0 0 14.237.775 14.237.775
Dipòsits de la clientela 0 271.914 127.001.840 127.273.754
Dèbits representats per valors negociables 0 0 47.261.768 47.261.768
Derivats de negociació 410.012 0 0 410.012
Passius subordinats 0 0 6.534.512 6.534.512
Posicions curtes de valors 442.582 0 0 442.582
Altres passius financers 0 0 2.067.629 2.067.629

Total 852.594 271.914 197.137.660 198.262.168
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Informació sobre emissions, recompres o reembossaments de valors representatius de deute 

A continuació es mostra un detall a 30 de juny de 2008 i 2007, del saldo viu dels valors representatius 
de deute que a aquestes dates havien estat emesos per ”la Caixa” o qualsevol altra societat del Grup  
”la Caixa”. Així mateix, es mostra un detall del moviment experimentat per l’esmentat saldo durant els 
sis primers mesos de 2008 i 2007. 
 
30.6.2008
(Milers d'euros)

Saldo viu
inicial a

1.1.2008 Emissions
Recompres o

reembossaments(1)

Ajustos per
tipus de canvi

i altres

Saldo viu
final a

30.6.2008

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 47.261.768 6.398.566 (499.512) (58.686) 53.102.136

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que no han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 0 0 0 0 0
Altres valors representatius de deute emesos
  fora d'un estat membre de la Unió Europea 0 0 0 0 0

Total 47.261.768 6.398.566 (499.512) (58.686) 53.102.136
(1) Inclou les variacions de títols propis.

 
30.6.2007
(Milers d'euros)

Saldo viu
inicial a

1.1.2007 Emissions
Recompres o

reembossaments(1)

Ajustos per
tipus de canvi

i altres

Saldo viu
final a

30.6.2007

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 36.061.514 7.932.279 (24.876) (176.871) 43.792.046

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que no han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 0 0 0 0 0
Altres valors representatius de deute emesos
  fora d'un estat membre de la Unió Europea 0 0 0 0 0

Total 36.061.514 7.932.279 (24.876) (176.871) 43.792.046
(1) Inclou les variacions de títols propis.

 
 
Bons bescanviables en accions de Criteria CaixaCorp, SA 

Amb data 19 de juny de 2008, ”la Caixa” ha col·locat en el mercat institucional internacional una 
emissió de bons bescanviables per 148 milions d’accions de Criteria CaixaCorp, SA, equivalents al 
4,4% del capital d’aquesta companyia, amb venciment 19 de juny de 2011. 

El preu de canvi s’ha establert en 5,6601 euros per acció, per la qual cosa el valor de l’emissió és de 838 
milions d’euros. Els bons tenen un cupó del 3,5% anual. L’emissió incorpora una opció de cancel·lació 
anticipada per part de l’emissor a partir del segon any, sempre i quan la cotització de l’acció superi en 
un 30% el preu de canvi durant 20 dies dins d’un període de 30 dies consecutius de negociació en el 
mercat borsari. 

Prèviament a l’emissió dels bons bescanviables, ”la Caixa” ha adquirit 47.600.000 accions de Criteria 
CaixaCorp, SA i ha augmentat la seva participació en aquesta companyia fins al 79,45% (vegeu Notes 6 
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i 11). D’aquesta manera, ”la Caixa” disposa de les accions necessàries per atendre totes les possibles 
peticions de bescanvi sense reduir la seva participació en Criteria CaixaCorp, SA per sota del 75%. 

D’acord amb les disposicions establertes per la IAS 32 ‘Instruments Financers: Presentació’, l’emissió 
es considera un instrument financer compost i una operació amb instruments de capital del Grup. En 
conseqüència, la valoració de l’opció de bescanvi implícita ha suposat el reconeixement d’un increment 
del patrimoni net (vegeu Nota 11). 

 
Informació individualitzada de determinades emissions, recompres o reembossaments de valors 
representatius de deute 

Les principals característiques de les emissions més significatives, efectuades pel Grup ”la Caixa” 
durant el sis primers mesos de 2008 i 2007 o garantides per ”la Caixa” o societats del Grup ”la Caixa”, 
són les següents: 
 
30.6.2008

Codi ISIN Tipus de valor

Data de
l'emissió, 

recompra o 
reemborsament

Saldo viu a
30.6.2008

Tipus
d'interès

Aaa3, AAA ES0414970436 Cèdula Territorial 28/02/2008 200.000 200.000 Eur6M+13,5pb
Aa1, AA- ES0314970015 Bo Simple 14/03/2008 (500.000) 0 Eur3M+2pb

Aaa3, AAA ES0414970428 Cèdula Hipotecària 15/04/2008 1.000.000 1.000.000 Eur3M+10pb
Aaa3, AAA ES0414970444 Cèdula Hipotecària 09/05/2008 1.500.000 1.500.000 Eur3M+spread creciente
Aaa3, AAA ES0414970451 Cèdula Hipotecària 13/06/2008 100.000 100.000 5,432%
Aa1, AA- XS0366105145 Bons Bescanviables 19/06/2008 837.700 837.700 3,500%

Diversos Pagarés (nets) Diversos 2.760.866 2.760.866 Diversos

5.898.566 6.398.566

Qualificació
creditícia
Emissor o
Emissió

Import de
l'emissió,

recompra o
reembossament

 
 
30.6.2007

Codi ISIN Tipus de valor

Data de
l'emissió, 

recompra o 
reemborsament

Saldo viu a
30.6.2007

Tipus
d'interès

Aaa, AAA ES0414970352 Cèdula hipotecària 22/01/2007 1.000.000 1.000.000 Eur3M
Aaa, AAA ES0414970360 Cèdula hipotecària 23/03/2007 400.000 400.000 Eur3M+5 pb
Aaa, AAA ES0414970378 Cèdula hipotecària 30/03/2007 227.500 227.500 Eur3M+4,5 pb
Aaa, AAA ES0414970386 Cèdula hipotecària 30/03/2007 68.000 68.000 Eur3M+1 pb
Aaa, AAA ES0414970394 Cèdula hipotecària 09/05/2007 1.500.000 1.500.000 Eur3M+10 pb
Aaa, AAA ES0414970402 Cèdula hipotecària 04/06/2007 2.500.000 2.500.000 4,625%

Aa2,AA-,AA- ES0314970064 Bo Senior 26/01/2007 500.000 500.000 Eur3M+1 pb
Aa2,AA-,AA- ES0314970072 Bo Senior 13/04/2007 500.000 500.000 Eur3M
Aa2,AA-,AA- ES0314970080 Bo Senior 29/05/2007 150.000 150.000 Eur1A+1,5 pb

Diversos Pagarés (nets) Diversos 1.086.779 1.086.779 Diversos

7.932.279 7.932.279

Qualificació
creditícia
Emissor o
Emissió

Import de
l'emissió,

recompra o
reembossament

 
En els quadres anteriors, totes les emissions són en euros, s’han emès a Espanya, l’entitat emissora és 
”la Caixa” com a societat dominant, i el mercat on cotitzen és l’AIAF, a excepció dels bons 
bescanviables que ho fan al mercat LSE.  
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10. Provisions 

A continuació es detallen els saldos a 30 de juny de 2008 i a 31 de desembre de 2007 i la naturalesa de 
les provisions registrades en aquest capítol dels balanços de situació adjunts: 
 
(Milers d'euros)

Fons a
30.6.2008

Fons a
31.12.2007

Fons per a pensions i similars 2.266.405 2.355.957
Provisions per a impostos i altres contingències legals 141.826 115.609
Riscs i compromisos contingents 114.050 116.815

Cobertura risc-país 93 93
Cobertura pèrdues identificades 26.020 28.481

Riscs contingents 21.539 24.450
Compromisos contingents 4.481 4.031

Cobertura pèrdues inherents 87.937 88.241
Altres provisions 188.902 331.301

Total fons 2.711.183 2.919.682

 
 
En l’exercici 2007, es va constituir un fons per a riscs generals per import de 143 milions d’euros (100 
milions d’euros després d’impostos). En el primer semestre de l’exercici 2008, aquest fons s’ha assignat 
en la seva totalitat a la cobertura dels riscs per als que s’havia constituït, fonamentalment amb el 
traspàs a fons per a la cobertura de deteriorament d’actius financers (vegeu Nota 5). 
 
D’altra banda, el Grup ”la Caixa” té constituïts fons per a la cobertura del risc màxim estimat derivat 
de la sentència del cas Gescartera. 
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11. Evolució dels fons propis i de minoritaris 

El passat 19 de juny de 2008, ”la Caixa” va emetre bons bescanviables en accions de Criteria 
CaixaCorp, SA, per un import de 838 milions d’euros (vegeu Notes 6 i 9). Prèviament, ”la Caixa” havia 
adquirit 47.600.000 accions de Criteria CaixaCorp, SA, representatives de l’1,42% del capital social 
d’aquesta companyia, per un import de 231 milions d’euros  (vegeu Nota 6), que ha suposat un càrrec 
de 73 milions d’euros al capítol ‘Patrimoni net – Reserves de societats consolidades’ i de 158 milions 
d’euros al capítol ‘Patrimoni net – Interessos minoritaris’ del balanç de situació. D’altra banda, s’han 
reclassificat 50 milions d’euros des del ‘Patrimoni net – Ajustos per valoració atribuïts a minoritaris’ 
cap a ‘Patrimoni net – Ajustos per valoració atribuïts al Grup’. 
 
Altrament, l’emissió de bons bescanviables es considera una operació amb instruments de capital del 
Grup, de manera que el seu registre com a instrument financer compost, segons les disposicions de la 
IAS 32 ‘Instruments Financers: Presentació’ (vegeu Nota 9), ha suposat el reconeixement d’un 
increment del patrimoni net per un import de 48 milions d’euros, que correspon a la valoració, en el 
moment de l’emissió, de l’opció de bescanvi implícita. 
 
 

Fons propis 

Els fons propis atribuïbles al Grup ”la Caixa”, així com els seus moviments en el primer semestre del 
2008, es mostren a continuació: 
 
(Milers d'euros)

Fons de Dotació 
i Reserves

Reserves en 
Societats 

Consolidades
Beneficis 

atribuïts al Grup
Total Recursos 
atribuïts al Grup

Situació a 31.12.2007 9.328.609 2.601.687 2.487.953 14.418.249

Aplicació Benefici exercici anterior a Reserves 2.882.481 (894.528) (1.987.953) 0
Aplicació Benefici exercici anterior al Fons OBS (500.000) (500.000)
Altres Moviments de Reserves  (1) (44.548) (44.548)
Ajustos de Consolidació (784.575) 784.575 0
Beneficis de l'exercici atribuïts al Grup 1.059.647 1.059.647

Situació a 30.6.2008 11.426.515 2.447.186 1.059.647 14.933.348

Promemòria:

Fons de dotació 3.006 Reserves stats.consolidades (Global i Proporcional) 873.230
Reserves atribuïdes a ”la Caixa” 11.423.509 Reserves stats.consolidades (Mètode de la participació) 1.573.956

Total 11.426.515 Total 2.447.186

(1) S'hi inclou el càrrec de 73 milions d'euros vinculat a l'adquisició de 47.600.000 accions de Criteria CaixaCorp, SA, així com la valoració per 48 milions d'euros
de l'opció de bescanvi implícita en l'emissió de bons bescanviables en accions de Criteria CaixaCorp, SA.
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Interessos minoritaris 

A continuació es detalla per conceptes el saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts: 
 
(Milers d'euros)

30.6.2008 31.12.2007

Participació en el capital (1) 2.362.190 2.445.894
Participació en el resultat de l'exercici 161.096 137.160
Dividends a compte corresponents a minoritaris (41.466) (36.234)
Ajustos al patrimoni per valoració 613.096 886.866

Total 3.094.916 3.433.686

(1) El principals moviments d'aquest capítol es deuen a la incorporació del resultat net de l'any anterior (+101 MM.€); a la recompra de 47.600.000
accions de Criteria CaixaCorp, SA (-158 MM.€) i a d'altres moviments (-27 MM.€).
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12. Operacions amb parts vinculades 

Els Estatuts de ’’la Caixa”, en el seu article 15, recullen que la concessió de crèdits, avals i garanties als 
vocals del Consell d’Administració, als membres de la Comissió de Control, al Director General i a 
llurs cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins el segon grau, i també a les societats en què 
aquestes persones tinguin una participació que, aïlladament o conjuntament, sigui majoritària, o en què 
exerceixin càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, ha d’ésser 
aprovada pel Consell d’Administració - o per la Comissió Executiva per delegació del Consell 
d’Administració, amb l’obligació d’informar-lo - i ha d’ésser comunicada al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya per a la seva autorització expressa. 
 
En el cas dels crèdits atorgats tant als membres del Consell d’Administració i de la Comissió de 
Control que siguin empleats de ’’la Caixa” com a l’Alta Direcció, la política seguida en la concessió es 
regeix per allò que disposa el conveni del sector de caixes d’estalvis i la normativa laboral interna que 
l’ha desenvolupat (vegeu Notes 2.12 i 38 de la Memòria de l’exercici 2007).  
 
La resta d’operacions actives, passives o de prestació de serveis financers, concertades pel Grup        
’’la Caixa” amb “personal clau de l’administració i direcció” (Consell d’Administració, Comissió de 
Control i Alta Direcció), i a les quals no és aplicable la normativa laboral formen part de l’operativa 
habitual del Grup ”la Caixa” i s’han concedit en condicions de mercat. D’altra banda, cap d’aquestes 
transaccions és d’import significatiu per a una adequada interpretació dels comptes anuals.  
 
Tots els saldos significatius mantinguts a 30 de juny de 2008 entre les entitats consolidades, així com 
l’efecte de les transaccions realitzades entre sí durant el semestre, han estat eliminats en el procés de 
consolidació. El detall dels saldos més significatius mantinguts pel Grup amb les entitats associades, 
multigrup per la part no eliminada en el procés de consolidació, Administradors i Alta Direcció i amb 
altres parts vinculades (familiars i empreses vinculades a membres del Consell d’Administració, 
Comissió de Control i Alta Direcció fins on l’Entitat coneix), així com l’efecte en els comptes de 
pèrdues i guanys de les transaccions realitzades amb elles, es mostra a continuació: 
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30.6.2008
(Milers d'euros) Entitats 

associades
i multigrup

Administradors
i Alta Direcció

Altres parts
vinculades (1)

ACTIU
Crèdits sobre entitats de crèdit 517.617 0 0
Crèdits sobre clients 441.778 6.469 29.928

Adquisició temporal d'actius 0 0 0
Préstecs hipotecaris 0 4.571 19.180
Altres préstecs i crèdits 441.778 1.898 10.748

Total 959.395 6.469 29.928

PASSIU
Dèbits a entitats de crèdit 97.967 0 0
Dèbits a clients (2) 1.081.452 27.652 161.707
Recursos fora de balanç (3) 0 17.498 49.590

Total 1.179.419 45.150 211.297

PÈRDUES I GUANYS
Interessos i càrregues assimilades (4) (24.018) (756) (374)
Interessos i rendiments assimilats 15.551 140 727

Total (8.467) (616) 353

ALTRES
Riscs contingents-Avals 79.828 43 1.647
Compromisos contingents-Disponibles per tercers (5) 438.956 6.522 11.622
Compromisos postocupació de prestació definida meritats 0 47.132 0
Altres operacions 0 0 0

Total 518.784 53.697 13.269

(2) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.
(3) Inclou Fons d'Inversió, Contractes d'assegurances, Fons de Pensions i Compromisos postocupació aportats.
(4) No inclou el cost financer corresponent a "Recursos fora de balanç".
(5) Inclou els disponibles de línies de risc comercials i d'operacions de confirming.

(1) Familiars i entitats vinculades a membres del Consell d’Administració, de la Comissió de Control i de l'Alta Direcció i amb d'Altres parts vinculades
com ara el Pla de pensions dels empleats.

 
 
A 30 de juny de 2008, no hi ha evidència de deteriorament ni en el valor dels actius financers ni en els 
avals i compromisos contingents mantinguts amb “personal clau de l’administració i direcció”. 
 
A 30 de juny de 2008, els saldos d’operacions creditícies corresponents als Administradors i a l’Alta 
Direcció tenen un venciment mitjà de 21,7 anys i meriten un tipus d’interès mitjà del 4,77%. 
 
Pel que fa al finançament concedit durant el primer semestre de 2008 als Administradors i a l’Alta 
Direcció, s’eleva a 3.867 milers d’euros, amb un venciment mitjà de 11,6 anys, que merita un tipus 
d’interès mitjà del 4,94%. 
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13. Informació per segments de negoci 

La informació per segments de negoci s’estructura en funció del control, seguiment i gestió interna de 
l’activitat i els resultats del Grup ”la Caixa”, i es construeix en funció de les diferents línies de negoci 
establertes segons l’estructura i organització del Grup. Per definir les línies de negoci es tenen en 
compte els riscs inherents i les particularitats de cada un d’ells. 

Sota aquests criteris, els diferents 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, així 
com la comercialització de fons d’inversió, assegurances i plans de pensions desenvolupat en el territori 
espanyol a través de la xarxa d’oficines i la resta de canals complementaris, i recull tant l’activitat com 
els resultats generats pels 10,6 milions de clients, siguin particulars, empreses o institucions. El volum 
total de negoci gestionat se situa a finals de juny de 2008 en els 358.569 milions d’euros. 

Cartera de Participades: recull els resultats recurrents de les inversions de la cartera de participades i de 
les participacions en bancs estrangers, sense incloure les plusvàlues extraordinàries per vendes de 
cartera. La cartera de renda variable té un valor comptable de 17.088 milions d’euros a 30 de juny de 
2008, essent el valor de mercat de les participacions cotitzades de 20.329 milions d’euros, amb unes 
plusvàlues latents de 7.969 milions d’euros. 

COAP i Activitats Corporatives: l’activitat del COAP agrupa la gestió dels riscs de tipus d’interès i de 
canvi, de la liquiditat, a través de les emissions en el mercat institucional, dels recursos propis, de 
l’immobilitzat i de la inversió/finançament a la resta de negocis. Quant a les Activitats Corporatives, 
aquestes recullen tant l’activitat tresorera del Grup, així com altres 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 i les 
despeses de superestructura. Addicionalment, inclou els ajustos derivats de conciliar la integració dels 
estats financers de les diferents línies 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 es pren com a base les unitats de negoci 
bàsiques, sobre les quals es disposa de xifres comptables i de gestió (en el cas de Banca a Espanya 
aquestes corresponen a la informació de gestió de les oficines). 

Per a la determinació del marge ordinari de Banca a Espanya es considera el rendiment financer net de 
cada una de les operacions del balanç que equival al fet d’aplicar, sobre 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 s’imputen els ingressos per serveis generats per l’operativa bancària. 

El marge ordinari de la Cartera de Participades inclou els ingressos per dividends i per la posada en 
equivalència de les participacions del Grup, netes del corresponent cost de finançament, equivalent al 
cost d’oportunitat de mantenir la inversió a llarg termini. 

Al COAP i Activitats Corporatives es registra la contrapartida dels preus de transferència bancaris i del 
cost de finançament de la resta de negocis. 

Les despeses d’explotació de cada segment de negoci recullen tant les directes com les indirectes, 
assignades segons criteris interns d’imputació. En relació a les despeses d’explotació de caràcter 
corporatiu o institucional, les de superestructura, s’assignen en la seva totalitat al segment de COAP i 
Activitats Corporatives. 
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A continuació es presenta la informació per segments dels ingressos ordinaris i del resultat abans 
d’impostos: 

Ingressos ordinaris (*)

(Milers d'euros) Gener - Juny

2008  2007  2008  2007  2008  2007  

Banca a Espanya 6.923.762 5.075.648 45.231 69.657 6.968.993 5.145.305

Cartera de Participades 647.653 586.924 0 0 647.653 586.924

COAP i Activitats
Corporatives 1.025.350 1.123.964 0 0 1.025.350 1.123.964

Ajustos i eliminacions 
d'ingressos ordinaris entre 
segments (45.231) (69.657) (45.231) (69.657)

Total 8.596.765 6.786.536 0 0 8.596.765 6.786.536

(*) Correspon als següents epígrafs del Compte de Pérdues i Guanys Públic del format de la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya:

1. Interessos i rendimients assimilats
3. Rendiment d'instruments de capital
4. Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació
5. Comissions percebudes
7. Ingressos de l'activitat d'assegurances
    7.1 Primes d'assegurances
    7.4 Ingressos per reassegurances
    7.6 Ingressos financers
8. Resultats d'operacions financeres (net)
9. Diferències de canvi (net)
10. Vendes i prestació de serveis no financers
12. Altres productes d'explotació

Ingressos ordinaris procedents de 
clients

Total ingressos ordinaris
Ingressos ordinaris entre 

segments

Vegeu Nota 2, apartat 'Conciliació dels estats financers de l'exercici 2007', que inclou la conciliació entre els formats de la Circular 4/2004 del
Banc d'Espanya i els de la Circular 1/2008 de la CNMV.

 
 
 
Resultats abans d'impostos

(Milers d'euros)

2008  2007  

Banca a Espanya 1.090.299 1.002.081
Cartera de Participades 321.582 308.621
COAP i Activitats Corporatives (55.005) (159.997)

Total resultats abans d'impostos dels segments sobre els que s'informa 1.356.876 1.150.705

Resultats abans d'impostos no assignats / no recurrents (Nota 15) (141.933) 308.402
Eliminació resultats interns (entre segments) 0 0
Altres resultats 0 0
Impostos sobre beneficis i/o resultat d'operacions interrompudes 0 0

Total resultats abans d'impostos 1.214.943 1.459.107

Gener - Juny
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14. Plantilla mitjana 

Per als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2008 i 2007, es facilita la distribució de la plantilla 
mitjana del Grup ”la Caixa” entre homes i dones. 
 
Plantilla mitjana
(Nombre d'empleats)

30.6.2008 30.6.2007

Homes 15.080 14.937
Dones 13.928 12.859

Total 29.008 27.796

 
La variació de la plantilla mitjana inclou la incorporació del personal procedent de l’adquisició de la 
divisió de banca privada a Espanya de Morgan Stanley. 
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15. Moviments significatius de resultats no recurrents 

En el primer semestre de 2008, el Grup ’’la Caixa” ha obtingut 225 milions d’euros, nets d’impostos, 
d’ingressos extraordinaris. Aplicant un criteri d’elevada prudència, s’han constituït provisions 
extraordinàries per a la cobertura de deteriorament d’actius per inversions creditícies per import de 
321 milions d’euros abans d’impostos (225 milions d’euros nets). 

Els ingressos extraordinaris s’han generat per la disponibilitat de les provisions com a conseqüència 
del test de suficiència dels passius per operacions d’assegurances i per la deducció per reinversió de 
beneficis extraordinaris.  

Des que són d’aplicació les Normes Internacionals d’Informació Financera a les entitats de crèdit 
espanyoles, el Grup ’’la Caixa”, fent una interpretació conservadora, aplica la IFRS 4 que té caràcter 
transitori. En cada tancament, s’efectua un test de suficiència de passius dels contractes d’assegurances 
amb l’objectiu de determinar  la seva suficiència per fer front a les obligacions futures. En el primer 
semestre de 2008, s’ha reestructurat la cartera d’inversions financeres de Caixa de Barcelona Seguros 
de Vida, SA de Seguros y Reaseguros invertint a llarg termini la tresoreria obtinguda l’exercici anterior 
en la venda de diferents participacions. A 30 de juny de 2008, la nova estructura de la cartera d’actius 
financers ha permès equilibrar la duració dels actius i passius, i així, alliberar 179 milions d’euros abans 
d’impostos (125 milions d’euros nets) de les provisions matemàtiques extraordinàries registrades en 
exercicis anteriors. 

D’altra banda, a la Nota 27 de la Memòria dels Comptes Anuals consolidats del Grup ’’la Caixa” de 
l’exercici 2007, es va informar que el Grup tenia 637 milions d’euros de renda acollida a la deducció 
per reinversió de beneficis extraordinaris, com a conseqüència de les vendes en exercicis anteriors de 
cartera de renda variable, que donaven dret a aplicar-se en el futur 127 milions d’euros de deducció en 
l’Impost sobre Societats. En els primers sis mesos de l’exercici 2008, les societats del perímetre de 
consolidació fiscal del Grup han efectuat les reinversions necessàries que han permès registrar la 
deducció. Aquesta deducció se l’ha aplicada Criteria CaixaCorp, SA, essent el resultat atribuït al Grup 
després de minoritaris de 100 milions d’euros. 

En el primer semestre de 2007, el Grup ’’la Caixa” va vendre la totalitat de la seva participació de 
l’1,05% en el capital social de Suez, SA, amb una plusvàlua de 279 milions d’euros abans d’impostos 
(220 milions d’euros després d’impostos), i la totalitat de la seva participació del 2,01% en el capital 
social de Atlantia, SpA, amb un benefici abans i després d’impostos de 30 milions d’euros. 
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INFORME DE GESTIÓ INTERMEDI DEL GRUP ”la Caixa” 

CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2008 

 

A continuació es presenten les dades i fets més rellevants del primer semestre de 2008, de manera que 
es pugui apreciar la situació del Grup Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en endavant Grup     
”la Caixa”, i l’evolució del seu negoci, com també, els riscs i les perspectives futures previsibles. Els 
estats financers intermedis resumits del Grup ”la Caixa” del primer semestre de l’exercici 2008, als 
quals aquest Informe de Gestió complementa, han estat elaborats segons les Normes Internacionals 
d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE). 

”la Caixa”, entitat capçalera del Grup, és la primera caixa d’estalvis europea i la tercera entitat de crèdit 
espanyola. Pel seu model de negoci bancari ocupa una posició de referència en el mercat minorista 
espanyol. ”la Caixa” és també l’entitat dominant d’un hòlding que encapçala Criteria CaixaCorp, SA 
(en endavant Criteria CaixaCorp) societat cotitzada a borsa que gestiona i controla la pràctica totalitat 
de la cartera de participacions del Grup. 

El 2008 ha continuat l’execució del Pla Estratègic 2007-2010 que incorpora noves orientacions de 
negoci procedents d’un mercat global i en contínua evolució, amb un èmfasi especial en el procés 
d’internacionalització i en els segments de banca d’empreses i banca privada. També l’Obra Social ha 
encetat el seu nou Pla Estratègic que reforça el compromís social del Grup ”la Caixa” amb una major 
aportació de recursos econòmics i la incorporació de nous programes que responen a la demanda 
social. 

 

Entorn econòmic 

A principis del 2008, en l’entorn econòmic es percebien com a preocupacions principals la resolució 
de la intensa crisi financera derivada de les hipoteques subprime i la incerta evolució de l’economia 
dels Estats Units. Un factor de risc addicional era el petroli, que havia experimentat un primer episodi 
alcista a les acaballes de 2007, així com la tendència alcista dels aliments. Pel que fa a l’economia 
espanyola preocupava, a banda dels efectes induïts per la crisi financera i l’augment internacional dels 
preus de les matèries primeres, l’empitjorament del sector immobiliari. Davant d’aquestes amenaces, 
les economies emergents es constituïen com una reserva de dinamisme que havia de permetre 
equilibrar en part la debilitat dels països industrialitzats. Partint d’aquestes premisses, l’evolució 
macroeconòmica i financera en aquesta primera meitat del 2008 ha deparat algunes sorpreses. 

Així, pel que fa a l’activitat econòmica, el primer semestre de 2008 ha registrat unes dades de 
creixement als Estats Units i a la zona de l’euro millors del que s’esperava, amb avenços de l’ordre del 
2% interanual en ambdues en el promig del primer i segon trimestre. Al mateix temps, la Xina 
continuava exhibint un ritme de creixement elevat, assolint un augment del producte interior brut 
(PIB) superior al 10% interanual en el primer trimestre. Igualment, les economies exportadores de 
matèries primeres, entre elles Brasil, el gegant llatinoamericà, mantenien un robust creixement. En 
canvi, en contrast amb aquesta positiva inèrcia del creixement econòmic global, la inflació ha repuntat 
ostensiblement tant a les economies madures com a les emergents. El petroli, que ha doblat el seu 
preu en un any, i les matèries bàsiques alimentàries han estat les causes directes d’aquesta evolució. 
Tant als Estats Units com a Europa els índexs de preus de consum han perforat el nivell de 4% 
interanual, xifres que feia molt temps que no es registraven. 
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També els mercats financers han sorprès en el sentit negatiu. L’escenari de ràpida remissió de la crisi 
subprime aviat es descartà. Les fortes caigudes de les borses, especialment acusades els mesos de 
gener, març i juny; el tensionament del mercat interbancari; l’enduriment de les condicions de crèdit; i, 
finalment, l’augment de diferencials del deute corporatiu, són tots ells indicatius de l’abast de la crisi 
financera que s’ha estès al primer semestre de 2008. No obstant això, aquesta mala evolució cal 
contraposar-la al fet que sembla haver-se conjurat el perill de crisi bancària generalitzada. En aquesta 
qüestió, l’actuació dels bancs centrals ha estat decisiva. La generosa injecció de liquiditat que de forma 
coordinada han realitzat la Reserva Federal, el Banc Central Europeu (BCE) i altres bancs centrals, 
juntament amb la intervenció de la pròpia Reserva Federal en el salvament del banc d’inversió Bear 
Sterns i del govern del Regne Unit en el del banc Northern Rock, han estat mesures adients per esvair 
el risc de col·lapse bancari.  

Més enllà d’aquestes iniciatives, més o menys coordinades, els bancs centrals han seguit polítiques 
monetàries diferenciades, fruit de condicions macroeconòmiques sensiblement distintes. Així, la 
Reserva Federal ha optat per portar el seu tipus d’interès de referència del 4,25% al 2%, mentre que el 
BCE ha mantingut el seu tipus d’intervenció inamovible fins a augmentar-lo un quart de punt, fins el 
4,25%, el mes de juliol. En el primer cas, la prioritat era donar suport a un creixement insegur, mentre 
que en el segon s’ha optat per ancorar les expectatives d’inflació. Un dels resultats induïts per aquesta 
diferent política monetària a ambdues bandes de l’Atlàntic ha estat afavorir la revaloració de la moneda 
única enfront del dòlar. 

L’economia espanyola, com s’esmentava anteriorment, ha patit la desafortunada combinació d’unes 
tendències internes de debilitat en el sector immobiliari i una sèrie d’impactes externs (crisi subprime, 
matèries primeres) que han agreujat la situació. La ralentització de l’immobiliari, iniciada tèbiament el 
2005 i 2006, agafà forma d’ajust el 2007 i sobretot en aquesta primera part de 2008. Pel que fa als 
preus, la inflació reflecteix l’encariment exterior de l’energia i els aliments, però el fet que el diferencial 
d’inflació respecte a l’eurozona es mantingui al voltant d’un punt percentual és indicatiu de les tensions 
inflacionistes internes.  

Tot plegat ha conduït a una trajectòria de menor creixement i inflació més intensa del que s’esperava. 
Venint d’un creixement del 3,8% el 2007, durant el primer semestre l’avenç del PIB s’haurà situat prop 
del 2%, fruit, principalment, de la important aturada de la inversió i de la desacceleració del consum 
privat. Totes aquestes són tendències que es van començar a materialitzar a la segona meitat de 2007, 
però que han agafat força en el primer semestre de 2008. L’ajust inversor està recaient en gran mesura 
en la demanda d’inversió de construcció, un sector que, en el seu segment residencial, ha patit caigudes 
d’activitat, de transaccions i de preus. En aquest context de contracció immobiliària, val la pena 
mencionar com a contrapunt favorable el major dinamisme de l’obra pública. 

Com a resultat d’aquesta forta frenada de l’activitat econòmica, el mercat laboral està mostrant un 
ràpid empitjorament. Tot i que l’ocupació encara ha crescut en termes interanuals, la seva 
desacceleració està sent molt ràpida. Aquest fet, juntament amb la ràpida inflexió a l’alça de la taxa 
d’atur, és senyal inequívoc que un dels puntals de l’anterior expansió econòmica espanyola –el 
dinamisme laboral– està desapareixent. Les conseqüències d’aquest canvi ja s’estan reflectint en 
l’ajustament de les despeses de les llars, progressivament més contingudes, i en l’empitjorament 
accelerat de la confiança dels consumidors, que perceben una situació econòmica equiparable a la de la 
crisi de 1993. La situació econòmica de les llars es veu agreujada pel tensionament inflacionista. Amb 
la inflació situada el mes de juny en el 5%, la capacitat adquisitiva es ressent apreciablement. A banda 
d’aquest impacte directe, la inflació excessiva representa una amenaça a l’estabilitat salarial i una 
complicació creixent per a una economia que tendeix a reduir el seu dinamisme. El Govern ha endegat 
algunes mesures per fer front a la pèrdua d’impuls de l’economia, com ara la devolució de part de 
l’impost sobre la renda, augment dels avals públics per a les petites empreses i la construcció 
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d’habitatge protegit, etc. En qualsevol cas, el canvi de conjuntura ha afectat directament les finances 
del sector públic, el superàvit del qual s’ha retallat notablement el primer semestre. 

 

Evolució de l’activitat 

La intensa activitat comercial del Grup ”la Caixa” ha permès d’assolir un creixement equilibrat del 
negoci. Tot i això, el debilitament de l’economia espanyola ha provocat una desacceleració dels ritmes 
de creixement, que evolucionen a taxes inferiors a les de l’exercici anterior. Aquesta tendència, que ja 
es va manifestar en el segon semestre de 2007, és comparable amb la que registra el sector d’entitats de 
crèdit a Espanya. 

A 30 de juny de 2008, el volum de negoci bancari, definit com la suma de recursos de clients gestionats 
i cartera de crèdits, ha ascendit a 410.896 milions d’euros, amb un increment interanual de l’11,7%, 
taxa a la qual també progressen els recursos de clients i els crèdits de manera individual. 

Al llarg del primer semestre de l’any, el volum de negoci ha augmentat un 6,5%, els recursos han 
crescut en 16.775 milions d’euros i els crèdits ho han fet en 8.482 milions d’euros, la qual cosa suposa 
ritmes de creixement anuals del 7,5% i del 5,2%, respectivament.  

Aquest equilibrat creixement de les masses de balanç i la seva gestió activa i anticipada han permès 
mantenir elevats nivells de liquiditat. ”la Caixa” és un dels principals proveïdors de liquiditat del mercat 
interbancari espanyol, amb una gestió prudent i conservadora dels riscs.  

A 30 de juny de 2008, la liquiditat total del Grup assoleix els 29.675 milions d’euros, un 11,2% dels 
actius totals. La xifra inclou 5.193 milions d’euros que corresponen a les facilitats creditícies derivades 
de la pòlissa mantinguda amb el Banc Central Europeu.  

Els recursos de clients gestionats ascendien a 240.625 milions d’euros que figuren en el balanç resumit 
en els capítols “Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”, “Passius 
financers a cost amortitzat” (epígrafs “Dipòsits de la clientela”, “Dèbits representats per valors 
negociables” i “Passius subordinats”) i “Passius per contractes d’assegurança”. A més a més s’hi 
agreguen, com a d’altres recursos de tercers gestionats pel Grup -nets de les duplicitats que provoca la 
seva agregació als recursos de balanç-, els patrimonis dels fons d’inversió i dels fons de pensions. 

En termes interanuals, els recursos de clients en balanç han crescut un 14,5% amb una forta expansió 
dels dipòsits a termini, de creixent atractiu per les seves més elevades remuneracions i per la 
inestabilitat d’actius financers alternatius, en detriment dels dipòsits a la vista i d’estalvi. Els saldos en 
productes de termini i emprèstits distribuïts en el mercat minorista han augmentat un 31,1%. Pel que 
fa els recursos fora de balanç, els fons d’inversió i de pensions han augmentat un 11,8%, en part per la 
incorporació dels patrimonis gestionats per la divisió de banca privada de Morgan Stanley a Espanya. 
Les perspectives de creixement dels fons són incertes ja que es veuen afectats de manera negativa per 
la competència dels dipòsits i la caiguda de les cotitzacions borsàries.  

En línia amb l’estratègia de diversificació de mercats, productes i venciments, en el primer semestre de 
l’any, tot i l’enduriment de les condicions de finançament en els mercats de capitals, el Grup ’’la Caixa” 
ha col·locat en el mercat institucional internacional un total de 2.987 milions d’euros, que inclouen una 
emissió de cèdules hipotecàries de 1.500 milions d’euros i la primera emissió de bons bescanviables en 
accions de Criteria CaixaCorp de 838 milions d’euros. Aquestes cèdules hipotecàries, com a novetat en 
un títol d’aquestes característiques, poden ser cancel·lades anticipadament, a petició de l’inversor, amb 
una retribució que incorpora un marge creixent sobre l’euríbor.  
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La inversió creditícia assoleix els 170.271 milions d’euros, saldo que inclou els crèdits titulitzats que no 
figuren a l’actiu i d’altres finançaments intragrup que s’estimen significatius, en especial amb els sectors 
assegurador, immobiliari i d’oci, la qual cosa té un efecte positiu de 3.272 milions. En el primer 
semestre de 2008 s’han concedit operacions de crèdit i risc per un total de 44.000 milions d’euros. Els 
creixements del crèdit a particulars i a empreses reflecteix la contribució del Grup al desenvolupament 
econòmic del territori.  

En línia amb la tendència del mercat i com a conseqüència del desplegament del Pla Estratègic 2007-
2010, els préstecs amb garantía hipotecària amb una variació en l’any del 3,4% (9,2% en termes 
interanuals), han cedit protagonisme a la resta de modalitats creditícies, que progressen en l’any un 7% 
i en els darrers dotze mesos un 14,8%. La inversió en empreses encapçala el creixement amb un 
augment interanual del 18,2% en bona part per la intensa activitat comercial entre la 381.000 empreses 
clients, col·lectiu que en els darrers dotze mesos s’ha incrementat en 17.600 empreses. 

L’ajust que afecta el mercat de l’habitatge ha provocat un fort augment dels actius dubtosos que ha 
incidit especialment en els crèdits concedits a promotors immobiliaris. La taxa de morositat s’ha elevat 
a l’1,26% (0,55% el 31 de desembre de 2007). Tot i així, el Grup ”la Caixa” té constituïdes provisions 
suficients per fer front a futurs increments de la morositat: la cobertura dels actius dubtosos amb fons 
de provisió és del 139%, i considerades les garanties hipotecàries del 186%.  

A més, relacionat amb l’evolució creditícia, el Grup ”la Caixa” té totalment constituïda per l’import 
màxim requerit la provisió genèrica per a insolvències establerta per la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya. 

La ràtio de morositat s’ha vist afectada per la presentació, en el mes de juliol, de sol·licitud de concurs 
de creditors per part de l’empresa Martinsa-Fadesa, el risc amb la qual el Grup ”la Caixa” ha 
reclassificat com a dubtós en el tancament comptable del primer semestre i ha constituït un fons per a 
insolvències de 192 milions d’euros amb càrrec a resultats (134 milions d’euros, nets d’impostos). 
Sense aquesta operació, la taxa de morositat és del 0,84% i la cobertura amb fons de provisió s’eleva al 
203%, un 267% si es consideren les garanties hipotecàries. 

A continuació es relacionen els canvis més significatius en la cartera de participacions del Grup         
”la Caixa”, que ha materialitzat Criteria CaixaCorp com a vehicle inversor del Grup i executor de 
l’expansió internacional a través de la presa de participacions en els sectors bancari i financer. 

Respecte a les participacions en societats dependents del Grup, Criteria CaixaCorp ha adquirit, a través 
de les seves participades InverCaixa Gestión, SGIIC, SA i  VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, les 
gestores de fons d’inversió i de pensions de Morgan Stanley a Espanya. Així mateix, el Grup ha passat 
a controlar el 100% de Port Aventura, SA amb l’adquisició del 2,88% restant. 

Quant a la cartera de participacions en empreses associades i multigrup, el 16 de gener de 2008 va 
concloure el període d’acceptació de l’Oferta Pública d’Adquisició formulada per Hisusa, Holding de 
Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, Suez Environnement, SA, Suez Environnement España, 
SLU i Criteria CaixaCorp, SA sobre la totalitat de les accions no controlades pels oferents, 
representatives del 43,54% del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. L’Oferta 
es va realitzar a un preu de 27,65 euros per acció i la va acceptar el 33,55% del capital social. Després 
de l’Oferta, la participació del Grup ’’la Caixa” ha augmentat en un 16,43%, essent la participació total 
del 44,10%. 

També cal destacar l’adquisició del 3,92% d’Abertis Infraestructuras, SA (25,04% de participació 
econòmica i 28,91% de participació de control), l’adquisició del 2,50% de BPI, SA (27,52%) i 
l’adquisició de l’1,13% de Gas Natural, SDG, SA (36,66%). 



 - 5 - 

Pel que fa a la cartera d’accions disponibles per a la venda, s’ha produït l’adquisició del 0,25% de 
Telefónica, SA (5,73%), l’adquisició del 0,83% de The Bank of East Asia, LTD (9,72%) i de l’1,48% de 
Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, SA (5,01%).  

Per últim, cal destacar que el Grup ’’la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, ha tancat alguns acords 
que li suposaran inversions rellevants en els propers mesos. 

D’una banda, el passat 26 de maig, Criteria CaixaCorp va arribar a un principi d’acord amb el Grupo 
Financiero Inbursa per adquirir una participació del 20% del seu capital social. Inbursa és un grup 
financer diversificat que opera en banca minorista i corporativa, gestió d’actius, assegurances de vida i 
no vida i intermediació de mercats. És la setena entitat financera de Mèxic amb una quota de mercat a 
l’entorn del 4%. Amb aquesta operació, el Grup ’’la Caixa” avança en el seu procés 
d’internacionalització i inicia la seva penetració en el continent americà. 

L’operació es durà a terme mitjançant la subscripció d’una ampliació de capital i una oferta pública de 
compra dirigida al públic inversionista de Grupo Financiero Inbursa. La inversió estimada se situa 
aproximadament en 26.950 milions de pesos mexicans (uns 1.680 milions d’euros). Criteria CaixaCorp 
ha fet públic que finançarà l’operació íntegrament amb deute. 

El principi d’acord ha estat aprovat pel Consell d’Administració de Criteria CaixaCorp i pel Consell 
d’Administració de ’’la Caixa”, com també pel Consell d’Administració i l’Assemblea General 
d’Accionistes de Grupo Financiero Inbursa. S’estima que l’operació es podrà formalitzar abans de final 
d’any. 

D’altra banda, el 19 de maig de 2008, el consorci integrat per Abertis Infraestructuras, SA (50%), Citi 
Infrastructures (41,7%) i Criteria CaixaCorp (8,3%) ha estat seleccionat per l’Estat de Pennsylvania 
com a oferta preferent en el concurs per a la gestió durant 75 anys de l’autopista Pennsylvania Turnpike 
als Estats Units, amb una extensió de 801 quilòmetres. L’oferta presentada s’eleva a 12.800 milions de 
dòlars (8.300 milions d’euros). L’adjudicació definitiva està subjecta als canvis legislatius i tràmits 
d’aprovació per part de la Cambra de Representants de l’Estat de Pennsylvania. 

La inversió compromesa per Criteria CaixaCorp en el consorci ascendeix a 500 milions de dòlars (330 
milions d’euros), té caràcter financer i s’efectua per donar suport a la concessionària en una 
oportunitat única i excepcional per al seu creixement estratègic.  

A 30 de juny de 2008, en un entorn de gran inestabilitat borsària, el valor de mercat de la cartera de 
participades cotitzades en mans de Criteria CaixaCorp ascendeix a 20.329 milions d’euros amb unes 
plusvàlues latents de 7.969 milions d’euros. 

 

Resultats 

El primer semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” ha obtingut un benefici atribuït de 1.060 milions 
d’euros, un significatiu 8,4% més que el mateix període de l’exercici anterior, evolució que exclou 
l’impacte, el 2007, d’uns beneficis extraordinaris nets d’impostos de 250 milions d’euros per les 
plusvàlues obtingudes en la venda de participacions. Si es consideren els resultats extraordinaris de 
2007, el benefici atribuït al Grup s’ha reduït un 13,7%. 

Cal destacar que el resultat del primer semestre incorpora beneficis extraordinaris nets d’impostos de 
225 milions d’euros que s’han destinat en la seva totalitat a dotacions extraordinàries per a insolvències 
amb criteris d’elevada prudència. 
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Per tal d’identificar els resultats de naturalesa recurrent, s’ha elaborat un compte de pèrdues i guanys 
per a cadascun dels dos períodes que no inclou aquests resultats extraordinaris (vegeu l’Annex 1 
d’aquest Informe). El seu format difereix en alguns apartats del que figura als estats financers 
intermedis adjunts per la qual cosa en el mateix annex hi figura la seva conciliació. L’anàlisi del compte 
garanteix l’homogeneïtat dels marges i mostra l’origen i la important capacitat de generar resultats 
recurrents del Grup ”la Caixa”, amb creixements remarcables en tots els seus marges. 

El marge d’intermediació sense dividends s’ha situat en 1.826 milions d’euros, un 14,7% més que el 
mateix període de 2007, gràcies al creixement sostingut de l’activitat bancària i  a l’adequada gestió dels 
marges. 

Els ingressos totals de la cartera de participades, que inclou dividends i resultats per posada en 
equivalència, han aportat 560 milions d’euros amb un augment del 20,4%, com a conseqüència de la 
positiva evolució dels negocis de les societats i pel major èmfasi en la distribució de dividends. 

Les comissions netes s’han situat en 616 milions d’euros, un 3,4% menys que l’any anterior, amb 
augments equivalents als del volum de negoci en els serveis relacionats amb l’operativa bancària i 
reducció de les comissions de fons d’inversió, valors i estructuració d’operacions empresarials.  

Els resultats recurrents de l’activitat d’assegurances i d’operacions financeres han compensat la 
reducció dels ingressos per comissions i han permès que el marge ordinari recurrent se situï en 3.190 
milions d’euros, un 13% més que el primer semestre de 2007. 

En relació amb l’activitat d’assegurances, el compte de pèrdues i guanys incorpora uns beneficis 
extraordinaris de 179 milions d’euros (125 milions, nets d’impostos), que resulten d’alliberar provisions 
extraordinàries constituïdes en exercicis passats com a conseqüència del test de suficiència de passius 
per operacions d’assegurances. En el primer semestre de 2008, la reestructuració, a Caixa de Barcelona 
Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros, de la cartera d’inversions financeres lligades a aquests 
productes ha equilibrat la duració dels actius i passius, la qual cosa ha permès la disponibilitat de part 
de les provisions constituïdes.  

El primer semestre de 2007, els resultats d’operacions financeres van incloure 309 milions d’euros (250 
milions, nets d’impostos) de resultats no recurrents per les plusvàlues generades en la venda de la 
participació de l’l,05% a Suez, SA, que va aportar 279 milions d’euros (220 milions, nets d’impostos), i 
a Atlantia, SpA, 30 milions d’euros (participació del 2,01%). 

Les despeses d’explotació de l’activitat financera s’incrementen un 10,2% i ascendeixen a 1.411 milions 
d’euros. La política de contenció de costos ha moderat l’increment de les despeses d’explotació 
motivat per l’augment de la plantilla i de les oficines, el desenvolupament de negocis i de sistemes 
d’informació per potenciar l’activitat comercial i el desenvolupament de sistemes interns de gestió i 
control de riscs. L’augment és inferior a la progressió del volum de negoci que ha estat de l’11,7%.  

Amb tot plegat, el marge d’explotació recurrent s’eleva a 1.611 milions d’euros, un 12,3% més. La ràtio 
d’eficiència recurrent, indicador de la capacitat de gestió del Grup, registra una nova millora i se situa 
en el 42,5% davant del 44,2% en la primera meitat de 2007. 

En relació directa amb l’augment dels actius dubtosos, en especial dels crèdits dubtosos amb 
promotors immobiliaris, les pèrdues per deteriorament d’actius han estat de 546 milions d’euros que 
inclouen 311 milions d’euros (218 milions, nets d’impostos) per dotacions extraordinàries 
d’insolvències efectuades amb criteris de transparència i de màxima prudència. Amb idèntics criteris, la 
línia del compte de resultats “Altres resultats i dotacions” inclou dotacions extraordinàries per riscs 
contingents de 10 milions d’euros (7 milions, nets d’impostos). 
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Sense les dotacions extraordinàries, les pèrdues per deteriorament d’actius s’eleven a 235 milions 
d’euros, un 10,9% més que el primer semestre de 2007. 

En la línia d’impostos, la materialització de la deducció per reinversió de plusvàlues obtingudes en 
exercicis anteriors en la transmissió de participacions ha aportat un resultat positiu no recurrent de 126 
milions d’euros (100 milions, atribuïts al Grup).  

Després d’impostos i abans de minoritaris, el benefici net recurrent ha assolit els 1.195 milions d’euros, 
amb un augment del 20,3%, resultat de la positiva evolució dels negocis del Grup ’’la Caixa”. El 2008, 
el resultat de minoritaris recull, bàsicament, el resultat atribuïble als accionistes minoritaris que són 
titulars del 20,55% del capital de Criteria CaixaCorp. 

Exclosos minoritaris, el benefici recurrent atribuït al Grup ”la Caixa” ha estat de 1.060 milions d’euros, 
amb un increment del 8,4%. En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre recursos propis mitjans 
(ROE) és del 17,2%, sobre actius totals mitjans (ROA) de l’1% i respecte al risc assumit (RORWA) de 
l’1,9%. 

 

Gestió de riscs i solvència 

El Grup ”la Caixa” ha efectuat una estimació del càlcul semestral de solvència d’acord amb els 
preceptes de la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, sobre determinació i control dels recursos propis 
mínims de les entitats de crèdit, que adopta l’estructura de tres pilars introduïda pel Nou Acord de 
Capital de Basilea (Basilea II). L’aplicació de Basilea II ha suposat a 31 de desembre de 2007 una 
reducció del 17,5% dels actius ponderats per risc respecte a la normativa anterior (Basilea I). 

Tot i considerant l’impacte de les inversions efectuades en el capital de participades, a 30 de juny de 
2008, la capacitat de generació de beneficis i la gestió activa i eficient dels riscs mantenen la 
capitalització del Grup ”la Caixa” en un nivell molt elevat, amb uns ratis de solvència significativament 
superiors als que resultarien de l’aplicació de BIS I. El Core Capital és del 8,5%, el Tier 1 del 10,1% i el 
ràtio de solvència (BIS II) de l’11,9%. 

A la Nota 3 dels estats financers adjunts es pot consultar informació més detallada sobre els models 
emprats en el càlcul de les exigències de capital vinculades a les diferents tipologies de risc. 

Al llarg del primer semestre de l’exercici, les principals agències de qualificació creditícia han 
mantingut uns ràtings de nivell elevat per al Grup ”la Caixa”. En concret, en el cas dels ràtings a llarg 
termini, les qualificacions AA-/estable per Standard&Poor’s (desembre 2007), Aa1/estable per 
Moody’s (juliol 2008) i AA-/estable per Fitch (juny 2008). 

 

Expansió internacional 

En el marc del procés d’internacionalització del Grup ’’la Caixa”, definit en el Pla Estratègic 2007-
2010, l’actuació més rellevant del semestre ha estat el principi d’acord per a l’adquisició per Criteria 
CaixaCorp d’una participació del 20% en Grupo Financiero Inbursa. Aquesta operació converteix al 
conglomerat financer mexicà en el vehicle d’expansió del negoci de banca minorista en el continent 
americà  i generarà sinèrgies importants entre tots dos grups, capdavanters en els seus sectors. 

Per donar suport a l’expansió en altres àrees geogràfiques, el Grup ’’la Caixa” participa en el banc 
portuguès BPI en un 27,52%, en The Bank of East Asia en un 9,72% i en Boursorama en un 20,72%. 
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En paral·lel, ”la Caixa” ha continuat impulsant el creixement del negoci de les oficines operatives a 
Polònia i Romania, inaugurades el 2007, que donen suport financer als clients en les relacions 
comercials que mantenen en aquests països. 

 

Segments de banca privada i banca d’empresa 

Amb l’objectiu estratègic d’augmentar la penetració en el segment de banca privada, en el primer 
semestre de l’exercici s’ha materialitzat la compra i la integració de la divisió de banca privada del grup 
Morgan Stanley a Espanya en l’àrea de negoci ”la Caixa” Banca Privada. Després de la integració      
’’la Caixa” se situa entre les tres primeres entitats en banca privada a Espanya. 

El procés d’integració dels dos models de gestió i cultura corporativa s’ha fet aprofitant el millor de 
cadascun, alhora que s’ha executat amb rapidesa i eficiència, la qual cosa ha permès concloure’l abans 
de finals de 2008, que era la data prevista.  

El model de banca privada adoptat és un model integrat en la xarxa on conviuen els 27 nous centres 
especialitzats de banca privada i l’àmplia xarxa d’oficines. En cada una de les Direccions Territorials 
s’ha nomenat un director de banca privada que liderarà l’activitat en cada territori. La nova divisió, que 
ja compta amb 329 gestors, aporta sistemes de gestió especialitzats, un model de servei competitiu i de 
qualitat i una oferta de productes i serveis que permet oferir solucions integrals per donar una resposta 
òptima a les necessitats dels clients. ’’la Caixa” Banca Privada dóna servei als clients amb un patrimoni 
superior al mig milió d’euros. 

El Pla Estratègic 2007-2010 també recull el repte d’aconseguir el lideratge en el segment d’empreses. 
Amb aquest objectiu, el Grup ha obert 66 Centres de Negoci d’Empreses per cobrir les necessitats 
financeres i de serveis de les empreses de petita i mitjana dimensió. Per atendre a les empreses de 
major facturació s’han potenciat dues oficines de Banca Corporativa a Barcelona i Madrid. 

Cadascun dels Centres de Negoci d’Empreses comptarà amb un director i 3 o 4 gerents d’empresa, 
amb el suport d’operadors d’atenció al client i d’especialistes de producte. 

L’oferta creditícia al sector empresarial s’ha ampliat, en moments de falta de liquiditat als mercats, amb 
una línia de finançament de 6.000 milions d’euros per a les empreses afiliades a les organitzacions 
empresarials CEOE i CEPYME, i amb una línia de 2.000 milions per a les empreses i associacions 
empresarials de la Comunitat Autònoma de Madrid, fruït de l’acord de col·laboració signat amb la 
Cámara de Comercio de Madrid i l’organització empresarial CEIM. 

 

Altres aspectes 

Com a resultat de la intensa activitat comercial, la base de clients ha continuat augmentant i ja supera 
el 10,6 milions de clients, 139.000 clients més que finals de 2007 i 305.000 més en termes interanuals.      
”la Caixa” manté una estratègia de proximitat i confiança en la relació amb els clients per la qual cosa 
realitza un important esforç inversor en mitjans i tecnologia. 

El primer semestre de 2008, la xarxa d’oficines de ’’la Caixa” s’ha ampliat en 101 nous punts d’atenció 
als clients (335 en els darrers dotze mesos). A 30 de juny, la xarxa estava integrada per 5.581 oficines: 
5.569 a Espanya i 12 a l’estranger, de les quals 10 són oficines de representació i dues oficines 
operatives a Polònia i Rumania. La distribució geogràfica de la xarxa operativa a Espanya és la següent: 
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un 37% de les oficines es troben a Catalunya i Balears, i el 63% restant a les altres Comunitats 
Autònomes del país. 

La plantilla del Grup ”la Caixa” estava integrada per 27.648 empleats, 1.306 més que al final de 2007 
(1.903 més en els darrers dotze mesos). Enguany, la plantilla de ”la Caixa” ha augmentat en 1.100 
empleats, en bona part per la integració de la divisió de banca privada de Morgan Stanley a Espanya i 
l’impuls donat al desenvolupament dels Centres de Negoci d’Empreses. 

”la Caixa” ha continuat desenvolupant un model de gestió multicanal per donar servei als clients i per 
complementar la gestió personal i d’assessorament realitzada des de la xarxa d’oficines. Així, disposa 
d’un parc de caixers automàtics de 8.162 terminals, 151 més que l’exercici anterior (462 més en termes 
interanuals), i és líder en serveis de banca online a través de Línia Oberta, amb 5,3 milions de clients. 
En termes interanuals, les operacions realitzades a través de terminals d’autoservei i d’internet han 
crescut de manera significativa en un 25% i ja absorbeixen un 53% de tota l’operativa de ”la Caixa”. 

Pel que fa a les targetes de pagament, ”la Caixa” té emeses 10,1 milions d’unitats, que han incrementat 
la facturació un 8,8% i representen una quota de mercat del 17,7%. 

 

Recerca i desenvolupament 

El desenvolupament tecnològic i dels sistemes d’informació conformen un pilar essencial en el suport 
al model de negoci fixat en el Pla Estratègic 2007-2010. Durant el primer semestre de 2008, l’activitat 
en Recerca, Desenvolupament i Innovació s’ha orientat especialment al desenvolupament dels canals 
electrònics que permeten un millor servei al client les 24 hores del dia i a reforçar la seguretat dels 
nostres sistemes informàtics. 
 
Així, la renovació de la certificació ISO27001 en Gestió de la Seguretat Informàtica posa de manifest 
el tracte prioritari a la protecció i confidencialitat de la informació. ”la Caixa” treballa per disposar de 
les mesures de seguretat més eficients, que permetin anticipar-se a fets que puguin comprometre la 
confidencialitat, integritat i disponibilitat dels seus sistemes als quals, enguany, la implantació d’una 
segona capa d’antivirus dota d’un nivell de protecció més alt. 
 
En la potenciació i desenvolupament dels diferents canals electrònics cal esmentar l’homologació d’un 
caixer de reciclatge d’efectiu per tal de permetre que l’efectiu ingressat es reutilitzi en les operacions de 
reintegrament, millorant el servei prestat als clients. També, el Nou Canal Vídeo, amb connectivitat i 
implantació del nou canal mòbil 3G basat en vídeotrucada, per a accedir als serveis de consulta 
d’extracte de comptes i de targetes a través de mòbils i, no menys destacable, el desenvolupament d’un 
nou portal iPhone amb adaptació dels serveis mòbils de ”la Caixa” (portal lacaixa.es, Línia Oberta i 
Serviticket) a les capacitats dels nous dispositius iPhone i iTouch. 
 
Altres actuacions per millorar la productivitat i l’eficiència dels processos informàtics són l’augment de 
les funcionalitats de la xarxa telefònica amb l’adopció de la tecnologia IP (Internet Protocol) i la 
implantació de noves solucions informàtiques davant de contingències imprevistes en el funcionament 
dels diversos sistemes. 
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Obra Social 

El 2008, ”la Caixa” destina un pressupost de 500 milions d’euros a la seva Obra Social amb atenció 
prioritària a les activitats socioassistencials. Aquesta dotació, que supera en un 25% la de l’any anterior, 
ratifica el compromís de l’entitat ja que hi dedica el 25% del benefici recurrent del Grup. 

La Fundació ”la Caixa” és la primera fundació privada d’acció social a Espanya, la segona d’Europa i la 
cinquena del món. 

En el marc dels programes socials als quals preveu dedicar 306 milions d’euros, l’Obra Social ha 
impulsat noves iniciatives per atendre els malalts terminals, per prevenir el consum de drogues i per 
potenciar la vacunació infantil als països de renda baixa. També, treballa amb intensitat per consolidar 
els grans programes socials posats en marxa els dos exercicis anteriors, com ara el programa de 
superació de la pobresa infantil a Espanya, els d’integració social i laboral de col·lectius desfavorits, 
així com l’expansió del MicroBank, el nou banc social de ”la Caixa” especialitzat en la concessió de 
microcrèdits financers, socials i préstecs d’ajuda familiar. 

Fins al mes de juny, MicroBank ha concedit més de 12.500 microcrèdits per un import total  de 115 
milions d’euros. 

Les iniciatives culturals tenen la seva màxima expressió en la inauguració, el mes de febrer, de 
CaixaForum Madrid, nou centre social i cultural de l’Obra Social de ”la Caixa” a Madrid. La iniciativa 
ha permès recuperar una de les poques mostres d’arquitectura industrial al barri històric de la ciutat. 

Per últim, els programes educatius i d’investigació s’han ampliat amb un nou programa de beques en 
l’àmbit de la recerca biomèdica. 

 

Perspectives per al segon semestre de 2008 

En l’entorn internacional, la segona part de 2008 podria discórrer pels camins apuntats al final del 
primer semestre de l’any: una crisi financera encara activa, inflació elevada i activitat econòmica 
perdent ràpidament vigor. Amb una recessió immobiliària que hauria de tocar fons i un consumidor 
encara atemorit, tot apunta que el creixement dels Estats Units en la segona meitat de l’any serà 
inferior a l’1% interanual. Per la seva banda, l’eurozona anotaria un ritme d’avenç lleugerament 
superior a aquest 1%, però dins d’una tònica de desacceleració. En canvi, els emergents, amb la Xina al 
capdavant, continuarien escapant en gran mesura als efectes de la crisi, si bé amb una certa pèrdua de 
ritme. No podran esquivar, en canvi, una pressió inflacionista encara apreciable, situació compartida 
amb les economies més desenvolupades.  

La reconducció de la inflació dependrà, en gran mesura, de les vicissituds del preu del cru i de 
l’efectivitat de la política monetària i dels missatges de rigor dels bancs centrals. La Reserva Federal ha 
optat per endurir el seu missatge, ja que de moment l’activitat no suportaria un tensionament monetari 
excessiu. Les previsions són que aquest es donarà, en tot cas, ja entrat el 2009. En canvi, el BCE ha 
passat de les paraules a l’acció. Després d’uns quants mesos intervenint verbalment, l’entitat europea 
va pujar el tipus d’intervenció del 4,0% al 4,25% el mes de juliol. Les expectatives són de continuïtat 
en aquest procés d’alça de tipus d’interès, que es podria situar en el 4,5% a finals del 2008, sempre i 
quan els indicadors d’activitat no donin resultats excessivament negatius. Per la seva banda, la remissió 
de les tensions en l’interbancari i la millora de les condicions creditícies dependrà de la normalització 
de la situació financera, una normalització que sembla que no es donarà plenament en el 2008. 
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En aquest context, l’economia espanyola continuarà perdent empenta i hi ha un alt risc que es registrin 
creixements negatius en més d’un trimestre –en taxa intertrimestral– sense que la inflació baixi 
sensiblement dels nivells actuals. El descens de l’ocupació el segon semestre llastarà el consum de les 
llars i produirà un sensible increment de la taxa d’atur. D’altra banda, la menor demanda esperada, la 
caiguda de beneficis empresarials i les dificultats de finançament configuren un escenari on el més 
probable és la continuïtat de l’ajustament de la inversió. Tot plegat, el creixement econòmic amb prou 
feines superarà el 0,5% interanual en el conjunt del segon semestre. La inflació, per la seva part, 
difícilment retrocedirà abans del tram final de l’any 2008. Segons les previsions, el tercer trimestre els 
preus de consum mantindran la tònica de mesos anteriors amb taxes superiors al 5% interanual, per a 
moderar-se paulatinament a mesura que ens acostem al final de l’any. En aquell moment la inflació 
espanyola podria assolir nivells al voltant del 4% interanual. 

El segon semestre de 2008, el Grup ”la Caixa” orienta els seus esforços a consolidar el creixement 
eficient i rendible i a reforçar la seguretat, la solvència i la liquidat, a la vegada que continua treballant 
en l’optimització dels processos per a una assignació més eficient de la despesa. La posició de liquiditat 
que manté li ha de garantir la seva funció prioritària d’atendre la demanda de crèdit. Per al 2008 la 
previsió de creixement del crèdit i dels recursos de tercers oscil·la entorn del 9%. 

Les incerteses esmentades en l’escenari econòmic previsible per a la resta de l’any amplien els factors 
de risc inherents a l’activitat bancària, els quals, si es produeixen, poden impactar de manera negativa, 
amb més o menys intensitat, en els comptes de resultats del Grup.  

En aquest sentit, cal esmentar l’augment de la taxa de morositat per la crisi del sector immobiliari i el 
deteriorament del mercat laboral que podrien requerir de majors dotacions per a insolvències. 
Preocupa d’una manera especial l’impacte de la desacceleració econòmica en la capacitat financera de 
famílies i empreses. També, la tendència alcista dels tipus d’interès, la creixent competència en la 
captació de dipòsits i la menor demanda de crèdit, que pressionen a la baixa els marges d’interessos. 
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ANNEX 1  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT DEL GRUP ”la Caixa”

Gener - Juny Variació Gener - Juny Variació
(Imports en milions d'euros) 2008 2007 en % 2008 en %

INGRESSOS FINANCERS 5.514 4.153 32,8 5.514 32,8
DESPESES FINANCERES (3.688) (2.560) 44,0 (3.688) 44,0
MARGE D'INTERMEDIACIÓ SENSE DIVIDENDS 1.826 1.593 14,7 1.826 14,7
DIVIDENDS 189 125 50,6 189 50,6
MARGE D'INTERMEDIACIÓ 2.015 1.718 17,3 2.015 17,3
RESULTATS PER POSADA EN EQUIVALÈNCIA 371 339 9,2 371 9,2
COMISSIONS NETES 616 638 (3,4) 616 (3,4)
ACTIVITAT D'ASSEGURANCES I RTATS. OPERACIONS FINANCERES 188 436 188 48,3
RESULTATS EXTRAORDINARIS PER GAP D'ASSEGURANCES 179
MARGE ORDINARI 3.369 3.131 7,6 3.190 13,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (1.411) (1.280) 10,2 (1.411) 10,2
AMORTITZACIONS (219) (180) 21,6 (219) 21,6
ALTRES PRODUCTES/CÀRREGUES D'EXPLOTACIÓ 51 72 51
MARGE D'EXPLOTACIÓ 1.790 1.743 2,7 1.611 12,3
PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'ACTIUS (546) (212) 157,5 (235) 10,9
ALTRES RESULTATS I DOTACIONS (29) (72) (19)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.215 1.459 (16,7) 1.357 17,9
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 6 (216) (162)
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS 1.221 1.243 (1,8) 1.195 20,3
RESULTAT DE  MINORITARIS 161 15 135

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP 1.060 1.228 (13,7) 1.060 8,4

(*)

En 2007 no inclouen els resultats extraordinaris de +250 MM€ per la venda de l'1,05% de Suez i del 2,0% d'Atlantia.

Resultats recurrents (*)

Resultats recurrents després d'impostos: en 2008 no inclouen +225 MM€ de beneficis extraordinaris (+125 del GAP de tipus
d'interès per operacions d'assegurances i +100 de deducció per reinversió de plusvàlues) i -225 MM€ de sanejaments
extraordinaris de risc de negoci.

 

 

(Milions d'euros)
2008 2007

VARIACIÓ ENTRE EL MARGE D'INTERMEDIACIÓ SENSE DIVIDENDS I EL MARGE D'INTERESSOS 15 (15)

Ingressos / despeses financers de l'activitat d'assegurances (CBE 4/2004 en el Marge ordinari) 16 (14)
Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004 no inclosos en el Marge d'Explotació) (1) (1)

VARIACIÓ ENTRE EL MARGE ORDINARI I EL MARGE BRUT 152 (147)
Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004 no inclosos en el Marge d'Explotació) (1) (1)
Venda de DPV's de caràcter estratègic - Suez i Atlantia - (CNMV 1/2008 no inclosos en el Marge d'Explotació) (308)
Altres productes i càrregues d'explotació (CBE 4/2004 en el Marge d'Explotació) 86 87
Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers -net del cost de vendes- (CBE 4/2004 en el Marge d'Explotació) 67 70
Altres guanys / pèrdues per altres conceptes (CBE 4/2004 no inclosos en el Marge d'Explotació) (*) 5

VARIACIÓ ENTRE EL MARGE D'EXPLOTACIÓ I EL RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ (600) (641)

Ingressos / despeses financers de les activitats no financeres (CBE 4/2004 no inclosos en el Marge d'Explotació) (1) (1)
Venda de DPV's de caràcter estratègic (CNMV 1/2008 no inclosos en el Marge d'Explotació) (308)
Altres guanys / pèrdues per altres conceptes (CBE 4/2004 no inclosos en el Marge d'Explotació) (7) (9)
Dotacions a provisions (CBE 4/2004 no incloses en el Marge d'Explotació) (48) (113)
Pèrdues per deteriorament d'actius financers (CBE 4/2004 no incloses en el Marge d'Explotació) (544) (210)

(*) no inclou les despeses reclassificades per la seva naturalesa.

Conciliació dels marges del compte de pèrdues i guanys entre el format públic segons Circular
4/2004 del Banc d'Espanya i el de la Circular 1/2008 de la CNMV

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE EL CONTINGUT DE L’INFORME 
FINANCER SEMESTRAL DEL GRUP “la Caixa” CORRESPONENT A 30 DE JUNY DE 2008 

 
 

Els sotasignants declaren que fins on arriba el seu coneixement, els estats financers intermedis 
resumits elaborats d’acord als principis de comptabilitat aplicables ofereixen la fidel imatge del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(“la Caixa”) i de les empreses incloses en la consolidació preses en el seu conjunt i que 
l’informe de gestió intermedi inclou una anàlisi fidel de la informació exigida. 
L’”Informe de Gestió intermedi i els Estats Financers intermedis resumits" de la CAIXA 
D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP "la 
Caixa", corresponents a 30 de juny de 2008, formulats pel Consell d'Administració en la seva 
reunió del dia 24 de juliol de 2008, consta en el revers de 62 fulls de paper timbrat de classe 8ª 
nº OJ0703686 al nº OJ0703747 ambdós inclusivament, i a l'anvers i revers del full de paper 
timbrat de classe 8ª nº OJ0703751 que conté les signatures dels membres del Consell 
d’Administració que el subscriuen. 
.  

Barcelona, 24 de juliol de 2008 
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Sr. Francesc Tutzó Bennasar    Sra. Nuria Esther Villalba Fernández  
     Vocal              Vocal 
 
 
 
 
 
Sr. Josep Francesc Zaragozà Alba 
      Vocal 


