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Estats financers semestrals resumits consolidats del
Grup "la Caixa"
BALANÇOS DE SITUACIÓ RESUMITS CONSOLIDATS
a 30 de juny de 2010 i a 31 de desembre de 2009 (Notes 1 a 18), en milers d'euros

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

Actiu

30.06.2010   31.12.2009  (*) 

Caixa i dipòsits en bancs centrals 4.752.679 5.119.371
Cartera de negociació (Nota 6) 3.918.852 6.997.601
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (Nota 6) 182.694 185.711
Actius financers disponibles per a la venda (Notes 6 i 8) 42.471.016 43.561.476
Inversions creditícies (Nota 6) 182.012.811 181.324.896
Cartera d'inversió a venciment (Nota 6) 7.319.371 0 

Ajustos a actius financers per macrocobertures 72.541 51.462

Derivats de cobertura 13.483.917 9.329.194
Actius no corrents en venda (Nota 7) 2.365.672 2.193.835
Participacions (Nota 8) 12.320.480 12.019.129

Entitats associades 7.578.009 6.274.611

Entitats multigrup 4.742.471 5.744.518

Contractes d'assegurances vinculats a pensions 0 0  

Actius per reassegurances 25.966 38.121
Actiu material (Nota 9) 5.357.108 5.252.199

Immobilitzat material 4.326.464 4.270.867

Inversions immobiliàries 1.030.644 981.332

Actiu intangible (Nota 10) 2.245.664 1.398.933

Fons de comerç 1.182.273 865.470

Altre actiu intangible 1.063.391 533.463

Actius fiscals 2.430.940 2.140.263

Corrents 477.902 306.190

Diferits 1.953.038 1.834.073

Resta d'actius (Nota 11) 3.074.842 2.260.787

Total Actiu 282.034.553 271.872.978

Promemòria
Riscs contingents (Nota 18) 9.082.951 9.143.084
Compromisos contingents (Nota 18) 50.682.497 52.485.161

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant del Balanç de situació resumit consolidat  a 30 de juny 
de 2010. 
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BALANÇOS DE SITUACIÓ RESUMITS CONSOLIDATS
a 30 de juny de 2010 i a 31 de desembre de 2009 (Notes 1 a 18), en milers d'euros

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

Passiu i Patrimoni net

30.06.2010   31.12.2009  (*) 

Passiu 

Cartera de negociació (Nota 12) 1.922.982 1.414.525
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (Nota 12) 185.416 195.730
Passius financers a cost amortitzat (Nota 12) 219.596.260 214.077.487

Ajustos a passius financers per macrocobertures 2.603.136 1.263.733
Derivats de cobertura 10.125.224 7.576.687

Passius associats amb actius no corrents en venda 0 0

Passius per contractes d'assegurances 20.027.963 19.354.368
Provisions (Nota 13) 2.964.357 2.924.915

Passius fiscals 1.226.611 1.575.785

Corrents 68.486 93.566
Diferits 1.158.125 1.482.219

Fons de l'Obra Social 1.080.187 849.466

Resta de passius 1.065.394 1.236.951

Capital reembossable a la vista 0 0

Total Passiu 260.797.530 250.469.647

Patrimoni net

FONS PROPIS (Nota 14) 17.054.752 16.696.055

Fons de dotació 3.006 3.006

Prima d'emissió 0 0

Reserves 16.149.498 15.183.405

Altres instruments de capital 0 0

Menys: Valors propis 0 0

Resultat de l'exercici atribuït a l'entitat dominant 902.248 1.509.644

Menys: Dividends i retribucions 0 0

AJUSTOS PER VALORACIÓ 1.088.199 1.612.736

Actius financers disponibles per a la venda 996.567 1.886.232

Cobertures dels fluxos d'efectiu (4.153) (9.167)

Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger 0 0

Diferències de canvi 183.337 (191.203)

Actius no corrents en venda 0 0

Entitats valorades pel mètode de la participació (87.552) (73.126)

Resta d'ajustos per valoració 0 0

PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 18.142.951 18.308.791

INTERESSOS MINORITARIS 3.094.072 3.094.540

Ajustos per valoració 301.457 398.025

Resta (Nota 14) 2.792.615 2.696.515

Total Patrimoni net 21.237.023 21.403.331

Total Passiu i Patrimoni net 282.034.553 271.872.978
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant del Balanç de situació resumit consolidat a 30 de juny 
de 2010. 
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS RESUMITS CONSOLIDATS
Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2010 i 2009 (Notes 1 a 18), en milers d'euros

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

30.06.2010   30.06.2009  (*) 

Interessos i rendiments assimilats 3.485.983 5.073.210
Interessos i càrregues assimilades (1.739.853) (3.053.872)
Remuneració de capital reembossable a la vista 0 0 

MARGE D'INTERESSOS 1.746.130 2.019.338

Rendiment d'instruments de capital 377.924 319.950
Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació 542.057 412.040
Comissions percebudes 784.265 760.974
Comissions pagades (104.810) (111.225)
Resultats d'operacions financeres (net) (2.250) (24.131)
Diferències de canvi (net) (Nota 3) 133.685 85.234
Altres productes d'explotació 646.941 644.386
Altres càrregues d'explotació (426.664) (358.341)

MARGE BRUT 3.697.278 3.748.225

Despeses d'administració (1.471.127) (1.527.602)
Despeses de personal (1.072.644) (1.087.251)
Altres despeses generals d'administració (398.483) (440.351)

Amortització (231.273) (246.064)
Dotacions a provisions (net) (138.398) 230.638
Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) (912.849) (1.289.921)

RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 943.631 915.276

Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) (101.049) (76.760)
Guanys/(pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda 191.917 2.640
Diferència negativa de consolidació 0 0 
Guanys/(pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com a ops.interrompudes 43.360 419.226

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.077.859 1.260.382

Impost sobre beneficis 80.582 (85.609)
Dotació obligatòria a obres i fons socials 0 0 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.158.441 1.174.773

Resultat d'operacions interrompudes (net)

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 1.158.441 1.174.773

Resultat atribuït a l'entitat dominant 902.248 975.023
Resultat atribuït a la minoria 256.193 199.750

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant del Compte de pèrdues i guanys resumit consolidat 
corresponent al període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010. 
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ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS RESUMITS CONSOLIDATS
Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2010 i 2009 (Notes 1 a 18), en milers d'euros

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

30.06.2010   30.06.2009  (*) 

Resultat consolidat de l'exercici 1.158.441 1.174.773
Altres ingressos / (despeses) reconeguts (621.104) (117.670)

Actius financers disponibles per a la venda (1.516.488) 108.311
Guanys/(pèrdues) per valoració (1.397.040) 409.090
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (119.448) (300.779)
Altres reclassificacions 0 0

Cobertures dels fluxos d'efectiu 12.164 (36.911)
Guanys/(pèrdues) per valoració 4.927 (48.203)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 7.237 11.292
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 471.483 (229.871)
Guanys/(pèrdues) per valoració 471.483 (230.058)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 187
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 (20.355) 129.573

Guanys/(pèrdues) per valoració (20.355) 129.573
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 432.092 (88.772)

Total Ingressos / (despeses) reconeguts 537.337 1.057.103

Atribuïts a l'entitat dominant 377.711 899.942
Atribuïts a minoritaris 159.626 157.161

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant de l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts resumit 
consolidat corresponent al període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010. 
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ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET RESUMITS CONSOLIDATS
Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2010 i 2009 (Notes 1 a 18), 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 31.12.2009
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 30.06.2010

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0
(425.000) 0

0 0

0 0 (141.086) (141.086)

0 966.093

0
0 00 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0

(1.509.644)

0 (118.551)

0 0

0

0
0
0

0

0 0

0 0

0 0
0 1.509.644

3.094.072 21.237.023

0 0
0 0

(19.008) (137.559)

0
(425.000)

0

159.626 537.337902.248 (524.537)

(1.509.644) 0

0

(703.645)

0

3.006 16.149.498 902.248 1.088.199

0

0 0 0
0 0

21.403.331

3.006 15.183.405 1.509.644 1.612.736 3.094.540 21.403.331

0 00

0 (160.094)

Fons propis
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant

3.006 15.183.405 1.509.644 1.612.736 3.094.540

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 31.12.2008
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 30.06.2009

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 (500.000) 0

(1.802.277)

0

0 0
0 0 (48.733) (48.733)

0

1.341.971

0
0 00 0 0 0

0 0

0

0

(486.131)
0 0 0 0 0 0
0

0

(1.802.277)

0 39.694

0 0
0 (500.000)
0 0

0 0

0 0

0 0
0 1.802.277 0

2.784.783 19.492.406

0 0
0 0

22.908 62.6020

975.023 (75.081)0

0 0 0
0 0 0

3.006 15.155.701 975.023 573.893

18.921.434

3.006 13.813.730 1.802.277 648.974
157.161

18.921.434

0 00

0 (25.825)
1.057.103

0 0

2.653.447

0

Fons propis
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant

3.006 13.813.730 1.802.277 648.974

2.653.447
0

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant de l’Estat de canvis en el patrimoni net resumit 
consolidat corresponent al període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010. 
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ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU RESUMITS CONSOLIDATS (MÈTODE INDIRECTE)
Corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2010 i 2009 (Notes 1 a 18), en milers d'euros

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

30.06.2010   30.06.2009  (*) 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 5.953.034 (6.468.072)

Resultat consolidat de l'exercici 1.158.441 1.174.773
Ajustos per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 1.920.743 2.151.780

Amortització 231.273 246.064
Altres ajustos 1.689.470 1.905.716

Increment/(Reducció) net en els actius i passius d'explotació 2.954.432 (9.880.234)
Actius d'explotació (221.483) (14.323.944)
Passius d'explotació 3.175.915 4.443.710

Cobraments/(Pagaments) per l'impost sobre beneficis 80.582 (85.609)

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (8.762.660) (3.064.240)

Pagaments: 10.442.386 3.380.917
Actius materials 876.639 663.030
Actius intangibles 41.221 37.417
Participacions 419.282 1.365.484
Entitats dependents i altres unitats de negoci 855.303 (73)
Actius no corrents i passius associats en venda 930.570 1.315.059
Cartera d'inversió a venciment 7.319.371 0

Cobraments: 1.679.726 316.677
Actius materials 104.738 149.641
Participacions 1.012.505 3.819
Actius no corrents i passius associats en venda 562.483 163.217

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 2.439.907 1.594.175

Pagaments: 2.660.093 2.125.825
Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament 2.660.093 2.125.825

Cobraments: 5.100.000 3.720.000
Passius subordinats 3.000.000 0
Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament 2.100.000 3.720.000

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI 3.027 (92)

E) INCREMENT/(REDUCCIÓ) NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENT (A+B+C+D) (366.692) (7.938.229)

F) EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERIODE 5.119.371 11.793.029

G) EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE (E+F) 4.752.679 3.854.800

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE

Caixa 1.199.855 1.394.135
Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals 3.552.824 2.460.665

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERIODE 4.752.679 3.854.800
(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius

 

Les Notes 1 a 18 adjuntes formen part integrant de l’Estat de fluxos d’efectiu resumit consolidat 
corresponent al període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010. 
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Notes explicatives als estats financers semestrals resumits consolidats corresponents al 
període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010  

 
 
 

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 semestrals 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 consolidats 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 i amb les quals constitueix una unitat de decisió. 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” de l’exercici 2009, van ser formulats pel Consell 
d’Administració en la reunió celebrada el 4 de febrer de 2010 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 i, prenent en consideració 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 Crèdit, que constitueix l’adaptació de les NIIF adoptades per la Unió 
Europea al sector de les entitats de crèdit espanyoles. 
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En la formulació dels comptes anuals consolidats de l’exercici 2009 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 2009, 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 semestrals resumits consolidats del Grup ”la Caixa” adjunts han estat formulats pel 
Consell d’Administració en la reunió celebrada el 22 de juliol de 2010 d’acord amb les NIIF, prenent 
en consideració el que indica la Circular 4/2004, i es presenten d’acord amb la NIC 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 NIC 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 semestrals resumits consolidats, caldrà llegir-los conjuntament 
amb els comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a l’exercici 2009. 
 
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 semestrals resumits consolidats, són els que indica la Circular 1/2008 de 30 de gener 
de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
 
 
Normes i interpretacions emeses per l’IASB entrades en vigor en l’exercici 2010 
 
- Revisió de NIIF 3 ‘Combinacions de negocis’ i modificació de la NIC 27 ‘Estats financers 
consolidats i separats’. 
Les modificacions introdueixen canvis rellevants en diversos aspectes relacionats amb la 
comptabilització de les combinacions de negoci. En general, posen major èmfasi en l’ús del valor 
raonable. A títol d’exemple, en les adquisicions per etapes, l’adquirent revalua la seva participació 
prèvia a la presa de control al seu valor raonable amb contrapartida al compte de pèrdues i guanys, i en 
les vendes de participacions d’una subsidiària en la que es reté una participació minoritària, la inversió 
retinguda es revalua al seu valor raonable amb contrapartida al compte de pèrdues i guanys. 
 
L’adopció de la revisió de la NIIF 3 y de la modificació de la NIC 27 ha implicat, com a conseqüència, 
modificacions en diverses Normes Internacionals d’Informació Financera, singularment en la NIC 28 
“Inversions en entitats associades” i en la NIC 31 “Participacions en negocis conjunts”. Per tal de 
garantir la uniformitat dins del marc normatiu, s’ha establert que en cas de produir-se la pèrdua 
d’influència significativa o de control conjunt, la inversió mantinguda es revaluarà  al seu valor 
raonable amb contrapartida al compte de pèrdues i guanys. 
  
- Modificació de la NIC 39 ‘Elements designables com a partida coberta’. 
La modificació aclareix dos temes concrets en relació amb la comptabilitat de cobertures: (a) en quins 
casos la inflació pot ser un risc cobert i (b) quan es poden fer servir les opcions comprades com a 
elements de cobertura. 
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- CINIIF 15 ‘Acords per a la construcció d’immobles’. 
Tracta el registre comptable dels ingressos i les despeses associades a la construcció d’immobles, amb 
la finalitat de clarificar en quins casos un acord per a la construcció de béns immobles s’engloba en el 
marc de la NIC 11 ‘Contractes de construcció’ i en quins casos en el de la NIC 18 ‘Ingressos 
Ordinaris’. 
 
- Adopció de la Interpretació de la CINIIF 16 ‘Cobertures d’una inversió neta en negoci a l’estranger’. 
Assenyala que únicament es pot cobrir el risc entre la moneda funcional de l’operació estrangera i la 
moneda funcional de l’empresa matriu. També clarifica que els instruments de cobertura de la inversió 
neta poden ser mantinguts per qualsevol entitat dins el grup i aborda com determinar els imports a 
reclassificar de patrimoni net a pèrdues i guanys quan l’operació estrangera es ven. 
 
- CINIIF 17 ‘Distribució d’actius no monetaris als accionistes’. 
La interpretació indica que l’obligació de distribuir un “dividend en espècie” s’ha de registrar pel valor 
raonable de l’actiu a lliurar i qualsevol diferència amb el seu valor en llibres s’ha de registrar a pèrdues i 
guanys. 
 
- CINIIF 18 ‘Transferència d’actius dels clients’. 
Clarifica la pràctica divergent en la comptabilització d’aquelles entitats que reben de “clients” 
transferències de propietat, planta i equip amb el propòsit de que les utilitzin per a donar accés a 
subministres (com per exemple, aigua, gas o electricitat). 
 
- Modificació de la NIIF 2 ‘Pagaments basats en accions’. 
La modificació suposa la incorporació dins la NIIF 2 dels aspectes tractats dins la CINIIF 8 i CINIIF 
11, de manera que aquestes interpretacions queden derogades al incorporar-se el seu contingut en 
aquesta norma. Clarifica que l’entitat que rep els serveis dels empleats o proveïdors ha de 
comptabilitzar la transacció independentment de que sigui una altra entitat dins el grup la que liquidi i 
independentment de que això es faci en efectiu o en accions. 
 
- Adopció de la Interpretació de la CINIIF 12 ‘Acords de concessió de serveis’ i conseqüent 
modificació de la NIIF 1, CINIIF 14 i SIC 29. 
Indica com han d’aplicar les entitats concessionàries les NIIF vigents en la comptabilització dels drets i 
obligacions assumides en els acords de concessió.  
 
 
Normes i interpretacions emeses per l’IASB no vigents 
 
A la data de formulació d’aquests estats financers semestrals resumits consolidats, les següents normes 
i interpretacions varen ser publicades per l’IASB però no han entrat encara en vigència, bé perquè la 
seva data d’efectivitat és posterior a la data dels estats financers semestrals resumits consolidats, o bé 
perquè encara no han estat aprovades per la Unió Europea. 
 
El Grup ha avaluat els impactes que se’n deriven i ha decidit no exercir l’opció d’aplicació anticipada, 
en el cas que fos possible, atesa llur immaterialitat. 
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Normes i Interpretacions Títol

Aplicació obligatòria per a 
exercicis iniciats a partir 
de:

Aprovades per al seu ús a la UE
Modificació de la NIC 32 Instruments Financers: Presentació 1 de febrer de 2010

No Aprovades per al seu ús a la UE 
NIIF 9 Instruments financers: Classificació i valoració 1 de gener de 2013
Revisió de NIC 24 Desglossament de parts vinculades 1 de gener de 2011
Modificació de la CINIIF 14 Bestretes de pagaments mínims obligatoris 1 de gener de 2011
CINIIF 19 Cancel.lació de passius financers amb instruments de patrimoni 1 de juliol de 2010

 
 
- NIIF 9 ‘Instruments Financers: Classificació i Valoració’. 
La NIIF 9 substituirà en un futur la part de la classificació i la valoració de l’actual NIC 39. Existeixen 
diferències molt rellevants amb l’actual norma, entre d’altres, l’aprovació d’un nou model de 
classificació basat en dues úniques categories de cost amortitzat i valor raonable; la desaparició de les 
actuals classificacions d’ “Inversions mantingudes a venciment” i “Actius financers disponibles per la 
venda”; l’anàlisi de deteriorament només per als actius que van a cost amortitzat i la no bifurcació de 
derivats implícits en contractes financers. 
 
- Modificació de la NIC 32 ‘Instruments Financers: Presentació’. 
La modificació clarifica la classificació dels drets emesos per a adquirir accions (drets, opcions o 
warrants) denominats en moneda estrangera. D’acord amb aquesta modificació quan aquests drets són 
per a adquirir un número fix d’accions a un import són instruments de patrimoni, independentment de 
la moneda en la que la quantitat fixa estigui denominada i sempre i quan es compleixin els requisits 
establerts a la norma. 
 
- Revisió de la NIC 24 ‘Desglossaments de parts vinculades’. 
Introdueix dues novetats bàsiques: (a) exempció parcial sobre determinats desglossaments quan la 
relació de vinculació es produeix per ser entitats dependents o relacionades amb l’Estat (o institució 
governamental equivalent) i (b) revisió de la definició de part vinculada clarificant-ne algunes relacions 
que anteriorment no eren explícites en la norma. 
 
- CINIIF 19 ‘Cancel·lació de passius financers amb instruments de patrimoni’. 
La interpretació indica el tractament comptable des del punt de vista del deutor de la cancel·lació total 
o parcial d’un passiu financer mitjançant l’emissió d’instruments de patrimoni al seu prestamista.  
 
- Modificació de la CINIIF 14 ‘Bestretes de pagaments mínims obligatoris’. 
Aquesta modificació evita que en determinades circumstàncies una entitat no pugui reconèixer com un 
actiu algunes bestretes voluntàries. 
 
 

Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

En l’elaboració dels estats financers semestrals 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 2009 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 a programes de prejubilacions, el patrimoni i resultats de les societats integrades pel 
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. 
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Les estimacions afecten tant els imports registrats en el balanç resumit consolidat, com en el compte 
de pèrdues i guanys resumit consolidat 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 semestrals resumits consolidats, corresponents a 
l’exercici 2009, es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius amb la informació relativa al 
període de sis mesos acabat el 30 de juny de 2010. 
 
Les Normes Internacionals d’Informació Financera requereixen que la informació presentada entre 
ambdós períodes sigui homogènia. En els primers sis mesos de l’exercici 2010 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 l’exercici 2009 
es va procedir a la reorganització societària de Port Aventura, SA, societat participada en la seva 
totalitat per Criteria CaixaCorp, SA, escindint-la en dues societats; Port Aventura Entertainment, SA, i 
Mediterranea Beach & Golf Resort, SA.  
 
Criteria CaixaCorp, SA va arribar a un acord amb Investindustrial que va suposar, en el mes de 
desembre de 2009, l’entrada d’aquest grup inversor en el capital social de Port Aventura 
Entertainment, SA, societat encarregada de la gestió de l’explotació del parc temàtic. D’aquesta 
manera, des del mes de desembre de 2009, la participació del 50% que ostenta el Grup “la Caixa” en 
Port Aventura Entertainment, SA, figura classificada com a entitat multigrup. 
 
El novembre de 2009, el Grup ”la Caixa” va subscriure el 36% de l’ampliació de capital duta a terme 
per Erste Group Bank, AG (EGB), assolint una participació del 10,1%.  
 
En funció de l’augment de la participació, de la representació que s’ostenta en els òrgans de govern i 
dels pactes subscrits, es va determinar que el Grup ”la Caixa” té influència significativa i, en 
conseqüència, la participació en EGB des de 31 de desembre de 2009 s’integra pel mètode de la 
participació i figura registrada en l’epígraf «Participacions – Entitats associades» dels balanços de 
situació resumits consolidats adjunts. 
 
En data 30 de desembre de 2009, Criteria CaixaCorp, SA va signar un acord amb The Bank of East 
Asia, LTD (BEA) per subscriure el gener de 2010 una ampliació de capital i situar la seva participació 
en un 14,99%.  
 
En virtud dels canvis produïts al llarg de l’exercici 2009, que van permetre augmentar la participació 
del Grup ”la Caixa” i tenir presència en el Consell d’Administració, es va determinar que es disposa 
d’influència significativa i, per tant, des de 31 de desembre de 2009 la participació en BEA s’integra pel 
mètode de la participació i figura registrada en l’epígraf «Participacions – Entitats associades» dels 
balanços de situació resumits consolidats adjunts.  
 
Les variacions del perímetre de consolidació que s’han produït en els primers sis mesos de l’exercici 
2010 es detallen a la Nota 8. 
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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 semestrals resumits consolidats corresponents als sis primers mesos de l’exercici 2010.  

No obstant, en el primer semestre de 2010 s’han produït operacions que el Grup ’’la Caixa” considera 
resultats no recurrents perquè tenen un elevat grau d’excepcionalitat. En concret, s’han generat 
plusvàlues per la gestió activa de la cartera de participades per un import total de 333 milions d’euros, 
233 milions d’euros atribuïts al Grup (vegeu Nota 8), que han contribuït a enfortir la cobertura del risc 
associat a la cartera de crèdits, als actius adquirits com a conseqüència de processos de regularització 
de crèdits, bàsicament d’actius immobiliaris, i d’altres riscs derivats de l’activitat del Grup.  
 
D’altra banda, a l’hora de determinar la informació a revelar en aquests estats financers semestrals 
resumits consolidats, s’ha tingut en compte la seva importància relativa en relació al propi període 
comptable intermedi. 
 
 
Projecte de Fusió amb Caixa d’Estalvis de Girona 
 
El Consell d’Administració de ”la  Caixa”, en la seva sessió del 17 de juny de 2010, va aprovar el 
Projecte de Fusió amb Caixa d’Estalvis de Girona, tal i com es va anunciar mitjançant Fet Rellevant 
comunicat a la CNMV amb data 18 de juny de 2010. El Projecte de Fusió també va ser objecte 
d’aprovació per part del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis de Girona amb data 21 de juny de 
2010, segons va informar també mitjançant Fet Rellevant. 

Està previst que els Consells d’Administració d’ambdues entitats, en les respectives sessions del mes 
de juliol de 2010, acordin la convocatòria de les assembles generals extraordinàries per al proper mes 
de setembre amb l’objecte de sotmetre a la seva aprovació els acords de fusió. 

 

Fets posteriors al tancament  

Entre el 30 de juny de 2010 i la data de formulació d’aquests estats financers semestrals resumits 
consolidats no s’ha produït cap fet que els afecti de manera significativa. 
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2. Principis, polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 

Els estats financers semestrals 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 2009 (vegeu la Nota 2 de la Memòria dels comptes anuals consolidats de l’exercici 2009). 
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 2010 (vegeu Nota 1). 
 
En l’elaboració dels estats financers semestrals resumits consolidats s’han aplicat tots els principis i 
criteris de valoració que podien tenir un efecte significatiu. 
 
 

Comentari a l’estat d’ingressos i despeses reconeguts resumit consolidat 

En aquest Estat es presenten els ingressos i les despeses del període distingint entre els resultats 
reconeguts en el compte de pèrdues i guanys consolidat i els resultats reconeguts directament com a 
patrimoni net. 

Les variacions dels ingressos i les despeses reconeguts en el patrimoni net es desglossen entre resultats 
per valoració, imports transferits al compte de pèrdues i guanys, imports transferits al valor inicial de 
les partides cobertes i altres reclassificacions. 

El resultat del Grup ”la Caixa” del primer semestre de 2010, de 1.158 milions d’euros, disminueix en 
621 milions d’euros pels ingressos i despeses reconeguts directament al Patrimoni Net, com a 
conseqüència de: 

- La disminució de 1.516 milions d’euros dels actius financers disponibles per a la venda. Aquesta 
disminució està motivada per la caiguda de la cotització dels valors dels mercats de renda variable 
i renda fixa, que ha generat pèrdues per valoració dels actius de la cartera de disponibles per a la 
venda per import de 1.397 milions d’euros i, per la transferència de plusvàlues al compte de 
pèrdues i guanys per import de 119 milions d’euros, bàsicament per la venda d’un 0,16% de 
Telefónica, SA i d’un 0,86% de Repsol-YPF, SA(vegeu Nota 8). 

- Els ingressos per diferències de canvi corresponen, fonamentalment, a la conversió a euros de la 
cartera de participacions en entitats associades denominades en moneda estrangera (GF Inbursa i 
The Bank of East Asia, LTD). L’ingrés reconegut en el primer semestre ha estat de 471 milions 
d’euros. 

- Els ajustos de valoració corresponents a les participacions integrades pel mètode de la 
participació i a cobertures de fluxos d’efectiu han generat una despesa reconeguda de 8 milions 
d’euros. 

- L’ingrés reconegut de 432 milions d’euros corresponent a l’Impost sobre beneficis derivat del 
reconeixement de beneficis i pèrdues per valoració registrats directament en el Patrimoni Net. 

En conseqüència, els ingressos totals reconeguts del primer semestre de 2010 han estat de 537 milions 
d’euros, dels que 378 milions s’atribueixen a l’entitat dominant. 
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Comentari a l’estat total de canvis en el patrimoni net resumit consolidat 

En aquest Estat es mostra la conciliació del valor en llibres a l’inici i al final del semestre de totes les 
partides del patrimoni net agrupant els moviments en funció de la seva naturalesa en la categoria 
d’ajustos per canvis en criteris comptables i correcció d’errors, ingressos i despeses reconeguts durant 
l’exercici i altres variacions del patrimoni net. 

La disminució de 166 milions d’euros del total de patrimoni net en el primer semestre de 2010 és 
degut als següents moviments: 

- Del total patrimoni net de l’exercici 2009, s’ha deduït l’aportació a l’Obra Social per import de 
425 milions d’euros i els dividends complementaris de l’exercici 2009 abonats als socis minoritaris 
per les societats que componen el Grup ”la Caixa” per import de 133 milions d’euros. 

- El resultat positiu d’ingressos i despeses reconeguts per import de 537 milions d’euros, dels que 
l’aportació del resultat de l’exercici és de 1.158 milions d’euros (vegeu l’apartat ‘Comentari a l’estat 
d’ingressos i despeses reconeguts resumit consolidat’ d’aquesta mateixa Nota). En el primer 
semestre, les societats que componen el Grup ”la Caixa” han abonat 8 milions d’euros als socis 
minoritaris en concepte de dividends a compte. 

- Per últim, s’han produït variacions de les reserves en societats consolidades, incloses les 
corresponents a les entitats valorades pel mètode de la participació, que han disminuït el total de 
patrimoni net en 137 milions d’euros, dels quals 118 milions d’euros s’atribueixen al Grup i 19 
milions d’euros a interessos minoritaris, com a conseqüència, fonamentalment, de l’adopció de la 
Interpretació de la CINIIF 12 en aquelles societats amb acords de concessió de serveis i de l’OPA 
d’exclusió sobre Agbar promoguda per Criteria i SE (vegeu Nota 8). 

 

Comentari a l’estat de fluxos d’efectiu resumit consolidat 

Els conceptes utilitzats en la presentació dels estats de fluxos d’efectiu són els següents: 

 Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diner en efectiu i dels seus equivalents; és a dir, les 
inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d’alteracions en el seu valor. 

 Activitats d’explotació: activitats típiques de les entitats de crèdit, així com d’altres activitats que 
no poden ser qualificades com d’inversió o de finançament. 

 Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d’actius a llarg 
termini i d’altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus equivalents. 

 Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la composició del patrimoni net i 
dels passius que no formen part de les activitats d’explotació com els passius financers subordinats. 
S’han considerat com activitats de finançament les emissions efectuades per ”la Caixa” col·locades 
al mercat institucional, mentre que les col·locades al mercat minorista entre els nostres clients s’han 
considerat com a activitats d’explotació. 

 
En el primer semestre de 2010, el Grup ”la Caixa” ha finançat la seva activitat amb 9.175 milions 
d’euros obtinguts de l’emissió de deute subordinat, de l’augment dels passius d’explotació i del cash flow 
generat pel resultat de l’exercici. 
 
Per garantir els objectius de solvència el Grup ha reforçat els recursos propis amb una emissió de 
deute subordinat col·locada entre els clients minoristes de ’’la Caixa” per import de 3.000 milions 
d’euros. Els passius d’explotació han augmentat 3.176 milions d’euros, majoritàriament per la 
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combinació de dos efectes: el primer, la disminució dels recursos de clients en balanç, que en gran 
mesura s’han dirigit a recursos de fora de balanç i a la subscripció de l’emissió de deute subordinat 
esmentada anteriorment, i el segon, a l’augment del finançament rebut del Banc Central Europeu i del 
mercat interbancari. Finalment, el cash flow generat pel resultat de l’exercici ha estat de 2.999 milions 
d’euros. El resultat abans d’impostos de l’exercici s’ajusta amb les despeses/ingressos que no han 
representat moviment de fluxos d’efectiu, que bàsicament són les amortitzacions, dotacions a les 
provisions i sanejaments 
 
La generació d’aquests fluxos d’efectiu ha permès finançar l’increment dels actius d’explotació, que ha 
estat de 222 milions d’euros. En destaca l’augment del crèdit a la clientela de 4.380 milions d’euros, 
que fonamentalment s’ha compensat per la disminució dels dipòsits en entitats de crèdit.  
 
Les activitats d’inversió han disminuït els fluxos d’efectiu en 8.763 milions d’euros. En destaca 
l’augment dels actius de la cartera d’inversió a venciment per import de 7.319 milions d’euros. Com a 
conseqüència de les tensions en el mercat de deute sobirà d’alguns països de l’eurozona, bàsicament, 
per l’increment de la seva prima de risc, es va decidir modificar l’estratègia d’inversió dels actius en què 
estaven invertides determinades línies d’estalvi a termini. Arran d’aquest canvi, aquesta cartera d’actius 
classificada inicialment com a actius disponibles per a la venda figura classificada en el balanç de 
situació resumit consolidat adjunt com a cartera d’inversió a venciment, donat que ’’la Caixa” té la 
voluntat i la capacitat financera de mantenir-los fins al venciment. Addicionalment, entre les principals 
inversions en participacions figura l’ampliació de capital de The Bank of East Asia, LTD de 331 
milions d’euros. La resta correspon en la seva pràctica totalitat a la inversió en actius adjudicats 
provinents de regularitzacions de crèdits i a canvis en el perímetre de consolidació per l’adquisició 
d’Adeslas, SA. 
 
El finançament net obtingut del mercat institucional ha generat una disminució dels fluxos d’efectiu de 
410 milions d’euros. En el primer semestre s’han produït venciments per import de 2.510 milions 
d’euros i s’han col·locat  emissions de cèdules hipotecàries per 1.100 milions d’euros i una emissió de 
cèdules territorials per 1.000 milions d’euros. 
 
Per últim, s’han efectuat pagaments a minoritaris per import de 150 milions d’euros que corresponen, 
bàsicament, a la distribució de dividends. 
 
Tot plegat, ha representat una disminució de l’efectiu o equivalents de 370 milions d’euros, 366 
després de considerar les diferències de canvi. 
 
El saldo d’efectiu o equivalents a 30 de juny de 2010 és de 4.753 milions d’euros, que figuren registrats 
en la seva totalitat en el capítol “Caixa i dipòsits en bancs centrals” dels balanços de situació adjunts. 
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3. Gestió del Risc 

Risc de crèdit  

En el primer semestre d’enguany, la morositat de les entitats de dipòsit ha continuat a l’alça, si bé amb 
un impuls molt inferior al del mateix període de l’any anterior. La conjuntura es encara difícil per la 
feblesa de l’economia i pel curs dels actius vinculats al sector immobiliari. 

En el Grup “la Caixa”, la ràtio de morositat s’ha situat a 30 de juny de 2010 en el 3,46% (3,42% a 31 
de desembre de 2009). Les últimes dades disponibles del sector refermen la favorable posició del Grup 
”la Caixa” en la gestió del risc de crèdit.  

En aquest context, durant el primer semestre de 2010 “la Caixa” ha continuat adoptant amb la màxima 
diligència mesures per a la reclamació dels deutes problemàtics, des dels primers indicis de 
deteriorament de la solvència dels deutors, amb seguiment constant de la seva evolució. D’altra banda, 
l’augment de la morositat en el conjunt de l’economia, amb la minva de qualitat creditícia que suposa, 
fa imprescindible l’ús de criteris d’admissió rigorosos.     

Sens perjudici d’això, ”la Caixa” ha continuat amb les mesures ja iniciades el 2009 per temperar 
l’impacte de la crisi en els seus clients, quan es fa palès que tenen dificultats transitòries per atendre els 
seus deutes, malgrat una voluntat inequívoca de fer-los front. En els casos en els que fruit d’un anàlisis 
en profunditat es considera possible, ”la Caixa” està acomodant les quotes a curt termini a les 
disponibilitats actuals del deutor, en la confiança que l’ajornament facilitarà la bona fi de les 
operacions. De les opcions a l’abast per a aconseguir aquest objectiu (períodes de carència, clàusules 
d’espera, reunificació de deutes, o moratòria de quotes, entre d’altres), s’analitza amb el client la que 
millor s’adequa a la seva situació. La continuïtat d’aquestes polítiques durant el primer semestre de 
2010 ha ajudat als particulars que les han sol·licitat a atendre els seus compromisos. 

Així mateix, el Grup ”la Caixa”, per a minimitzar l’impacte de l’ajust del sector immobiliari, 
caracteritzat per una evolució fortament cíclica, ha continuat, per bé que a un ritme menor,  amb 
l’adquisició d’immobles a promotors i constructors clients, amb problemes actuals o previsibles en el 
desenvolupament de la seva activitat o de la seva solvència, per a la cancel·lació dels seus deutes amb 
l’Entitat. Les transaccions s’aproven de manera individualitzada i el preu es basa en la valoració, com a 
mínim, d’una societat de taxació inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya d’acord amb la OM 
ECO/805/2003, amb els ajustos necessaris ateses les condicions actuals del mercat. El Grup ”la 
Caixa” duu a terme l’adquisició, desenvolupament, administració i venda dels actius immobiliaris a 
través de la seva societat instrumental Servihabitat XXI, SAU, especialista en serveis immobiliaris i 
amb més de 15 anys d’experiència, el que permet una gestió eficient de la inversió, anticipant la seva 
recuperació i afegint-ne valor i rendibilitat. 
 
Dins del marc de la política de risc-país aprovada el 2009, s’han assignat límits a un conjunt de 
contrapartides bancàries per tal de donar suport a l’obertura de sucursals i oficines de representació a 
l’estranger, amb l’objectiu de potenciar el negoci d’empreses (d’acord amb el pla estratègic), contribuir 
a la promoció de les exportacions i diversificar els riscos del balanç. 
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Avenços en la gestió del risc i implantació del Nou Acord de Capital de Basilea (NACB) en la gestió 

Durant el primer semestre de 2010 destaquen els següents progressos: 

 Incorporació de funcions d’aprovació a l’expedient electrònic de risc, eina a l’abast de la xarxa 
d’oficines per gestionar les sol·licituds d’operacions.     

 Ampliació de l’autonomia de les oficines en la fixació de preus ajustats a risc, en operacions amb 
garantia hipotecaria tant per particulars com d’empreses, amb l’objectiu de millorar el servei als 
clients.  

 Creació de línies de risc pel tractament exclusiu dels productes derivats. 

 Millora dels circuits i polítiques de risc en operacions de factoring (amb i sense recurs) i de 
descompte comercial per reduir el percentatge de devolució i terminis de cobrament i ampliar l’ús 
d’aquest producte en el segment d’empresa. 

 Reforç de la formació sobre anàlisi del risc als Gestors de Pimes per, des del coneixement de les 
seves particularitats, facilitar el finançament a aquest segment, molt afectat per la situació 
econòmica. 

 Consolidació de la nova estructura de risc implantada l’any 2009 consistent en un circuit únic que 
homogeneïtza l’anàlisi i aprovació de les operacions tant de Banca d’Empreses com de Banca 
Universal, amb el suport de l’expedient electrònic.  

D’una banda, aquesta millora organitzativa en la que es requereix la doble firma, garanteix el 
consens entre les àrees comercial i de risc en l’aprovació de les operacions (els equips de risc 
ubicats a les Direccions Territorials depenen jeràrquicament de les Àrees de Risc dels Serveis 
Centrals). De l’altra, ha impulsat la unificació de criteris i procediments aplicables als diferents 
segments (particulars, empreses, pimes i promotors), tot millorant el temps de resposta als clients. 

Risc de liquiditat 

La liquiditat del Grup ”la Caixa”, materialitzada en el net de dipòsits interbancaris i altres actius i 
passius monetaris als que s’afegeix el saldo disponible de la pòlissa de crèdit amb el Banc Central 
Europeu, ascendia a 17.425 i 21.208 milions d’euros a 30 de juny de 2010 i 31 de desembre de 2009, 
respectivament.  

La gestió prudent de la liquiditat, combinada amb l’objectiu de maximitzar-ne la seva rendibilitat, és la 
raó que justifica l’increment de la inversió en actius de màxima solvència que tenen la possibilitat de 
monetització immediata alhora que s’ha reduït l’exposició en els mercats interbancaris. 

El Pla Estratègic 2007-2010 aprovat pel Consell d’Administració estableix que s’ha de mantenir un 
nivell de liquiditat superior al 5% de l’actiu del Grup ”la Caixa”. Aquest nivell s’ha acomplert 
folgadament durant el primer semestre de l’exercici 2010, essent el percentatge al 30 de juny del 6,6%. 

Aquest nivell de liquiditat permet finançar adequadament el creixement i les futures inversions del 
Grup així com refinançar els venciments d’emissions institucionals dels propers anys. El Grup ”la 
Caixa”, dins d’aquesta perspectiva de gestió del risc de liquiditat i amb un sentit d’anticipació a 
possibles necessitats de fons prestables, té diversos programes de finançament ordinari que cobreixen 
els diferents terminis de venciments per tal de garantir, en tot moment, els nivells adequats de 
liquiditat. 



- 19 -

En aquest sentit, el Govern espanyol va atorgar al Grup ”la Caixa” la possibilitat d’emetre en els 
mercats financers fins a 15.653 milions d’euros en bons avalats per l’Estat (9.459 milions atorgats en el 
primer programa i 6.194 milions en el segon) en el marc del pla per fer front a la crisi i impulsar el 
finançament a empreses i particulars. Fent ús de la disponibilitat del primer aval, en el mes de gener del 
2009 el Grup ”la Caixa” va dur a terme una emissió de bons amb aval de l’Estat espanyol, amb un 
termini de tres anys, per un import de 2.000 milions d’euros. 

En el mes de març, el Grup ”la Caixa” va tancar la col·locació d’una nova emissió de cèdules 
hipotecàries per un import de 1.000 milions d’euros, amb un termini d’amortització de 6 anys, i també 
va emetre cèdules territorials per import de 1.000 milions d’euros amb un termini d’amortització de 3 
anys. Addicionalment en el mes de febrer s’ha emès deute subordinat per import de 3.000 milions 
d’euros amb un venciment de 10 anys (vegeu notes 4 i 12). Amb aquestes emissions, dirigides als 
mercats de capitals i a tot tipus d’inversors, el Grup ”la Caixa” reforça encara més la seva posició de 
liquiditat, alhora que contribueix a la normalització dels mercats de deute. 

Risc de contrapartida 

En la primera meitat de l’any el mercat interbancari ha continuat movent-se sota mínims. La tímida 
obertura observada en els primers mesos, sobretot amb entitats financeres estrangeres, es va veure 
truncada pels episodis de desconfiança dels mercats en els deutes sobirans que va abocar a un pla de 
salvament per a Grècia, primer, i, més tard, a la constitució d’un Fons d’estabilització europeu. 
Aquests episodis han tingut la seva traducció en l’empitjorament de la cotització dels CDS (credit default 
swaps) de les entitats amb exposicions en països posats en qüestió. 

La crisi instal·lada en els mercats de deute sobirà, amb països com Grècia, Portugal i Espanya al 
capdavant, obstaculitza l’accés de les entitats financeres als mercats majoristes, i la desconfiança entre 
bancs i caixes a prestar-se entre si en l’interbancari i, sobretot, de l’exterior cap a Espanya, han reduït 
les transaccions a mínims, incloses les operacions de compravenda de deute amb pacte de recompra 
(operacions Repo). 

Quant a la resta d’operativa amb contrapartides bancàries, s’ha seguit amb la política de màxima 
prudència, de manera que només es contracten compravendes de divisa que es liquiden a través de 
CLS (continuous linked settlement), un sistema de lliurament contra pagament que elimina el risc de 
liquidació. La contractació de derivats OTC es limita a les contrapartides amb contracte vigent de 
garantia en efectiu sobre el valor de mercat de la cartera d’operacions corresponent. 

L’exposició amb entitats de crèdit a 30 de juny de 2010 és de 10.414 milions d’euros (11.479 milions 
d’euros el desembre de 2009). 

Risc de mercat 

Al llarg del primer semestre de 2010, l’import mitjà de VaR (valor en risc, o pèrdua  potencial màxima 
diària, amb un interval de confiança del 99%) de l’activitat de tresoreria ha estat de 4,5 milions d’euros. 

Els nivells de risc de mercat més elevats, fins a un màxim de 9,3  milions d’euros, es van assolir durant 
el segon trimestre, fonamentalment per l’anticipació que recull el VaR d’una evolució potencialment 
diferent del valor diari de mercat de les posicions de deute sobirà (espanyol i europeu) respecte dels 
instruments derivats emprats per a la gestió del seu risc de tipus d’interès. 

L’estimació de VaR indicada és el màxim que resulta de l’aplicació de les metodologies paramètrica, 
sobre dades històriques de dos horitzons temporals diferents (75 i 250 dies de mercat), i de simulació 
històrica sobre dades anuals. El seguiment del risc de mercat es completa amb l’anàlisi en profunditat 
de l’impacte de condicions extremes (stress test) i la verificació del model (back test). 
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A continuació figura una estimació del VaR mitjà atribuïble als diferents factors de risc. Es pot 
observar que els consums són moderats i es concentren fonamentalment en el risc derivat de les 
fluctuacions de la corba de tipus d’interès i en les primes de risc de crèdit, essent molt menor el pes de 
la resta de factors en els què existeix posicionament en mercat. 

VaR paramètric per factor de risc
(Milers d'euros)

Tipus
d'interès

Tipus
de canvi

Preu
d'accions Inflació

Preu
mercaderies

Volatilitat
tipus d'interès

Volatilitat
tipus de canvi

Volatilitat
spread de 

crèdit
Volatilitat

preu d'accions

VaR mitjà 2.011 150 533 98 27 116 18 2.768 116  

La gestió del risc de canvi generat per l’operativa del balanç en divisa es desenvolupa sota la premissa 
de minimitzar, a través de l’activitat de cobertura en els mercats, els riscs assumits. Aquest fet explica la 
reduïda o pràcticament nul·la exposició de ”la Caixa” a aquest risc de mercat. Com a conseqüència 
d’aquesta gestió, el resultat positiu de 134 milions d’euros generat en el primer semestre de 2010 per la 
posició al comptat en divises, registrat en l’epígraf «Diferències de canvi (net)» del compte de resultats 
resumit consolidat adjunt, s’ha vist compensat per un resultat negatiu de 80 milions d’euros, inclòs en 
l’epígraf «Resultats d’operacions financeres (net)»,  generat per les assegurances de canvi i opcions 
sobre divises mantingudes,  juntament amb la posició al comptat de divises, per a la gestió del risc de 
canvi. En el primer semestre de 2009, el resultat de les assegurances i opcions sobre divises registrat en 
l’epígraf «Resultats d’operacions financeres (net)»  va ser negatiu de 43 milions d’euros, i el resultat de 
la posició al comptat de divises, registrat en el capítol «Diferències de canvi (net)» va ser positiu de 85 
milions d’euros. 

Risc de tipus d’interès estructural del Balanç 

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

Tot i que el risc de tipus d’interès de balanç assumit per ”la Caixa” és marcadament inferior als nivells 
considerats com a significatius (outliers), segons les propostes del NACB i la normativa establerta pel 
Banc d’Espanya, a ”la Caixa” es continua realitzant un conjunt d’actuacions relatives a la intensificació 
del seguiment i gestió del risc de tipus d’interès de balanç. 
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4. Gestió de la Solvència  

Marc Normatiu  

Actualment la solvència de les entitats financeres es troba regulada a nivell europeu per les dues 
directives comunitàries de capital (2006/48/CE i 2006/49/CE) que es van establir segons  l’Acord 
adoptat el 2004 pel Comitè de Basilea de Supervisió Bancària (conegut com Basilea II). L’adaptació a 
la legislació espanyola va arribar amb la Circular 3/2008 que és la normativa que regeix a les entitats 
financeres espanyoles a dia d’avui i que fonamenta la determinació de la solvència en tres pilars: 

• Pilar 1: Exigències mínimes de Capital 

• Pilar 2: Revisió del Supervisor 

• Pilar 3: Informació al mercat 

Com a resposta a la crisi financera internacional, els països del G20 durant l’any 2009 van arribar al 
consens que era necessària una modificació de la regulació del sistema financer. Conseqüentment el 
marc normatiu es troba en ple procés de reforma, el que serà Basilea III i les noves directives de 
capital (CRD IV).  

Seguint les recomanacions del G20, el Comitè de Basilea de Supervisió Bancària(CBSB) va publicar, el 
17 de desembre de 2009, dos documents consultius coneguts com Basilea III: un relatiu a la solvència 
(“Strengthening the resilience of the banking sector”) i un altre que fa referència al risc de liquiditat 
(“International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”), on es proposen 
un conjunt de mesures per tal d’enfortir la regulació, la supervisió i la gestió del risc del sector bancari. 
Per part del Grup ”la Caixa” s’han fet arribar comentaris sobre aquests documents al CBSB i a la 
Comissió Europea on es posa de manifest el punt de vista de l’Entitat vers la nova proposta. Aquests 
documents es troben disponibles a les pàgines web d’aquests organismes.  

D’altra banda, el Grup ”la Caixa” ha participat en l’elaboració d’un estudi d’impacte quantitatiu (QIS) 
de Basilea III, finalitzat en el passat mes d’abril. Actualment, les propostes es troben en fase de revisió 
per part del CBSB i està previst que es publiquin a finals d’any. 

Solvència  

Quant a Pilar 1, els Actius Ponderats per Risc (RWA), s’estimen a 30 de juny de 2010 en 161.275 
milions d’euros. La generació de 902 milions d’euros de resultats en el primer semestre de 2010 permet 
al Grup finançar amb escreix l’augment de les exigències mínimes de recursos propis derivades de 
l’evolució de la seva activitat ordinària. D’altra banda, en l’evolució semestral de les ràtios de solvència 
cal destacar la venda de la participació en Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA i l’adquisició 
de Compañía de Seguros Adeslas, SA amb un impacte total en Core Capital de -40pb pel fons de 
comerç i intangibles generats (vegeu Notes 8 i 10). 

Amb tot, el Core Capital a 30 de juny se situa en el 8,6%, mentre que el Tier 1 en el 9,8%. Finalment, 
el Tier Total arriba al 11,6%, amb un superàvit de 5.830 milions d’euros respecte a les exigències 
mínimes. 

En relació als recursos propis de segona categoria (Tier 2), en el primer semestre  de 2010 ”la Caixa” 
ha emès 3.000 milions d’euros de deute subordinat (vegeu Notes 3 i 12).  

Cal destacar que l’agència de qualificació creditícia Standard&Poor’s va confirmar  el passat 21 de juny 
l’elevat ràting del Grup ”la Caixa” en el rang AA. Els ràtings a llarg termini de ”la Caixa” es situen  en 
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AA-/negatiu per Standard&Poor’s (juny 2010), Aa2/negatiu per Moody’s (juny 2009) i AA-/negatiu 
per Fitch (abril 2009). 

(Milers d'euros)

Import en % Import en %

+ Capital, Reserves, Resultst i Interessos Minoritaris 19.232.081 18.277.693
- Fons de comerç, actius immaterials i altres (5.346.033) (4.542.331)

Core Capital 13.886.048 8,6% 13.735.362 8,7%

+ Participacions preferents 4.897.586 4.897.586
- Deducció inversió en entitats financeres / asseguradores i altres (3.031.708) (2.284.135)

Recursos Propis Bàsics (Tier 1) 15.751.926 9,8% 16.348.813 10,4%

+ Finançaments subordinats 6.123.707 3.195.219
+ Reserves revaloració 461.249 461.249
+ Cobertura genèrica computable i altres 354.449 432.132
- Deducció inversió en entitats financeres / asseguradores i altres (3.959.000) (3.186.555)

Recursos Propis de Segona Categoria (Tier 2) 2.980.405 1,8% 902.045 0,6%

Recursos Propis Totals (Tier Total) 18.732.331 11,6% 17.250.858 11,0%

Exigències de Recursos Propis Mínims (Pilar 1) 12.902.000 8,0% 12.584.000 8,0%

Superàvit de Recursos propis 5.830.331 3,6% 4.666.858 3,0%
Promemòria: Actius Ponderats per Risc 161.275.000 157.300.000

(*) Dades estimades.

30.06.2010 (*) 31.12.2009

 

D’acord amb les directrius del Pilar 2, el Grup ”la Caixa” disposa d’un Procés d’Autoavaluació de 
Capital (PAC) que té com a objectiu garantir la relació adequada entre els seus recursos propis i el seu 
perfil de risc. Els resultats del PAC es plasmen en l’Informe d’Autoavaluació de Capital (IAC) de 
periodicitat anual. L’IAC elaborat pel Grup ”la Caixa” corresponent a 31 de desembre de 2009 va ser 
aprovat pel Consell d’Administració el 25 de març de 2010. Els aspectes més destacats que s’hi 
recullen són: 

• Anàlisi del perfil de risc, que ha permès concloure que el perfil de risc del Grup ”la Caixa” és 
mitjà. 

• Planificació de capital: s’ha contemplat un escenari central i dos escenaris d’estrès. S’observa 
que en un horitzó temporal a tres anys vista les ràtios de solvència es mantenen en nivells molt 
superiors als mínims requerits per la normativa. 

• Capital econòmic o de gestió: es duu a terme l’anàlisi de les necessitats de recursos propis des 
d’un punt de vista econòmic o de gestió, que inclou d’altres riscs no considerats en el Pilar 1 i 
es fonamenta en l’ús dels paràmetres de risc estimats pel Grup. 

En conclusió, l’IAC confirma l’elevada solvència, regulatòria i econòmica, del Grup ”la Caixa” i 
permet afirmar que, fins i tot en escenaris d’estrès, el Grup disposa dels recursos propis i de les fonts 
addicionals de capital suficients per afrontar folgadament els riscs associats al complex entorn 
econòmic previst pels propers anys. 

Quant al Pilar 3, el Grup ”la Caixa” ha publicat el document “Informació amb Rellevància 
Prudencial” (IRP) referit a 31 de desembre de 2009, que conté la informació sobre els recursos propis, 
les exposicions i els processos d’avaluació del risc al Grup ”la Caixa” i que té com a objectiu facilitar 
als agents del mercat l’avaluació de la solvència del Grup. 
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5. Retribucions i altres prestacions al “personal clau de l’administració i direcció” 

En la Nota 8 de la memòria dels comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a 
l’exercici 2009, es detallen les remuneracions i altres prestacions als membres del Consell 
d’Administració, Comissió de Control i Alta Direcció de l’exercici 2009. A continuació es facilita el 
detall de les remuneracions i altres prestacions corresponents als períodes de sis mesos acabats el 30 de 
juny de 2010 i 2009.  
 

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 2010 i 2009 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. 
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(Milers d'euros)

Consell d’Administració Dietes
Primes per

assegurances (*) Dietes
Primes per

assegurances (*)

Fainé Casas, Isidre 5 5
Gabarró Serra, Salvador 49,5 5 54,0
Mercader Miró, Jordi 42,0 4 51,0 4
Godó Muntañola, Javier 43,5 4 42,0 3
Raventós Negra, Manuel (d) 58,5 4
Balagueró Gañet, Ramon (b) 15,0 2
Barber Willems, Victòria (a) 21,0 2 9,0 1
Bartolomé Gil, Mª Teresa (a) 21,0 1 9,0 1
Bassons Boncompte, Mª Teresa (a) 18,0 2 9,0 1
Cabra Martorell, Montserrat (a) 25,5 3 10,5 2
Calvo Sastre, Ana María (a) 21,0 1 10,5 1
Camarasa Carrasco,María Amparo (b) 27,0 2
Domènech Sardà, Marta       (b) 18,0 2
García Biel, Manuel (b) 33,0 2
Guàrdia Canela, Josep-Delfí (c) 22,5 4 10,5 4
Habsburg Lothringen, Monika (d) 18,0 2
Juan Franch, Immaculada       39,0 1 34,5 1
López Burniol, Juan José      25,5 3 24,0 3
López Ferreres, Montserrat  25,5 1 21,0 1
Llobet María, Mª Dolors (a) 42,0 2 21,0 2
Mora Valls, Rosa Mª (a) 21,0 2 9,0 1
Noguer Planas, Miquel 39,0 2 39,0 2
Novella Martínez, Justo Bienvenido 25,5 1 28,5 2
Oller Compañ, Vicenç (b) 15,0 5
Pallarès Morgades, Magí (b) 18,0 2
Rodés Castañé, Leopoldo     39,0 4 21,0 4
Sala Leal, Josep (b) 15,0 2
Tutzó Bennasar, Francesc (b) 15,0 4
Villalba Fernández, Nuria Esther 18,0 2 21,0 2
Zaragozà Alba, Josep Francesc 21,0 2 21,0 2

Total 577,5 52 660,0 67

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

(d) Baixa del Sr. Manuel Raventós Negra com a vocal del Consell d'Administració el 18 de juny de 2009 per renúncia al càrrec. Per la seva
substitució va ser designada la Sra. Monika Habsburg Lothringen.

(a) Altes per nomenament de l'Assemblea General del 23 d'abril de 2009.

30.06.2010 30.06.2009

(b) Baixes per cessament de l'Assemblea General del 23 d'abril de 2009.

(c) Alta com a vocal del Consell d'Administració en l'Assemblea General de 23 d'abril de 2009 i baixa com a membre de la Comissió de Control
en l'Assemblea General de la mateixa data.
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(Milers d'euros)

Comissió de Control Dietes
Primes per

assegurances (*) Dietes
Primes per

assegurances (*)

(a) 36,0 5 12,0 3
(b) 20,0 5

15,0 2 12,0 2
(b) 9,0 2

18,0 3 21,0 3
(b) 9,0 2
(a) 18,0 2 6,0 2
(a) 15,0 1 6,0 1
(a) 18,0 3 6,0 2
(c) 11,0
(b) 9,0 2
(a) 18,0 2 6,0 2

18,0 3 18,0 3
18,0 2 15,0 2

Total 174,0 23 160,0 31

Gil Aluja, Jaume

Gras Pahissa, Albert

Corominas Vila, Enric

Pàmies Solà, Martí
Castellví Piulachs, Josefina

Frías Molina, Josep Antoni

(b) Baixes per cessament a l'Assemblea General del 23 d'abril de 2009.

Colom Rosich, Elvira

Santana Fuster, Carlos
Sierra Fatjó, Joan

(c) Baixa com a membre de la Comissió de Control a l'Assemblea General de 23 d'abril de 2009 i alta com a vocal del Consell d'Administració en
l'Assemblea General de la mateixa data.

Fullana Massanet, Josep

30.06.200930.06.2010

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

Guàrdia Canela, Josep-Delfí
Pallàs Guasch, Santiago

Ros Domingo, Ángel

Pujol Esteve, Mª Rosa

(a) Altes per nomenament a l'Assemblea General del 23 d'abril de 2009.

 
La remuneració total meritada pel President del Consell d’Administració durant el primer semestre de 
2010 ha estat de 1.320 milers d’euros, la mateixa quantitat que durant el primer semestre de 2009. 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.  
 
D’altra banda, ’’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 2010 i 2009 per aquest concepte 
ascendeix a 151 i 99 milers d’euros, respectivament. 
  
’’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 2010 i 2009, aquest col·lectiu està format per 4 persones i la seva retribució total 
ascendeix a 157 i 148 milers d’euros, respectivament. 
 
Les remuneracions percebudes durant el primer semestre de 2010 i 2009 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 4.394 i 2.491 milers d’euros, respectivament 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 general, 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 2010 per 26 persones que ocupen els 
següents càrrecs a l’Entitat: Direcció General (1), Direccions Generals Adjuntes Executives (4) i 
Direccions Executives (21). A 30 de juny de 2009, aquest col·lectiu estava integrat per 25 persones. 

En el quadre següent es detallen, pel primer semestre de 2010 i de 2009, les remuneracions totals 
meritades pels membres de l’Alta Direcció de ”la Caixa”, corresponents al període en què han format 
part d’aquest col·lectiu. Les remuneracions es registren al capítol “Despeses de personal” del compte 
de pèrdues i guanys de ’’la Caixa”. 

 

(Milers d'euros)

30.06.2010 30.06.2009

Retribucions a curt termini 9.573 9.493
Prestacions postocupació 3.165 2.898
Altres prestacions a llarg termini 230 452
Indemnitzacions per cessament

Total 12.968 12.843

 
 
Les remuneracions percebudes durant el primer semestre de 2010 i de 2009 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 901 i 814 milers d’euros, respectivament i figuren registrades als comptes de 
pèrdues i guanys de les esmentades societats. 
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6. Actius financers 

A continuació es desglossen els actius financers a 30 de juny de 2010 i a 31 de desembre de 2009 per 
naturalesa i cartera comptable on figuren classificats, llevat dels saldos corresponents a “Caixa i 
dipòsits en bancs centrals” i “Derivats de cobertura”. Tots els actius es presenten, si s’escau, nets de 
fons de deteriorament: 
 
30.06.2010
(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

Cartera 
d'inversió a 
venciment TOTAL

Dipòsits en entitats de crèdit 4.914.973 4.914.973
Crèdit a la clientela 175.206.053 175.206.053
Valors representatius de deute 2.573.309 77.687 35.929.906 1.891.785 7.319.371 47.792.058
Instruments de capital 55.150 105.007 6.541.110 6.701.267
Derivats de negociació 1.290.393 1.290.393

Total 3.918.852 182.694 42.471.016 182.012.811 7.319.371 235.904.744

 
 
31.12.2009
(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

Cartera 
d'inversió a 
venciment TOTAL

Dipòsits en entitats de crèdit 8.152.726 8.152.726
Crèdit a la clientela 171.137.358 171.137.358
Valors representatius de deute 5.948.756 78.422 35.716.885 2.034.812 43.778.875
Instruments de capital 25.727 107.289 7.844.591 7.977.607
Derivats de negociació 1.023.118 1.023.118

Total 6.997.601 185.711 43.561.476 181.324.896 0 232.069.684

 
 

Actius financers disponibles per a la venda 

Els actius financers classificats com a disponibles per a la venda estan valorats a valor raonable i el 
canvi de valor es registra, net del corresponent impacte fiscal, a Patrimoni net com a ajustos per 
valoració atribuïts al Grup i a interessos minoritaris. 
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El desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació resumits consolidats adjunts, 
atenent a la naturalesa de les operacions, és el següent: 
 
(Milers d'euros)

30.06.2010 31.12.2009

35.947.878 35.734.857
Deute Públic espanyol 17.215.510 13.609.067
Deute Públic estranger 5.591.360 4.641.363
Emesos per entitats de crèdit 7.746.132 3.550.735
Altres emissors espanyols 1.381.704 2.422.789
Altres emissors estrangers 4.013.172 11.510.903

6.541.110 7.844.591
Accions de societats cotitzades 6.262.565 7.608.393
Accions de societats no cotitzades 226.038 151.400
Participacions en el patrimoni de fons d'inversió i d'altres 52.507 84.798

42.488.988 43.579.448

(17.972) (17.972)

42.471.016 43.561.476

Valors representatius de deute

Total

Menys fons de deteriorament:
Valors representatius de deute

Total

Instruments de capital

 
L’import de la cartera de valors representatius de deute a 30 de juny de 2010 inclou 21.243 milions 
d’euros que corresponen a inversions vinculades amb el negoci assegurador que el Grup ”la Caixa” 
desenvolupa a través de les societats VidaCaixa, SegurCaixa, Agencaixa, CaixaVida i Adeslas, societat 
adquirida en el mes de juny de 2010 (vegeu Nota 8). Els valors representatius de deute relacionats amb 
l’activitat asseguradora classificats en la cartera d’actius financers disponibles per a la venda a 31 de 
desembre de 2009 ascendien a 21.261 milions d’euros. 
 
Pel que fa a les participacions en instruments de capital, la variació respecte a 31 de desembre de 2009 
ve determinada per la caiguda de la cotització dels valors dels mercats de renda variable i per les 
operacions de compra i venda en què s’ha concretat la gestió activa de la cartera de participades (vegeu 
Nota 8). El Grup ’’la Caixa” avalua si hi ha evidències objectives que un actiu o un grup d’actius 
classificats com a instruments de capital hagin sofert pèrdues per deteriorament del seu valor 
recuperable. Per determinar-ne la seva existència a 30 de juny de 2010, el Grup ’’la Caixa” ha pres en 
consideració la informació observable sobre els diferents esdeveniments causants de pèrdues establerts 
als paràgrafs 59 a 61 de la NIC 39 “Instruments financers: reconeixement i valoració” i ha registrat en 
el compte de pèrdues i guanys la diferència positiva entre el seu cost d’adquisició i la millor evidència 
del seu valor raonable, un cop deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda. El 
Grup ’’la Caixa” considera que l’evidència de deteriorament és més acusada en el cas d’una davallada 
del 40% en el seu valor raonable o quan s’observa una situació de pèrdua continuada al llarg d’un 
període superior als 18 mesos. A 30 de juny de 2010, cap dels valors que composen aquesta cartera 
compleix els rangs percentual o temporal considerats separadament.  
 
 

Inversions creditícies 

L’activitat creditícia del Grup ’’la Caixa” es desenvolupa, en la seva pràctica totalitat, a Espanya i 
s’orienta bàsicament a la satisfacció de les necessitats de finançament de famílies i empreses. A 30 de 
juny de 2010 la cartera de crèdits a la clientela ascendeix a 175.206 milers d’euros i es caracteritza per 
l’alt grau de diversificació i atomització, que li confereix un perfil de risc mitjà. La cartera compta amb 
fortes garanties, ja que el 67% de la inversió creditícia té garanties hipotecàries (66% a 31 de desembre 
de 2009), amb un valor mitjà dels deutes pendents sobre els valors de les garanties, loan to value, del 
48%. Cal destacar que el 88,6% de la cartera té un loan to value inferior al 80%. Al tancament de 
l’exercici 2009 aquest percentatge era del 88,5%.  
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D’acord amb les directrius del Pla Estratègic, el Grup ha seguit amb la línia d’impulsar els crèdits 
personals i el negoci amb empreses per tractar d’equilibrar la forta contracció del crèdit hipotecari 
provocada per la crisi del sector immobiliari. El creixement dels crèdits amb garantia personal ha estat 
del 3,8% en els primers sis mesos de l’any 2010. Pel que fa al finançament amb garantia real, que 
fonamentalment correspon a l’adquisició d’habitatge, ha disminuït en un 0,5% en el primer semestre 
de 2010, i un 1,3% en termes interanuals.  

La reducció del dinamisme de l’economia espanyola, amb un fort creixement de la taxa d’atur, i la crisi 
del sector immobiliari són la causa principal de l’increment del volum d’actius dubtosos que, a 30 de 
juny de 2010, ascendeix a 6.529 milions d’euros, dels que 6.396 milions d’euros corresponen a crèdit a 
la clientela. L’augment del volum de dubtosos combinat amb l’evolució de la cartera de crèdits situen 
la ràtio de morositat del Grup ’’la Caixa” en el 3,46% a 30 de juny de 2010 (3,42% a 31 de desembre 
de 2009). Aquesta ràtio, continua essent molt inferior a la mitjana del conjunt del sistema financer 
espanyol. 

A continuació es detalla el moviment que s’ha produït en el primer semestre de 2010 en el saldo dels 
actius dubtosos de crèdit a la clientela: 

(Milers d'euros)

30.06.2010

Saldo a l'inici del període 6.228.029
Més:

Addició de nous actius 2.172.962
Menys:

Actius normalitzats (783.244)
Actius adjudicats (797.092)
Actius donats de baixa (424.568)

Saldo al tancament del període 6.396.087

 
 
El detall dels actius dubtosos de crèdit a la clientela atenent a la seva naturalesa i contrapart és el 
següent: 

(Milers d'euros)

30.06.2010 31.12.2009

Sector públic 28.243 25.084
Sector privat 6.367.844 6.202.945

Préstecs hipotecaris 4.116.056 3.996.428
Reste de préstecs 542.081 556.028
Comptes de crèdit 1.208.576 1.176.295
Factoring 25.922 24.339
Crèdit comercial 171.432 188.147
Altres deutors 303.777 261.708

Total 6.396.087 6.228.029

 
 
Les provisions per a insolvències assoleixen els 4.198 milions d’euros, 284 milions d’euros més que al 
final de l’exercici 2009. La cobertura dels actius dubtosos s’ha situat a 30 de juny de 2010 en el 64%, el 
129% si es considera el valor de les garanties hipotecàries. 

Els fons genèrics per a la cobertura de pèrdues inherents d’actius financers del Grup ’’la Caixa” 
ascendeixen a 1.835 milions d’euros, situant-se en el 100% del paràmetre alfa fixat pel Banc d’Espanya, 
molt per sobre del mínim exigit, la qual cosa permet al Grup ’’la Caixa” disposar d’un ampli marge 
d’utilització per fer front a exigències futures derivades d’increments de la morositat. 
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A continuació es mostra el moviment produït en el primer semestre de 2010 i 2009 en el saldo de les 
provisions que cobreixen les pèrdues per deteriorament dels actius que integren el capítol “Inversions 
creditícies”. 

(Milers d'euros)
Saldo

31.12.2009
Dotacions

netes Utilitzacions
Traspassos

i d'altres
Saldo

30.06.2010

Cobertura especifica 2.052.453 796.021 (326.634) (158.348) 2.363.492
Dipòsits en entitats de crèdit 4.904 (1) 4.903
Crèdit a la clientela 2.045.950 796.921 (326.634) (158.348) 2.357.889

Sector públic 340 1 341
Altres sectors 2.045.610 796.921 (326.634) (158.349) 2.357.548

Valors representatius de deute 1.599 (899) 700
Cobertura genèrica 1.760.637 241 0 (1.268) 1.759.610

Crèdit a la clientela 1.760.637 241 (1.268) 1.759.610
Valors representatius de deute 0

Cobertura per risc país 1.849 433 0 1 2.283

Total 3.814.939 796.695 (326.634) (159.615) 4.125.385

(Milers d'euros)
Saldo

31.12.2008
Dotacions

netes Utilitzacions
Traspassos

i d'altres
Saldo

30.06.2009

Cobertura especifica 1.141.039 1.279.371 (208.382) (564.244) 1.647.784
Dipòsits en entitats de crèdit 4.892 13 4.905
Crèdit a la clientela 1.106.842 1.279.062 (208.382) (535.798) 1.641.724

Sector públic 340 340
Altres sectors 1.106.502 1.279.062 (208.382) (535.798) 1.641.384

Valors representatius de deute 29.305 296 (28.446) 1.155
Cobertura genèrica 1.817.813 (54.752) 0 284.619 2.047.680

Crèdit a la clientela 1.817.813 (50.482) 280.349 2.047.680
Valors representatius de deute (4.270) 4.270 0

Cobertura per risc país 1.396 630 0 (4) 2.022

Total 2.960.248 1.225.249 (208.382) (279.629) 3.697.486
 

La columna de Traspassos i d’altres inclou, fonamentalment, el traspàs de provisions constituïdes per a 
la cobertura del risc d’insolvència d’operacions creditícies de ”la Caixa” cancel·lades mitjançant 
l’adquisició d’actius immobiliaris per part d’alguna societat del Grup. El primer semestre de 2009, 
aquesta columna inclou, addicionalment, un traspàs de 300 milions d’euros de cobertura específica a 
cobertura genèrica. El traspàs es va efectuar arran de l’avaluació feta pel Grup  “la Caixa” de l’aclaració 
del Banc d’Espanya de la lletra b de l’apartat 17 de l’annex IX de la Circular 4/2004, que considerava 
que en les operacions de crèdit amb garanties eficaces, el 70% del valor de taxació no s’ha d’incloure 
en la base de càlcul de les provisions específiques.  
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El detall dels actius que, com a conseqüència de les anàlisis efectuades, tenen la consideració d’actius 
amb risc subestàndard o d’actius dubtosos per raons diferents de la morositat dels clients, classificats 
per garanties, a 30 de juny de 2010 i 31 de desembre de 2009 és el següent: 
 
30.06.2010
Actius subestàndard i deteriorats determinats individualment
(milers d'euros)

Garantia Base Fons provisió Base Fons provisió

Personal 351.735 52.786 1.059.350 522.996
Hipotecària 1.280.805 169.898 323.019 81.649
Altres 31.834 19.093 74.586 43.164

Total 1.664.374 241.777 1.456.955 647.809

Subestàndard Dubtosos

 
 
31.12.2009
Actius subestàndard i deteriorats determinats individualment
(milers d'euros)

Garantia Base Fons provisió Base Fons provisió

Personal 503.298 59.932 927.061 390.537
Hipotecària 1.004.726 127.993 147.884 51.984
Altres 26.728 51.286 44.858 12.892

Total 1.534.752 239.211 1.119.803 455.413

Subestàndard Dubtosos

 
 

Cartera d’inversió a venciment 

 
La cartera que figura al balanç de situació resumit consolidat adjunt com a cartera d’inversió a 
venciment està composta per Deute Públic Espanyol i valors representatius de deute avalada emesos 
per entitats de crèdit . Com a conseqüència de les tensions en el mercat de deute sobirà d’alguns països 
de l’eurozona, bàsicament, per l’increment de la seva prima de risc, el Grup ”la Caixa” va decidir 
modificar l’estratègia d’inversió dels actius en què estaven invertides determinades línies d’estalvi a 
termini. Arran d’aquest canvi, aquesta cartera d’actius classificada inicialment com a actius disponibles 
per a la venda s’ha classificat com a cartera d’inversió a venciment, donat que ’’la Caixa” té la voluntat i 
la capacitat financera de mantenir-los fins al venciment 
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 7. Actius no corrents en venda 

Aquest capítol dels balanços de situació recull els actius procedents d’adquisicions i adjudicacions en el 
procés de regularització d’operacions creditícies que no s’incorporen com a actius d’ús propi,  inversió 
immobiliària o existències, i els actius inicialment classificats com a  inversions immobiliàries, un cop 
presa la decisió de procedir a la seva venda. 
 
Els actius immobiliaris adquirits o adjudicats en processos de regularització de crèdits classificats en 
aquest epígraf del balanç de situació es valoren pel menor entre el valor comptable dels actius 
financers aplicats, això és, el seu cost amortitzat menys el deteriorament estimat i en tot cas un mínim 
del 10%, el valor de taxació de l’actiu rebut en el seu estat actual menys les despeses estimades de 
venda que en cap cas no seran inferiors al 10% de l’esmentat  valor de taxació i el valor d’adjudicació. 
Aquest valor serà considerat com el cost inicial de l’actiu rebut. 
   
El moviment que s’ha produït en aquest epígraf del balanç de situació en els sis primers mesos de 
l’exercici 2010 és el següent: 
 
(Milers d'euros)

Actius 
procedents de 

regularitzacions 
creditícies Altres Actius

Actius 
procedents de 

regularitzacions 
creditícies Altres Actius

Saldo a l'inici del període 1.962.946 427.063 236.553 356.153
Incorporacions de l'exercici 831.804 98.766 1.110.803 94.481
Baixes per venda (471.986) (128.122) (19.253) (42.040)
Traspassos (5.047)

Saldo al tancament del període 2.322.764 392.660 1.328.103 408.594

Menys:
Fons de deteriorament (346.828) (2.924) (107.406)

Total 1.975.936 389.736 1.220.697 408.594

30.06.2010 30.06.2009

 
En cas que els actius adjudicats romanguin al balanç durant un període de temps superior a 
l’inicialment previst, el valor net dels actius es revisa per reconèixer qualsevol pèrdua per 
deteriorament que la dificultat de trobar compradors o ofertes raonables hagi pogut posar de manifest. 
En cap cas el valor net activat dels immobles adquirits o adjudicats classificats com a actius no 
corrents en venda o existències amb antiguitat superior a un any supera el 80% del valor de la taxació. 
 
Així mateix, amb motiu del tancament de l’exercici comptable o quan s’observen indicis que així ho 
aconsellen, s’encarrega a experts independents la valoració dels béns immobles classificats com a no 
corrents en venda. Les pèrdues per deteriorament que es posen de manifest es reconeixen en l’epígraf 
“Guanys/(pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes” del 
compte de pèrdues i guanys. D’aquesta manera el valor comptable reflexa el valor raonable dels actius 
en tot moment.  
 
El moviment d’aquest capítol en el primer semestre de 2010 ve determinat per la disminució en les 
incorporacions d’actius procedents de recuperacions de crèdits i pel significatiu increment de les 
vendes a través de Servihabitat, empresa especialitzada en la gestió, administració i comercialització 
d’immobles del Grup ”la Caixa”. 
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8. 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 
2009 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. 
 
Per a l’elaboració d’aquests estats financers semestrals resumits consolidats del primer semestre de 
l’exercici 2010 s’han emprat els mateixos criteris de valoració i mètodes de consolidació que en 
l’exercici 2009.  
 

Combinacions de negocis 

 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA i Compañía de Seguros Adeslas, SA 
 
El 22 d’octubre de 2009, Criteria CaixaCorp, SA (Criteria) i Suez Environnement Company, SA (SE), 
que conjuntament ostentaven el 90% del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
SA (Agbar), van fer pública la seva voluntat de reorientar els seus respectius interessos estratègics en el 
negoci dels serveis de salut col·lectius i en el sector de gestió de l’aigua i medi ambient. Amb aquest 
objectiu, en el primer semestre de 2010, han formalitzat les següents operacions: 
 
• Opa d’exclusió d’Agbar 
 
Criteria i SE han promogut la formulació per part d’Agbar d’una OPA d’exclusió, dirigida al 10% del 
capital social que constituïa el free float de la companyia, a un preu de 20,00 euros per acció i la 
posterior amortització, el juny de 2010, de la totalitat de les accions adquirides.  

El 21 de maig de 2010 va finalitzar l’OPA d’exclusió que va tenir una acceptació del 91,27% de les 
accions a les que anava dirigida, que representaven el 9,13% del capital social d’Agbar (13.657.294 
accions). 
 
Com a conseqüència del resultat de l’OPA d’exclusió i de la posterior amortització de les accions 
adquirides, la participació del Grup ”la Caixa” en el nou capital social d’Agbar es va incrementar des 
del 44,10% fins el 48,53% 
 
• Venda de la participació en Agbar a Suez Environnement Company, SA 
 
Un cop finalitzada l’OPA d’exclusió Criteria, a través de SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, ha 
venut a SE una participació directa i indirecta en Agbar equivalent al 24,50% del nou capital social 
d’Agbar, a un preu de 20,00 euros per acció, per un import total de 666 milions d’euros. D’aquesta 
manera, Criteria i SE han passat a ser titulars d’un 24,03% i un 75,01% de participació indirecta en 
Agbar a través d’Hisusa, respectivament.  
 
Simultàniament a la transacció de venda, amb data 7 de juny de 2010 ha entrat en vigor un nou 
contracte que passa a regular les relacions entre Criteria i SE com a accionistes d’Agbar en funció de la 
seva nova participació accionarial. Com a conseqüència de la venda anteriorment indicada i d’aquest 
nou pacte d’accionistes, el Grup ”la Caixa” ha perdut el control conjunt i, la participació en Hisusa, 
entitat tenidora de les accions d’Agbar ha passat a considerar-se com a associada. 
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• Adquisició de la participació de Malakoff Médéric en Adeslas  
 
Criteria, a través de SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, ha formalitzat amb Malakoff Médéric, 
grup de previsió social radicat a França, l’adquisició de la seva participació (45%) en la Compañía de 
Seguros Adeslas, SA (“Adeslas”), per import de 506 milions d’euros.  
 
Adeslas és l’empresa líder del sector sanitari privat a Espanya, amb prop de 3,2 milions de clients. 
Ofereix al seus clients la xarxa assistencial més amplia del mercat; a través d’un quadre mèdic amb 
33.000 professionals sanitaris de totes les especialitats i una xarxa pròpia formada per 31 centres 
mèdics, 10 hospitals i 66 clíniques dentals, així com més de 200 punts d’atenció al públic. Així mateix, 
Adeslas gestiona el segon grup de clíniques privades del país i és pioner en la col·laboració amb el 
Sistema Nacional de Salut. 
 
• Adquisició de la participació d’Agbar en Adeslas  
 
Criteria, a través de SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, ha adquirit a Agbar la seva participació 
del 54,77% en Adeslas, que li atorga el control sobre la companyia.  
 
El preu de la participació adquirida a Agbar ha estat de 687 milions d’euros. Després d’aquesta 
adquisició, el Grup ”la Caixa” ha passat a controlar el 99,77% del capital social d’Adeslas.  
 
Com a conseqüència de la venda de la participació en Agbar i del nou pacte d’accionistes subscrit amb 
SE, esmentat anteriorment, s’ha produït la pèrdua de control conjunt i la participació en Agbar ha 
passat de tenir el tractament de participació en una entitat associada. En aplicació de les modificacions 
introduïdes en la NIC 31 “Participacions en Negocis Conjunts”, com a conseqüència de l’adopció de 
les modificacions de la NIC 27 “Estats Financers Consolidats i Separats”, el Grup ’’la Caixa” ha 
registrat la participació retinguda en Agbar pel seu valor raonable i ha registrat en el compte de 
pèrdues i guanys la diferència entre a) el valor raonable de la inversió retinguda i el producte de la 
disposició de la part de la participació en l’entitat controlada de forma conjunta i b) el valor en llibres 
de la inversió en la data en què es perd el control conjunt.  

D’altra banda, l’adquisició d’Adeslas és una combinació de negocis per etapes, ja que, com a resultat de 
la compra realitzada a Agbar, el Grup ’’la Caixa” ha obtingut el control de l’entitat de la que tenia una 
participació prèvia. En aplicació de la NIIF 3 (Revisada) “Combinacions de negocis”, el Grup ’’la 
Caixa” ha valorat la totalitat de la seva participació en Adeslas pel seu valor raonable i ha registrat en el 
compte de pèrdues i guanys  la diferència sorgida respecte al seu valor en llibres.  
 
Les operacions descrites relatives a la venda de la participació en Agbar i l’adquisició d’Adeslas han 
generat en el seu conjunt unes plusvàlues netes consolidades per Criteria de 162 milions d’euros (129 
milions d’euros atribuïts al Grup ’’la Caixa) que figuren registrades en l’epígraf “Guanys (pérdues) en la 
baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda” del compte de pèrdues i guanys resumit 
consolidat adjunt. 
 
El valor raonable de la participació adquirida en Adeslas del 99,77%  ascendeix a 1.251 milions d’euros 
i s’ha determinat en base al preu per acció pagat per la participació del 54,77% adquirida a Agbar.  
 
El control sobre Adeslas es va obtenir el 7 de juny de 2010 i, per tant, el balanç consolidat del Grup 
’’la Caixa” a 30 de juny de 2010 recull la totalitat dels seus actius i passius. Els resultats meritats per 
Adeslas s’incorporaran en el compte de pèrdues i guanys consolidat a partir de l’1 de juliol de 2010. 
 
Si la combinació de negocis s’hagués produït a l’inici de l’exercici 2010, l’ ingrés de les activitats 
d’explotació i el resultat de l’entitat combinada ascendiria a 807 i 12 milions d’euros, respectivament.  
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D’acord amb les exigències normatives contingudes en la NIIF 3 (Revisada) “Combinacions de 
negocis”, el Grup ’’la Caixa” ha encomanat a un expert independent la realització d’un informe 
d’assignació del preu d’adquisició (“Purchase price allocation – PPA”). A continuació es detalla l’assignació 
provisional dels actius i passius reconeguts que el Grup ’’la Caixa” ha efectuat a 30 de juny de 2010.  
 
 
Assignació provisional de la diferència de primera integració d'Adeslas
(Milions d'euros)

Import

Actius adquirits 1.007
Actius financers disponibles per la venda 68
Inversions Creditícies 510
Participacions 81
Actius Materials 204
Actiu intangible 29
Fons de comerç 77
Altres actius 38

Passius adquirits (639)
Passius financers a cost amortitzat (275)
Passius per contractes d'assegurances (310)
Altres passius (54)

Interessos Minoritaris (16)

Valor teòric comptable a 31.05.2010 net de minoritaris 352
Valor raonable a la data de presa de control 1.251

Diferència de primera integració 899

Actius intangibles nets d'efecte fiscal 542
de vida definida (*)                                                                                                              228
de vida indefinida                                                                                                               314

Actius tangibles nets d'efecte fiscal 118
Terrenys 58
Construccions 60

Fons de comerç 239

(*) S'estima una vida útil mitja de 6 anys

 
La diferència entre el valor raonable dels actius nets identificats provisionalment i el que figura en 
llibres de l’entitat adquirida correspon, fonamentalment, a:  
 

(a) La valoració de la cartera d’assegurats aportats per Adeslas. Per a la seva determinació s’ha 
seguit un “income approach”. Concretament s’ha emprat el mètode d’excés de beneficis 
multiperíode, i la seva vida útil s’ha establert en base a la permanència mitjana dels clients. 
 

(b) La marca i altres actius intangibles complementaris. Per a la seva determinació s’ha seguit el 
mètode de “royalties” i s’ha considerat que la seva vida és indefinida. 

 
(c) La valoració dels actius immobiliaris que es troben, en la seva majoria, afectes a l’activitat 

hospitalària. Per a la seva determinació s’han realitzat taxacions per part d’experts 
independents. 

  
El fons de comerç recull els beneficis econòmics futurs originats per sinèrgies de costos, per sinergies 
en la generació d’ingressos derivats de la venda creuada de productes i serveis financers i 
d’assegurances, del creixement de la base de clients i per sinèrgies fiscals derivades de la fusió prevista 
en el segon semestre de l’exercici 2010 entre SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros i Adeslas. Es 
preveu que la pràctica totalitat del fons de comerç i dels actius registrats al seu valor raonable siguin 
deduïbles fiscalment  un cop es dugui a terme la fusió prevista en el segon semestre de l’exercici 2010. 
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Entitats dependents 

En el primer semestre de 2010, les variacions més significatives han estat les següents: 
 

Negocio de Finanzas e Inversiones I, SA 
Criteria CaixaCorp, SA ha subscrit una ampliació de capital per import de 280 milions d’euros per tal 
que aquesta societat dugués a terme l’augment de la seva participació en The Bank of East Asia, LTD 
(BEA), en compliment dels acords signats el 30 de desembre de 2009.  A 30 de juny de 2010, la 
participació del Grup ’’la Caixa” en el capital social de Negocio de Finanzas e Inversiones I, SA és del 
100%. 
 
 

Negocis conjunts (multigrup) 

Les variacions més significatives han estat les següents: 
 

Gas Natural SDG, SA 
En el primer semestre de 2010 el Grup ’’la Caixa” ha venut un 0,74% de la seva participació en Gas 
Natural SDG, SA. A 30 de juny de 2010, la participació del Grup ’’la Caixa” és del 35,69%. 

 
 

Entitats associades 

Les variacions més rellevants han estat les següents: 
 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 
Tal i com s’indica en l’apartat ‘Combinacions de negocis’ d’aquesta mateixa nota, la venda de la 
participació que ostentava Criteria en Agbar per import de 666 milions d’euros i el pacte d’accionistes 
firmat amb Suez Environnement Company, SA ha suposat la pèrdua de control conjunt del Grup ”la 
Caixa”. A 30 de juny de 2010, la participació del Grup ’’la Caixa” en Agbar és del 24,03%. 

 
 

The Bank of East Asia, LTD 
Tal com s’indicava en l’apartat de ‘Fets posteriors al tancament’ de la nota 1 de la memòria dels 
comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2009, el 14 de gener de 2010 Criteria 
CaixaCorp, SA va subscriure 120.837.000 noves accions de The Bank of East Asia, LTD (BEA), 
emeses mitjançant un augment de capital, amb una inversió de 3.698 milions de dòlars hongkonguesos 
(331 milions d’euros). Addicionalment, en el mes de maig de 2010 s’ha realitzat una inversió de 61 
milions de dòlars hongkonguesos (6 milions d’euros). A 30 de juny de 2010, aquestes inversions situen 
la participació del Grup ’’la Caixa” en BEA en el 14,99% del capital social. 
 
 
Abertis Infraestructuras, SA 
En el primer semestre de 2010 el Grup ’’la Caixa” ha venut un 0,43% de la seva participació en Abertis 
Infraestructuras, SA. A 30 de juny de 2010, la participació econòmica del Grup ’’la Caixa” és del 
24,61% i la de control del 28,48%, que és la que s’integra pel mètode de la participació.  
 
 
Correcció de valor per deteriorament d’entitats associades 
 
El Grup ’’la Caixa” té establerta una metodologia per a l’avaluació trimestral d’indicadors que 
assenyalen l’aparició d’indicis de deteriorament en el valor registrat de les participacions en entitats 
associades, que figura descrita a la nota 15 de la memòria dels comptes anuals consolidats del Grup ’’la 
Caixa” de l’exercici 2009. 
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Com a conseqüència de les anàlisis efectuades a 30 de juny de 2010, no se’n deriva la necessitat de 
registrar cap deteriorament addicional. 
 
 

Instruments de capital disponibles per a la venda 

Les variacions més significatives han estat les següents: 
 
Telefónica, SA 
Les operacions més significatives realitzades en el primer semestre de 2010 han estat la cancel·lació 
dels derivats financers que cobrien el valor de mercat d’un 1,03% de participació en Telefónica, SA i la 
venda d’un 0,16% de la participació.  
 
La participació a 30 de juny de 2010 del Grup ”la Caixa” en Telefónica, SA és del 5,04%. A 31 de 
desembre de 2009 la participació era d’un 5,16%. 
 

 
Repsol-YPF, SA 
En el primer semestre de 2010 el Grup ’’la Caixa” ha venut un 0,86% de la seva participació en 
Repsol-YPF, SA. A 30 de juny de 2010, la participació del Grup ’’la Caixa” és de l’11,82%. 
 
Atès que per al Grup ”la Caixa” tant la participació en Telefónica, SA com en Repsol-YPF, SA tenen 
la consideració d’estratègiques, les plusvàlues generades en les vendes figuren registrades en l’epígraf 
“Guanys (pérdues) d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes” del 
compte de pèrdues i guanys resumit consolidat adjunt. 

 
 

Plusvàlues de societats cotitzades 

En el primer semestre de 2010, la gestió activa de la cartera de participades, concretada en les 
operacions descrites en els apartats anteriors d’aquesta mateixa Nota, ha generat plusvàlues per un 
import total de 333 milions d’euros (233 milions d’euros atribuïts al Grup ”la Caixa”), que figuren 
registrades en el compte de pèrdues i guanys resumit consolidat en l’epígraf “Guanys/pèrdues en la 
baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda”, per import de 189 milions d’euros i, en 
l’epígraf “Guanys/pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions 
interrompudes”, per import de 144 milions d’euros. 
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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 (MULT) 35,69% 3.914.478 36,43% 5.065.339
Telefónica, SA (DPV) 5,04% 3.512.486 5,16% 4.371.660
Repsol-YPF, SA (DPV) 11,82% 2.404.383 12,68% 2.898.080
Abertis Infraestructuras, SA (ASOC) 24,61% 2.153.292 25,04% 2.770.831
Grupo Financiero Inbursa (ASOC) 20,00% 1.768.406 20,00% 1.343.461
Erste Group Bank AG (ASOC) 10,10% 1.006.652 10,10% 994.721
The Bank of East Asia, LTD (ASOC) 14,99% 903.497 9,81% 501.022
Banco BPI, SA (ASOC) 30,10% 414.748 30,10% 574.308
Boursorama, SA (ASOC) 20,83% 148.578 20,85% 176.072
Bolsas y Mercados Españoles SHMSF, SA (DPV) 5,01% 75.027 5,01% 94.256
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (*) 44,10% 1.313.901
Altres 191.820 14.688

Valor de  mercat (**) 16.493.367 20.118.339

Cost 15.559.929 16.173.148
Plusvàlua latent bruta 933.438 3.945.191

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

31.12.200930.06.2010

(*) A 30 de juny de 2010, Sociedad General de Aguas de Barcelona no és una societat cotitzada, com a resultat de l'OPA d'exclusió promoguda per Criteria i 
Suez Environnement.

(**) A efectes de la determinació de la plusvàlua, s'ha considerat com a valor de mercat la cotització del 30 de juny de 2010.

 
Aquestes participacions, s’ostenten majoritàriament a través del Grup Criteria CaixaCorp, del qual el 
Grup ”la Caixa” té a 30 de juny de 2010 una participació del 79,45%.  
 

Fons de comerç 

El detall dels fons de comerç a 30 de juny de 2010 i a 31 de desembre de 2009 de les societats 
integrades pel mètode de la participació és el següent: 
 
(Milers d'euros)

30.06.2010 31.12.2009

Grupo Financiero Inbursa (1) 752.875 626.111
Abertis Infraestructuras, SA 676.109 690.607
The Bank of East Asia, LTD (2) (3) 612.025 411.451
Gas Natural SDG, SA 574.986 586.940
Banco BPI, SA 350.198 350.198
Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA  (5) 111.213
Erste Group Bank AG (3) (4) 87.503 173.674
Boursorama, SA 66.306 66.306
Self Trade Bank, SA 16.317 16.317
Societats d'Adeslas 32.240
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (5) 274.397

Total 3.279.772 3.196.001

(4) La variació és conseqüència del recàlcul del valor teòric comptable, que no inclou els ajustos de valoració registrats per la societat, i de les 
diferències de primera integració generades en les adquisicions realitzades durant el 2009.

(1) El fons de comerç atribuït al Grupo Financiero Inbursa figura valorat al canvi en euros del peso mexicà de cada una de les dates. 

(3) Els imports reconeguts a 30 de juny de 2010 són provisionals i s’ajustaran retroactivament en base a l’assignació definitiva del preu pagat que se’n 
desprengui del “Purchase Price Allocation” (PPA) que estan realitzant experts independents.

(2) El fons de comerç atribuït a The Bank of East Asia, LTD figura valorat al canvi en euros del dòlar hongkongués de cada una de les dates.  La seva 
variació és conseqüència de la diferència de primera integració generada en l'adquisició realitzada durant el primer semestre de 2010 així com pel seu 
contravalor en euros.

(5) A 30 de juny de 2010 Hisusa-Holding de Infraestructuras de Servicios Urbanos, SA és la societat tenidora de les accions de Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SA
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9. Actiu material 

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull aquells immobles que, un cop adquirits, es 
dediquen a la seva explotació en arrendament o a ús propi. 
 
Els actius immobiliaris adquirits o adjudicats en processos de regularització de crèdits classificats en 
aquest epígraf del balanç de situació es valoren pel menor entre el valor comptable dels actius 
financers aplicats, això és, el seu cost amortitzat menys el deteriorament estimat i en tot cas un mínim 
del 10%, el valor de taxació de l’actiu rebut en el seu estat actual menys les despeses estimades de 
venda que en cap cas no seran inferiors al 10% de l’esmentat  valor de taxació i el valor d’adjudicació. 
Aquest valor serà considerat com el cost inicial de l’actiu rebut.  
 

Moviment del període  

Durant els sis primers mesos dels exercicis 2010 i 2009 es van realitzar adquisicions d’elements d’actiu 
material per un valor de 877 i 663 milions d’euros, respectivament. 
 
Els ingressos d’explotació de les inversions immobiliàries es registren en el capítol “Altres productes 
d’explotació” del compte de pèrdues i guanys mentre les despeses d’explotació es registren al capítol 
“Altres càrregues d’explotació”. 
 
D’altra banda, durant els sis primers mesos de 2010 i 2009 s’han realitzat alienacions d’elements d’actiu 
material per un valor net comptable de 192 i 226 milions d’euros, respectivament.  
 
Durant els sis primers mesos de l’exercici 2010 no s’ha produït cap benefici/pèrdua per vendes 
individualment significatiu per a ser considerat. 
 

Pèrdues per deteriorament 

Amb motiu del tancament de l’exercici comptable o quan s’observen indicis que així ho aconsellen, 
s’encarrega a experts independents la valoració dels béns immobles classificats com a inversions 
immobiliàries. Les pèrdues per deteriorament que es posen de manifest es reconeixen en l’epígraf 
“Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)” del compte de pèrdues i guanys.  
 

Compromisos de compra d’elements d’immobilitzat material 

A 30 de juny de 2010, el Grup ”la Caixa” no mantenia compromisos significatius de compra 
d’elements d’immobilitzat material. 
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10. Actiu intangible 

Fons de comerç 

 
El moviment que s’ha produït en aquest epígraf del balanç de situació en els sis primers mesos de 
l’exercici 2010 és el següent: 
 
Moviment dels fons de comerç
(Milers d'euros)

30.06.2010

Saldo a l'inici del període 865.470
Més:

Addicions per combinacions de negoci - Compañía de Seguros Adeslas, SA (Nota 8)  316.803

Saldo al tancament del període 1.182.273

 
Amb motiu del tancament de l’exercici comptable o quan s’observen indicis que així ho aconsellen, 
l’entitat comprova l’existència de deteriorament en el fons de comerç. A 30 de juny de 2010 no se’n 
deriva la necessitat de registrar cap deteriorament. 
 

Altres actius intangibles 

El moviment que s’ha produït en aquest epígraf del balanç de situació en els sis primers mesos de 
l’exercici 2010 és el següent: 
 
Altres actius intangibles
(Milers d'euros)

30.06.2010  

Saldo a l'inici del període 533.823
Més:

Addicions per combinacions de negoci - Compañía de Seguros Adeslas, SA (Nota 8)  571.133
Altes per addicions de software i altres 12.087

Menys:
Amortitzacions carregades a resultats (53.289)

Saldo al tancament del període 1.063.754
Menys:

Fons de deteriorament (363)

TOTAL 1.063.391
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11. Resta d’actius 

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts inclou les existències i altres actius relacionats amb 
l’operativa habitual dels mercats financers i amb els clients. 
 
Les existències que bàsicament corresponen a terrenys i immobles en curs de construcció es valoren 
per l’import menor entre el seu cost, incloses les despeses de finançament, i el seu valor de realització 
(entès com el preu estimat de venda net dels costos estimats de producció i comercialització). 
 
Els actius immobiliaris adquirits en processos de regularització de crèdits classificats en aquest epígraf 
del balanç de situació es valoren pel menor entre el valor comptable dels actius financers aplicats, això 
és, el seu cost amortitzat menys el deteriorament estimat i en tot cas un mínim del 10% , el valor de 
taxació de l’actiu rebut en el seu estat actual menys les despeses estimades de venda que en cap cas no 
seran inferiors al 10% de l’esmentat valor de taxació i el 90% del preu d’adquisició.  
 
La composició del capítol d’existències dels balanços de situació adjunts és la següent: 
 
Existències
(Milers d'euros)

Actius 
procedents de 

regularitzacions 
crediticies Altres Actius (1)

Actius 
procedents de 

regularitzacions 
crediticies Altres Actius

Terrenys i edificis 1.822.332 353.208 1.722.312
Altres 13.654 86.196
Menys:

Fons de deteriorament (388.939) (548) (308.494) (540)

Total 1.433.393 366.314 1.413.818 85.656

30.06.2010 31.12.2009

(1) Inclou 266.213 milers d’euros corresponents a terrenys propietat de Mediterranea Beach & Golf Resort, SA que han estat reclassificats des de l’epígraf 
d’“Actiu Material” com a conseqüència del canvi en la naturalesa de la inversió derivada de la reorganització societària de Port Aventura, SA produida en 
l'últim trimestre de l'exercici 2009 (vegeu Nota 1).

 
Amb motiu del tancament de l’exercici comptable o quan s’observen indicis que així ho aconsellen, 
s’encarrega a experts independents la valoració dels béns immobles classificats com a existències. Les 
pèrdues per deteriorament que es posen de manifest es reconeixen en l’epígraf “Pèrdues per 
deteriorament de la resta d’actius (net)” del compte de pèrdues i guanys.  
 
A 30 de juny de 2010, no hi ha indicis de deteriorament addicionals dels imports registrats com a 
existències. 
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12. Passius financers 

Composició i desglossament 

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació resumits consolidats adjunts, 
atenent a la naturalesa de l’instrument financer que origina el passiu, és la següent: 
 
 
30.06.2010
(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 6.520.736 6.520.736
Dipòsits d'entitats de crèdit 21.601.912 21.601.912
Dipòsits de la clientela 185.416 130.779.628 130.965.044
Dèbits representats per valors negociables 44.253.590 44.253.590
Derivats de negociació 1.377.413 1.377.413
Passius subordinats 12.916.808 12.916.808
Posicions curtes de valors 545.569 545.569
Altres passius financers 3.523.586 3.523.586

Total 1.922.982 185.416 219.596.260 221.704.658

 
 

31.12.2009
(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 2.010.556 2.010.556
Dipòsits d'entitats de crèdit 20.510.071 20.510.071
Dipòsits de la clientela 195.730 134.840.763 135.036.493
Dèbits representats per valors negociables 43.395.589 43.395.589
Derivats de negociació 1.067.249 1.067.249
Passius subordinats 9.923.122 9.923.122
Posicions curtes de valors 347.276 347.276
Altres passius financers 3.397.386 3.397.386

Total 1.414.525 195.730 214.077.487 215.687.742
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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 2010 i 2009, 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 2010 i 2009. 
 
30.06.2010
(Milers d'euros)

Saldo viu
inicial a

1.1.2010 Emissions
Recompres o

reembossaments(1)

Ajustos per
tipus de canvi

i altres

Saldo viu
final a

30.06.2010

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 53.318.711 7.117.184 (2.723.619) (551.878) 57.160.398

Total 53.318.711 7.117.184 (2.723.619) (551.878) 57.160.398
(1) Inclou les variacions de títols propis.

 
 
30.06.2009
(Milers d'euros)

Saldo viu
inicial a

1.1.2009 Emissions
Recompres o

reembossaments(1)

Ajustos per
tipus de canvi

i altres

Saldo viu
final a

30.06.2009

Valors representatius de deute emesos
  en un estat membre de la Unió Europea
  que han requerit el registre d'un fullet
  informatiu 53.149.394 8.126.786 (3.997.689) (338.137) 56.940.354

Total 53.149.394 8.126.786 (3.997.689) (338.137) 56.940.354
(1) Inclou les variacions de títols propis.

 
 

Altres emissions garantides pel Grup 

A 30 de juny de 2010 i 2009 no existeixen valors representatius de deute emesos per entitats associades 
o per tercers (aliens al Grup) garantits per ”la Caixa” o qualsevol entitat del Grup. 
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Informació individualitzada de determinades emissions, recompres o reembossaments de valors representatius de deute 

Les principals característiques de les emissions, recompres o reemborsaments efectuats pel Grup ”la Caixa” durant el sis primers mesos de 2010 i 2009 
són les següents: 
 
"la Caixa" a 30.6.2010

Entitat
Relació amb 
l'Entitat

País de 
residència

Qualificació 
creditícia emissió 
o emisor 
(Moody's/S&P)

Codi ISIN Tipus de valor Tipus d'operació
Data de l'emissió 
o reemborsament

Divisa Import
Saldo viu a
30-06-2010

Tipus d'interès Mercat a on cotitza Garantia

Reemborsament (2.345.076)
Recompra (77.462)

la Caixa Dominant Espanya Aaa / - ES0414970188 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (10.344) 1.239.656 4,250% AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970238 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (9.488) 2.488.665 3,375% AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970402 Cèdula hipotecaria Recompra Eur 1.985 2.463.300 4,625% AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970444 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (83.097) 1.224.561 E3M+45pb (1) AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970519 Cèdula hipotecaria Recompra Eur 88 1.132.735 3,750% AIAF Patrimoni Entitat

Emissió 1.000.000 908.106
Recompra (19.894)

la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970543 Cèdula hipotecaria Emissió 07-05-10 Eur 100.000 100.000 E3M+95pb AIAF Patrimoni Entitat
FTGENCAT 3, FTA Dependent Espanya Varies Varis Bons de titulització Reemborsament 22-03-10 Eur (24.643) 226.993 E3M+3pb Borsa de Barcelona Patrimoni Entitat
FTGENCAT 4, FTA Dependent Espanya Varies Varis Bons de titulització Reemborsament Varies Eur (26.937) 275.096 E3M+4pb Borsa de Barcelona Patrimoni Entitat

Emissió 2.013.763 3.656.826
Recompra 866

la Caixa Dominant Espanya Aa1 / AA- XS0366105145 Bo bescanviable Recompra Eur (114.920) 671.810 3,500% London Stock Exchange Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aa2 / AA- ES0314970122 Obligació estructurada Emissió 11-02-10 Eur 1.421 1.421 Variable (3) AIAF No garantida
la Caixa Dominant Espanya AA- / Aa2 ES0314970130 Obligació estructurada Emissió 21-06-10 Eur 2.000 2.000 Variable (4) AIAF No garantida
la Caixa Dominant Espanya Aa1 / AA- ES0314970114 Obligació estructurada Reemborsament 18-06-09 Eur (10.000) 0,250% AIAF Patrimoni Entitat

Emissió 1.000.000 893.053
Recompra (4.697)

1.393.565

(1) El marge és creixent i es revisa trimestralment (l'actual és vigent fins el 09-08-2010).
(2) Segons el programa d'emissió de pagarés (inscrit a la CNMV amb data 26-11-2009 i amb un saldo nominal viu màxim de 12.000 milions d'euros).
(3) Valors híbrids amb capital no garantit. El tipus d'interès es coneixerà en cada data de pagament i anirà en funció de l'evolució d'una cartera d'accions subjacents (Telefònica, France Telecom y KPN).
(4) L'emissió consta d'un tram garantit (90%) amb data d'amortització parcial 21-12-2010 i TI anual del 5%, i un tram no garantit (10%) el rendiment del qual  anirà en funció de l'evolució d'una cistella d'accions de Telefònica i BBVA.

29-04-10 Eur 2,500% AIAF Patrimoni Entitat

Eur Diversos AIAF Patrimoni EntitatVaries

la Caixa Dominant Espanya Aaa / - ES0414970550 Cèdula territorial

la Caixa Dominant Espanya Aa2 / AA- Pagarés (nets) (2)

31-03-10 Eurla Caixa Dominant

Aaa / - ES0414970170 Cèdula hipotecaria 04-03-10

Espanya Aaa / AAA

Dades d'emissions, recompres o reemborsaments realitzats en el primer semestre de 2010

la Caixa Dominant Espanya Eur AIAF Patrimoni Entitat

3,500%

3,500%

ES0414970535 Cèdula hipotecaria

Dades de l'entitat emisora

AIAF Patrimoni Entitat

 
 
Durant els sis primers mesos de 2010 Caixa Finance, BV no ha efectuat cap emissió, recompra o reemborsament de valors representatius de deute. 
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"la Caixa" a 30.06.2009

Entitat
Relació amb 
l'Entitat

País de residència

Qualificació 
creditícia emissió 
o emisor 
(Moody's/S&P)

Codi ISIN Tipus de valor Tipus d'operació
Data de l'emissió o 
reemborsament

Divisa 
(1)

Import
Saldo viu a
30-06-2009

Tipus d'interès Mercat a on cotitza Garantia

la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970493 Cèdula hipotecaria (2) Emissió 17-02-09 Eur 149.200 149.200 3,50% AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970501 Cèdula hipotecaria Emissió 06-05-09 Eur 175.000 175.000 E3M+100pb AIAF Patrimoni Entitat

Emissió 1.250.000 1.204.745
Recompra (9.955)

la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970444 Cèdula hipotecaria Recompra Eur 4.697 1.321.837 E3M+30pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970253 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (111.519) 817.445 E3M+10pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970337 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (113.588) 811.959 E3M+10pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970352 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (140.050) 777.408 E3M AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970394 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (190.947) 1.203.093 E3M+10pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970428 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (86.564) 879.126 E3M+10pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970196 Cèdula hipotecaria Recompra Eur (101) 748.280 4,75% AIAF Patrimoni Entitat

Reemborsament (1.134.001) 3.254.758
Recompra (493)

la Caixa Dominant Espanya Aa2 / AA- XS0366105145 Bo bescanviable Recompra Eur (51.005) 786.695 3,50% London Stock Exchange Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya ES0314970114 Obligació estructurada Emissió 18-06-09 Eur 10.000 Variable (4) AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / - ES0414970311 Cèdula territorial Recompra Eur (3.102) 1.496.898 3,750% AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aaa / AA+ ES0314970098 Bo simple Emissió 03-02-09 Eur 2.000.000 1.918.250 3,375% AIAF Patrimoni Entitat (5)
la Caixa Dominant Espanya Aa2 / AA- ES0314970106 Bo simple Emissió 21-04-09 Eur 145.000 145.000 E3M+5pb (6) AIAF Patrimoni Entitat

Reemborsament (494.402)
Recompra (2.799)
Reemborsament (484.010)
Recompra (7.995)

la Caixa Dominant Espanya Aa1 / AA- ES0314970072 Bo simple Reemborsament 13-04-09 Eur (500.000) E3M AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aa1 / AA- ES0314970080 Bo simple Reemborsament 29-05-09 Eur (150.000) E12M+1,5pb AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya 502487 AA9 (7) Bo simple Reemborsament 13-02-09 USD (71.855) Libor 3M+1pb London Stock Exchange Patrimoni Entitat

181.511

FTGENCAT 3, FTA Dependent Espanya Varis Bons de titulització Reemborsament Varies Eur (29.333) 278.803 E3M+3pb Borsa de Barcelona Patrimoni Entitat

(29.333)

(1) Els imports de les emissions en divisa han estat contravalorats a Euros utilitzant el tipus de canvi de 30-06-2009.
(2) Emissió adquirida pel Fons per a l'Adquisició d'Actius Financers (FAAF).
(3) Segons el programa d'emissió de pagarés (inscrit a la CNMV amb data 25-11-2008 i amb un saldo nominal viu màxim de 12.000 milions d'euros).
(4) Es coneixerà a venciment i anirà en funció del preu de tancament del DJ Eurostoxx 50; si és superior o igual al 80% (límit del 120%) del preu de tancament a 18/06/2009, serà del 5%; sinó serà del 0,25%. 
(5) Emissió avalada per l'Estat Espanyol.
(6) El marge és creixent i es revisa trimestralment, assolint a venciment el 2,4%.
(7) Emissió en dòlars, identificada mitjançant el CUSIP number (USA).

Patrimoni Entitatla Caixa Dominant Espanya Aa2 / A+ ES0314970064 Bo simple

Bo simple 02-03-09 Eur E3M+3pb AIAF

26-01-09 Eur E3M+1pb AIAF

Dominant Espanya Aaa / AAA ES0414970519

Patrimoni Entitat

26-05-09 Eur 3,750% AIAF Patrimoni Entitat

Varies Eur

la Caixa Dominant Espanya N/A ES0314970015

la Caixa

Pagarés (nets) (3)

Cèdula hipotecaria

Diversos AIAF Patrimoni Entitat

Dades de l'entitat emisora Dades d'emissions, recompres o reemborsaments realitzats en el primer semestre de 2009

la Caixa Dominant Espanya
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Caixa Finance B.V.  a 30.06.2009

Entitat
Relació amb 
l'Entitat

País de residència

Qualificació 
creditícia emissió 
o emisor 
(Moody's/S&P)

Codi ISIN Tipus de valor Tipus d'operació
Data de l'emissió o 
reemborsament

Divisa 
(1)

Import
Saldo viu a
30-06-2009

Tipus d'interès Mercat a on cotitza Garantia

CaixaFinance B.V. Dependent Holanda XS0183934099 Euro Nota Reemborsament 16-01-09 Eur (250.000) E3M+5pb Luxembourg Stock Exchange Patrimoni "la Caixa"
CaixaFinance B.V. Dependent Holanda XS0213263212 Euro Nota Reemborsament 28-05-09 Eur (200.000) 3,070% Luxembourg Stock Exchange Patrimoni "la Caixa"

(450.000)

Dades de l'entitat emisora Dades d'emissions, recompres o reemborsaments realitzats en el primer semestre de 2009

 
Totes les emissions vigents cotitzen a l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers (AIAF), a excepció dels bons bescanviables que ho fan al 
London Stock Exchange (LSE). 
 

Informació individualitzada de determinades emissions de passius subordinats 

Les principals característiques de les emissions efectuades pel Grup ”la Caixa” durant els sis primers mesos de 2010 i 2009 són les següents: 
 
”la Caixa” a 30.06.2010

Entitat Relació amb 
l'Entitat País de residència

Qualificació 
creditícia 
emissió o 
emisor 
(Moody's/S&P)

Codi ISIN Tipus de valor Tipus 
d'operació

Data de 
l'emissió o 
reemborsament

Divisa Import Saldo viu a
30-06-2010

Tipus 
d'interès

Mercat a 
on cotitza Garantia

la Caixa Dominant Espanya Aa2 /AA- ES0114970009 Obligació subordinada Emissió 04-03-10 Eur 3.000.000 3.000.000 4,909% (1) AIAF Patrimoni Entitat

3.000.000

(1) Tipus d'interès fixe fins el 29-03-2011, a partir d'aquesta data el tipus serà l'E3M+1% (s'estableix però, un mínim del 3,94% i un màxim del 5,87%).

Dades de l'entitat emisora Dades d'emissions, recompres o reemborsaments realitzats en el primer semestre de 2010

 
 
”la Caixa” a 30.06.2009

Entitat Relació amb 
l'Entitat País de residència

Qualificació 
creditícia 
emissió o 
emisor 
(Moody's/S&P)

Codi ISIN Tipus de valor Tipus 
d'operació

Data de l'emissió 
o 
reemborsament

Divisa Import Saldo viu a
30-06-2009

Tipus 
d'interès

Mercat a 
on cotitza Garantia

la Caixa Dominant Espanya Aa2 / A+ ES0214970065 Obligació subordinada Emissió 22-01-09 Eur 2.500.000 2.499.900 5,87% (1) AIAF Patrimoni Entitat
la Caixa Dominant Espanya Aa3 / BBB+ ES0114970009 Participació preferent Emissió 30-06-09 Eur 1.897.586 1.897.586 5,87% (2) AIAF Patrimoni Entitat

4.397.586

(1) Tipus d'interès fixe fins el 27/02/2010, a partir d'aquesta data el tipus serà l'E3M + 200pb (s'estableix però, un mínim garantit del 3,94% i un màxim del 6,35%).
(2) Tipus d'interès fixe fins el 29/06/2011, a partir d'aquesta data el tipus serà l'E3M + 350pb.

Dades de l'entitat emisora Dades d'emissions, recompres o reemborsaments realitzats en el primer semestre de 2009

 
Totes les emissions vigents cotitzen a l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers (AIAF).  
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Amb data 5 de maig es va informar mitjançant Fet Rellevant que el Consell d’Administració de Caixa 
Preference, SA, en la seva reunió del dia 28 d’abril de 2010, va acordar introduir un nou límit mínim i 
màxim a l’emissió de Participacions Preferents serie “B” duta a terme el mes de maig de 2000, atès que 
amb data 30 de juny de 2010 van vèncer  els límits mínims i màxims establerts inicialment. 
 
D’aquesta manera, les participacions preferents continuaran devengant una remuneració variable igual 
al Euribor a tres mesos més un marge del 0,06% sobre l’import nominal de les mateixes, amb la 
inclusió d’un mínim del 3% i un màxim del 8% fins el 30 de setembre de 2015. La variació serà 
efectiva per al cupó de 30 de setembre de 2010. 
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13. Provisions 

A continuació es detallen els saldos a 30 de juny de 2010 i a 31 de desembre de 2009 i la naturalesa de 
les provisions registrades en aquest capítol dels balanços de situació adjunts: 
 
Fons
(Milers d'euros)

30.06.2010 31.12.2009

Fons per a pensions i similars 2.250.907 2.335.612
Provisions per a impostos i altres contingències legals 129.744 133.352

Provisions per a impostos 120.522 121.430
Altres contingències legals 9.222 11.922

Riscs i compromisos contingents 118.057 110.516
Cobertura risc-país 93 93
Cobertura pèrdues identificades 42.900 36.487

Riscs contingents 39.229 34.697
Compromisos contingents 3.671 1.790

Cobertura pèrdues inherents 75.064 73.936
Altres provisions 465.649 345.435

Total 2.964.357 2.924.915
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14. Evolució dels fons propis i de minoritaris 

Fons propis 

Els fons propis atribuïbles al Grup ”la Caixa”, així com els seus moviments en el primer semestre del 
2010, es mostren a continuació: 
 
Fons Propis
(Milers d'euros)

Fons de Dotació 
i Reserves

Reserves en 
Societats 

Consolidades
Beneficis 

atribuïts al Grup
Total Recursos 
atribuïts al Grup

Situació a 31.12.2009 10.225.847 4.960.564 1.509.644 16.696.055

Aplicació Benefici exercici anterior a Reserves 973.144 536.500 (1.509.644) 0
Aplicació Benefici exercici anterior al Fons OBS (425.000) (425.000)
Altres Moviments de Reserves (118.551) (118.551)
Ajustos de Consolidació 497.563 (497.563) 0
Beneficis de l'exercici atribuïts al Grup 902.248 902.248

Situació a 30.06.2010 11.271.554 (1) 4.880.950 (2) 902.248 17.054.752

(1) Promemòria:

Fons de dotació 3.006
Reserves 11.268.548

Total 11.271.554

(2) Promemòria:

Reserves stats.consolidades (global i proporcional) 3.000.807
Reserves stats.consolidades (mètode de la participació) 1.880.143

Total 4.880.950

 
 

Interessos minoritaris 

El moviment que s’ha produït en els sis primers mesos de l’exercici 2010 sense considerar els Ajustos 
per valoració ha estat el següent: 
 
Interessos minoritaris - Resta
(Milers d'euros)

Reserves de 
Minoritaris

Resultat 
assignat a 
Minoritaris

Dividends a 
compte 

distribuïts

Total Recursos 
Propis atribuïts 

a Minortiaris

Situació a 31.12.2009 2.458.325 323.135 (84.945) 2.696.515

Aplicació benefici exercici anterior a Reserves de Minoritaris 238.190 (323.135) 84.945 0
Dividends complementaris repartits a Minoritaris fora Grup (132.919) (132.919)
Altres moviments de Reserves (19.008) (19.008)
Beneficis de l'exercici atribuïts a Minoritaris 256.193 (8.166) 248.027

Situació a 30.06.2010 2.544.588 256.193 (8.166) 2.792.615
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15. 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 i ha d’ésser comunicada al Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya per a la seva autorització expressa. Així mateix, d’acord amb la 
Resolució del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya d’11 de juny de 
2007, el Consell d’Administració va delegar en la Comissió Executiva l’aprovació d’aquestes 
operacions, la qual ha d’informar al Consell d’Administració de les operacions que a l’empara 
d’aquesta delegació hagi acordat des de l’última sessió del Consell. 
 
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 36 de la Memòria consolidada dels Comptes anuals de l’exercici 
2009).  
 
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.  
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Tots els saldos mantinguts a 30 de juny de 2010 i 2009 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, 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: 
 
30.06.2010
(Milers d'euros) Entitats 

associades
i multigrup

Administradors
i Alta Direcció

Altres parts
vinculades (1)

ACTIU
Crèdits sobre entitats de crèdit (2) 289.143
Crèdits sobre clients 1.712.634 10.747 87.647

Adquisició temporal d'actius
Préstecs hipotecaris 9.447 37.666
Altres préstecs i crèdits 1.712.634 1.300 49.981

Total 2.001.777 10.747 87.647

PASSIU
Dèbits a entitats de crèdit 211.547
Dèbits a clients (3) 695.592 37.817 194.057
Recursos fora de balanç (4) 18.167 51.468

Total 907.139 55.984 245.525

PÈRDUES I GUANYS
Interessos i càrregues assimilades (5) (3.280) (430) (2.049)
Interessos i rendiments assimilats 24.687 65 952

Total 21.407 (365) (1.097)

ALTRES
Riscs contingents-Avals 293.169 68 22.505
Compromisos contingents-Disponibles per tercers (6) 374.359 6.922 77.024
Compromisos postocupació de prestació definida meritats 57.022

Total 667.528 64.012 99.529

(2) Inclou prèstecs, crèdits, instruments representatius de deute i comptes mutues.
(3) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.
(4) Inclou Fons d'Inversió, Contractes d'assegurances, Fons de Pensions i Compromisos postocupació aportats.
(5) No inclou el cost financer corresponent a "Recursos fora de balanç".
(6) 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.
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31.12.2009
(Milers d'euros) Entitats 

associades
i multigrup

Administradors
i Alta Direcció

Altres parts
vinculades (1)

ACTIU
Crèdits sobre entitats de crèdit (2) 294.843
Crèdits sobre clients 1.096.615 8.817 69.532

Adquisició temporal d'actius
Préstecs hipotecaris 7.016 23.525
Altres préstecs i crèdits 1.096.615 1.801 46.007

Total 1.391.458 8.817 69.532

PASSIU
Dèbits a entitats de crèdit 131.682
Dèbits a clients (3) 465.509 31.446 140.516
Recursos fora de balanç (4) 17.972 51.901

Total 597.191 49.418 192.417
ALTRES
Riscs contingents-Avals 133.594 59 24.193
Compromisos contingents-Disponibles per tercers (3) 355.845 5.780 68.299
Compromisos postocupació de prestació definida meritats 55.131

Total 489.439 60.970 92.492

(2) Inclou prèstecs, crèdits, instruments representatius de deute i comptes mutues.
(3) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.
(4) Inclou Fons d'Inversió, Contractes d'assegurances, Fons de Pensions i Compromisos postocupació aportats.

(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.

 
 
30.06.2009
(Milers d'euros) Entitats 

associades
i multigrup

Administradors
i Alta Direcció

Altres parts
vinculades (1)

PÈRDUES I GUANYS
Interessos i càrregues assimilades (2) (19.801) (611) (1.391)
Interessos i rendiments assimilats 12.530 204 624

Total (7.271) (407) (767)

(2) No inclou el cost financer corresponent a "Recursos fora de balanç".
(3) 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 2010, 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 2010, els saldos d’operacions creditícies corresponents als Administradors i a l’Alta 
Direcció tenen un venciment mitjà de 24,46 anys i meriten un tipus d’interès mitjà del 1,66%. 
 
Pel que fa al finançament concedit durant el primer semestre de 2010 als Administradors i a l’Alta 
Direcció, s’eleva a 3.423 milers d’euros, amb un venciment mitjà de 27,19 anys, que merita un tipus 
d’interès mitjà de l’1,77 %. 
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16. Informació per segments de negoci 

La informació per segments de negoci té com a objectiu realitzar un 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 
(inversió creditícia, dipòsits de clients, comercialització de fons d’inversió, assegurances, plans de 
pensions, ...) desenvolupat, bàsicament, en el territori espanyol a través de la xarxa d’oficines i la resta 
de canals complementaris i recull tant l’activitat com els resultats generats pels 10,5 milions de clients, 
siguin particulars, empreses o institucions.   

Cartera de Participades: recull bàsicament els resultats recurrents de les inversions de la cartera de 
participades de serveis i de banca internacional, mantingudes a través de Criteria CaixaCorp, S.A.  

COAP i Activitats Corporatives: inclou l’activitat del COAP (Comitè d’Actius i Passius) que agrupa la 
gestió dels riscs de tipus d’interès i de canvi i la liquiditat, a través de la gestió de les emissions al 
mercat institucional, dels recursos propis i de la inversió/finançament a la resta de negocis. Quant a les 
Activitats Corporatives, són les que recullen  les activitats i resultats que són producte de decisions 
globals del Grup o que per la seva naturalesa no són imputables a la resta de negocis, els resultats 
extraordinaris, les despeses de superestructura i l’activitat de serveis immobiliaris del Grup. 
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, bàsicament, a la informació de gestió de les oficines). S’apliquen els mateixos 
principis generals que els utilitzats en la informació de gestió del Grup i els criteris de medició i 
valoració utilitzats són bàsicament iguals als emprats per determinar els imports dels estats financers 
intermedis, no existint assignacions asimètriques. 

El 2010 s’han reestimat les dades dels negocis del Grup ”la Caixa” amb la millor informació i hipòtesis 
disponibles i, a efectes comparatius, s’han homogeneïtzat les xifres de 2009, sense impactes 
significatius en els resultats atribuïts del primer semestre de 2009 de cadascun dels segments. 

Per a la determinació del Marge brut de Banca a Espanya es considera el rendiment financer net de 
cada una de les operacions del balanç, que equival al fet d’aplicar en el moment de la contractació, 
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, aïllant a les operacions formalitzades de 
l’impacte derivat de futures fluctuacions del tipus d’interès. A més per a la determinació del Marge 
Brut d’aquest segment s’imputen els ingressos per serveis generats per l’operativa bancària. 

El Marge brut de la Cartera de Participades inclou els ingressos per dividends i per posada en 
equivalència de les respectives participacions, nets del corresponent cost de finançament, equivalent al 
cost d’oportunitat de mantenir la inversió a llarg termini. 
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Al COAP i Activitats Corporatives es registra la contrapartida dels preus de transferència bancaris i del 
cost de finançament de la resta de negocis, per tant, els seus resultats estan impactats per l’evolució de 
la corba de tipus d’interès. 

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. 

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

A continuació es presenten la distribució dels interessos i rendiments assimilats per àrea geogràfica i 
els ingressos ordinaris i els resultats per segments dels períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 
2010 i 2009: 

Distribució dels interessos i rendiments assimilats per àrea geogràfica
(milers d'euros)

2010 2009 2010 2009

Mercat interior 3.101.546 4.689.587 3.478.266 5.067.852

Exportació 7.693 5.092 7.717 5.358
a) Unió Europea 7.313 4.980 7.337 5.246
b) Països O.C.D.E.
c) Resta de països 380 112 380 112

TOTAL 3.109.239 4.694.679 3.485.983 5.073.210

Gener - Juny

Grup "la Caixa""la Caixa"

 

Ingressos ordinaris (*)
(milers d'euros)

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Banca a Espanya 4.447.928 6.107.468 4.447.928 6.107.468
Cartera de Participades 928.432 796.139 928.432 796.139
COAP i Activitats Corporatives 458.560 282.822 458.560 282.822
Ajustos i eliminacions d'ingressos
ordinaris entre segments (**)

TOTAL 5.834.920 7.186.429 5.834.920 7.186.429

(*) Corresponen als següents epígrafs del Compte de Pérdues i Guanys Pùblic del Grup ”la Caixa” determinats en base a la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya.

(**) No hi ha ingressos ordinaris entre segments. Els ingressos del COAP derivats del finançament de la resta de negocis no s'han considerat com ingressos
ordinaris d'aquest segment.

Gener - Juny

Ingressos ordinaris
procedents de clients

Ingressos ordinaris
entre segments (**)

Total ingressos
ordinaris
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Resultat atribuït
(milers d'euros)

2010 2009

Banca a Espanya 840.735 709.687
Cartera de Participades 576.991 435.694
COAP i Activitats Corporatives (515.478) (170.358)

Total resultat atribuït dels segments sobre els que s'informa 902.248 975.023

Resultats no assignats
Eliminació resultats interns (entre segments)
Més: Altres resultats (inclou resultat atribuït a minoritaris) 256.193 199.750
Més: Impostos sobre beneficis i/o resultat d'operacions interrumpudes (80.582) 85.609

TOTAL RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS 1.077.859 1.260.382

Gener - Juny
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17. Plantilla mitjana 

Per als períodes de sis mesos acabats el 30 de juny de 2010 i 2009, es facilita la distribució de la 
plantilla mitjana entre homes i dones. 
 
Plantilla mitjana
(Nombre d'empleats)

"la Caixa" Grup "la Caixa" "la Caixa" Grup "la Caixa"

Homes 13.084 14.245 13.920 15.560
Dones 11.736 13.231 12.050 14.732

Total 24.820 27.476 25.970 30.292

30.06.2010 30.06.2009
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18. Riscs i compromisos contingents 

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts és la següent: 
 
Riscs contingents
(Milers d'euros)

30.06.2010 31.12.2009

Garanties financeres 4.408.315 4.651.468
Actius afectes a obligacions de tercers 41.214 39.372
Crèdits documentaris 896.795 846.625
Altres avals i caucions prestades 3.683.445 3.605.619
Altres riscs contingents 53.182 0

Total 9.082.951 9.143.084

 
 
Compromisos contingents
(Milers d'euros)

Límits Disponible Límits Disponible

Disponibles per tercers 136.985.387 47.304.563 139.646.836 49.472.569
Entitats de crèdit 811.806 428.619 1.247.104 692.519
Administracions públiques 6.833.866 3.446.262 6.227.266 4.777.096
Altres sectors 129.339.715 43.429.682 132.172.466 44.002.954
    dels quals: de disponibilitat  condicionada 7.040.913 8.493.377

Altres compromisos contingents 0 3.377.934 0 3.012.592

Total 136.985.387 50.682.497 139.646.836 52.485.161

31.12.200930.06.2010
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INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP ”la Caixa” 

CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2010 

 

A continuació es presenten les dades i fets més rellevants del primer semestre de 2010, 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 semestrals resumits consolidats del primer semestre de l’exercici 2010, 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” és l’entitat capçalera del Grup i el seu model de negoci bancari està orientat a la captació 
d’estalvi i a la concessió de crèdit a famílies i empreses, activitat que l’ha situat en una posició de 
referència en el mercat minorista espanyol. 

El primer semestre de 2010, el Grup ’’la Caixa” ha continuat la implantació del Pla Estratègic 2007-
2010, l’objectiu del qual és el desenvolupament del triple balanç: econòmic, social i sostenible. El 
balanç econòmic es basa en la potenciació del creixement eficient, rendible i solvent, amb la banca 
minorista com a pilar fonamental tot incorporant el reforçament dels segments de banca personal i 
banca privada i de banca corporativa i d’empreses. En paral·lel, el Grup “la Caixa” avança en el seu 
procés d’internacionalització. El balanç social, a través de l’Obra Social de ’’la Caixa”, reforça el 
compromís social, mitjançant una elevada inversió i la incorporació de nous programes en resposta a 
necessitats socials urgents. El balanç sostenible prima l’actuació socialment responsable com a font de 
confiança i reputació corporativa. 

 

Entorn econòmic  

Durant la primera meitat del 2010, l’entorn econòmic global s’ha caracteritzat per la consolidació de la 
recuperació arreu i pel pràctic restabliment dels fluxos de comerç. Tot i l’abast generalitzat del 
creixement, l’expansió econòmica s’ha mostrat marcadament més sòlida al món emergent i, 
especialment, a l’Àsia oriental. A les  economies avançades, la recuperació també ha seguit la tònica 
d’avenç però, en general, a un ritme més moderat. A més, en el seu cas, és ben palpable la dependència 
de la demanda interna del caire expansiu de la política monetària i dels estímuls fiscals. Uns estímuls 
que, per altra banda, cal retirar paulatinament per tal de dissipar els dubtes sorgits en relació a la 
capacitat d’algunes d’aquestes economies de dur a terme la consolidació fiscal necessària per tal 
d’encarrilar una trajectòria de creixement equilibrat.   

Als Estats Units la recuperació va arrelant a un ritme notable. L’estímul fiscal i el suport sense 
precedents al sistema financer (recapitalització de les entitats financeres, facilitat de refinançament 
d’hipoteques, massiva injecció de liquiditat als mercats crediticis i el compromís de mantenir els tipus 
d’interès molt baixos tant temps com calgui) han estat claus per posar fi a la recessió d’una economia 
que va créixer amb força durant l’últim trimestre de 2009 i el primer de 2010. Aquest creixement es va 
nodrir de l’ajustament del cicle d’existències i de la robustesa del consum d’unes famílies que han 
deixat enrere l’aversió al risc dels pitjors moments de la crisi i, amb això, les altes taxes d’estalvi de 
trimestres anteriors. Arribats a l’equador del 2010, aquests dos elements comencen a tocar sostre i la 
demanda interna comença a fer paleses les dificultats d’inèrcia més enllà de les ajudes, aflaquint el 
ritme d’avenç de l’economia dels EUA i, també, del seu mercat laboral.  
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A l’altre costat de l’oceà, Atlàntic i Pacífic respectivament, l’Eurozona i el Japó s’han ressentit més dels 
efectes de la crisi que els Estats Units. La demanda interna es mostra més temorenca, les empreses no 
financeres estan en una posició relativament més feble, els estímuls fiscals han estat més continguts i el 
crèdit bancari manté un to restrictiu. Al Japó, cal afegir-hi una tendència deflacionista dels preus que 
no acaba de trobar el fons i un creixement basat, quasi exclusivament, en l’exportació. Alemanya 
també està aprofitant la seva condició de potència exportadora per a tirar endavant una recuperació 
que es veu, també, beneficiada per una posició fiscal relativament còmoda. En contrapartida, la major 
part dels seus socis de la zona euro, especialment els perifèrics, té per davant un llarg procés de 
consolidació fiscal en un moment en que la seva demanda interna encara no està prou enfortida, sobre 
tot en aquells casos on la crisi ha vingut acompanyada de l’esclat d’una bombolla immobiliària.  

La crisi grega va donar un to d’urgència a aquests ajustos al provocar el contagi als mercats de deute 
sobirà d’altres països de la Eurozona. Davant les turbulències, el BCE i l’Ecofin (Consell de ministres 
d’economia i finances de la Unió Europea) van acordar un seguit de mesures per frenar les tensions: 
El maig es va aprovar el Mecanisme Europeu d’Estabilització que, junt amb l’aportació potencial del 
FMI, posa a disposició dels països amb problemes de liquiditat 750.000 milions d’euros. Així mateix, el 
BCE ha complementat les operacions d’injecció de liquiditat amb intervencions als mercats de deute 
públic. L’Eurozona també ha endegat les discussions per reforçar, a mig i llarg termini, l’entramat 
institucional per donar suport a la unió monetària i evitar que sotracs d’aquest tipus es repeteixin en el 
futur. Tots aquests acords han contribuït a reduir les tensions als mercats financers però no han 
aconseguit, de moment, eliminar-les del tot.   

Al món emergent, l’escenari és ben diferent. En la majoria de casos, la recuperació dóna senyals més 
clares de consolidació, com la normalització dels fluxos d’inversió o el bon to de la demanda interna. 
Algunes economies de l’Àsia Oriental, més obertes al comerç mundial,  han assolit, fins i tot, nivells 
d’activitat superiors als d’abans de la crisi. I sens dubte, Xina ha assumit el lideratge de la recuperació 
mundial durant tot el 2009 i, també, la primera meitat de 2010. Tot i així, el repunt de la inflació i el 
risc creixent d’una bombolla immobiliària han portat a les autoritats econòmiques xineses a restringir 
l’excés de crèdit que es va impulsar el 2009, com a estímul a la demanda, i a reprendre la política 
canviària, més flexible, abandonada el 2008. Amèrica Llatina també ha consolidat la seva recuperació, 
amb Brasil al capdavant. Pel què fa als països de l’est d’Europa, més afectats pels desequilibris 
macroeconòmics i per les restriccions creditícies, la recuperació està essent més lenta. 

El bon ritme de la recuperació global va contribuir a l’alça del preu de les matèries primeres, 
especialment del petroli i dels metalls (el petroli de qualitat Brent s’acostava fins als voltants dels 90 
dòlars a finals d’abril) fins que la crisi grega i l’afebliment de les perspectives de recuperació global 
varen corregir, recentment, els preus a la baixa. Així mateix, les turbulències als mercats de deute han 
enfortit tant l’or com el dòlar, que s’ha estabilitzat a l’entorn d’1,20-1,25 dòlars per euro, degut a la 
seva condició de valors refugi. Malgrat tot, val a dir que la recuperació s’està desenvolupant, amb 
comptades excepcions, sense tensions inflacionistes. Aquest fet no és il·lògic doncs, per la magnitud i 
l’abast de la gran recessió, han acabat pesant més l’efecte moderador de la baixa utilització de la 
capacitat productiva instal·lada i de la debilitat de la demanda que l’encariment de les matèries 
primeres durant el primer trimestre o les pressions inflacionistes que solen acompanyar a les polítiques 
econòmiques expansives. 

A Espanya, l’economia es va retrobar, finalment, amb el creixement el primer trimestre del 2010. Tot i 
que l’avenç va ésser modest, va representar el primer registre positiu després de set trimestres seguits 
de retrocessos. Els indicadors avançats d’activitat apunten cap a la continuïtat d’aquesta recuperació 
tot i que l’índex de sentiment econòmic va interrompre la seva trajectòria ascendent el maig, 
probablement com a conseqüència de les turbulències als mercats financers i de les mesures d’ajust 
pressupostari anunciades pel govern. En aquest context, el deteriorament del mercat laboral s’ha 
estabilitzat amb una taxa d’atur propera al 20%. Pel que fa a preus, la inflació a Espanya va arribar a 
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l’1,8% el maig després d’anar-se incrementant paulatinament des dels registres negatius de 2009, 
arrossegats pel petroli.   

Els darrers mesos, el govern ha anunciat i començat a implementar una sèrie de reformes per a facilitar 
la recuperació i la creació d’ocupació. El passat 16 de juny, va entrar en vigor la reforma laboral que, 
en línees generals, pretén reduir la dualitat del mercat laboral i facilitar els ajustos a les empreses davant 
canvis en l’entorn econòmic. També s’ha avançat considerablement en la reestructuració del sistema 
financer, amb l’assistència del Fons de Reestructuració Bancària Ordenada (FROB). En particular, el 
número de caixes d’estalvis quedarà reduït a menys de la meitat de les existents a l’inici del procés, per 
la via de les fusions, de la integració en un Sistema Institucional de Protecció (SIP) i de les 
intervencions directes per part del Banc d’Espanya. La tercera gran reforma estructural, ja anunciada i 
que es concretarà a la segona meitat de l’any, és la del sistema de pensions, que ha d’assegurar la seva 
sostenibilitat a llarg termini. 

Per altra banda, Espanya ha estat un dels països que s’han vist obligats, per l’enduriment de les 
condicions als mercats de deute, a accelerar el procés de consolidació fiscal. Tot i que aquestes 
mesures d’ajust pressupostari poden afectar negativament el creixement en el curt termini, han 
esdevingut crítiques per a garantir l’estabilitat econòmica i el creixement sostingut a mig i llarg termini. 
La Comissió Europea les ha valorat positivament i considera suficients les programades pel 2010 tot i 
convidar a que s’especifiquin mesures addicionals de cara a assolir l’objectiu d’un dèficit públic del 6% 
del PIB el 2011. 

 

Evolució de l’activitat  

El primer semestre de 2010, el Grup ”la Caixa” ha continuat desenvolupant una intensa activitat 
comercial que ha permès reforçar la posició de lideratge en el mercat bancari espanyol, amb un 
augment general de les quotes de mercat en: domiciliació de nòmines (15,3%) i pensions (12,9%), 
plans de pensions (15,8%) fons d’inversió (9,8%), dipòsits a la vista (11,4%), préstecs amb garantia real 
(10,2%) i assegurances d’estalvi (14,0%), entre d’altres. El Grup ’’la Caixa” dóna servei a més de 10,4 
milions de clients. 

L’actiu total ha augmentat un 3,7% i assoleix els 282.035 milions d’euros. A 30 de juny de 2010, el 
volum de negoci definit amb criteris de gestió, que integren recursos i crèdits als clients, ha ascendit a 
423.717 milions d’euros, amb un increment en el semestre de l’1,9%. 

Els crèdits gestionats han augmentat 4.646 milions d’euros en el semestre, un 2,6%, fins els 182.672 
milions d’euros. En els darrers dotze mesos s’han formalitzat 1.015.648 noves operacions amb un risc 
concedit de 98.282 milions d’euros. Els recursos totals de clients assoleixen els 241.045 milions d’euros 
amb un increment de 3.246 milions d’euros, un 1,4%, amb importants augments en comptes a la vista, 
plans de pensions, assegurances i fons d’inversió. InverCaixa, la gestora de fons d’inversió del Grup, 
ha assolit una quota de mercat del 9,8%.  

El complicat entorn econòmic manté la tendència a l’alça de la morositat. A 30 de juny de 2010, la 
ràtio de morositat del Grup ’’la Caixa” se situa en un 3,46% (3,42% a finals de 2009), i es manté molt 
per sota de la mitjana del sector d’entitats de crèdit a Espanya, gràcies a la qualitat de la cartera de 
crèdits i a la gestió del risc. Les provisions per a insolvències assoleixen els 4.198 milions d’euros i 
permeten una àmplia cobertura dels actius dubtosos, un 64%. Si es consideren les garanties 
hipotecàries, la ràtio de cobertura és del 129%. El fons de cobertura genèric es manté en els 1.835 
milions d’euros del tancament de l’exercici 2009, la qual cosa reforça la solidesa financera per fer front 
a impactes futurs de la morositat. 
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En els primers sis mesos de l’any s’han col·locat en el mercat institucional cèdules hipotecàries per 
1.100 milions d’euros i cèdules territorials per 1.000 milions d’euros. En el semestre s’han produït 
venciments per import de 2.510 milions d’euros i només queden 200 milions d’euros pendents de 
venciment pel segon semestre. En l’àmbit minorista, ’’la Caixa” ha efectuat una emissió de deute 
subordinat per import de 3.000 milions d’euros. 

La  gestió activa i anticipada de les masses de balanç ha permès mantenir elevats nivells de liquiditat. A 
30 de juny de 2010, la liquiditat total del Grup s’ha situat en 17.425 milions d’euros, un 6,2% dels 
actius totals, import gairebé de disponibilitat immediata. L’elevada posició de liquiditat és garantia de 
creixement del negoci i permet donar resposta a la demanda creditícia dels clients. 

 

Gestió de la cartera de participades  

’’la Caixa”, amb una participació del 79,45%, és l’accionista de referència de Criteria Caixacorp, SA (en 
endavant Criteria), societat que aglutina i gestiona la cartera de participacions del Grup ’’la Caixa”. 

Entre les operacions més rellevants del primer semestre de 2010 figura l’augment de participació a The 
Bank of East Asia que ja es va comentar en l’apartat “Fets posteriors al tancament” de la nota 1 de la 
memòria dels comptes anuals consolidats del Grup ’’la Caixa” de l’exercici 2009. El 14 de gener de 
2010, l’operació es va formalitzar mitjançant la subscripció d’una ampliació de capital de 3.698 milions 
de dòlars hongkonguesos (331 milions d’euros). A 30 de juny de 2010 la participació del Grup ’’la 
Caixa” és del 14,99%.    

El juny de 2010, Criteria i Suez Environnement Company, SA (en endavant SE) han completat el 
procés de reorientació dels seus respectius interessos estratègics en el negoci dels serveis de salut 
col·lectius i en el sector de gestió de l’aigua i medi ambient. El procés s’ha concretat d’una banda, amb 
la venda de Criteria a SE per 666 milions d’euros d’una participació del 24,5% en Agbar, posterior a 
l’OPA d’exclusió que va concloure el maig de 2010. A 30 de juny de 2010, Criteria i SE són titulars, 
respectivament, d’un 24,03% i 75,01% de participació en Agbar a través d’Hisusa. Arran de l’acord 
signat entre ambdues societats per regular les seves relacions com a accionistes d’Agbar, la participació 
del Grup ’’la Caixa” ha passat de ser una participació amb control conjunt a ser una participació en 
una associada amb influència significativa. 

D’altra banda, Criteria, a través de SegurCaixa, SA, de Seguros y Reaseguros, ha formalitzat amb Agbar 
i Malakoff Médéric l’adquisició de les seves respectives participacions en l’asseguradora de salut 
Adeslas. L’import total de la inversió ha estat de 1.193 milions d’euros i el Grup ’’la Caixa” controla el 
99,77% del capital d’Adeslas. Aquestes operacions han generat en el seu conjunt unes plusvàlues netes 
consolidades a Criteria de 162 milions d’euros (129 milions d’euros atribuïts al Grup ’’la Caixa”). 

Addicionalment, el Grup ’’la Caixa” ha obtingut plusvàlues per import de 171 milions d’euros (104 
milions atribuïts al Grup ’’la Caixa”) per la venda de participacions en Gas Natural SDG, SA, Abertis 
Infraestructures, SA, Telefónica, SA i Repsol-YPF, SA. 

En resum, la gestió activa de la cartera de participacions duta a terme durant el primer semestre de 
2010 ha generat una plusvàlua de 333 milions d’euros (233 milions d’euros atribuïts al Grup ’’la 
Caixa”). A 30 de juny de 2010, el valor de mercat de la cartera de participades cotitzades del Grup ’’la 
Caixa” ascendeix a 16.493 milions d’euros, amb unes plusvàlues latents de 933 milions d’euros. 
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Resultats  

A continuació es presenta el compte de pèrdues i guanys consolidat del Grup ’’la Caixa” del primer 
semestre de 2010: 

Resultats consolidats del Grup ”la Caixa”
(milions d'euros)

2010 Variació %

Ingressos financers 3.486 (31,3)
Despeses financeres (1.740) (43,0)

Marge d'interessos 1.746 (13,5)

Dividends 378 18,1
Resultats mètode de la participació 542 31,6
Comissions netes 679 4,6
Resultats d'operacions financeres i diferències de canvi 132 115,1
Altres productes i càrregues d'explotació 220 (23,0)

Marge brut 3.697 (1,4)

Despeses de personal (1.073) (1,3)
Despeses generales (398) (9,5)

Despeses d'administració (1.471) (3,7)
Amortitzacions (231) (6,0)
Total despeses d'explotació (1.702) (4,0)

Marge d'explotació 1.995 1,0

Pèrdues per deteriorament d'actius, dotacions a provisions, baixa d'actius i altres (917) 20,9 (*)

Resultat abans d'impostos 1.078 (11,3) (*)
Impost sobre beneficis 80
Resultat després d'impostos 1.158 (1,4)

Resultat de minoritaris 256 28,3

Resultat atribuït al Grup 902 (7,5)

(*) Variació corresponent als resultats de naturalesa recurrent.

Gener - Juny

 

El primer semestre de 2010, el resultat atribuït al Grup ”la Caixa” ha estat de 902 milions d’euros, un 
7,5% menys que el mateix període de l’exercici anterior. 

En l’evolució del resultat destaca l’augment de l’1% del marge d’explotació (marge brut net de 
despeses d’administració i amortitzacions) en un entorn de forts ajustos dels preus. La positiva 
evolució dels ingressos nets totals ha estat possible per l’intensa activitat comercial duta a terme, amb 
una gestió activa dels marges de les operacions i dels preus dels serveis, per la contenció de la despesa i 
per l’aportació de les participades. 

En un escenari d’alentiment de la intermediació bancària i després de la gestió del marge de les 
operacions, el marge d’interessos s’ha situat en 1.746 milions d’euros, un 13,5% menys que el primer 
semestre de 2009. Aquest marge reflexa, en bona mesura, la translació de la caiguda dels tipus d’interès 
a les quotes hipotecàries que tenen renovació anual.    

Els ingressos totals de la cartera de participades, que inclouen dividends i resultats d’entitats valorades 
pel mètode de la participació, han estat de 920 milions d’euros, un 25,7% més que el primer semestre 
de 2009. Aquesta millora és conseqüència de l’excel·lent evolució dels negocis de les participades i de 
la incorporació en el primer semestre de 2010 del resultat d’Erste Group Bank,AG i The Bank of East 
Asia, LTD, que des de 31 de desembre de 2009 tenen la consideració de participacions associades.  

Les comissions netes han augmentat un 4,6% i ascendeixen a 679 milions d’euros, per l’augment de 
l’activitat, bàsicament en negoci d’empreses, i per l’adequada gestió dels serveis. S’han produït 
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augments en les comissions relacionades amb l’activitat bancària i les provinents de la gestió de 
productes fora de balanç i un lleuger descens en les relacionades amb l’operativa de valors. 

La contribució positiva dels resultats d’operacions financeres i diferències de canvi i d’altres productes 
i càrregues d’explotació han situat el marge brut en 3.697 milions d’euros, amb un lleuger descens de 
l’1,4% respecte el mateix període de l’any anterior. 

Les despeses d’administració i les amortitzacions s’han reduït un 4%, que posa de manifest l’eficàcia de 
les mesures adoptades de contenció i racionalització de costos. L’important esforç de reducció de 
despeses combinat amb la gran capacitat comercial de la xarxa d’oficines ha permès millorar la ràtio 
d’eficiència fins el 42,4%, amb una reducció de 0,5 punts respecte al tancament de l’exercici 2009. En 
el primer semestre de 2010, la xarxa comercial de ’’la Caixa” s’ha reduït en 94 oficines, un 1,8%, i la 
plantilla del Grup en 217 empleats, un 0,8% menys. 

Amb tot plegat, el marge d’explotació s’eleva a 1.995 milions d’euros, un 1% més, que ha permès 
afrontar l’increment de dotacions per a la cobertura dels diferents riscs del Grup. 

En el primer semestre de 2010 s’han efectuat dotacions per 1.201 milions d’euros, que inclouen 868 
milions d’euros de dotacions recurrents i 333 milions d’euros (233 milions atribuïts al Grup) de 
dotacions no recurrents, que per la seva naturalesa i excepcionalitat han contribuït a enfortir la 
cobertura del risc associat a actius adquirits en processos de regularització de crèdits, del risc 
d’insolvències de crèdit i d’altres riscs derivats de l’activitat del Grup. En el primer semestre de 2010 
no s’ha utilitzat el fons genèric per a insolvències de 1.835 milions d’euros amb que es va tancar 
l’exercici 2009, la qual cosa reforça la solidesa financera per fer front a impactes futurs de la morositat. 

Addicionalment, el compte de pèrdues i guanys recurrent del primer semestre mostra unes pèrdues de 
49 milions d’euros per resultats en baixa d’actius i altres deterioraments d’actius no financers. 
Finalment, amb les plusvàlues obtingudes de la gestió activa de la cartera de participades per import de 
333 milions d’euros (233 milions atribuïts al Grup), el resultat abans d’impostos se situa en 1.078 
milions d’euros. 

El resultat atribuït al Grup ’’la Caixa”, després d’impostos i minoritaris, ha estat de 902 milions 
d’euros, un 7,5% inferior al del primer semestre de 2009. En termes de rendibilitat, la rendibilitat sobre 
recursos propis mitjans (ROE) és del 10,5%, sobre actius totals mitjans (ROA) del 0,7% i respecte al 
risc assumit (RORWA) de l’1,6%. 

 

Gestió de riscs i solvència 

La gestió global del risc té com a objectiu l’optimització de la relació rendibilitat-risc, amb la 
identificació, mesurament i valoració dels riscs i la seva consideració permanent en la presa de 
decisions per consolidar el Grup ’’la Caixa” com un dels més sòlids del mercat espanyol. 

Els principals riscs incorreguts com a conseqüència de l’activitat pròpia del Grup ’’la Caixa” es 
classifiquen com a risc de crèdit, risc de mercat, risc de liquiditat, risc operacional i risc de compliment 
normatiu. Per a cada una de les tipologies de risc el Grup ’’la Caixa” aplica un conjunt d’eines i 
tècniques de quantificació i seguiment que es consideren adequades i en concordança amb els 
estàndards i millors pràctiques per a la gestió dels riscs financers. 

La solvència de les entitats financeres es troba regulada a nivell europeu per les dues directives 
comunitàries de capital (2006/48/CE i 2006/49/CE) que es van establir segons  l’Acord adoptat el 
2004 pel Comitè de Basilea de Supervisió Bancària (conegut com Basilea II). L’adaptació a la legislació 
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espanyola va arribar amb la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, de 22 de maig de 2008, que és la 
normativa que regeix a les entitats financeres espanyoles a dia d’avui i que fonamenta la determinació 
de la solvència en tres pilars: Pilar 1 (Exigències mínimes de capital), Pilar 2 (Revisió del supervisor) i 
Pilar 3 (Informació al mercat).  

Com a conseqüència de la crisi financera els països integrants del G-20 van arribar al consens que era 
necessària una modificació de la regulació del sistema financer. Seguint aquestes recomanacions el 
Comitè de Basilea de Supervisió Bancària (CBSB) va publicar el 17 de desembre de 2009 dos 
documents consultius coneguts com a Basilea III, per tractar aspectes relatius a la solvència i la 
liquiditat. Aquests documents proposen un conjunt de mesures per tal d’enfortir la regulació, la 
supervisió i la gestió del risc del sector bancari. Els documents es troben disponibles a les pàgines web 
d’aquests organismes. 

El Grup ’’la Caixa” ha participat en l’elaboració d’un estudi d’impacte quantitatiu de Basilea III (QIS), 
finalitzat en el passat mes d’abril. Actualment, les propostes es troben en fase de revisió per part del 
CBSB i està previst que es publiquin a finals d’any. 

Quant al Pilar 1, la generació recurrent de beneficis permet al Grup ’’la Caixa” finançar amb escreix 
l’augment de les exigències de recursos propis derivades de l’evolució de la seva activitat ordinària. 
D’altra banda, en l’evolució semestral de les ràtios de solvència han incidit les actuacions estratègiques 
desenvolupades, entre les quals cal destacar la venda de la participació en Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, SA i l’adquisició de la Compañia de Seguros Adeslas, SA amb un impacte total en core 
capital de -40pb pel fons de comerç i actius intangibles generats. 

Amb tot, el core capital a 30 de juny se situa en el 8,6%, mentre que el Tier 1 en el 9,8%. Finalment, el 
Tier total assoleix l’11,6%, amb un superàvit de 5.830 milions d’euros respecte a les exigències mínimes. 

En relació als recursos de segona categoria (Tier 2), en el primer semestre de 2010 ’’la Caixa” ha emès 
3.000 milions d’euros de deute subordinat. 

Cal destacar que l’agència de qualificació creditícia Standard&Poor’s va confirmar  el passat 21 de juny 
l’elevat ràting del Grup ”la Caixa” en el rang AA. Els ràtings a llarg termini de ”la Caixa” es situen  en 
AA-/negatiu per Standard&Poor’s (juny 2010), Aa2/negatiu per Moody’s (juny 2009) i AA-/negatiu 
per Fitch (abril 2009). 

D’acord amb les directrius del Pilar 2, el Grup ’’la Caixa” disposa d’un Procés d’Autoavaluació del 
Capital (PAC) que té com a objectiu garantir l’adequada relació entre els recursos propis del Grup ’’la 
Caixa” i el seu perfil de risc. Els resultats del PAC a 31 de desembre de 2009 es plasmen en l’Informe 
d’Autoavaluació de Capital (IAC), que ha estat aprovat pel Consell d’Administració el 25 de març de 
2010.  

Les conclusions de l’IAC confirmen l’elevada solvència, regulatòria i econòmica, del Grup ’’la Caixa” i 
permeten afirmar que, fins i tot en escenaris d’estrès, el Grup disposa dels recursos propis i de les 
fonts addicionals de capital suficients per afrontar folgadament els riscs associats al complex entorn 
econòmic previst pels propers anys. 

Pel que fa al Pilar 3, el Grup ’’la Caixa” ha publicat el document ‘Informació amb Rellevància 
Prudencial (IRP)’ referit a 31 de desembre de 2009, que conté la informació sobre els recursos propis, 
les exposicions i els processos d’avaluació del risc del Grup ’’la Caixa” i que té com a objectiu facilitar 
als agents del mercat l’avaluació de la solvència del Grup. 

 



 - 8 - 

Lideratge en mitjans amb qualitat 

’’la Caixa” compta amb la xarxa comercial més àmplia del sector d’entitats de crèdit espanyola amb 
5.232 oficines i un parc de caixers automàtics de 7.913 terminals. 

La xarxa d’oficines de ’’la Caixa” s’ha reduït en 94 pel procés d’integració que s’està desenvolupant. A 
30 de juny de 2010, la xarxa estava integrada per 5.219 oficines a Espanya i 13 a l’estranger, de les 
quals 10 són oficines de representació i 3 oficines operatives a Polònia, Romania i Marroc. En els 
primers sis mesos de l’any s’han posat en marxa les oficines de representació a Delhi i Dubai. 

’’la Caixa” és líder de la banca per Internet a Espanya amb més de 6,2 milions de clients. En el primer 
semestre, l’activitat a través de Línia Oberta ha crescut en nombre de clients operatius, un 5,3%, i en 
nombre d’operacions, un 3,5%. A 30 de juny de 2010 més de 3,1 milions de clientes usen aquest 
servei.  D’acord amb els resultats del rànquing AQMetrix que valora la qualitat dels canals financers 
per Internet, ’’la Caixa” es consolida novament com l’entitat líder del sector financer online espanyol. 
’’la Caixa” disposa de la seva pròpia store que ofereix més de 25 aplicacions diferents a les que 
periòdicament s’afegeixen noves funcionalitats. 

’’la Caixa”, amb mes de 1,7 milions de clients de banca mòbil, és l’entitat financera líder en aquest 
segment a Espanya, ja que concentra el 49% dels clients que operen amb una entitat de crèdit a través 
del mòbil, segons dades de Nielsen Netratings.  

La plantilla del Grup ”la Caixa” estava integrada per 27.288 empleats, 217 menys que al final de 2009 
bàsicament per les adhesions als programes de prejubilació que té vigents ’’la Caixa”. Segons el 
rànquing Merco Personas 2010, monitor universal de valoració de la reputació interna i marca talent, ’’la 
Caixa” és la segona millor empresa per treballar a Espanya i és l’empresa preferida pels empleats de les 
empreses analitzades. 

D’altra banda, els resultats del rànquing MercoMarcas Financiera 2009, que avalua les principals entitats 
d’àmbit estatal, situen ’’la Caixa” com la marca financera amb millor reputació corporativa i la primera 
en comportament ètic. 

 

Consolidació del model de negoci 

El desenvolupament del Pla Estratègic 2007-2010 posa èmfasi en la segmentació i personalització dels 
serveis que ofereix ’’la Caixa”. El primer semestre de 2010 s’ha consolidat la implantació dels models 
de banca personal, banca privada, banca de petites i mitjanes empreses, banca d’empreses i banca 
corporativa, amb més de 2.400 gestors especialitzats. 

El primer semestre de 2010 ha confirmat el lideratge de l’Entitat en banca de particulars. L’èxit de les 
campanyes comercials desenvolupades ha permès incrementar les quotes de penetració en domiciliació 
de nòmines i pensions fins al 15,3% i el 12,9%, respectivament. 

El segment de banca personal ha culminat la seva organització i compta amb 946 gestors especialitzats 
amb un volum de recursos i valors gestionats de 56.000 milions d’euros. Pel que fa ’’la Caixa” Banca 
Privada, els 322 gestors especialitzats donen servei a més de 33.000 clients, el patrimoni gestionat dels 
quals consolida la divisió en la segona posició en el mercat espanyol. 

Per atendre el negoci de pimes 868 gestors especialitzats gestionen uns volums de crèdits i de recursos 
de 28.500 i 10.700 milions d’euros, respectivament. 
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Pel que fa el segment de banca d’empreses, dotat amb una estructura de 80 centres i 842 especialistes, 
ha assolit nous augments de l’activitat creditícia. Els préstecs a empreses han augmentat un 13% i els 
recursos ho han fet en un 25%. També ha estat notable el creixement de les operacions de factoring i 
confirming amb guanys importants en la quota de mercat que assoleix el 12,4%. 

Els dos centres de banca corporativa han assolit un volum d’inversió de 18.500 milions d’euros amb 
un increment del 10% respecte al juny de 2009.  

Per últim, Microbank, el banc social de ’’la Caixa, es consolida com l’entitat financera espanyola que 
més recursos destina a la promoció de projectes a través de microcrèdits. Des de la seva creació, el 
2007, ha finançat 74.759 projectes amb una inversió de 476 milions d’euros. 

 

Recerca i desenvolupament 

Tot i les dificultats derivades de l’adversa situació econòmica actual, el Grup ’’la Caixa” ha seguit 
treballant en el desenvolupament tecnològic i en la millora dels seus sistemes d’informació, que l’han 
dut a convertir-se en un referent en tecnologia i innovació del sector financer europeu. 
El primer semestre de 2010, ”la Caixa” ha donat un impuls decisiu al projecte iniciat el 2008 de 
construcció de dos nous centres de processament de dades d’última generació, destinats a albergar tots 
els servidors i dades informàtiques. Es tracta d’un projecte de gran importància que ha de potenciar el 
lideratge tecnològic de l’Entitat, aportant la capacitat de disposar d’unes instal·lacions innovadores i 
capdavanteres en quant a infraestructures informàtiques, energètiques i de telecomunicacions, satisfent 
les necessitats actuals i futures en termes d’eficiència, modernitat, flexibilitat i capacitat de creixement. 
La construcció del primer centre avança a bon ritme, estant prevista la seva entrada en servei pel 
proper any, i s’ha iniciat la construcció del segon. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència i capacitat comercial de la xarxa, ”la Caixa” ha continuat 
emprenent iniciatives de modernització del lloc de treball d’oficines, iniciant així una evolució 
tecnològica que dóna resposta als canvis soferts en els darrers anys a l’entorn de les oficines a 
conseqüència de la transformació de l’entorn físic de treball i de l’especialització dels usuaris en 
diferents segments de clients. El 2010 s’ha començat a treballar en l’execució del pla de projectes 
resultant d’aquestes iniciatives, que comportarà millores en la plataforma, fruit de la migració a 
Windows 7, i millores en les comunicacions com a conseqüència de la compartició de l’escriptori de 
les oficines amb el Call Center o de la possibilitat de realitzar reunions virtuals. 

Així mateix, i en la línea de millorar les comunicacions entre els empleats de l’Entitat, el 2010 s’està 
duent a terme el desplegament d’una plataforma de comunicacions i col·laboració unificada d’ús 
corporatiu integrada en l’entorn de treball que permetrà, entre d’altres, missatgeria instantània, 
comunicacions de veu i vídeo o compartició online de documents entre els empleats de ”la Caixa”. 

En paral·lel, ”la Caixa” ha endegat un projecte d’innovació per al desenvolupament de sistemes 
d’informació bancària avançats, amb l’objectiu d’accedir a la informació de negoci per mitjà de 
preguntes en llenguatge natural. Aquesta proposta, que compta amb la col·laboració de BDigital, 
s’emmarca dins del creixent interès de l’Entitat en participar en projectes d’investigació amb centres 
tecnològics i universitats per situar-se en una posició capdavantera en el marc de les noves tecnologies. 

Al llarg dels darrers anys, ”la Caixa” s’ha convertit en un referent tecnològic en banca mòbil, fruit en 
gran part de l’execució de projectes innovadors. Amb l’objectiu de mantenir la seva posició de 
lideratge en aquest àmbit, ha creat un laboratori de mobilitat que li permet desenvolupar i testejar totes 
aquestes noves aplicacions per als diferents terminals que hi ha al mercat. Per mitjà d’aquest laboratori, 
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se segueix apostant per les noves tecnologies emergents, com mostra la personalització d’aplicacions 
com Línia Oberta o Serviticket que s’ha realitzat per a l’iPad, aprofitant al màxim les funcionalitats que 
permet aquest nou dispositiu. 

Altres iniciatives han estat l’m-ticketing (mobile ticketing) que permet la compra d’entrades a través del 
mòbil, dóna l’opció d’escollir el seient i genera un codi que identifica l’entrada sense necessitat de 
recollir-la físicament, i el Transfi per a transferències bancàries de mòbil a mòbil. 

Fruit de l’esforç de ’’la Caixa” en matèria d’innovació tecnològica, el 2010 s’ha establert un acord de 
col·laboració amb Telefònica i VISA per tal de desenvolupar la tecnologia NFC (Near Field 
Communication). S’ha posat en marxa a Sitges la primera experiència a Espanya de pagament contactless 
amb mòbils a comerços, que previsiblement involucrarà a un total de 1.500 persones i 500 comerços. 
Els participants de la prova pilot podran pagar de manera còmoda i ràpida les seves compres només 
apropant els seu mòbil al terminal de punt de venda dels comerços. 

 

Obra Social 

El 2010, el desenvolupament de programes de caràcter social centra la major part dels esforços de 
l’Obra Social ’’la Caixa”. La superació de la pobresa infantil a Espanya, objectiu al que ja s’han destinat 
més de 25 milions d’euros en el primer semestre -46.000 beneficiaris- i l’atenció a persones amb 
malalties en grau avançat, programa que en els primers sis mesos de l’any ha atès a 4.190 pacients i més 
de 7.000 familiars, són dos dels projectes prioritaris.  

A aquests s’afegeix el foment de l’ocupació entre col·lectius desvalguts. Des de la posada en marxa del 
programa Incorpora, més de 32.000 persones amb risc d’exclusió han accedit a un lloc de treball en 
alguna de les 11.845 empreses adherides. 

A més a més de la consolidació de projectes ja iniciats, durant el primer semestre de 2010, l’Obra 
Social ha desenvolupat noves iniciatives. Entre els nous projectes, destaca la creació del Institut de 
Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Impulsat per ’’la Caixa”, el centre d’investigació neix amb 
l’objectiu de millorar la salut de les poblacions més vulnerables del planeta en un context global, 
trencant el cercle viciós de pobresa i malaltia que molt sovint atrapa als més desvalguts. En aquesta 
mateixa línea, la inauguració el passat mes de juny a l’Hospital Vall d’Hebró de Barcelona de la nova 
Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer - ’’la Caixa”, dirigida per l’oncòleg Josep 
Baselga, reforça la implicació de l’Entitat amb l’avanç de la investigació i el coneixement. 

Una altra de les novetats impulsades per l’Obra Social ha estat la posada en marxa del programa 
d’Interculturalitat i Cohesió Social, que dóna suport al treball d’equips d’intervenció comunitària que 
tindran com a valor fonamental l’articulació d’estratègies que afavoreixin la convivència entre cultures. 

Al costat d’aquest projectes, l’Obra Social ’’la Caixa” ha continuat treballant en la prevenció de la 
dependència i 19.040 persones han participat en els 1.272 tallers d’estimulació organitzats; 
l’envelliment actiu i saludable de les persones grans, amb 337.000 beneficiaris en el primer semestre; la 
formació dels universitaris a través del programa de Beques de postgrau, amb 272 ajudes concedides; 
la prevenció del consum de drogues; la vacunació infantil en els països en vies de desenvolupament, 
amb 800.000 nens vacunats fins ara o la conservació del medi ambient, entre altres objectius. 

En l’apartat cultural, els centres CaixaForum de l’Obra Social a Madrid i Barcelona han acollit, 
respectivament, dos grans mostres dedicades a Miquel Barceló, un dels creadors espanyols viu més 
universal, i Federico Fellini, en commemoració del 90è aniversari del seu naixement. A aquestes 
mostres cal afegir la tasca de divulgació de la cultura que l’Obra Social impulsa entre públics de totes 
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les edats i nivells de formació a través dels seus programes d’Humanitats, Música i exposicions 
itinerants. 

En definitiva, ’’la Caixa” ha ratificat durant el primer semestre de 2010 el seu compromís amb el 
benestar de les persones i l’atenció a les principals necessitats socials. L’Entitat destina aquest any 500 
milions d’euros a la promoció de programes socials, educatius, culturals i mediambientals que tenen 
encara més importància en l’actual conjuntura econòmica. 

El detall del pressupost entre les diferents àrees d’actuació de l’Obra Social és el següent: programes 
socials, 356 milions d’euros; programes educatius i de formació, 27 milions d’euros; programes 
d’investigació, ciència i medi ambient, 62 milions d’euros i programes culturals, 55 milions d’euros. 

 

Perspectives per al segon semestre de 2010 

Entorn econòmic 

Pel que fa a l’entorn global, la segona meitat de 2010 es caracteritzarà per la moderació del ritme de la 
recuperació. Aquesta moderació s’allargarà, i en alguns casos s’intensificarà, de cara al 2011 acusant els 
llasts de l’elevat atur, la consolidació fiscal, el desapalanquejament privat i la correcció d’aquells 
mercats immobiliaris que varen patir l’esclat d’una bombolla. A mig termini, l’encert de les autoritats 
econòmiques en la gestió de tots aquests processos d’ajust i en la progressiva retirada dels estímuls 
públics serà clau tant per a assolir un creixement sostenible com per a retornar la confiança als 
inversors i eliminar les tensions encara existents als mercats financers. 

Malgrat aquest alentiment, el què no es preveu que canviï en els propers mesos és la doble velocitat de 
la recuperació. Per una banda, les nostres estimacions apunten cap a un creixement del PIB als Estats 
Units als voltants del 3,0% el 2010 i prop del 2,5% el 2011. A mesura que avanci l’any, s’acusarà amb 
més intensitat l’impacte de la progressiva retirada dels suports públics i la menor embranzida de la 
recuperació global que, juntament amb l’enfortiment del dòlar, reduirà el vigor del seu flanc extern de 
la demanda. Pel que fa a l’Eurozona, tot i que la sortida de la crisi s’anticipa encara més modesta, amb 
un magre avenç de l’1,0% al 2010, la tendència s’inverteix ja que preveiem que la recuperació guanyi 
força de cara a 2011. En aquest context, i en absència de pressions inflacionistes a una i altra 
economia, és probable que la Reserva Federal i, especialment, el BCE no decideixin pujar els tipus 
d’interès de referència fins ben entrat el 2011.  

Per altra banda, la recuperació emergent seguirà liderada per Xina que, segons les nostres previsions, 
acabarà l’any amb un creixement superior al 10%. El 2011, la moderació del crèdit i l’apreciació 
gradual del renminbi acostarà el creixement al 9,0%. Pel conjunt de 2010, Amèrica Llatina creixerà 
prop del 4,5%, amb Brasil superant el 7% del PIB. En contrapartida, l’est d’Europa afronta un 
panorama complicat per a poder assolir creixements superiors al 3,0%.  

A Espanya, tot i que preveiem una progressiva consolidació de la recuperació, encara esperem un lleu 
retrocés del PIB pel conjunt del 2010 del 0,4%. Així doncs, el creixement positiu pel conjunt de l’any 
es farà esperar fins al 2011 i el situem en torn a l’1,0%, una xifra encara modesta degut als llasts que 
imposaran l’alta taxa d’atur, l’endeutament, l’ajust immobiliari i la necessitat de redreçar els comptes 
públics. En aquest context, tal i com ja s’ha començat a observar els darrers mesos, el sector 
exportador anirà guanyant  protagonisme com a font de creixement, ajudat per la relativa debilitat de la 
moneda única i la gradual recuperació dels nostres principals socis comercials. 
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Perspectives del Grup ”la Caixa” 

En aquest entorn, la segona meitat de l’any 2010 s’encara gairebé amb les mateixes complicacions que 
planaven a finals de l’exercici 2009. La feble recuperació de l’activitat econòmica, l’ajust del mercat 
immobiliari que encara no ha conclòs, l’alta taxa d’atur, l’endeutament i la reestructuració iniciada del 
sistema financer, que afecta particularment al sector de les caixes d’estalvi, són factors que suposen 
riscs i pressió pel compte de resultats. 

Per afrontar-ho amb garantia d’èxit, el Grup ’’la Caixa” continuarà desenvolupant les grans línies 
mestres del Pla Estratègic 2007-2010, que impulsa un creixement solvent, rendible i eficient, orientat 
sempre al client, i que ha consolidat el lideratge de ’’la Caixa” en banca minorista al mercat espanyol. 
El Grup seguirà amb l’estratègia duta a terme en els darrers exercicis d’intensa activitat comercial amb 
consolidació de la proposta de valor per als segments especialitzats, i de gestió de marges, despeses i 
morositat per reforçar encara més les seves fortaleses financeres. En destaquen la qualitat de la cartera 
de crèdits, ben diversificada i amb garanties i cobertures adequades, l’elevada liquiditat i l’excel·lent 
nivell de solvència. 

A aquest lideratge hi han contribuït els valors fundacionals que formen part de la identitat de ’’la 
Caixa”: confiança, compromís social i qualitat, que continuaran sent un referent en les actuacions que 
es desenvoluparan en el segon semestre. D’una banda, l’Obra Social disposa, el 2010, del mateix 
pressupost que l’exercici anterior, 500 milions d’euros, amb el ferm objectiu d’atendre necessitats 
socials que en temps de crisi han esdevingut prioritàries i urgents. El comportament ètic és un valor a 
potenciar per a un creixement sostenible. L’altre element clau és la qualitat de servei, la millora de la 
qual ha de reforçar la vinculació dels clients, que són garantia de creixement futur. 

El control de la morositat serà un dels principals reptes de la segona meitat de l’any, per la seva 
incidència en l’evolució de les dotacions per deteriorament de la qualitat dels actius, que pressiona a la 
baixa la capacitat de generar beneficis recurrents del Grup ’’la Caixa”. Amb tot, el Grup ’’la Caixa” 
preveu que l’evolució de la morositat l’impacti de forma més continguda que a la resta del sistema, 
donat l’elevat nivell de diversificació de la cartera creditícia amb fortes garanties hipotecàries pel seu 
lligam estratègic de finançament a particulars i a petites i mitjanes empreses. Cal destacar que el Grup 
manté els 1.835 milions d’euros de fons genèric per a insolvències del tancament de l’exercici 2009, la 
qual cosa reforça la solidesa financera per front a impactes futurs de la morositat. 

La composició de la cartera de participades, amb presència en companyies de referència en diferents 
sectors econòmics i una clara aposta per la internacionalització, garanteix la generació de valor i 
rendibilitat recurrents per al Grup ’’la Caixa”. 

La posició de liquiditat garanteix amb suficiència els recursos necessaris per atendre el creixement del 
negoci. L’àmplia base de dipòsits de la clientela atorga estabilitat en el creixement i una menor 
dependència dels mercats majoristes. El segon semestre de 2010 vencen 200 milions d’euros de deute 
institucional. Així mateix, l’excel·lent nivell de solvència del Grup ’’la Caixa” permet mantenir 
l’estratègia de creixement prevista. 

D’altra banda, els Consells d’Administració de ’’la Caixa” i Caixa Girona han aprovat el projecte de 
fusió d’ambdues entitats que haurà de ser ratificat per les respectives Assemblees Generals. En el cas 
que es ratifiqui està previst que la fusió es completi en el darrer trimestre de 2010. L’acord contempla 
la creació d’un Consell Assessor Territorial a Girona, format per persones vinculades a les comarques 
gironines, que tindrà facultats de representació institucional i de seguiment de l’activitat financera i de 
l’Obra Social en el seu territori. 




