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Actiu 2007 2006 (*)

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 8) 3.914.011 3.925.412
Cartera de negociació (Nota 9) 3.090.792 1.599.634

Valors representatius de deute 2.654.764 1.360.969
Altres instruments de capital 59.181 12.047
Derivats de negociació 376.847 226.618
Promemòria: Prestats o en garantia 1.511.634 691.257

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues
i guanys (Nota 20) 255.246 199.400

Valors representatius de deute 85.348 57.592
Altres instruments de capital 169.898 141.808

Actius financers disponibles per a la venda (Nota 10) 27.738.355 21.707.859
Valors representatius de deute 16.899.096 12.365.666
Altres instruments de capital 10.839.259 9.342.193
Promemòria: Prestats o en garantia 11.776 523.215

Inversions creditícies (Nota 11) 193.760.193 162.863.763
Dipòsits en entitats de crèdit (Nota 11.1) 31.675.851 20.670.058
Crèdit a la clientela (Nota 11.2) 158.642.282 137.231.262
Valors representatius de deute (Nota 11.3) 2.654.830 3.159.914
Altres actius financers (Nota 11.4) 787.230 1.802.529
Promemòria: Prestats o en garantia 43.310.660 35.880.869

Ajustos a actius financers per macrocobertures 983 16.915
Derivats de cobertura (Nota 12) 5.354.366 5.891.388
Actius no corrents en venda (Nota 13) 234.202 53.824

Actiu material 234.202 53.824
Participacions (Nota 14) 5.384.729 4.594.113

Entitats associades 4.741.972 4.594.113
Entitats multigrup 642.757 0

Contractes d’assegurances vinculats a pensions (Nota 2.12) 0 724.636
Actius per reassegurances (Nota 15) 49.716 14.479
Actiu material (Nota 16) 4.652.390 4.079.969

D’ús propi 3.536.558 3.142.515
Inversions immobiliàries 214.546 205.615
Altres actius cedits en arrendament operatiu 545.885 437.291
Afecte a l’Obra Social (Nota 26) 355.401 294.548

Actiu intangible (Nota 17) 895.225 96.726
Fons de comerç 574.611 0
Altre actiu intangible 320.614 96.726

Actius fiscals 1.994.223 2.156.713
Corrents 528.425 607.045
Diferits (Nota 27) 1.465.798 1.549.668

Periodificacions (Nota 18) 781.858 435.990
Altres actius (Nota 18) 389.383 762.357

Existències 60.903 68.905
Resta 328.480 693.452

Total Actiu 248.495.672 209.123.178
Promemòria
Riscs contingents (Nota 28) 9.929.498 13.606.805

Garanties financeres 9.884.312 13.559.932
Actius afectes a obligacions de tercers 45.186 46.873

Compromisos contingents (Nota 28) 58.372.680 49.389.356
Disponibles per tercers 52.558.321 46.524.908
Altres compromisos 5.814.359 2.864.448

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Comptes anuals del Grup ”la Caixa”
Balanços de situació
a 31 de desembre de 2007 i 2006, abans de l’aplicació del resultat (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”
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Passiu i Patrimoni net 2007 2006 (*)

Passiu
Cartera de negociació (Nota 9) 852.594 1.136.244

Derivats de negociació 410.012 245.649
Posicions curtes de valors 442.582 890.595

Altres passius financers a valor raonable amb canvis
en pèrdues i guanys (Nota 20) 271.914 206.700

Dipòsits de la clientela 271.914 206.700
Passius financers a cost amortitzat (Nota 19) 194.212.528 166.466.287

Dipòsits de bancs centrals 34.136 0
Dipòsits d’entitats de crèdit (Nota 19.1) 14.237.775 12.420.704
Dipòsits de la clientela (Nota 19.2) 127.076.708 113.171.945
Dèbits representats per valors negociables (Nota 19.3) 47.261.768 36.061.514
Passius subordinats (Nota 19.4) 3.534.512 3.398.287
Altres passius financers (Nota 19.5) 2.067.629 1.413.837

Ajustos a passius financers per macrocobertures (1.424.006) (599.434)
Derivats de cobertura (Nota 12) 6.127.117 5.545.094
Passius per contractes d’assegurances (Nota 20) 17.491.918 12.643.209
Provisions (Nota 21) 2.919.682 2.880.427

Fons per a pensions i obligacions similars 2.355.957 2.372.052
Provisions per a impostos 106.132 152.873
Provisions per a riscs i compromisos contingents 116.815 108.779
Altres provisions 340.778 246.723

Passius fiscals 2.098.987 1.793.944
Corrents 146.040 171.330
Diferits (Nota 27) 1.952.947 1.622.614

Periodificacions (Nota 18) 397.106 545.458
Altres passius (Nota 18) 1.594.516 1.076.162

Fons Obra Social (Nota 26) 667.129 542.034
Resta 927.387 534.128

Capital amb naturalesa de passiu financer (Nota 22) 3.000.000 3.000.000
Total Passiu 227.542.356 194.694.091
Patrimoni net
Interessos minoritaris (Nota 23) 3.433.686 214.685
Ajustos per valoració (Nota 24) 3.101.381 3.444.969

Actius financers disponibles per a la venda 3.105.868 3.430.572
Cobertures dels fluxos d’efectiu 13.448 (2.982)
Diferències de canvi (17.935) 17.379

Fons propis (Nota 4) 14.418.249 10.769.433
Capital o fons de dotació (Nota 25) 3.006 3.006

Emès 3.006 3.006
Reserves 11.927.290 7.741.109

Reserves (pèrdues) acumulades (Nota 25) 10.684.872 6.366.649
Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel mètode
de la participació (Nota 25) 1.242.418 1.374.460

Entitats associades 1.084.449 1.374.460
Entitats multigrup 157.969 0

Resultat atribuït al grup 2.487.953 3.025.318
Total Patrimoni net 20.953.316 14.429.087
Total Passiu i Patrimoni net 248.495.672 209.123.178

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Balanços de situació
a 31 de desembre de 2007 i 2006, abans de l’aplicació del resultat (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”
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2007 2006 (*)

Interessos i rendiments assimilats (Nota 30) 9.261.588 5.923.735
Interessos i càrregues assimilades (Nota 31) (5.913.791) (3.402.703)

Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer (132.820) (123.830)
Altres (5.780.971) (3.278.873)

Rendiment d’instruments de capital (Nota 32) 285.768 300.773
Marge d’intermediació 3.633.565 2.821.805
Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació 693.038 494.646

Entitats associades 595.375 494.646
Entitats multigrup 97.663 0

Comissions percebudes (Nota 33) 1.462.374 1.469.968
Comissions pagades (Nota 33) (205.470) (170.993)
Activitat d’assegurances (Nota 34) 216.235 (204.104)

Primes d’assegurances i reassegurances cobrades 960.981 1.200.646
Primes de reassegurances pagades (11.024) (15.638)
Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances (1.402.307) (1.601.208)
Ingressos per reassegurances 14.780 4.289
Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances 48.828 (387.333)
Ingressos financers 613.758 605.490
Despeses financeres (8.781) (10.350)

Resultats d’operacions financeres (net) (Nota 35) 414.653 1.076.962
Cartera de negociació (66.854) (15.205)
Actius financers disponibles per a la venda 447.099 1.069.890
Inversions creditícies 2 5
Altres 34.406 22.272

Diferències de canvi (net) 94.033 137.980
Marge ordinari 6.308.428 5.626.264
Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers (Nota 36) 287.847 500.105
Cost de vendes (Nota 36) (85.756) (133.281)
Altres productes d’explotació (Nota 37) 236.539 226.072
Despeses de personal (Nota 38) (1.949.868) (1.783.174)
Altres despeses generals d’administració (Nota 39) (865.032) (832.023)
Amortització (405.492) (410.072)

Actiu material (Nota 16) (345.020) (356.610)
Actiu intangible (Nota 17) (60.472) (53.462)

Altres càrregues d’explotació (Nota 40) (57.779) (76.903)
Marge d’explotació 3.468.887 3.116.988
Pèrdues per deteriorament d’actius (net) (Nota 41) (581.536) (478.479)

Actius financers disponibles per a la venda (793) (1.069)
Inversions creditícies (573.243) (473.754)
Actius no corrents en venda (16) 630
Participacions 27 301
Actiu material (7.511) (4.587)
Fons de comerç 0 0
Resta d’actius 0 0

Dotacions a provisions (net) (Nota 21) (205.021) (460.636)
Ingressos financers d’activitats no financeres (Nota 42) 7.045 9.212
Despeses financeres d’activitats no financeres (Nota 42) (11.700) (61.111)
Altres guanys (Nota 43) 102.251 1.949.761

Guanys per venda d’actiu material 61.820 54.522
Guanys per venda de participacions 2.126 1.859.582
Altres conceptes 38.305 35.657

Altres pèrdues (Nota 43) (55.017) (62.685)
Pèrdues per venda d’actiu material (158) (555)
Pèrdues per venda de participacions (157) (473)
Altres conceptes (54.702) (61.657)

Resultat abans d’impostos 2.724.909 4.013.050
Impost sobre beneficis (Nota 27) (99.796) (870.424)
Dotació obligatòria a obres i fons socials 0 0
Resultat de l’activitat ordinària 2.625.113 3.142.626
Resultat d’operacions interrompudes (net) 0 0
Resultat consolidat de l’exercici 2.625.113 3.142.626
Resultat atribuït a la minoria (Nota 23) (137.160) (117.308)
Resultat atribuït al grup 2.487.953 3.025.318

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Comptes de pèrdues i guanys
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006 (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”
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2007 2006 (**)

Ingressos nets reconeguts directament en el patrimoni net (Nota 24) 529.796 (267.010)
Actius financers disponibles per a la venda 549.152 (271.581)

Guanys/Pèrdues per valoració 1.268.476 1.640.265
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (374.691) (807.942)
Impost sobre beneficis (344.633) (1.103.904)
Reclassificacions 0 0

D’altres passius financers a valor raonable 0 0
Cobertures dels fluxos d’efectiu 21.673 52.212

Guanys/Pèrdues per valoració 31.980 52.279
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (6.128) 11.979
Imports transferits al valor comptable inicial de les partides cobertes 0 0
Impost sobre beneficis (4.179) (12.046)
Reclassificacions 0 0

Cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger 0 0
Diferències de canvi (41.029) (47.641)

Guanys/Pèrdues per conversió (41.087) (47.641)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Impost sobre beneficis 58 0
Reclassificacions 0 0

Actius no corrents en venda 0 0
Resultat consolidat de l’exercici 2.625.113 3.142.626

Resultat consolidat publicat 2.625.113 3.142.626
Ajustos per canvi de criteri comptable 0 0
Ajustos per errors 0 0

Ingressos i despeses totals de l’exercici 3.154.909 2.875.616
Entitat dominant 2.144.365 2.730.475
Interessos minoritaris 1.010.544 145.141

(*) Vegeu Nota 2.20.
(**) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Estats de canvis en el patrimoni net (*)
(Estat d’Ingressos i Despeses reconegudes)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006 (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”
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2007 2006 (**)

1. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
Resultat consolidat de l’exercici 2.625.113 3.142.626

Ajustos al resultat: 781.455 428.412
Amortització d’actius materials (+) 345.020 356.610
Amortització d’actius intangibles (+) 60.472 53.462
Pèrdues per deteriorament d’actius (net) (+/–) 581.536 478.479
Dotacions netes a passius per contractes
d’assegurances (+/–) (48.828) 387.333
Dotacions a provisions (net) (–/+) 205.021 460.636
Guanys/Pèrdues per venda d’actiu material (–/+) (61.662) (53.967)
Guanys/Pèrdues per venda de participacions (–/+) (1.969) (1.859.109)
Resultat d’entitats valorades pel mètode de la particip.
(net de dividends) (+/–) 397.931 265.456
Impostos (+/–) 99.796 870.424
Altres partides no monetàries (+/–) 0 0

Resultat ajustat 3.406.568 3.571.038
Augment/Disminució neta en els actius d’explotació 37.754.303 32.719.099

Cartera de negociació 1.491.158 281.260
Valors representatius de deute 1.293.795 342.213
Altres instruments de capital 47.134 (45.375)
Derivats de negociació 150.229 (15.578)

Altres actius financers a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys 55.846 199.400
Actius financers disponibles per a la venda 5.244.821 (1.945.264)

Valors representatius de deute 4.531.925 (873.873)
Altres instruments de capital 712.896 (1.071.391)

Inversions creditícies 31.489.804 33.049.552
Dipòsits en entitats de crèdit 11.005.793 7.391.132
Operacions del mercat monetari a través d’entitats
de contrapartida 0 (50.140)
Crèdit a la clientela 22.004.054 26.594.398
Valors representatius de deute (504.744) (464.224)
Altres actius financers (1.015.299) (421.614)

Altres actius d’explotació (527.326) 1.134.151
Augment/disminució neta en els passius d’explotació 25.856.231 13.814.138

Cartera de negociació (283.650) 182.152
Derivats de negociació 164.363 20.799
Posicions curtes de valors (448.013) 161.353

Altres passius financers a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys 65.214 206.700
Passius financers a valor raonable amb canvis
en patrimoni net 0 0
Passius financers a cost amortitzat 20.832.699 14.784.899

Dipòsits de bancs centrals 34.136 (63.406)
Dipòsits d’entitats de crèdit 1.817.071 (926.027)
Operacions del mercat monetari a través d’entitats
de contrapartida 0 0
Dipòsits de la clientela 13.904.763 13.893.468
Dèbits representats per valors negociables 4.422.937 2.892.653
Altres passius financers 653.792 (1.011.789)

Altres passius d’explotació 5.241.968 (1.359.613)
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació (1) (8.491.504) (15.333.923)

(*) Vegeu Nota 2.21.
(**) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Estats de fluxos d’efectiu (*) (1 de 2)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006 (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 11

Estats de fluxos d’efectiu (*) (2 de 2)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006 (Notes 1 a 45), en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”

2007 2006 (**)

2. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió
Inversions (–): (2.497.229) (1.156.797)

Entitats del grup, multigrup i associades 840.458 342.019
Actius materials 1.372.411 754.057
Actius intangibles 284.360 60.721
Cartera d’inversió a venciment 0 0
Altres actius financers 0 0
Altres actius 0 0

Desinversions (+): 319.346 6.290.150
Entitats del grup, multigrup i associades 2.197 1.918.859
Actius materials 317.149 4.163.293
Actius intangibles 0 19.431
Cartera d’inversió a venciment 0 188.567
Altres actius financers 0 0
Altres actius 0 0

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (2) (2.177.883) 5.133.353
3. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament

Emissió/amortització d’altres instruments de capital (+/–) 1.537.596 0
Emissió/amortització de capital amb naturalesa
de passiu financer (+/–) 0 (100.000)
Emissió/amortització de passius subordinats (+/–) 136.225 (35.054)
Emissió/amortització d’altres passius a llarg termini (+/–) 6.777.317 13.925.079
Augment/disminució dels interessos minoritaris (+/–) 2.208.457 (1.436.913)
Dividends/Interessos pagats (–) (0) (0)
Altres partides relacionades amb les activitats
de finançament (+/–) 0 0

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats
de finançament (3) 10.659.595 12.353.112

4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi
en l’efectiu o equivalents (4) (1.609) (935)

5. Augment/disminució neta de l’efectiu
o equivalents (1+2+3+4) (11.401) 2.151.607
Efectiu o equivalents al principi de l’exercici 3.925.412 1.773.805
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 3.914.011 3.925.412

(*) Vegeu Nota 2.21.
(**) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.
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Memòria corresponent a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2007
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS QUE COMPONEN EL GRUP ”LA CAIXA”

D’acord amb la normativa vigent sobre contingut dels comptes anuals consolidats, aquesta Memòria completa,
amplia i comenta el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i
l’estat de fluxos d’efectiu, consolidats, i forma amb ells una unitat, amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera del Grup consolidat ”la Caixa” a 31 de desembre de 2007, com també dels
resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu, consolidats, que s’han
produït en l’exercici anual acabat en aquesta data.

1. Naturalesa de l’Entitat 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 realitza-
ció 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 mone-
tàries espanyoles i de la Unió Europea, desenvolupa una activitat de banca universal amb un important desen-
volupament 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) que també inclouen les participacions en negocis conjunts i les
inversions en entitats associades.

Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA

Criteria CaixaCorp, SA (abans anomenada Caixa Holding, SAU) és la societat dependent que gestiona i controla
la gairabé totalitat de la cartera de renda variable del Grup ”la Caixa”. El 7 de juny de 2007, l’Assemblea General
Ordinària de ”la Caixa” va aprovar el disseny general de l’operació de sortida a borsa de Criteria CaixaCorp, SA,
amb l’objectiu de crear un vehicle per a l’expansió internacional del Grup ”la Caixa”. L’expansió es durà a terme
exportant a altres països el model de banca minorista que ha situat ”la Caixa” com a entitat líder en el mercat
espanyol. Criteria CaixaCorp, SA donarà prioritat a les inversions en els sectors financer i assegurador per tal
d’arribar a un major grau d’equilibri a mitjà termini amb les inversions en el sector de serveis, sense perdre de
vista la tradicional presència del Grup ”la Caixa” en sectors estratègics de l’economia, tals com les telecomuni-
cacions, l’energia i la gestió d’infraestructures, entre d’altres. Aquesta actuació es desenvoluparà amb l’objectiu
de generar valor per als accionistes que des d’ara acompanyen el Grup ”la Caixa” en el seu projecte.

A fi i efecte de configurar el perímetre de societats de Criteria CaixaCorp, SA que donés resposta a l’estratègia
de negoci descrita en el paràgraf anterior, el Grup ”la Caixa” va reorganitzar la seva cartera de participades
amb anterioritat a la presentació de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de Criteria CaixaCorp, SA (en
endavant, l’oferta o l’OPS).

El 20 de setembre de 2007, la Comissió Nacional del Mercat de Valors va aprovar i registrar amb el núm. 8849
el fullet informatiu de l’OPS. L’oferta inicial fou de 657.500.000 accions de nova emissió, amb un valor nominal
d’un euro, representatives d’un 20% de participació en el capital resultant de Criteria CaixaCorp, SA després
de l’ampliació. L’oferta es va distribuir entre quatre trams:
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El 8 d’octubre de 2007, Criteria CaixaCorp, SA va fixar el preu de l’oferta en 5,25 euros per acció, i va rea-
litzar l’adjudicació de les accions als més de 360.000 nous accionistes dels trams minorista i empleats, sense
poder atendre tots els mandats de subscripció, que van ser de 735.326.581 accions per al tram minorista i
de 65.354.894 accions per al tram d’empleats. Així mateix, cal destacar la bona acollida que va tenir entre els
inversors institucionals.

Finalment, el 10 d’octubre de 2007 les accions de Criteria CaixaCorp, SA van ser admeses a cotització oficial
en el Mercat Continu borsari espanyol.

L’oferta de subscripció inicial era ampliable en 84.400.000 accions, també de nova emissió, amb un valor nomi-
nal d’un euro, si les Entitats Coordinadores Globals de l’oferta decidien exercir l’opció de subscripció del green
shoe. El 6 de novembre de 2007, aquestes entitats van exercir parcialment el seu dret subscrivint 75.519.037
accions al preu de 5,25 euros per acció.

L’elevada solvència del Grup ”la Caixa” s’ha vist reforçada per l’augment del seu Patrimoni net en 3.848 milions
d’euros com a conseqüència de l’OPS. Les principals despeses associades a l’emissió han estat les comissions
de col·locació, la campanya publicitària i els honoraris de professionals. ”la Caixa”, entitat matriu del Grup, ha
rebut 30 milions d’euros en virtut de la seva actuació com a entitat col·locadora, que s’eliminen en el procés
de consolidació comptable. De manera simètrica al registre de l’OPS, el Grup ”la Caixa” ha registrat en el seu
Patrimoni net les despeses vinculades a l’emissió, l’import de les quals, net dels ajustos de consolidació i de
l’impacte fiscal, ha estat de 66 milions d’euros.

D’altra banda, el Consell d’Administració de ”la Caixa” va acordar, dins de la política retributiva del Grup, el
lliurament gratuït de 200 accions de Criteria CaixaCorp, SA a cada un dels empleats del Grup ”la Caixa” (vegeu
Nota 38).

El conjunt d’impactes econòmics i financers vinculats a l’OPS es detalla en el quadre següent. També s’hi indiquen
els imports registrats en els epígrafs «Interessos minoritaris» (vegeu Nota 23) i «Reserves» (vegeu Nota 25), així
com el finançament que el Grup ”la Caixa” ha atorgat als seus clients per a l’adquisició d’accions de l’oferta. Els
epígrafs «Interessos minoritaris» i «Reserves» formen part del core capital, mentre que el finançament atorgat
als clients en constitueix una deducció (vegeu l’apartat «Recursos propis mínims» d’aquesta Nota).

TRAM NOMBRE D’ACCIONS PERCENTATGE DE L’OFERTA

Minorista 361.625.000 55%
Empleats del Grup ”la Caixa” 32.875.000 5%
Espanyol per a inversors qualificats 65.750.000 10%
Internacional 197.250.000 30%
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A 31 de desembre de 2007, la participació de ”la Caixa” en el capital de Criteria CaixaCorp, SA és del
78,03%. Aquesta participació era del 100% a 31 de desembre de 2006. Per tal d’enfortir la transparència
en les relacions entre Criteria CaixaCorp, SA i el seu accionista principal, ”la Caixa”, ambdues entitats van
subscriure el 19 de setembre de 2007 un Protocol Intern de Relacions, que es troba disponible per a la seva
consulta en les pàgines web de Criteria CaixaCorp, SA (www.criteriacaixacorp.es) i de la Comissió Nacional
del Mercat de Valors (www.cnmv.es). L’esmentat Protocol segueix les recomanacions del Codi Unificat de Bon
Govern, de 22 de maig de 2006, i té com a objectiu la regulació de les relacions entre ”la Caixa”, Criteria
CaixaCorp, SA, i la resta de societats dependents del Grup ”la Caixa”. En aquest sentit, estableix:

a) La delimitació de les principals àrees d’activitat de Criteria CaixaCorp, SA i de les societats que en depenen.

b) Els criteris generals per a la realització d’operacions o la prestació de serveis intragrup en condicions de
mercat.

c) Els mecanismes per a la regulació del flux d’informació entre ”la Caixa”, Criteria CaixaCorp, SA i la resta de
societats dependents del Grup ”la Caixa”, necessari per a la gestió interna del Grup i per a l’acompliment
de les obligacions envers els diversos ens reguladors.

Bases de presentació

Els comptes anuals consolidats del Grup han estat elaborats d’acord amb les Normes Internacionals d’Informa-
ció 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 modifica-
cions. En particular, el Grup ha aplicat aquelles Normes i Interpretacions adoptades per la Unió Europea que han
entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2007, entre les quals cal destacar la Norma IAS 1 («Informació que
cal revelar sobre objectius, polítiques i processos de gestió del capital») i la Norma IFRS 7 («Informació que cal
revelar sobre Instruments Financers»). Quant a les Normes i modificacions de Normes, adoptades ja per la Unió
Europea però que seran d’aplicació en propers exercicis, el Grup ha avaluat els impactes que se’n deriven i ha
decidit no exercir l’opció d’aplicació anticipada, atesa llur immaterialitat. Entre aquestes Normes cal esmentar,
donada la seva rellevància per al Grup, la Norma IFRS 8 («Segmentació de negoci», aplicable a partir de l’1 de
gener de 2009) i la Norma IAS 23 («Costos de finançament», aplicable a partir de l’1 de gener de 2009). D’al-
tra banda, al 2004 el Banc d’Espanya va publicar la Circular 4/2004, de 22 de desembre, relativa a les Normes

Detall d’impactes econòmics i financers vinculats a l’Oferta Pública
de Subscripció d’accions de Criteria CaixaCorp, SA

(Milers d’euros) PARTICIPACIÓ
D’ACCIONISTES
MINORITARIS

NOMBRE
D’ACCIONS

INTERESSOS
MINORITARIS

(Nota 23)

RESERVES
(Notes 4 i 25)

DESPESES
DE PERSONAL

(Nota 38)
TOTAL

Subscripció pública 21,80% 733.019.037 2.276.252 1.572.098 3.848.350

Lliurament
gratuït d’accions
als empleats 0,17% 5.771.000 17.921 12.377 (30.298) 0

Subtotal 21,97% 738.790.037 2.294.173 1.584.475 (30.298) 3.848.350
Despeses associades
a l’emissió (18.981) (46.879) (65.860)

Increment del
Patrimoni net
del Grup ”la Caixa” 2.275.192 1.537.596 (30.298) 3.782.490

Finançament
atorgat als clients
per a l’adquisició
d’accions, a 31 de
desembre del 2007 (35.951)

Increment dels
recursos propis
computables del
Grup ”la Caixa” 3.746.539
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d’Informació Financera Pública i Reservada i als Models d’Estats Financers de les Entitats de Crèdit, que consti-
tueix l’adaptació de les NIIF adoptades per la Unió Europea al sector de les entitats de crèdit espanyoles.

Els estats financers s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per ”la Caixa” i per la resta
d’entitats integrades en el Grup i inclouen certs ajustos i reclassificacions per tal d’homogeneïtzar els principis i
criteris seguits per les societats integrades amb els de ”la Caixa”.

A l’Annex 1 d’aquesta Memòria s’inclouen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis
en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu dels exercicis 2007 i 2006 de ”la Caixa”.

Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades

Els comptes anuals de ”la Caixa” i els consolidats del Grup ”la Caixa”, corresponents a l’exercici 2007, han estat
formulats pel Consell d’Administració en la reunió celebrada el 31 de gener de 2008. Aquests comptes anuals
i els de les societats del Grup consolidades estan pendents d’aprovació per l’Assemblea General de l’Entitat
Dominant i per les Juntes Generals d’Accionistes de les societats consolidades, respectivament. No obstant això,
el Consell d’Administració de ”la Caixa” espera que seran aprovats sense modificacions. Els comptes anuals
de ”la Caixa” i els consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a l’exercici 2006 van ésser aprovats per l’As-
semblea General celebrada el 7 de juny de 2007, i es presenten exclusivament a efectes comparatius amb la
informació referida a l’exercici 2007.

En l’elaboració dels estats financers, s’han utilitzat judicis i estimacions realitzats per l’Alta Direcció de ”la Caixa”
i de les entitats consolidades, que 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 i el patrimoni i resultats de les societats integrades pel mètode de la participació.
Les estimacions afecten tant els imports registrats en el balanç com en el compte de pèrdues i guanys de l’exer-
cici. Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible, és possible
que esdeveniments futurs obliguin a modificar-les en propers exercicis, la qual cosa es faria de forma prospec-
tiva, reconeixent els efectes del canvi d’estimació en el balanç i compte de pèrdues i guanys consolidat.

Els criteris comptables establerts per les NIIF són, en general, compatibles amb els establerts per la Circular
4/2004 del Banc d’Espanya i figuren descrits en la Nota 2. No s’ha aplicat cap criteri que suposi una diferència
respecte d’aquests i que tingui un impacte material.

Comparació de la informació i variacions del perímetre de consolidació

Les Normes Internacionals d’Informació Financera requereixen que la informació presentada en els comptes
anuals consolidats sigui homogènia. En l’exercici 2007 no s’ha produït cap modificació rellevant de la normativa
comptable aplicable que afecti la comparació de la informació entre exercicis.

Pel que fa a les variacions del perímetre de consolidació cal destacar que durant l’exercici 2006 es va produir la
sortida del Grup CaixaBank-France amb efectes des de l’1 de gener, del Grup Inmobiliaria Colonial des de l’1
de juliol i del Grup Crèdit Andorrà des de l’1 d’octubre.

D’altra banda, la participació que el Grup ”la Caixa” manté en Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
es troba valorada pel mètode de la participació, ja que el Grup aplica aquest mètode, de forma general, a les
entitats que controla de forma conjunta (vegeu Nota 2.1 i Annex 3).

Tot seguit es mostra l’estimació de les variacions més significatives en el balanç i en el compte de resultats
adjunts que es produirien en cas que, a 31 de desembre de 2007, el Grup hagués aplicat a aquesta participació
el mètode d’integració proporcional (vegeu Nota 2.1):

• Total actiu/passiu: (+) 1.071.569 milers d’euros.

• Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers: (+) 566.195 milers d’euros.
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Les dades anteriors s’han obtingut a partir de la darrera informació pública disponible de la companyia (juny i
setembre de 2007).

Participacions en el capital d’entitats de crèdit

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol, a continuació es detallen les participa-
cions iguals o superiors al 5% del capital o dels drets de vot en una entitat de crèdit que el Grup ”la Caixa”
ostenta en els exercicis 2007 i 2006. Les participacions en entitats de crèdit que són societats dependents del
Grup ”la Caixa” es detallen en l’Annex 2.

Participacions en el capital d’entitats de crèdit

ENTITATS DE CRÈDIT

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ

2007 2006

Banco BPI, SA 25,02% 25,00%
Boursorama, SA 20,44% 19,74%
The Bank of East Asia, LTD 8,89% –

D’altra banda, a 31 de desembre de 2007 i 2006, no hi ha cap entitat de crèdit espanyola o estrangera, o grup
en què s’integri una entitat de crèdit, que tingui una participació igual o superior al 5% del capital o dels drets
de vot d’alguna de les entitats de crèdit que són societats dependents del Grup ”la Caixa”.

Recursos propis mínims

La Circular 5/1993 de 26 de març, del Banc d’Espanya, estableix les normes per a la determinació del volum de
recursos propis que han de mantenir els grups consolidables d’entitats de crèdit, i defineix les partides del balanç
consolidat que constitueixen els recursos propis computables. Aquests darrers es classifiquen en dos grups:

• Recursos propis bàsics, que inclouen el capital –fons de dotació en el cas de les caixes d’estalvis–, les reserves, els
resultats de l’exercici corrent destinats a l’increment de reserves, els interessos minoritaris i les participacions pre-
ferents. Constitueixen una deducció dels recursos propis bàsics, entre d’altres, el fons de comerç (vegeu Nota 2.1)
i el finançament atorgat als clients per a l’adquisició de valors computables, per part de l’entitat finançadora,
com a recursos propis (vegeu apartat «Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA» d’aquesta Nota).

D’altra banda, el conjunt de recursos propis bàsics net de les participacions preferents es coneix, internacio-
nalment, com a core capital, el qual constitueix la magnitud fonamental per a l’avaluació de la solvència
d’una entitat.

• Recursos propis de segona categoria, entre els quals cal assenyalar les reserves de revaloració d’actius, el 45%
dels imports bruts de les plusvàlues en instruments de capital comptabilitzats com a actius financers dispo-
nibles per a la venda, la cobertura genèrica corresponent al risc d’insolvència dels clients, i el finançament
subordinat. A nivell internacional, aquest conjunt de recursos propis s’anomena Tier 2.

El conjunt de recursos propis de segona categoria no pot superar l’import total dels recursos propis bàsics.
D’altra banda, la computabilitat de la cobertura genèrica i del finançament subordinat es troba sotmesa a
limitacions quantitatives i qualitatives.

Cal esmentar, també, que les participacions significatives en entitats financeres no consolidades i en entitats
asseguradores, així com els excessos de participacions qualificades en altres entitats, constitueixen una deducció
dels recursos propis computables.

La mesura de la quantia mínima exigible dels recursos propis i la determinació del volum de recursos propis
computables es duu a terme a partir dels estats financers reservats dels grups consolidables d’entitats de crèdit,
en els quals hom aplica el mètode d’integració global exclusivament a les entitats financeres consolidables per
la seva activitat.
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La Circular 5/1993 regula els procediments de càlcul de la necessitat de capital per a la cobertura dels següents
riscs, inherents a l’activitat bancària.

• Risc de crèdit vinculat a les partides actives del balanç, als compromisos i passius contingents i a les operacions
instrumentades mitjançant derivats financers.

• Risc de canvi vinculat a la posició global neta en divises.

• Risc de preu de mercaderies i risc de mercat vinculat a la cartera de negociació.

A partir dels procediments que la Circular 5/1993 regula per a la mesura dels riscs suara esmentats, les entitats
de crèdit calculen la magnitud «actius ponderats per risc». L’import mínim de recursos propis computables que
les entitats de crèdit estan obligades a mantenir tothora es troba establert en el 8% dels actius ponderats per
risc. Paral·lelament, hom defineix el coeficient de solvència com el quocient entre els recursos propis computa-
bles i els actius ponderats per risc, de manera que les entitats de crèdit han de disposar sempre d’un coeficient
de solvència superior al 8%.

Des del 13 de desembre de 2007, el Grup ”la Caixa” ha estat autoritzat pel Banc d’Espanya per a utilitzar un
model, elaborat pel Grup tot emprant la seva metodologia interna, en la mesura del risc de preu de la cartera
de negociació, de posicions de mercaderies i de risc de canvi i or, als efectes del càlcul de les exigències de
recursos propis.

La Circular 5/1993 constitueix el desenvolupament, en l’àmbit de les entitats de crèdit, de la legislació sobre
recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres recollida en la Llei 13/1992, de l’1 de
juny; en el Reial Decret 1343/1992, del 6 de novembre; i en l’Ordre Ministerial del 30 de desembre del 1992.

També constitueix el desenvolupament, en l’àmbit de les entitats de crèdit, de la legislació sobre supervisió dels
conglomerats financers, recollida en la Llei 5/2005, del 22 d’abril, i en el Reial Decret 1332/2005, de l’11 de
novembre. En aquest sentit, el Banc d’Espanya va comunicar en el seu moment que el Grup ”la Caixa” tenia
la consideració de Conglomerat Financer, atès que hi concorrien les circumstàncies establertes en els articles 2
i 3 de l’esmentada Llei 5/2005, del 22 d’abril. Les obligacions formals de comunicació d’activitats al supervisor,
per part d’un conglomerat financer, varien, pel que fa al seu nivell de detall, segons la importància relativa que
presenti el negoci assegurador en relació amb el negoci total desenvolupat pel conglomerat. Quant a aquesta
qüestió, el Banc d’Espanya ha determinat que el Conglomerat Financer ”la Caixa” es trobi sotmès a les obliga-
cions formals de comunicació bàsiques.

Aquest conjunt normatiu experimentarà, properament, una modificació profunda, com a conseqüència de la
incorporació a l’ordenament jurídic europeu i espanyol del Nou Acord de Capital de Basilea de 2004. En aquest
sentit, la Llei 36/2007, de 16 de novembre, per la qual es modifica la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coefici-
ents d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers i altres normes del sistema
financer, representa la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2006/48/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i al seu exerci-
ci. Aquesta Directiva, conjuntament amb la 2006/49/CE, sobre l’adequació del capital de les empreses d’inversió
i de les entitats de crèdit, incorpora el Nou Acord de Capital de Basilea al dret de la Unió Europea. En concret,
aquestes normes fonamenten la determinació de la solvència de les entitats de crèdit damunt tres pilars:

• Pilar I: Exigències mínimes de capital.

• Pilar II: Revisió del Supervisor.

• Pilar III: Informació al mercat.

El nou marc legal per a la mesura i el control de la solvència té com a objectiu la convergència entre les exigèn-
cies de capital i els riscs efectivament assumits per les entitats (perfil de riscs).

Tot seguit es detalla la situació de solvència del Grup ”la Caixa”, calculada d’acord amb els procediments esta-
blerts en la Circular 5/1993. Cal destacar que els fons procedents de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions
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de Criteria CaixaCorp, SA (vegeu l’apartat «Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA» d’aquesta Nota)
han incrementat, de forma significativa, el core capital del Grup.

(Milers d’euros) 2007 2006

IMPORT EN % IMPORT EN %

Core capital 13.678 8,0% 8.995 6,2%
Recursos propis bàsics (Tier 1) 16.678 9,8% 11.995 8,3%
Recursos propis totals (1) 20.652 12,1% 16.459 11,3%
Recursos propis exigibles (2) 13.634 8,0% 11.611 8,0%
Superàvit de recursos propis 7.018 4,1% 4.848 3,3%

(1) L’estimació efectuada en l’exercici 2006 de la ràtio de «Recursos propis totals» va ser de l’11,5%.
(2) Per a l’exercici 2007, les xifres indicades són la millor estimació disponible en el moment de la formulació dels comptes anuals i no se n’espera

cap variació significativa.

Coeficient de Reserves Mínimes

D’acord amb la circular monetària 1/1998, de 29 de setembre, amb efecte 1 de gener de 1999, va quedar
derogat el coeficient de caixa desenal, essent substituït l’esmentat coeficient de caixa pel coeficient de reserves
mínimes.

A 31 de desembre de 2007 i 2006, així com al llarg del exercicis 2007 i 2006, ”la Caixa” complia amb els
mínims exigits, per a aquest coeficient, per la normativa espanyola aplicable.

Fons de Garantia de Dipòsits

”la Caixa” realitza aportacions anuals al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d’Estalvis, que és l’entitat que té
per objecte garantir els dipòsits en diners i en valors constituïts a les caixes d’estalvis. Als exercicis 2007 i 2006,
les aportacions han estat del 0,4 per mil de la base de càlcul, integrada pels dipòsits garantits més el 5% del
valor de mercat dels dipòsits de valors garantits. Els imports meritats es registren en el capítol «Altres càrregues
d’explotació» del compte de pèrdues i guanys consolidat (vegeu Nota 40).

Fets posteriors al tancament

Entre l’1 de gener de 2008 i la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, no s’ha produït cap
fet que els afecti de manera significativa.

El 27 de desembre de 2007, la Comissió Nacional del Mercat de Valors va autoritzar l’Oferta Pública d’Adqui-
sició formulada per Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, Suez Environnement, SA, Suez
Environnement España, SLU i Criteria CaixaCorp, SA (Oferents), sobre les accions no controlades pels Oferents,
representatives del 43,54% del capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. El període d’ac-
ceptació de l’Oferta per part dels accionistes minoritaris va concloure el 16 de gener de 2008 amb l’adhesió
d’un 33,55% del capital social. Conseqüentment, els Oferents han passat a controlar un 90,01% del capital
social. En particular, el Grup ”la Caixa” desembossarà a través de Criteria CaixaCorp, SA 680 milions d’euros i
assolirà una participació del 44,11% en el capital de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.

2. Principis i polítiques comptables i criteris de valoració aplicats

En l’elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup ”la Caixa” corresponents a l’exercici 2007, s’han
aplicat els principis i polítiques comptables, i criteris de valoració següents:
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2.1. Combinacions de negocis i principis de consolidació

Les normes comptables defineixen les combinacions de negocis com la unió de dues entitats o més en una
única entitat o grup d’entitats. Hom anomena «entitat adquirent» aquella que, a la data d’adquisició, assoleix
el control d’una altra entitat. A partir d’aquesta data, l’entitat adquirent registrarà en els seus estats financers
o, si s’escau, en els seus estats consolidats, els actius, passius i passius contingents de l’adquirida valorats pel
seu valor raonable. A més, l’entitat adquirent ha de comparar el cost de les combinacions de negocis amb el
percentatge adquirit del valor raonable dels actius, passius, i passius contingents de l’entitat adquirida. En cas
que la diferència sigui positiva, l’entitat adquirent reconeixerà un fons de comerç en el seu actiu; en cas que la
diferència sigui negativa, reconeixerà un ingrés.

Entitats dependents

Es consideren entitats dependents aquelles amb les quals ”la Caixa” constitueix una unitat de decisió pel fet
que posseeix directament o indirectament el 50% o més dels drets de vot o, si aquest percentatge és inferior,
manté acords amb d’altres accionistes d’aquestes societats que li atorguen la majoria dels drets de vot. Així
mateix, també tenen la consideració d’entitats dependents les anomenades «entitats de propòsit especial». En
l’Annex 2 d’aquesta Memòria, es facilita informació significativa sobre aquestes societats.

El Grup ”la Caixa” considera dependents la societat Caixa Inversiones 1, SICAV, SA, en què participa en un
16,10%, ja que disposa de la majoria en el seu Consell d’Administració, i aquells fons de titulització constituïts
a partir de l’1 de gener de 2004 en què ”la Caixa” retingui els riscs inherents a llurs actius.

Totes les societats del Grup ”la Caixa” amb una participació superior al 50% tenen la consideració d’entitats
dependents. N’és una excepció Repinves, SA, participada pel Grup ”la Caixa” en un 67,60%, que té la conside-
ració d’entitat multigrup en haver-hi un pacte d’accionistes que determina que les decisions s’han de prendre de
forma conjunta. Repinves, SA és una societat de cartera que manté una participació en Repsol-YPF, SA del 5%,
de la qual al Grup ”la Caixa” correspon el 3,39%. En l’exercici 2006, CaiFor, SA, societat holding participada
al 50% pel Grup ”la Caixa” i el Grup Fortis, era una societat multigrup a través de la qual es desenvolupava
de forma conjunta el negoci assegurador comercialitzat per la xarxa d’oficines del Grup ”la Caixa”. CaiFor, SA
participava en el 80% del capital social de VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, mentre que el Grup ”la Caixa”
participava directament en l’altre 20%. Malgrat que la participació econòmica del Grup ”la Caixa” a VidaCaixa, SA
de Seguros y Reaseguros era del 60%, la majoria en el Consell d’Administració d’aquesta entitat corresponia
a CaiFor, SA. En conseqüència, VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, es considerava una entitat multigrup.
En l’exercici 2007, el Grup ”la Caixa” ha assolit el 100% del capital social de CaiFor, SA, i conseqüentment
també de VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, que ha passat a tenir la consideració d’entitat dependent
(vegeu Nota 5).

Els comptes anuals de les entitats dependents es consoliden, sense excepcions per raons d’activitat, amb els
de ”la Caixa” mitjançant l’aplicació del mètode d’integració global, que consisteix en l’agregació dels actius,
passius i patrimoni net, ingressos i despeses, de naturalesa similar, que figuren en els seus comptes anuals
individuals. El valor en llibres de les participacions, directes i indirectes, en el capital de les entitats dependents
s’elimina amb la fracció del patrimoni net de les entitats dependents que aquelles representin. La resta de saldos
i transaccions entre les societats consolidades s’elimina en el procés de consolidació.

La participació de tercers en el patrimoni del Grup ”la Caixa” i en els resultats de l’exercici es presenta en els
capítols «Interessos minoritaris» del balanç consolidat i «Resultat atribuït a la minoria» del compte de pèrdues
i guanys consolidat, respectivament (vegeu Nota 23).

La consolidació dels resultats de les societats dependents adquirides en l’exercici es realitza per l’import del resul-
tat generat des de la data d’adquisició. En el cas de les societats dependents que deixen de ser-ho, els resultats
s’incorporen fins a la data en què deixa de ser entitat dependent del Grup.

La Nota 5 facilita informació sobre les adquisicions i vendes d’entitats dependents més significatives dels exer-
cicis 2007 i 2006.
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Entitats multigrup

El Grup ”la Caixa” qualifica com a entitats multigrup aquelles que no són dependents i que, per un acord
contractual, controla conjuntament amb altres accionistes.

D’acord amb la NIC 31, a 31 de desembre de 2007 el Grup ”la Caixa” aplica de forma general el mètode de
la participació a les entitats que controla de forma conjunta (vegeu l’apartat «Entitats associades» d’aquesta
mateixa Nota). Com a cas particular, a les societats que la seva activitat és la tinença d’altres societats s’aplica el
mètode d’integració proporcional, que comporta que els saldos del balanç i del compte de pèrdues i guanys de
les entitats multigrup, i les eliminacions que corresponguin, s’agreguen als estats financers consolidats només
per la proporció que representa la participació del Grup ”la Caixa” en el seu capital.

L’Annex 3 d’aquesta Memòria facilita informació rellevant sobre aquestes societats. La Nota 5 informa de les
adquisicions i vendes d’entitats multigrup més significatives dels exercicis 2007 i 2006.

Entitats associades

Són entitats sobre les quals ”la Caixa”, directament o indirecta, té una influència significativa i no són entitats
dependents o multigrup. La influència significativa s’evidencia, en la majoria dels casos, per una participació del
Grup ”la Caixa” igual o superior al 20% dels drets de vot de l’entitat participada.

Excepcionalment, no tenen la consideració d’entitats associades aquelles societats en què es mantenen drets de vot
a l’entitat participada superiors al 20%, però que formen part de l’activitat de capital risc del Grup ”la Caixa”.

Així mateix, no té la consideració d’entitat associada al Grup ”la Caixa” cap entitat en què els drets de vot
siguin inferiors al 20%.

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren mitjançant el «mètode de la participació»,
és a dir, per la fracció del seu net patrimonial que representa la participació del Grup en el seu capital, un
cop considerats els dividends percebuts i d’altres eliminacions patrimonials. En el cas de transaccions amb una
entitat associada, les pèrdues i guanys corresponents s’eliminen en el percentatge de participació del Grup en
el seu capital.

En l’Annex 4 d’aquesta Memòria es facilita informació rellevant sobre aquestes entitats. La Nota 5 informa de
les adquisicions i vendes d’entitats associades més significatives dels exercicis 2007 i 2006.

2.2. Instruments financers

Registre inicial

Els instruments financers es registren inicialment al balanç consolidat quan el Grup es converteix en part del con-
tracte que els origina, d’acord amb les condicions del mateix. Els crèdits i els dipòsits, actius i passius financers
més habituals, es registren des de la data en què sorgeix el dret legal a rebre o l’obligació legal de pagar, respec-
tivament, efectiu. Els derivats financers, amb caràcter general, es registren en la data de la seva contractació.

Pel que fa a les operacions de compravenda d’actius financers instrumentades mitjançant contractes conven-
cionals, i que no poden liquidar-se per diferències, es registren des de la data en què els beneficis, riscs, drets i
deures inherents a tot propietari siguin de la part compradora. La data esmentada, en funció del tipus d’actiu
financer comprat o venut, pot ser la de contractació o la de liquidació o entrega. En particular, les operacions
realitzades en el mercat de divises de comptat es registren en la data de liquidació; les operacions realitzades
amb instruments de capital negociats en mercats secundaris de valors espanyols es registren en la data de
contractació, i les operacions realitzades amb instruments de deute negociats en mercats secundaris de valors
espanyols es registren en la data de liquidació.
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Baixa dels instruments financers

Un actiu financer es dóna totalment o parcial de baixa en el balanç quan expiren els drets contractuals sobre
els fluxos d’efectiu que genera o quan es transfereix. La transferència de l’actiu ha de comportar la trans-
missió substancial dels seus riscs i beneficis o la transmissió del seu control, en aquells casos en què no hi ha
transmissió d’aquells (vegeu Nota 2.6).

D’altra banda, un passiu financer es dóna totalment o parcial de baixa del balanç quan s’han extingit les obli-
gacions que genera o quan s’adquireix pel Grup.

Valor raonable i cost amortitzat

En el seu registre inicial al balanç, tots els instruments financers es registren pel seu valor raonable que, si no hi
ha evidència en contra, és el preu de la transacció. Després, en una data determinada, el valor raonable d’un
instrument financer correspon a l’import pel qual podria ser entregat, si es tracta d’un actiu, o liquidat, si es
tracta d’un passiu, en una transacció realitzada entre parts interessades, informades en la matèria, que actuessin
en condicions d’independència mútua. La referència més objectiva i habitual del valor raonable d’un instrument
financer és el preu que es pagaria per ell en un mercat organitzat, transparent i profund («preu de cotització»
o «preu de mercat»).

Quan no existeix preu de mercat per a un determinat instrument financer, es recorre per tal d’estimar el seu
valor raonable a l’establert en transaccions recents d’instruments anàlegs i, si no n’hi ha, a models de valoració
suficientment contrastats per la comunitat financera internacional, tot considerant les peculiaritats específiques
de l’instrument a valorar i, molt especialment, els diferents tipus de riscs que l’instrument porta associats. La
majoria d’instruments financers, excepte els derivats OTC, estan valorats d’acord amb cotitzacions de mercats
actius.

El valor raonable dels derivats financers negociats en mercats organitzats, transparents i profunds inclosos en
la cartera de negociació, s’assimila a la seva cotització diària i si, per raons excepcionals, no es pot establir la
seva cotització en una data determinada, es recorre, per tal de valorar-los, a mètodes similars als utilitzats per
valorar els derivats no negociats en mercats organitzats.

El valor raonable dels derivats no negociats en mercats organitzats o negociats en mercats organitzats poc
profunds o transparents es determina mitjançant la utilització de mètodes reconeguts pels mercats financers,
com ara el «valor actual net» (VAN) o els models de determinació de preus d’opcions.

No obstant això, per a determinats actius i passius financers, el criteri de reconeixement al balanç és el de cost
amortitzat. Aquest criteri s’aplica als actius financers inclosos en els capítols de «Inversions creditícies» i «Car-
tera d’inversió a venciment» i, pel que fa als passius financers, als registrats com a «Passius financers a cost
amortitzat».

Per cost amortitzat s’entén el cost d’adquisició d’un actiu o passiu financer corregit (en més o en menys, segons
el cas) pels reembossaments de principal i la part imputada sistemàticament al compte de pèrdues i guanys,
mitjançant la utilització del tipus d’interès efectiu, de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de
reembossament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més a més, les correc-
cions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.

El tipus d’interès efectiu és el tipus d’actualització que iguala exactament el valor inicial d’un instrument finan-
cer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes durant la seva vida romanent. Per als
instruments financers a tipus d’interès fix, el tipus d’interès efectiu coincideix amb el tipus d’interès contractual
establert en el moment de la seva adquisició, ajustat si s’escau per les primes i descomptes inicials, les comis-
sions que per la seva naturalesa siguin assimilables a un tipus d’interès i els costos de transacció. En els instru-
ments financers a tipus d’interès variable, el tipus d’interès efectiu coincideix amb la taxa de rendiment vigent
per a tots els conceptes fins a la primera revisió del tipus d’interès de referència que pugui tenir lloc.
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Com ja s’ha indicat anteriorment, determinats actius i passius es registren en el balanç pel seu valor raonable,
com ara els inclosos en les carteres de negociació o els disponibles per a la venda. D’altres, com els inclosos en
els capítols «Inversions creditícies» o «Passius financers a cost amortitzat» es registren pel seu cost amortitzat
segons es defineix en aquesta mateixa Nota.

Part dels actius i passius continguts en aquests capítols estan inclosos en alguna de les macrocobertures o
microcobertures de valor raonable gestionades per les societats del Grup ”la Caixa” i per tant figuren de fet,
en el balanç de situació, pel seu valor raonable corresponent al risc cobert.

La majoria de la resta d’actius i alguns passius són a tipus variable amb revisió anual del tipus d’interès aplica-
ble; per tant, el valor raonable d’aquests actius com a conseqüència exclusivament dels moviments dels tipus
d’interès de mercat no serà significativament diferent del registrat en el balanç.

La resta d’actius i passius són a tipus fix; d’aquests, una part significativa té venciment residual inferior a un any
i per tant, a l’igual del cas anterior, el seu valor raonable com a conseqüència exclusivament dels moviments
dels tipus d’interès de mercat no és significativament diferent del registrat en el balanç.

Els imports dels actius i passius que no s’inclouen en un dels paràgrafs anteriors, és a dir, els que són a tipus fix amb
venciment residual superior a un any i no coberts, són poc significatius en relació amb el total de cada capítol, i per
tant el Grup considera que la variació del seu valor raonable, com a conseqüència exclusivament dels moviments
dels tipus d’interès de mercat, no tindrà un impacte significatiu en la situació patrimonial de l’Entitat.

Pel que fa al valor raonable dels actius classificats a «Actiu material», en la Nota 16, s’informa del seu valor i
del mètode utilitzat per a la seva determinació.

Classificació i valoració dels actius i passius financers

Els instruments financers no integrats en les categories que s’esmenten a continuació figuren registrats en algun
dels següents capítols del balanç de situació adjunt: «Caixa i dipòsits en bancs centrals», «Derivats de cober-
tura», «Participacions» i «Capital amb naturalesa de passiu financer». Addicionalment, la resta d’instruments
financers es presenten en el balanç consolidat d’acord amb les categories següents:

Cartera de negociació: Aquest capítol està integrat pels actius i passius financers classificats com a cartera de
negociació que es registren a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

Es consideren actius/passius financers inclosos en la cartera de negociació aquells adquirits/emesos amb la
intenció de realitzar-los a curt termini o que formen part d’una cartera d’instruments financers, identificats i
gestionats conjuntament, per a la qual hi ha evidència d’actuacions recents per a obtenir guanys a curt termi-
ni. També es consideren cartera de negociació, les posicions curtes de valors com a conseqüència de vendes
d’actius adquirits temporalment amb pacte de retrocessió no opcional o de valors rebuts en préstec. Per últim,
es consideren de negociació els derivats actius i passius que no han estat designats com a instruments de
cobertura.

Els instruments financers classificats com a cartera de negociació es valoren inicialment pel seu valor raonable i,
posteriorment, les variacions que es produeixin en el valor raonable es registren amb contrapartida en l’epígraf
«Resultats d’operacions financeres – Cartera de negociació» del compte de pèrdues i guanys, a excepció de les
variacions en el valor raonable degudes als rendiments meritats per l’instrument financer, diferent dels derivats
de negociació, que es registren en els capítols «Interessos i rendiments assimilats», «Interessos i càrregues assi-
milades» o «Rendiments d’instruments de capital», atenent a la seva naturalesa.

Altres actius i passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: En aquesta categoria
s’inclouen aquells instruments financers que, no formant part de la cartera de negociació, tenen la naturalesa
d’actius o passius financers híbrids i s’han de valorar íntegrament pel seu valor raonable quan no sigui possible
segregar el contracte principal i el derivat implícit, així com els actius financers que es gestionen conjuntament
amb passius per contractes d’assegurances valorats a valor raonable, o amb derivats financers amb la finalitat
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de reduir l’exposició a variacions en el valor raonable, o es gestionen conjuntament amb passius financers i
derivats amb la finalitat de reduir l’exposició global al risc de tipus d’interès. Els instruments financers d’aquesta
categoria hauran d’estar sotmesos, permanentment, a un sistema de medició, gestió i control de riscs i resultats,
integrat i consistent, que permeti comprovar que el risc es redueix efectivament.

Entre els passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys s’inclouen les assegurances de vida
vinculades amb fons d’inversió, que no exposin l’emissor del contracte a un risc d’assegurança significatiu, quan
els actius financers amb què es troben relacionats també es valorin a valor raonable amb canvis en pèrdues i
guanys.

Les valoracions inicial i posterior i la imputació a resultats d’aquests actius i passius financers a valor raonable
amb canvis en pèrdues i guanys es farà amb els mateixos criteris que els de la cartera de negociació.

Cartera d’inversió a venciment: Inclou els valors representatius de deute amb venciment fix i fluxos d’efectiu
d’import determinat o determinable, que el Grup té la intenció i la capacitat de conservar en cartera fins a la data
del seu venciment. Inicialment, es valoren pel seu valor raonable, ajustat per l’import dels costos de transacció
que siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, els quals s’imputen al compte de pèrdues
i guanys pel mètode del tipus d’interès efectiu. Posteriorment, es valoren a cost amortitzat, d’acord amb allò
descrit anteriorment en aquesta mateixa Nota.

Els rendiments meritats pels valors es registren en el capítol «Interessos i rendiments assimilats» del compte de
pèrdues i guanys i es calculen pel mètode del tipus d’interès efectiu. Les diferències de canvi dels valors deno-
minats en divisa diferent a l’euro es registren segons es descriu en la Nota 2.4. Les pèrdues per deteriorament,
si n’hi ha, es registren d’acord amb allò que s’indica en la Nota 2.7.

Inversions creditícies: Aquest capítol inclou el finançament atorgat a tercers amb origen en les activitats típiques
de crèdit i préstec realitzades per les entitats consolidades, els deutes contrets amb elles per part dels compradors
de béns i pels usuaris dels serveis que presten i pels valors representatius de deute no cotitzats o que cotitzen en
mercats que no són prou actius. Els actius, inicialment, es valoren pel seu valor raonable, ajustat per l’import de
les comissions i dels costos de transacció que siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, els
quals s’imputen al compte de pèrdues i guanys pel mètode del tipus d’interès efectiu fins al seu venciment. Poste-
riorment, es valoren a cost amortitzat, d’acord amb allò descrit anteriorment en aquesta mateixa Nota.

Els actius adquirits a descompte es comptabilitzen per l’efectiu desembossat. La diferència entre el valor de
reembossament i l’efectiu desembossat es reconeix com a ingressos financers al compte de pèrdues i guanys
durant el període que resta fins al venciment.

Els rendiments meritats per aquestes operacions es registren en el capítol «Interessos i rendiments assimilats»
del compte de pèrdues i guanys i es calculen pel mètode del tipus d’interès efectiu. Les diferències de canvi dels
valors denominats en divisa diferent a l’euro es registren segons es descriu en la Nota 2.4. Les pèrdues per dete-
riorament, si n’hi ha, es registren d’acord amb allò que s’indica en la Nota 2.7. Finalment, les variacions produïdes
en el valor raonable dels actius financers coberts en operacions de cobertura de valor raonable es valoren segons
descriu la Nota 2.3.

Actius financers disponibles per a la venda: Aquest capítol del balanç inclou els valors representatius de
deute que no es consideren cartera de negociació, ni cartera d’inversió a venciment ni tampoc cartera d’inver-
sions creditícies, com també els instruments de capital emesos per entitats diferents de les associades, sempre
que els esmentats instruments no hagin estat considerats com a cartera de negociació.

Pel que fa als instruments representatius de deute, es valoren sempre pel seu valor raonable, ajustats per
l’import dels costos de transacció que siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, els quals
s’imputen al compte de pèrdues i guanys consolidat pel mètode del tipus d’interès efectiu fins al seu venciment.
Els instruments de capital, quan no sigui suficientment objectiva la determinació del valor raonable, es valoren
pel seu cost net del possible deteriorament.
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Els canvis que es produeixin en el valor raonable dels actius financers des del moment de la seva adquisició es comp-
tabilitzen, nets del seu impacte fiscal, amb contrapartida en l’epígraf «Patrimoni net. Ajustos per valoració – Actius
financers disponibles per a la venda», fins al moment en què es produeix la baixa de l’actiu financer. En aquest
moment, el saldo registrat al patrimoni net es porta al compte de pèrdues i guanys, en el capítol «Resultat
d’operacions financeres».

Els rendiments meritats pels valors, en forma d’interessos o dividends, es registren en els capítols «Interessos i
rendiments assimilats» (calculats en aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu) i «Rendiments d’instruments
de capital» del compte de pèrdues i guanys, respectivament. Les pèrdues per deteriorament, si n’hi ha, es registren
d’acord amb allò que s’indica en la Nota 2.7. Finalment, les variacions produïdes en el valor raonable dels actius
financers coberts en operacions de cobertura de valor raonable es valoren segons descriu la Nota 2.3.

Passius financers a cost amortitzat: Aquest capítol recull els passius financers que no s’han classificat com
a cartera de negociació o com a altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. Els
saldos que s’hi registren responen a l’activitat típica de captació de fons de les entitats de crèdit, independent-
ment de la seva forma d’instrumentalització i el seu termini de venciment.

Inicialment, es valoren pel seu valor raonable, ajustat per l’import dels costos de transacció que siguin directa-
ment atribuïbles a l’emissió del passiu financer, els quals s’imputen al compte de pèrdues i guanys pel mètode
del tipus d’interès efectiu fins al seu venciment. Posteriorment, es valoren a cost amortitzat, d’acord amb el
descrit anteriorment en aquesta mateixa Nota.

Els rendiments meritats pels passius financers a cost amortitzat es registren en el capítol «Interessos i càrregues
assimilades» del compte de pèrdues i guanys. Les diferències de canvi dels passius denominats en divisa diferent
a l’euro es registren segons es descriu en la Nota 2.4. Les variacions produïdes en el valor raonable dels passius
financers coberts en operacions de cobertura de valor raonable es valoren segons descriu la Nota 2.3.

2.3. Instruments derivats i cobertures

El Grup ”la Caixa” utilitza derivats financers com a eina de gestió dels riscs financers (vegeu Nota 3). Quan
aquestes operacions compleixen determinats requeriments, es consideren com «de cobertura».

Quan el Grup designa una operació com de cobertura, ho fa des del moment inicial de les operacions o dels
instruments inclosos en l’esmentada cobertura, i documenta l’operació de manera adequada d’acord amb la
normativa vigent. En la documentació d’aquestes operacions de cobertura s’identifiquen correctament l’instru-
ment o instruments coberts i l’instrument o instruments de cobertura, a més a més de la naturalesa del risc que
es pretén cobrir, així com els criteris o mètodes seguits pel Grup per valorar l’eficàcia de la cobertura al llarg de
tota la durada de la mateixa, atenent al risc que s’intenta cobrir.

El Grup considera com a operacions de cobertura aquelles que són altament eficaces. Una cobertura es conside-
ra altament eficaç si durant el termini previst de durada de la mateixa les variacions que es produeixin en el valor
raonable o en els fluxos d’efectiu atribuïts al risc cobert en l’operació de cobertura són compensats en la seva
pràctica totalitat per les variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu, segons el cas, de l’instrument
o dels instruments de cobertura.

Per mesurar l’efectivitat de les operacions de cobertura, el Grup analitza si des de l’inici i fins al final del termini
definit per l’operació de cobertura, es pot esperar, de manera prospectiva, que els canvis en el valor raonable
o en els fluxos d’efectiu de la partida coberta que siguin atribuïbles al risc cobert siguin compensats quasi en
tota la seva totalitat pels canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu, segons el cas, de l’instrument o
instruments de cobertura i que, retrospectivament, els resultats de la cobertura hagin oscil·lat dins d’un rang de
variació del 80% al 125% respecte al resultat de la partida coberta.



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 27

Les operacions de cobertura realitzades pel Grup es classifiquen en dues categories:

• Cobertures de valor raonable, que cobreixen l’exposició a la variació en el valor raonable d’actius i passius finan-
cers o de compromisos en ferm no reconeguts encara, o d’una porció identificada dels esmentats actius, passius
o compromisos en ferm, atribuïble a un risc en particular i sempre que afectin el compte de pèrdues i guanys.

• Cobertures de fluxos d’efectiu, que cobreixen la variació dels fluxos d’efectiu que s’atribueixen a un risc par-
ticular associat a un actiu o passiu financer o una transacció prevista altament probable, sempre que pugui
afectar el compte de pèrdues i guanys.

Pel que fa referència específicament als instruments financers designats com a partides cobertes i de cobertura
comptable, les diferències de valoració es registren segons els següents criteris:

• En les cobertures de valor raonable, les diferències produïdes tant en els elements de cobertura com en
els elements coberts –pel que fa al tipus de risc cobert–, es reconeixen directament al compte de pèrdues i
guanys.

• En les cobertures de fluxos d’efectiu, les diferències de valoració sorgides en la part de cobertura eficaç dels
elements de cobertura es registren transitòriament en l’epígraf «Patrimoni net. Ajustos per valoració – Cober-
tures dels fluxos d’efectiu» i no es reconeixen com a resultats fins que les pèrdues o guanys de l’element
cobert es registren com a resultats o fins a la data de venciment de l’element cobert o en determinades
situacions d’interrupció de la cobertura. El resultat del derivat es registra en el mateix epígraf del compte de
pèrdues i guanys en què ho fa el resultat de l’element cobert. Els instruments financers coberts en aquest tipus
d’operacions de cobertura es registren d’acord amb els criteris explicats en la Nota 2.2, sense cap modificació
pel fet de ser considerats instruments coberts.

Les diferències en la valoració de l’instrument de cobertura corresponents a la part ineficaç, es registren direc-
tament en el capítol «Resultats d’operacions financeres» del compte de pèrdues i guanys.

El Grup interromp la comptabilització de les operacions de cobertura quan l’instrument de cobertura venç o es
ven, quan l’operació de cobertura deixa de complir els requisits per ser considerada com a tal o, per últim, quan
es procedeix a revocar la consideració de l’operació com de cobertura.

D’altra banda, el Grup cobreix el risc de tipus d’interès d’un determinat import d’actius o passius financers,
sensibles al tipus d’interès, que formen part del conjunt d’instruments de la cartera però que no es troben
identificats com a instruments concrets. Aquestes cobertures, que s’anomenen macrocobertures, poden ser de
valor raonable o de fluxos d’efectiu (vegeu Nota 3.2.1). En les macrocobertures de valor raonable les diferències
de valoració dels elements coberts, atribuïbles al risc de tipus d’interès, es registren directament al compte de
pèrdues i guanys amb contrapartida en els capítols «Ajustos a actius financers per macrocobertures» o «Ajus-
tos a passius financers per macrocobertures», en funció de la naturalesa de l’element cobert. En el cas de les
macrocobertures de fluxos d’efectiu, els elements coberts es registren d’acord amb els criteris explicats en la
Nota 2.2, sense cap modificació pel fet de ser considerats instruments coberts.

Els derivats implícits en altres instruments financers o en altres contractes, es registren separadament com a deri-
vats quan els seus riscs i característiques no estan estretament relacionats amb els de l’instrument o contracte prin-
cipal, i sempre que es pugui donar un valor raonable fiable al derivat implícit considerat de forma independent.

El reconeixement del benefici per la distribució de productes derivats a clients no es realitza en el moment inicial
sinó que es periodifica de manera lineal fins al venciment de l’operació.

2.4. Operacions en moneda estrangera

A 31 de desembre de 2007 i 2006, la moneda funcional i la moneda de presentació del Grup ”la Caixa”, tant
de la societat dominant com de les societats dependents és l’euro. Conseqüentment, tots els saldos i transac-
cions denominats en monedes diferents a l’euro es consideren denominats en moneda estrangera. S’entén per
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moneda funcional la moneda de l’entorn econòmic principal en què opera la societat dominat. En funció del
país d’ubicació de les sucursals i de les societats dependents, la moneda funcional pot ser diferent a l’euro. La
moneda de presentació és aquella amb què el Grup elabora el seus estats financers.

Els actius i passius en moneda estrangera, incloses les operacions de compravenda de divises contractades i no
vençudes considerades de cobertura, es converteixen a euros utilitzant el tipus de canvi mitjà del mercat de
divises de comptat corresponent als tancaments dels exercicis 2007 i 2006, amb l’excepció de les partides no
monetàries valorades a cost històric, que es converteixen a euros aplicant el tipus de canvi de la data d’adquisi-
ció, o de les partides no monetàries valorades a valor raonable, que es converteixen al tipus de canvi de la data
de determinació del valor raonable.

Les operacions de compravenda de divises a termini contractades i no vençudes, que no són de cobertura, es
valoren als tipus de canvi del mercat de divises a termini en la data de tancament de l’exercici.

Els tipus de canvi aplicats pel Grup en la conversió dels saldos en moneda estrangera a euros són els publicats
pel Banc Central Europeu, referits a 31 de desembre de 2007 i 2006.

Els actius i passius en moneda estrangera de les societats dependents la moneda funcional de les quals no és
l’euro, es converteixen al tipus de canvi de tancament de l’exercici. Els ingressos i despeses es converteixen al
tipus de canvi mitjà de cada exercici i el patrimoni net, als tipus de canvi històrics.

Les diferències de canvi que es produeixen en convertir els saldos en moneda estrangera a la moneda funcional
de les entitats consolidades es registren, com a criteri general, en el compte de pèrdues i guanys consolidat en el
capítol «Diferències de canvi (net)». No obstant això, les diferències de canvi sorgides en variacions de valor de
partides no monetàries es registren en l’epígraf del patrimoni net «Ajustos per valoració – Diferències de canvi»
del balanç de situació consolidat, fins al moment en què aquestes es realitzin, mentre que les diferències de canvi
produïdes en instruments financers registrats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys, es registren en el
compte de pèrdues i guanys consolidat sense diferenciar-les de la resta de variacions del seu valor raonable.

Per integrar en els comptes anuals del Grup els estats financers individuals de les sucursals a l’estranger, la
moneda funcional de les quals no és l’euro, s’apliquen els següents criteris: conversió dels estats financers de
les sucursals a l’estranger a la moneda de presentació del Grup; realitzar la conversió aplicant el tipus de canvi
utilitzat pel Grup en la conversió de saldos en moneda estrangera, excepte pels ingressos i despeses que es
converteixen al tipus de canvi de tancament de cada mes i registrar la diferència de canvi resultant en l’epígraf
del patrimoni net «Ajustos per valoració – Diferències de canvi» del balanç de situació consolidat, fins la baixa
en balanç de l’element al qual correspongui, amb registre en el compte de pèrdues i guanys.

2.5. Reconeixement d’ingressos i despeses

Tot seguit es resumeixen els criteris més significatius emprats pel Grup per al reconeixement dels seus ingressos
i despeses.

Ingressos i despeses per interessos, dividends i conceptes assimilats
Amb caràcter general, els ingressos i despeses per interessos i conceptes assimilats es reconeixen comptablement
en funció del seu període de meritació, per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu, amb independència
del flux monetari o financer que se’n deriva. Els interessos meritats per deutors classificats com a dubtosos,
inclosos els de risc-país, s’abonen a resultats en el moment del seu cobrament, la qual cosa és una excepció al
criteri general. Els dividends percebuts d’altres societats es reconeixen com a ingrés en el moment en què neix
el dret a percebre’ls per part de les entitats consolidades, que és el de l’anunci oficial de pagament de dividend
per l’òrgan adient de la societat.

Comissions
Els ingressos i despeses en concepte de comissions es registren al compte de pèrdues i guanys amb criteris
diferents segons la seva naturalesa.



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 29

Les comissions financeres, com ara les comissions d’obertura de préstecs i crèdits, formen part del rendiment o cost
efectiu d’una operació financera i es reconeixen en el mateix capítol que els productes o costos financers, és a dir,
a «Interessos i rendiments assimilats» i «Interessos i càrregues assimilades». Aquestes comissions, que es cobren
per endavant, s’imputen al compte de pèrdues i guanys al llarg de la vida de l’operació, excepte quan compensen
costos directes relacionats.

Les comissions que compensen costos directes relacionats, entesos com aquells que no s’haguessin produït si
no s’hagués concertat l’operació, es registren en el capítol «Altres productes d’explotació» en el moment de
constituir-se l’operació d’actiu. Individualment, aquestes comissions no superen el 0,4% del principal de l’ins-
trument financer, amb el límit màxim de 400 euros; l’excés, si s’escau, s’imputa al compte de pèrdues i guanys
al llarg de la vida de l’operació. Quan l’import no supera els 90 euros, es reconeixen de forma immediata en
el compte de pèrdues i guanys. En tot cas, aquells costos directes relacionats i identificats individualment es
podran registrar directament en el compte de resultats en l’inici de l’operació, sempre que no superin la comis-
sió cobrada (vegeu Notes 37 i 40).

Les comissions no financeres, derivades de la prestació de serveis, es registren en els capítols «Comissions per-
cebudes» i «Comissions pagades», al llarg del període de prestació del servei, excepte les que responen a un
acte singular, les quals es meriten en el moment en què es produeixen.

Ingressos i despeses no financers
Es reconeixen comptablement d’acord amb el criteri de meritació.

Cobraments i pagaments diferits en el temps
Es reconeixen comptablement per l’import que resulta d’actualitzar financerament a taxes de mercat els fluxos
d’efectiu previstos.

2.6. Transferències d’actius financers

La cartera de préstecs i crèdits cedida sense que es transfereixin substancialment tots els beneficis i riscs
associats als actius financers transferits, no es pot donar de baixa del balanç i suposa el reconeixement d’un
passiu financer associat a l’actiu financer transferit. Aquest és el cas de la cartera creditícia titulitzada pel
Grup ”la Caixa”, segons els termes dels contractes de cessió.

No obstant això, i d’acord amb la normativa vigent, el tractament comptable esmentat només és d’aplicació a
totes les operacions de baixa d’actius financers que hagin sorgit a partir de l’1 de gener de 2004 i no ho és per
a les transaccions produïdes abans d’aquesta data. Així, a 31 de desembre de 2007 i 2006, els comptes anuals
no contenen en el balanç els actius donats de baixa en aplicació de la normativa comptable derogada i que,
segons les normes actuals, caldria haver mantingut en el balanç.

La Nota 29.2 descriu les circumstàncies més significatives de les titulitzacions d’actius efectuades fins al tanca-
ment de l’exercici 2007 hagin o no suposat la baixa dels actius del balanç de situació.

2.7. Deteriorament del valor dels actius financers

Un actiu financer es considera deteriorat quan existeix una evidència objectiva d’un impacte negatiu en els
fluxos d’efectiu futurs que es varen estimar en el moment de formalitzar-se la transacció o quan no pugui
recuperar-se íntegrament el seu valor en llibres.

Com a criteri general, la correcció del valor en llibres dels instruments financers per causa del seu deteriorament
s’efectua amb càrrec al compte de pèrdues i guanys del període en què l’esmentat deteriorament es manifesta i
les recuperacions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de produir-se, es reconeixen
en el compte de pèrdues i guanys del període en què el deteriorament s’elimina o es redueix.
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Quan es considera remota la recuperació de qualsevol import registrat, aquest s’elimina del balanç, sens per-
judici de les actuacions que puguin dur a terme les entitats consolidades per tal d’intentar aconseguir el seu
cobrament fins que no s’hagin extingit definitivament els seus drets, sigui per prescripció, condonació o d’altres
causes.

Instruments de deute valorats al seu cost amortitzat
L’import de les pèrdues per deteriorament experimentades per aquests instruments coincideix amb la diferència
positiva entre els seus respectius valors en llibres i els valors actuals dels seus fluxos d’efectiu futurs previstos.
La disminució del valor raonable per sota del cost d’adquisició no constitueix per si mateixa una evidència de
deteriorament.

Pel que fa específicament a les pèrdues per deteriorament que s’originen en la materialització del risc d’insol-
vència dels obligats al pagament (risc de crèdit), un instrument de deute està deteriorat per insolvència quan
s’evidencia un empitjorament en la capacitat de pagament de l’obligat a fer-lo, que es posa de manifest per la
situació de morositat o per altres causes, com també per materialització del risc-país, entenent com a tal el risc
que concorre, per circumstàncies diferents del risc comercial habitual, en els deutors residents en un país.

El procés d’avaluació de les possibles pèrdues per deteriorament d’aquests actius es du a terme:

• Individualment: Per a tots els instruments de deute significatius i per als que, no essent significatius individual-
ment, no són susceptibles de ser classificats en grups homogenis d’instruments de característiques similars: tipus
d’instrument, sector d’activitat del deutor i àrea geogràfica de la seva activitat, tipus de garantia, i antiguitat dels
imports vençuts, entre d’altres.

• Col·lectivament: El Grup estableix diferents classificacions de les operacions en atenció a la naturalesa dels
obligats al pagament i de les condicions del país en què resideixen, situació de l’operació, tipus de garantia
amb què compta i antiguitat de la morositat, i fixa per a cadascun d’aquests grups de risc les pèrdues per
deteriorament («pèrdues identificades») que registra en els comptes anuals de les entitats consolidades.

Addicionalment a les pèrdues identificades, el Grup reconeix una pèrdua global per deteriorament dels riscs
classificats en situació de «normalitat» que no ha estat identificada específicament i que correspon a pèrdues
inherents incorregudes a la data de formulació dels estats financers. Aquesta pèrdua es quantifica per aplicació
dels paràmetres estadístics establerts pel Banc d’Espanya en base a la seva experiència i a la informació que té del
sistema bancari espanyol.

Valors representatius de deute classificats com a disponibles per a la venda
La pèrdua per deteriorament dels valors representatius de deute inclosos en la cartera d’actius financers
disponibles per a la venda equival a la diferència positiva entre el seu cost d’adquisició (net de qualsevol
amortització de principal) i el seu valor raonable, un cop deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament
prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys. El valor de mercat dels instruments de deute
cotitzats es considera una estimació raonable del valor actual dels seus fluxos d’efectiu futurs, tot i que la
disminució del valor raonable per sota del cost d’adquisició no constitueix per si mateixa una evidència de
deteriorament.

Quan existeix una evidència objectiva que les diferències positives sorgides en la valoració d’aquests actius tenen
el seu origen en el seu deteriorament, deixen de presentar-se en l’epígraf del patrimoni net «Ajustos per valo-
ració – Actius financers disponibles per a la venda» i es registren per l’import considerat com a deteriorament
acumulat fins aleshores en el compte de pèrdues i guanys consolidat. En cas de recuperar-se posteriorment la
totalitat o part de les pèrdues per deteriorament, el seu import es reconeix en el compte de pèrdues i guanys
del període en què es produeix la recuperació.

Instruments de capital classificats com a disponibles per a la venda
La pèrdua per deteriorament dels instruments de capital inclosos en la cartera d’actius financers disponibles
per a la venda equival a la diferència positiva entre el seu cost d’adquisició i el seu valor raonable, un cop
deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys, tot i
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que la disminució del valor raonable per sota del cost d’adquisició no constitueix per si mateixa una evidència
de deteriorament.

Els criteris de registre de les pèrdues per deteriorament coincideixen amb els aplicats als valors representatius de
deute classificats com a disponibles per a la venda, llevat pel fet que qualsevol recuperació que es produeixi de les
esmentades pèrdues es reconeix en l’epígraf del patrimoni net «Ajustos per valoració – Actius financers disponibles
per a la venda».

Instruments de capital valorats al cost d’adquisició
Les pèrdues per deteriorament dels instruments de capital valorats al seu cost d’adquisició equivalen a la dife-
rència positiva entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos de caixa futurs esperats, actualitzats al tipus
de rendibilitat de mercat per a altres valors similars. En l’estimació del deteriorament d’aquesta classe d’actius,
es prendrà en consideració el patrimoni net de l’entitat participada, excepte els «ajustos per valoració» deguts
a cobertures per fluxos d’efectiu, determinat en funció de l’últim balanç aprovat, corregit per les plusvàlues
tàcites existents en la data de valoració.

Les pèrdues per deteriorament es registren en el compte de pèrdues i guanys consolidat del període en què es
manifesten, minorant directament el cost de l’instrument. Aquestes pèrdues només poden recuperar-se poste-
riorment en cas de venda dels actius.

2.8. Compensació de saldos

Els actius i passius financers es compensaran, i en conseqüència es presentaran en el balanç de situació conso-
lidat pel seu import net, només quan les entitats tinguin el dret, legalment exigible, de compensar els imports
dels esmentats instruments i tinguin la intenció de liquidar la quantitat neta, o de realitzar l’actiu i procedir al
pagament del passiu de forma simultània.

2.9. Garanties financeres

Es consideren «garanties financeres» els contractes pels quals una entitat del Grup ”la Caixa” s’obliga a pagar
quantitats concretes per compte d’un tercer, en cas que aquest no ho fes; independentment de la forma en
què estigui instrumentada l’obligació, ja sigui fiança, aval financer o tècnic i crèdit documentari irrevocable emès
o confirmat pel Grup. Aquestes operacions es registren en la promemòria del balanç de situació en comptes
d’ordre en la categoria de «Riscs contingents».

En formalitzar-se els contractes, aquests es reconeixen pel seu valor raonable –entès com el valor actual dels
fluxos d’efectiu futurs– en l’epígraf de l’actiu «Inversions creditícies – Altres actius financers», amb contrapar-
tida en el capítol de passiu «Periodificacions». Els canvis en el valor dels contractes es registren com un ingrés
financer a «Interessos i rendiments assimilats» del compte de pèrdues i guanys.

Les carteres de garanties financeres, qualsevol que sigui el seu titular, instrumentació o d’altres circumstàn-
cies, s’analitzen periòdicament, per tal de determinar el risc de crèdit a què estan exposades i, si s’escau,
estimar les necessitats de constituir provisions. En aquest procés s’apliquen criteris similars als establerts
per quantificar les pèrdues per deteriorament dels instruments de deute valorats al seu cost amortitzat,
que s’han explicat en la Nota 2.7 anterior.

Les provisions constituïdes es comptabilitzen en l’epígraf «Provisions – Provisions per a riscs i compromisos con-
tingents» del passiu del balanç. Les dotacions i recuperacions de les provisions es registren amb contrapartida
en el capítol «Dotació a provisions (net)» del compte de pèrdues i guanys.

La Nota 28 mostra la composició del risc suportat per aquestes operacions d’acord amb la seva forma jurídica.
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2.10. Arrendaments

Arrendaments financers
Es consideren operacions d’arrendament financer aquelles en què substancialment tots els riscs i avantatges que
recauen sobre el bé objecte de l’arrendament es transfereixen a l’arrendatari.

Quan les entitats consolidades actuen com a arrendadores d’un bé, la suma dels valors actuals dels imports
que rebran de l’arrendatari més el valor residual garantit, habitualment el preu d’exercici de l’opció de compra
de l’arrendatari a l’acabament del contracte, es registra com un finançament prestat a tercers, per la qual cosa
s’inclou en el capítol «Inversions creditícies» del balanç de situació, d’acord amb la naturalesa de l’arrendatari.

Quan les entitats consolidades actuen com a arrendatàries, presenten el cost dels actius arrendats en el balanç
de situació consolidat, segons la naturalesa del bé objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel mateix
import (que serà el menor del valor raonable del bé arrendat o de la suma dels valors actuals de les quantitats a
pagar a l’arrendador més, si escau, el preu d’exercici de l’opció de compra). Aquests actius s’amortitzaran amb
criteris similars als aplicats al conjunt dels actius materials d’ús propi del Grup.

En ambdós casos, els ingressos i despeses financers amb origen en aquests contractes s’abonen i carreguen
en els capítols «Interessos i rendiments assimilats» i «Interessos i càrregues assimilades», respectivament, del
compte de pèrdues i guanys.

Arrendaments operatius
En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment tots els riscs i avantat-
ges que recauen sobre el bé romanen en l’arrendador.

Quan les entitats consolidades actuen com a arrendadores, presenten el cost d’adquisició dels béns arrendats
en el capítol «Actiu material», sigui com a «Inversions immobiliàries», sigui com a «Altres actius cedits en arren-
dament operatiu». Aquests actius s’amortitzen d’acord amb les polítiques adoptades per als actius materials
similars d’ús propi (vegeu Nota 2.14) i els ingressos procedents dels contractes d’arrendament es reconeixen,
de forma lineal, en el capítol «Altres productes d’explotació» del compte de pèrdues i guanys.

Quan les entitats consolidades actuen com a arrendatàries, les despeses de l’arrendament incloent-hi, si s’es-
cau, incentius concedits per l’arrendador, es carreguen linealment al compte de pèrdues i guanys, en el capítol
«Altres despeses generals d’administració».

2.11. Fons d’inversió, fons de pensions i altres patrimonis gestionats

Els fons d’inversió i els fons de pensions gestionats per les societats consolidades no es registren en el balanç de
situació consolidat del Grup, perquè els seus patrimonis són propietat de tercers. Les comissions meritades en
l’exercici pels diversos serveis prestats als fons per les societats del Grup, com les comissions de dipositaria i de
gestió de patrimonis, es registren en el capítol «Comissions percebudes» del compte de pèrdues i guanys.

El balanç tampoc no recull altres patrimonis gestionats per les societats consolidades que són propietat de
tercers i per la gestió dels quals es percep una comissió.

En les Notes 29.1 i 29.3 es facilita informació sobre el conjunt de patrimonis de tercers gestionats pel Grup a
31 de desembre de 2007 i 2006.
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2.12. Despeses de personal i compromisos postocupació

Compromisos postocupació

Són compromisos de postocupació tots aquells que el Grup ”la Caixa” ha assumit amb el seu personal i que es
liquidaran després d’acabar la seva relació laboral amb el Grup.

El 31 de juliol de 2000, ”la Caixa” va signar un acord amb el personal actiu pel qual es van aportar la totalitat
dels compromisos derivats dels serveis passats a un pla de pensions. Pel que fa als compromisos de jubilació, es
tracta d’un pla de pensions d’aportació definida, ja que ”la Caixa” té l’obligació d’aportar uns imports prede-
terminats establerts segons els acords del pacte i no manté cap altra obligació futura. Addicionalment, el pla de
pensions té contractada amb VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros la cobertura del risc de viduïtat, invalidesa,
orfenesa i assegurança de vida, per al pagament de les prestacions establertes.

Tant les aportacions al pla de pensions meritades en cada exercici com les primes de les cobertures de les pòlisses
de risc es registren en l’epígraf «Despeses de personal – Pensions» del compte de pèrdues i guanys adjunt.

Addicionalment, en compliment d’altres pactes del mateix acord es van contractar amb VidaCaixa, SA de
Seguros y Reaseguros pòlisses de garantia complementàries. El valor actual d’aquests compromisos figura regis-
trat en l’epígraf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» del passiu del balanç.

L’any 2002, en compliment de l’acord laboral subscrit el 29 de juliol de 2002, es va efectuar l’aportació a un pla
de pensions del valor actual a aquella data dels compromisos de prestació definida, corresponents al personal
que havia passat a la situació de passiu amb anterioritat a l’externalització dels compromisos signada el 31 de
juliol de 2000. Per a la seva cobertura el pla de pensions va contractar una pòlissa amb la societat VidaCaixa, SA
de Seguros y Reaseguros, que inclou una clàusula de participació en beneficis a favor del promotor. S’estima que
no serà necessari fer cap altra aportació significativa en el futur per a aquesta pòlissa. El valor actual d’aquests
compromisos figura recollit en l’epígraf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» del passiu del
balanç.

El valor de rescat de les pòlisses contractades amb VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros figura registrat a
”la Caixa” en el capítol «Contractes d’assegurança vinculats a pensions» de l’actiu dels balanços de situació
adjunts (vegeu Annex 1), atès que aquesta societat té la consideració de part vinculada. En el procés de conso-
lidació s’incorporen els actius i passius de VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, que inclouen les provisions
matemàtiques de les pòlisses contractades per ”la Caixa” per a la cobertura de determinats compromisos amb
el personal i els actius on estan invertides. En el mateix procés de consolidació s’eliminen, segons el percentatge
de participació en VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, tant el valor de rescat de les pòlisses que figura en
el capítol «Contractes d’assegurança vinculats a pensions» com les provisions matemàtiques que es registren
en el capítol «Passius per contractes d’assegurança» dels balanços de situació adjunts.

Com a conseqüència dels acords laborals esmentats anteriorment, les primes de les pòlisses d’assegurança, que
s’havien desemborsat en exercicis anteriors, i la seva capitalització, fins al moment del seu rescat i aportació simul-
tània al fons de pensions, van passar a ser despesa fiscalment deduïble. D’acord amb la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, sobre Ordenació i Supervisió de l’Assegurança Privada, s’imputa per desenes parts al càlcul de l’Impost
sobre Societats a partir dels esmentats exercicis. Els imports pendents de la seva deduïbilitat fiscal figuren activats
com a impostos anticipats per les primes aportades i com a crèdits fiscals per la seva capitalització en l’epígraf
«Actius fiscals – Diferits» dels balanços de situació adjunts (vegeu Notes 21 i 27).

Des de l’exercici 2000 en el cas de l’acord subscrit amb el personal actiu i des de l’exercici 2002 en el del
personal passiu, i d’acord amb el calendari de cobertura establert pel Banc d’Espanya, es registrava com a
despesa de cadascun dels exercicis una desena part de l’excés dels imports aportats i pagats sobre els fons
constituïts prèviament. La Circular 4/2004 estableix a la disposició transitòria primera que els guanys i pèrdues
actuarials pendents de reconeixement a 1 de gener de 2004 es poden carregar, nets del seu efecte fiscal, a
«Reserves de primera aplicació», opció a què es va acollir el Grup. Els imports pendents de la seva deduïbilitat
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fiscal figuren activats com a impostos anticipats en l’epígraf «Actius fiscals – Diferits» dels balanços de situació
adjunts (vegeu Nota 27).

Programes de prejubilacions

En l’exercici 2003, en compliment de l’acord laboral subscrit el 23 de desembre de 2003, es van posar en marxa
dos programes de prejubilació. El primer, de jubilació parcial, per als empleats amb més de 60 anys d’edat, i el
segon de prejubilació anticipada, per als empleats de 57 a 62 anys d’edat, amb un mínim de 2 anys fins a l’edat
de jubilació acordada i un màxim de 4. Per poder adherir-se, a ambdós programes, els empleats han de complir
uns requeriments mínims d’antiguitat a ”la Caixa” i de cotització a la Seguretat Social. L’acord té una durada
inicial de 5 anys i és renovable per pacte exprés de les parts. Els empleats acollits a la jubilació parcial mantenen
amb ”la Caixa” un contracte de treball a temps parcial, amb una jornada de treball equivalent al 15% del temps
complet. Simultàniament, ”la Caixa” concerta contractes de relleu amb nous empleats de durada indefinida
mentre sigui vigent l’Acord Laboral de 14 de novembre de 1997. Els empleats jubilats parcialment percebran el
15% del seu salari, la pensió de la Seguretat Social i un complement addicional, que s’ha assegurat constituint
una pòlissa amb VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros. El registre comptable d’aquesta pòlissa és el mateix
que s’ha descrit per a les pòlisses que donen cobertura als compromisos de postocupació.

Tant els empleats acollits al programa de prejubilació anticipada com de jubilació parcial mantenen, a tots els
efectes, la seva condició de partícips del Pla de Pensions dels empleats de ”la Caixa”.

En els exercicis 2004 i 2005 es van signar nous acords laborals que milloraven les condicions d’accés als progra-
mes de prejubilació. El darrer acord laboral subscrit el 12 de desembre de 2006 complementa l’acord subscrit
el 23 de desembre de 2003, i és l’acord vigent que regula les condicions d’accés als programes de prejubilació.
Per tenir accés al programa de prejubilació anticipada, l’acord fixa per a l’any 2007 que els empleats han de
tenir complerts 56 anys i tenir-ne menys de 60 i pels anys 2008 i 2009 l’edat queda fixada en tenir complerts
57 anys i tenir-ne menys de 60. Els empleats que s’acullin romandran en la situació de prejubilació anticipada
com a màxim 5 anys.

Per a la cobertura de la totalitat del cost dels compromisos per sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social,
aportacions definides al pla de pensions i resta d’obligacions, fins a l’edat de jubilació acordada amb els treba-
lladors hi ha constituït un fons específic que figura en l’epígraf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions
similars» del balanç de situació. El fons constituït dóna cobertura a la totalitat del cost dels empleats que s’han
prejubilat fins a 31 de desembre de 2007, així com dels empleats que a aquesta mateixa data han manifestat la
seva voluntat de prejubilar-se durant l’any 2008, i la part meritada de l’estimació feta per l’Entitat dels empleats
que s’acolliran als programes de prejubilació en l’exercici 2009.

Des de l’inici dels programes de prejubilació l’any 2003 i fins a 31 de desembre de 2007 s’han prejubilat 1.780
empleats, i uns altres 279 han manifestat la seva voluntat de fer-ho durant l’any 2008.

Altres programes

”la Caixa” té subscrit amb determinats empleats un acord, denominat «Permís Especial amb Sou», fonamentat en
l’article 45.1.a) de l’Estatut dels Treballadors, que permet suspendre el contracte de treball per acord mutu
entre les parts, de forma temporal, mantenint el treballador la seva condició d’empleat. Durant aquesta situa-
ció, l’empleat percep un percentatge del seu salari, gratificacions i qualsevol altra prestació que li correspongui
d’acord amb el seu nivell professional, com també els increments per antiguitat o per aplicació de convenis
col·lectius successius. L’empleat continua donat d’alta a la Seguretat Social i s’efectuen les cotitzacions i reten-
cions pertinents. S’ha pactat amb cada empleat l’edat de jubilació, que acostuma a ser anterior als 65 anys.
L’Entitat dota, en l’exercici en què s’acorda la incorporació a aquesta situació, un fons que figura en l’epígraf
«Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» del balanç de situació, per l’import total actualitzat
corresponent als pagaments a realitzar en concepte de sous, salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i l’apor-
tació definida al pla de pensions pendent fins a la data prevista de jubilació. En els exercicis 2006 i 2007, com
a conseqüència de l’acord laboral subscrit el 23 de desembre de 2003, no hi ha hagut noves altes en aquest
programa, al qual hi continuen adscrits 7 empleats, a 31 de desembre de 2007.
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Altres retribucions a llarg termini

D’acord amb la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, ”la Caixa” dota un fons per la part meritada pel seu per-
sonal actiu i pels empleats que estan en situació d’excedència forçosa, en concepte de premis per antiguitat a
l’empresa. ”la Caixa” ha assumit amb els seus empleats el compromís de satisfer una gratificació a l’empleat
quan compleixi 25 o 35 anys de servei a l’Entitat. Els imports registrats per aquest concepte s’inclouen en l’epí-
graf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» del balanç de situació i s’han constituït amb càrrec
en l’epígraf «Despeses de personal – Altres despeses» del compte de pèrdues i guanys.

Indemnitzacions per acomiadament

La Circular 4/2004 del Banc d’Espanya només permet reconèixer una previsió per a les indemnitzacions per
acomiadament previstes en el futur quan l’Entitat estigui compromesa de forma demostrable a rescindir el vincle
que l’uneix als empleats abans de la data normal de jubilació o bé a pagar indemnitzacions com a resultat d’una
oferta per incentivar la rescissió voluntària per part dels empleats. Atès que no hi ha cap compromís d’aquesta
mena, no figura al balanç de situació cap fons per aquest concepte.

Facilitats creditícies als empleats

Segons la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, la concessió de facilitats creditícies als empleats per sota de les
condicions de mercat es considera retribució no monetària, i s’estima per la diferència entre les condicions de
mercat i les pactades. Es registra en l’epígraf «Despeses de personal – Altres despeses», amb contrapartida a
«Interessos i rendiments assimilats» del compte de pèrdues i guanys.

2.13. Impost sobre beneficis

La despesa per l’Impost sobre beneficis espanyol i pels impostos de naturalesa similar aplicables a les entitats
estrangeres consolidades es reconeix en el compte de pèrdues i guanys consolidat, excepte quan sigui conse-
qüència d’una transacció, els resultats de la qual es registrin directament en el patrimoni net. En aquest cas
l’Impost sobre beneficis també es registra amb contrapartida en el patrimoni net del Grup.

La despesa per Impost sobre beneficis de l’exercici es calcula com l’impost a pagar respecte del resultat fiscal
de l’exercici, ajustat per l’import de les variacions produïdes durant l’exercici en els actius i passius registrats
derivades de les diferències temporàries, dels crèdits per deduccions i bonificacions fiscals i de les bases impo-
sables negatives.

El Grup considera que existeix una diferència temporària quan hi ha una diferència entre el valor en llibres i
la base fiscal d’un element patrimonial. Es considera com a base fiscal d’un element patrimonial el seu import
atribuït a efectes fiscals. Es considera una diferència temporària imposable aquella que generarà en el futur
l’obligació per al Grup de realitzar algun pagament a l’administració corresponent. Es considera una diferència
temporària deduïble aquella que generarà algun dret de reembossament o un menor pagament a realitzar a
l’administració corresponent en el futur.

Els crèdits per deduccions i bonificacions són imports que, un cop produïda o realitzada l’activitat o obtingut
el resultat per generar el seu dret, no s’apliquen fiscalment en la declaració corresponent fins al compliment
dels condicionants establerts en la normativa tributària, considerant probable, per part del Grup, la seva apli-
cació en exercicis futurs. Tots els actius per impostos diferits identificats com a diferències temporàries només
es reconeixen en el cas que es consideri probable que el Grup tindrà en el futur suficients guanys fiscals per
compensar-los.

Pel que fa a la deducció per reinversió, el Grup registra com a norma general les deduccions corresponents a
les inversions en actius aptes efectuades fins al tancament de cada exercici i no aplicades amb anterioritat. Així
mateix, es podran considerar aquelles inversions futures de les quals es tingui un pla d’inversió conegut o siguin
de caràcter recurrent i que existeixi una elevada possibilitat de realització (vegeu Nota 27).
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Les diferències temporàries només es reconeixen en el cas que es consideri probable que les entitats consoli-
dades tindran en el futur suficients guanys fiscals per compensar-les. Les diferències temporàries es registren al
balanç com a actius o passius fiscals diferits, segregats dels actius o passius fiscals corrents que estan formats,
bàsicament, per pagaments a compte de l’Impost sobre Societats i comptes d’Hisenda pública deutora per IVA
a compensar.

En cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats, tant actius com passius, per tal de
comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes correccions d’acord amb els resultats de les anà-
lisis realitzades.

En l’exercici 2006, d’acord amb la disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, que modifica
el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, el tipus general del gravamen queda fixat en el 32,5% per
al període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de 2007, i en el 30%, per als períodes impositius iniciats
a partir de l’1 de gener de 2008. Per aquest motiu en els exercicis 2006 i 2007 es van reestimar, tenint en
compte l’exercici en què previsiblement es produirà la reversió corresponent, els «Actius fiscals – Diferits» i els
«Passius fiscals – Diferits» amb contrapartida en l’epígraf «Impost sobre beneficis» del compte de pèrdues i
guanys (vegeu Nota 27).

2.14. Actiu material

Inclou l’import dels immobles, terrenys, mobiliari, vehicles, equips informàtics i altres instal·lacions propietat
de les entitats consolidades o adquirits en règim d’arrendament financer. Els actius materials es classifiquen al
balanç en actius materials d’ús propi, inversions immobiliàries, actius cedits en arrendament operatiu i actius
materials afectes a l’Obra Social. Els actius materials procedents de regularització de crèdits es classifiquen com
a actius no corrents en venda.

L’immobilitzat material d’ús propi està integrat pels actius que el Grup té per a ús actual o futur amb propòsits
administratius diferents als de l’Obra Social o per a la producció o subministrament de béns i que s’espera que
siguin utilitzats durant més d’un exercici econòmic. Pel que fa al concepte d’inversions immobiliàries correspon
als valors nets dels terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer
o per obtenir-ne una plusvàlua en la seva venda.

Amb caràcter general, els actius materials es presenten al cost d’adquisició, net de l’amortització acumulada i
de la correcció de valor que resulta de comparar el valor net de cada partida amb el seu corresponent import
recuperable.

La Normativa actual aplicable en la seva implantació va donar l’opció de registrar, com a cost dels actius
materials de lliure disposició, el seu valor raonable a 1 de gener de 2004, quedant exclosos els actius afectes a
l’Obra Social. En el Grup ”la Caixa”, només ”la Caixa” va actualitzar el valor d’adquisició dels immobles d’ús
propi prenent com a base les taxacions realitzades per taxadors autoritzats pel Banc d’Espanya, d’acord amb
allò disposat en l’Ordre Ministerial 805 de 2003. La revaloració es va registrar en l’epígraf «Reserves de reva-
loració» dels balanços de situació adjunts, i s’està reclassificant en l’epígraf «Altres reserves» a mesura que els
actius es van donant de baixa per amortització, deteriorament o disposició, en la proporció que correspongui
a la revaloració.

L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu valor
residual. Són una excepció els terrenys, que no s’amortitzen ja que s’estima que tenen vida indefinida.

Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en l’epígraf
«Amortització – Actiu material» del compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amor-
tització següents, determinats en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents elements. En el cas de l’actiu
material afecte a l’Obra Social, la despesa s’efectua amb contrapartida en l’epígraf «Altres passius – Fons Obra
Social» del balanç (vegeu Nota 26).
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Amortització dels actius materials

ANYS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Immobles
Construcció 25-75
Instal·lacions 8-25

Mobiliari i instal·lacions 4-50
Equips electrònics 4-8
Altres 7-14

Amb motiu de cada tancament comptable, les entitats consolidades analitzen si hi ha indicis que el valor net
dels elements del seu actiu material excedeixi del seu corresponent import recuperable. Si és així, redueixen el
valor en llibres de l’actiu fins al seu import recuperable i ajusten els càrrecs futurs en concepte d’amortització en
proporció al valor en llibres ajustat i a la nova vida útil romanent, en cas de ser necessària una reestimació. La
reducció del valor en llibres dels actius materials es realitza amb càrrec en l’epígraf «Pèrdues per deteriorament
d’actius (net) – Actiu material» del compte de pèrdues i guanys, excepte per a l’actiu material afecte a l’Obra
Social, la correcció de valor del qual es fa amb contrapartida en l’epígraf «Altres passius – Fons Obra Social»
del balanç.

De forma similar, quan existeixen indicis que s’ha recuperat el valor d’un actiu material, les entitats con-
solidades registren la reversió de la pèrdua per deteriorament comptabilitzada en períodes anteriors en
l’epígraf esmentat del compte de pèrdues i guanys, i ajusten en conseqüència els càrrecs futurs en concepte
d’amortització. En cap cas, la reversió de la pèrdua per deteriorament d’un actiu pot suposar l’increment del
seu valor en llibres per sobre d’aquell que tindria si no s’haguessin reconegut pèrdues per deteriorament en
exercicis anteriors.

Així mateix, un cop l’any o quan s’observin indicis que així ho aconsellin, es revisa la vida útil estimada dels
elements de l’immobilitzat i, si és el cas, s’ajusten les dotacions en concepte d’amortitzacions al compte de
pèrdues i guanys d’exercicis futurs.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen en el capítol «Altres despeses generals d’administra-
ció» del compte de pèrdues i guanys.

2.15. Actiu intangible

Tenen la consideració d’actius intangibles els actius no monetaris identificables, que no tenen aparença física i
que sorgeixen com a conseqüència d’una adquisició a tercers o que han estat desenvolupats internament per
alguna societat del Grup consolidat. Tot i això, només es reconeixen els actius intangibles el cost dels quals es
pugui determinar de forma objectiva i que s’estimi probable que se’n puguin obtenir beneficis econòmics en
el futur.

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició o producció i, posteriorment, es valoren
al seu cost net de l’amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament si s’escau.

Fons de comerç
En els processos d’adquisició de participacions en el capital de les entitats dependents, la diferència positiva entre
el cost d’adquisició i el corresponent valor teòric comptable de la participació es recull en l’epígraf «Actiu intangi-
ble – Fons de comerç», sempre que no sigui possible la seva assignació a elements patrimonials o actius intangibles
concrets de la societat adquirida.

Els fons de comerç adquirits a partir de l’1 de gener de 2004 es mantenen valorats al seu cost d’adquisició men-
tre que els adquirits amb anterioritat a aquesta data es mantenen pel seu valor net registrat a 31 de desembre
de 2003. En cada tancament comptable, s’avalua cada un dels fons de comerç per tal de determinar si han
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experimentat un deteriorament que redueixi el seu valor recuperable per dessota del seu cost net registrat. En
cas afirmatiu, es registra un sanejament amb contrapartida en l’epígraf «Pèrdues per deteriorament d’actius
(net) – Fons de comerç», del compte de pèrdues i guanys. Les pèrdues per deteriorament no són objecte de
reversió posterior.

Pel que fa als fons de comerç corresponents a les entitats associades i multigrup, es presenten en l’epígraf
«Participacions – Entitats associades», conjuntament amb l’import representatiu de la inversió en el capital de
l’entitat.

Altre actiu intangible
En aquest epígraf s’inclouen les despeses amortitzables relacionades amb el desenvolupament dels sistemes
informàtics i de banca electrònica. Es tracta d’actius amb vida útil definida, que s’amortitzen en un termini
màxim de cinc anys.

També s’inclou el valor assignat, en operacions de combinacions de negocis, a determinats actius no monetaris,
com per exemple les carteres de pòlisses de les companyies d’assegurances o els contractes de concessions de
les empreses de serveis. Aquests actius disposen d’una vida útil definida al llarg de la qual es procedeix a la
seva amortització.

L’amortització anual es registra en l’epígraf «Amortització – Actiu intangible» del compte de pèrdues i guanys
i les pèrdues i recuperacions de valor per deteriorament en l’epígraf «Pèrdues per deteriorament d’actius
(net) – Altre actiu intangible».

2.16. Existències

Aquest epígraf del balanç de situació recull els actius no financers que les entitats consolidades mantenen per
a la seva venda en el curs ordinari del seu negoci, estan en procés de producció, construcció o desenvolupa-
ment amb aquesta finalitat, o es preveu consumir-los en el procés de producció o en la prestació de serveis.
S’hi inclouen els terrenys i d’altres propietats que es mantenen per a la seva venda o per a la seva integració
en una promoció immobiliària.

Les existències es valoren per l’import menor entre el seu cost, incloses les despeses de finançament, i el seu
valor net de realització. Per valor net de realització s’entén el preu estimat de venda net dels costos estimats de
producció i comercialització.

El cost de les existències que no siguin intercanviables de forma ordinària i el dels béns i serveis produïts i
segregats per a projectes específics es determina de manera individualitzada i el cost de les altres existències
es determina majoritàriament per aplicació del mètode de «primera entrada primera sortida» (FIFO) o del cost
mitjà ponderat, segons procedeixi.

Tant les disminucions com, si s’escau, les posteriors recuperacions del valor net de realització de les existències,
es reconeixen en l’epígraf «Pèrdues per deteriorament d’actius – Altres actius» del compte de pèrdues i guanys
de l’exercici en què tenen lloc.

El valor en llibres de les existències es dóna de baixa del balanç i es registra com a despesa en el compte de pèr-
dues i guanys en el capítol «Cost de vendes» si la venda correspon a activitats que no formen part de l’activitat
habitual del Grup o en el capítol «Altres càrregues d’explotació», en la resta de casos, en el període en què es
reconeix l’ingrés procedent de la venda.
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2.17. Actius no corrents en venda

Els conceptes registrats com a «Actius no corrents en venda», són els següents:

• Actius materials adjudicats procedents de regularització de crèdits que no s’han destinat a ús propi o s’han
classificat com a inversions immobiliàries pel fet de destinar-los a la seva explotació en règim de lloguer.

Aquests actius es valoren pel menor import entre el cost amortitzat menys les pèrdues per deteriorament recone-
gudes dels actius financers lliurats o el seu valor raonable menys les despeses de venda necessàries. Les pèrdues
per deteriorament posades de manifest després de la seva activació es reconeixen en l’epígraf «Pèrdues per dete-
riorament d’actius – Actius no corrents en venda» del compte de pèrdues i guanys. Si posteriorment es recupera
el seu valor, es podrà reconèixer en el mateix epígraf del compte de pèrdues i guanys amb el límit de les pèrdues
per deteriorament recollides prèviament. Els actius classificats en aquesta categoria no s’amortitzen.

• Actius no corrents quan el seu valor en llibres es pretén recuperar, fonamentalment, per mitjà de la seva venda,
en lloc del seu ús continuat, sempre que la realització d’aquesta venda es consideri altament probable.

En aquesta categoria s’inclouen els actius adquirits per societats del Grup ”la Caixa”, que actuen com inter-
mediàries entre les drassanes i els armadors per l’adquisició de vaixells.

2.18. Operacions d’assegurances

D’acord amb les normes comptables específiques del sector assegurador, les entitats d’assegurances integrades
en el Grup ”la Caixa” registren un ingrés per l’import de les primes emeses al llarg de l’exercici, i una despesa
pel cost dels sinistres esdevinguts durant el mateix període. Per això, les entitats asseguradores han de reflectir
en el seu balanç, mitjançant la constitució de provisions tècniques, l’import de les obligacions assumides com a
conseqüència dels contractes d’assegurança i de reassegurança que estiguin vigents.

Tot seguit es descriuen les categories de provisions tècniques més rellevants:

• Primes no consumides: Recull la fracció de les primes meritades en l’exercici que calgui imputar al període
comprès entre la data de tancament i la data de finalització de la cobertura.

• Riscs en curs: Complementa la provisió per a primes no consumides en l’import en què aquesta no sigui
suficient per reflectir la valoració dels riscs i despeses a cobrir que corresponguin al període de cobertura no
transcorregut en la data de tancament.

• Prestacions: Reflecteix les valoracions estimades de les obligacions pendents derivades dels sinistres esdevin-
guts amb anterioritat al tancament de l’exercici –tant si es tracta de sinistres pendents de liquidació o paga-
ment com de sinistres pendents de declaració–, un cop deduïts els pagaments a compte realitzats i tenint en
consideració les despeses internes i externes de liquidació dels sinistres i, si s’escau, les provisions addicionals
que siguin necessàries per cobrir desviacions en les valoracions dels sinistres de llarga tramitació.

• Assegurances de vida: Recull el valor, a la data de tancament de l’exercici, de les obligacions corresponents
a l’entitat asseguradora, net del valor de les obligacions corresponents al prenedor de la pòlissa, en virtut de
contractes d’assegurança sobre la vida.

• Assegurances de vida quan el risc de la inversió és assumit pels prenedors de l’assegurança: L’import
de la provisió es determina segons la valoració dels actius vinculats específicament al contracte.

• Extorns i participació en beneficis: Recull l’import dels beneficis meritats a favor dels prenedors considerats en
conjunt, així com el de les primes que calgui retornar-los, mentre aquests imports no hagin estat assignats a títol
individual.

• Prestacions pendents de liquidació o de pagament: Inclou la valoració dels sinistres que hagin esdevingut
i hagin estat declarats abans del tancament de l’exercici.

• Sinistres pendents de declaració: Inclou l’estimació del valor dels sinistres esdevinguts abans del tanca-
ment de l’exercici i que no hagin estat inclosos dins de la provisió de prestacions pendents de liquidació o de
pagament.
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Les provisions tècniques corresponents a la reassegurança acceptada es determinen d’acord amb criteris similars
als aplicats en l’assegurança directa.

Les provisions tècniques de l’assegurança directa i de la reassegurança acceptada es presenten en el balanç
consolidat en l’epígraf «Passius per contractes d’assegurança» (vegeu Nota 20).

Les provisions tècniques vinculades als riscs cedits a entitats reasseguradores es calculen en funció dels con-
tractes de reassegurança subscrits, tot seguint criteris anàlegs als establerts per a les assegurances directes.
El seu import es presenta en l’epígraf «Actius per reassegurances», del balanç de situació consolidat (vegeu
Nota 15).

D’acord amb els criteris assenyalats a les NIIF, les entitats asseguradores han de dur a terme un test de sufi-
ciència, en relació als compromisos contractuals assumits dels passius per contractes d’assegurança registrats
en el seu balanç (vegeu Nota 34).

2.19. Provisions i contingències

Les provisions cobreixen obligacions presents a la data de formulació dels comptes anuals sorgides com a
conseqüència de fets passats de què es poden derivar perjudicis patrimonials per a les entitats, i es considera
probable la seva ocurrència; són concrets pel que fa a la seva naturalesa, però indeterminats pel que fa al seu
import i/o moment de cancel·lació.

Els passius contingents són obligacions possibles sorgides com a conseqüència de fets passats, i la seva mate-
rialització està condicionada a l’ocurrència, o no, d’un o més fets futurs independents de la voluntat de les
entitats.

Els comptes anuals consolidats del Grup recullen totes les provisions significatives respecte de les quals s’estima
que la probabilitat que calgui atendre l’obligació és major que la de no fer-ho. Les provisions es registren al
passiu del balanç consolidat en funció de les obligacions cobertes, d’entre les quals s’identifiquen els fons per
a pensions i obligacions similars, les provisions per a impostos i les provisions per a riscs i compromisos contin-
gents. Els passius contingents es reconeixen en els comptes d’ordre del balanç (vegeu Nota 28).

Les dotacions a provisions es registren al compte de pèrdues i guanys en el capítol «Dotacions a provisions
(net)» (vegeu Nota 21).

En el tancament de l’exercici 2007, es trobaven en curs diferents procediments judicials i reclamacions entaula-
des contra les entitats consolidades amb origen en el desenvolupament habitual de les seves activitats. Tant els
assessors legals del Grup com llurs Administradors entenen que la conclusió d’aquests procediments i reclama-
cions no produirà un efecte significatiu en els comptes anuals dels exercicis en què finalitzin.

2.20. Estats de canvis en el patrimoni net

La normativa aplicable estableix que determinades categories d’actius i passius es registrin pel seu valor raonable
amb contrapartida al patrimoni net. Aquestes contrapartides anomenades «ajustos per valoració» s’inclouen
en el patrimoni net del Grup, netes del seu efecte fiscal que s’ha registrat com a actius o passius fiscals diferits
segons el cas. En aquest estat es presenten les variacions que s’han produït en l’exercici en els «ajustos per
valoració» detallats per conceptes, més els resultats generats en l’exercici i més/menys, si s’escau, els ajustos
efectuats per canvis dels criteris comptables o per errors d’exercicis anteriors. La suma d’aquests apartats forma
el concepte «Ingressos i despeses totals de l’exercici».

Del resultat consolidat de l’exercici 2007 de 2.625 milions d’euros s’han de deduir 381 milions d’euros que
s’han transferit des del capítol «Ajustos per valoració» del Patrimoni Net, i que corresponen, bàsicament, a la
plusvàlua neta per la venda de les participacions de Suez, SA i Caprabo, SA. D’altra banda, la millora en l’exercici
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de les valoracions dels elements que es reconeixen directament en el Patrimoni Net ha suposat un augment de
911 milions d’euros, nets del seu impacte fiscal, i corresponen, principalment, a la valoració a preus de mercat
de les societats classificades en la cartera d’actius financers disponibles per a la venda. En conseqüència, els
ingressos i despeses totals de l’exercici 2007 han estat de 3.155 milions d’euros.

L’increment observat en l’import atribuït als accionistes minoritaris al 2007, en relació a l’exercici 2006, és
conseqüència de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de Criteria CaixaCorp, SA (vegeu Nota 1, apartat
«Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA» i Nota 23).

2.21. Estats de fluxos d’efectiu

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 els passius que no formen part de les activitats
d’explotació. S’han considerat com a activitats de finançament les emissions efectuades pel Grup ”la Caixa”
col·locades al mercat institucional, mentre que les col·locades al mercat minorista entre els nostres clients
s’han considerat com a activitat d’explotació.

En l’exercici 2007, el Grup ”la Caixa” ha finançat la seva activitat amb un increment dels fluxos d’efectiu de
39.923 milions d’euros, que ha obtingut a través de quatre fonts de finançament diferents: l’augment dels
passius d’explotació, el mercat institucional, l’oferta pública de subscripció d’accions de Criteria CaixaCorp, SA
i el cash flow generat pel resultat de l’exercici.

La font més important de generació de fluxos d’efectiu ha estat l’augment de 25.856 milions d’euros dels pas-
sius d’explotació, amb un increment dels recursos de clients de 18.328 milions d’euros, dels que 13.905 milions
d’euros corresponen a les diferents modalitats de dipòsits i 4.423 milions d’euros a emissions de cèdules hipote-
càries, pagarés i bons col·locades en el mercat minorista. La resta, en la seva majoria, correspon a l’augment de
passius per contractes d’assegurances fruit de la major participació en les societats del Grup CaiFor, que figuren
recollits com «Altres passius d’explotació» en l’estat de fluxos d’efectiu (vegeu Nota 20).

En segon lloc, els fluxos d’efectiu de les activitats de finançament han generat 10.660 milions d’euros, que
d’una banda tenen el seu origen en l’OPS de Criteria CaixaCorp, SA, que ha suposat una entrada d’efectiu de
3.848 milions d’euros, que es presenten en els epígrafs «Emissió/amortització d’altres instruments de capital»
i «Augment/disminució dels interessos minoritaris» (vegeu Nota 1, apartat «Cartera de participades – Criteria
CaixaCorp, SA»). D’altra banda, s’ha obtingut finançament del mercat institucional per import de 6.777 milions
d’euros per la col·locació de diferents emissions de cèdules i bons.

Finalment, el cash flow generat pel resultat de l’exercici ha estat de 3.407 milions d’euros.

El conjunt dels fluxos d’efectiu generats ha permès finançar l’increment dels actius d’explotació, que ha estat
de 37.754 milions d’euros. D’aquest augment, cal destacar-ne 22.004 milions d’euros que s’han destinat als
crèdits atorgats a la clientela i 11.006 milions d’euros que s’han col·locat en dipòsits en entitats de crèdit, refor-
çant encara més la folgada posició de liquiditat del Grup ”la Caixa”. La resta corresponen, majoritàriament, a
l’increment dels valors representatius de deute disponibles per a la venda, com a conseqüència de l’augment
de participació en el Grup CaiFor comentat anteriorment (vegeu Nota 10).
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Finalment, l’import net destinat a l’activitat d’inversió en actius materials i intangibles i en participacions ha estat
de 2.178 milions d’euros.

Com a resultat dels moviments de fluxos d’efectiu comentats i la variació dels tipus de canvi en l’efectiu, s’ha
produït una disminució de l’efectiu o equivalents d’11 milions d’euros. El saldo final d’efectiu o equivalents, a
31 de desembre de 2007, és de 3.914 milions d’euros, que figuren registrats en la seva totalitat en el capítol
«Caixa i dipòsits en bancs centrals» del balanç de situació adjunt.

Les variacions del perímetre de consolidació s’inclouen a la línea corresponent en funció de la naturalesa de
l’actiu o passiu donat d’alta o baixa.

2.22. Obra Social

El Fons de l’Obra Social es registra en l’epígraf «Altres passius – Fons Obra Social» del balanç consolidat. Les
dotacions a l’esmentat fons es comptabilitzen com una aplicació del benefici de ”la Caixa” (vegeu Nota 4).

Les despeses derivades de l’Obra Social es presenten al balanç com una deducció del Fons de l’Obra Social,
sense que en cap cas s’imputin al compte de pèrdues i guanys.

Els actius materials i els passius afectes a l’Obra Social es presenten en partides separades del balanç, en funció
de la seva naturalesa (vegeu Nota 26).

3. Gestió de riscs

La gestió global de riscs és fonamental per al negoci de qualsevol entitat de crèdit. En el Grup ”la Caixa”
aquesta gestió global de riscs té com a objectius la tutela de la sanitat del risc i 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 de negoci, sempre dins d’un marc que potenciï la qualitat del servei ofert als clients.

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

Sobre cadascun d’aquests tipus de risc s’apliquen des de fa anys un conjunt d’eines i tècniques de quantificació
i seguiment que es consideren adequades i d’acord als estàndards i millors pràctiques per a la gestió dels riscs
financers. Una breu descripció d’aquestes figura a continuació, als apartats destinats a les descripcions indivi-
dualitzades de cada grup d’exposicions.

Totes les actuacions en l’àmbit del mesurament, seguiment i gestió del risc, es realitzen d’acord amb la recoma-
nació emanada del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea: «Convergència internacional de mesures i normes
de capital – Marc revisat» i conegut comunament com a Basilea II, i la consegüent transposició per part de les
corresponents directives europees i la legislació espanyola en curs.

El Consell d’Administració de ”la Caixa”, en línia amb els suggeriments del Banc d’Espanya, va aprovar, el juliol
de 2005, un Pla Director d’Adaptació a Basilea II. En aquesta data, es va demanar formalment al Banc d’Espanya
l’autorització per a la utilització de models interns de riscs de crèdit. Durant tot l’exercici 2007, el Banc d’Espa-
nya ha estat efectuant els processos de validació d’aquests models, com a pas previ a la seva autorització que
s’espera tenir dins el primer semestre de l’any 2008.

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

Tal i com estableix a Basilea II i a les Directives 2006/48 i 49/CE de 14 de juny i a la Llei 36/2007 de 16 de
novembre, el Consell d’Administració de ”la Caixa” constitueix l’òrgan màxim que determina la política de risc
del Grup. L’Alta Direcció actua en el marc de les atribucions delegades pel Consell i en concret té configurats
els següents Comitès de gestió de riscs:

• El Comitè Global del Risc, que sota el mandat del Consell d’Administració, instrumenta la capacitat executiva
de la direcció de riscs amb l’objectiu de garantir l’alineació d’aquests amb l’estratègia de l’Entitat en termes de
negoci i nivell de solvència, i es responsabilitza de l’estratègia de gestió i seguiment del risc i de la delegació
de facultats, assumint, entre d’altres, les funcions de l’anterior Comitè de Polítiques de Risc.

• El Comitè de Crèdits analitza i, en el seu cas aprova, les operacions dins el seu nivell d’atribucions, elevant al
Consell d’Administració aquelles operacions que excedeixen el seu nivell de delegació.

• El Comitè de Gestió d’Actius i Passius (COAP) assumeix la responsabilitat de gestionar els riscs de liquiditat,
tipus d’interès i canvi del Grup dins l’àmbit dels riscs estructurals del Balanç.

A l’exercici 2007 s’ha creat una nova Direcció General Adjunta Executiva responsable dels riscs de tot el Grup. La
Sotsdirecció General de Gestió Estratègica del Risc, depenent directament d’aquesta Direcció General Adjunta
Executiva, constitueix la unitat de control global del risc, amb la responsabilitat de tutelar la qualitat de l’actiu i
els nivells de solvència i garantia. Els seus objectius fonamentals es vinculen a la identificació, valoració i integra-
ció de les diferents exposicions, així com a l’avaluació de la rendibilitat ajustada al risc de cada àmbit d’activitat,
tot des d’una perspectiva global del Grup ”la Caixa” i d’acord amb la seva estratègia de gestió.

En tots els casos, i d’acord amb els requeriments del Marc Revisat de Capital de Basilea, el sistema d’admissió,
mesurament, seguiment i control de riscs actua sota una perspectiva d’autonomia i independència respecte de
les diferents àrees de negoci bancari.

Cal indicar finalment que l’Àrea d’Auditoria de ”la Caixa” verifica de forma continuada l’adequació dels sis-
temes de control intern i la idoneïtat dels mètodes de mesurament i control de riscs utilitzats per les diferents
Àrees involucrades en la funció de seguiment de riscs.

3.1. Exposició al risc de crèdit

El risc de crèdit, inherent a l’activitat de les entitats de crèdit, és el més significatiu del balanç del Grup ”la Caixa”.
A continuació s’analitza l’exposició i la gestió de l’esmentat risc al Grup ”la Caixa”, desglossat per risc de l’activitat
creditícia, generat bàsicament per la xarxa d’oficines, el risc de contrapartida generat per l’operativa de tresoreria,
assumit fonamentalment amb contrapartides bancàries i el risc provinent de la cartera de participades.

3.1.1. Risc de crèdit amb clients

Descripció general

L’activitat creditícia del Grup ”la Caixa” s’orienta de forma fonamental a la satisfacció de les necessitats de finança-
ment de les famílies i les empreses. De conformitat amb allò que s’estableix al Pla Estratègic de l’Entitat, ”la Caixa”
té la voluntat de mantenir el seu lideratge en el finançament hipotecari de particulars i reforçar encara més la seva
posició en el negoci de crèdits personals, negocis característics de la banca de retail a la qual ”la Caixa” es dedica
històricament. En relació amb les empreses, durant l’any 2007 s’ha incrementat el crèdit concedit de forma relle-
vant, d’acord amb la importància que es dóna a la política creditícia per a la activitat empresarial, essent les pimes
un segment prioritari tal com estableix l’esmentat Pla Estratègic.

En aquest sentit, destaca especialment la concessió de préstecs per a l’adquisició d’habitatge, de manera que
els crèdits amb garantia real, bàsicament hipotecària, són el 69,6% del total de la cartera. La cobertura del
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risc assolida per les garanties hipotecàries és molt elevada, i el seu valor de taxació és dues vegades superior a
l’import pendent de vèncer de la cartera hipotecària.

La cartera creditícia presenta un alt grau de diversificació i d’atomització amb la conseqüent reducció del risc
creditici. Pel que fa a la distribució geogràfica, l’activitat creditícia del Grup ”la Caixa” se centra, bàsicament,
a Espanya.

El volum d’actius dubtosos s’ha situat en 893 milions d’euros a 31 de desembre de 2007 i 463 milions d’euros
a 31 de desembre de 2006. Aquests imports i el creixement de l’activitat creditícia del Grup han donat com a
resultat una ràtio de morositat del 0,55% i 0,33% a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament.

El Grup, en aplicació de la normativa vigent, ha continuat incrementant els fons per a la cobertura d’insolvèn-
cies. El creixement de l’activitat creditícia i del nivell de morositat de l’Entitat ha fet que la taxa de cobertura dels
actius dubtosos s’hagi situat a 31 de desembre de 2007 en un 281%, o un 336% si es consideren les cobertures
derivades de les garanties hipotecàries, amb una reducció respecte a les cobertures a 31 de desembre de 2006,
que eren del 444% i 480%, respectivament.

Així doncs, el grau de risc de crèdit del Grup ”la Caixa” es manté en nivells reduïts a causa de la gran diver-
sificació de la inversió creditícia, el valor de les seves garanties complementàries i les elevades cobertures amb
provisions.

Organització i processos

Com ja s’ha esmentat, el Comitè Global del Risc, integrat per membres de l’Alta Direcció, té com a funció
principal analitzar i fixar les estratègies i polítiques generals de concessió de crèdits en l’àmbit de l’actuació de
la xarxa.

Segons les directrius que el Comitè estableix, el model de concessió dels riscs es basa a potenciar al màxim
el grau d’autonomia de la xarxa d’oficines. En aquest sentit, durant l’any 2007 s’ha desenvolupat un projecte
d’assignació de facultats per la xarxa en base a la pèrdua esperada, pel segment de pimes. Aquest sistema, que
s’implementarà durant l’any 2008, ha de permetre una major eficiència en l’assignació de recursos i, sobretot,
un major control del risc pel fet d’exigir major o menor nivell de descentralització en funció de factors de risc i
no exclusivament en funció d’imports nominals.

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

Durant aquest any s’han realitzat millores en el segment de particulars que perfeccionen l’ús dels scorings. En
aquest sentit s’ha millorat el sistema d’acceptació/denegació de l’scoring hipotecari, que dóna servei a les con-
cessions que durant l’any 2007 han suposat més de 120.000 operacions, i que a partir d’ara té en compte no
només la probabilitat de mora sinó també la severitat de les operacions.

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

En l’àmbit d’empreses, durant el 2007, s’han posat en marxa noves línies de finançament de circulant que
inclouen qualsevol risc de circulant de les nostres empreses clients, tant si es tracta de riscs de tipus comercial
com d’operacions de risc pur (Compte de crèdit, Finançament d’importacions, etc.). D’aquesta forma, amb la
mateixa seguretat jurídica que si es tractés d’operacions intervingudes individualment, es millora l’agilitat del
procés de concessions ja que les diverses operacions estan sota una mateixa pòlissa.
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En referència a l’anàlisi d’operacions, s’han introduït millores en els informes d’anàlisi d’empreses a fi d’integrar
automàticament eines de mesurament dels riscs, és a dir, el rating i les variables que el suporten. D’aquesta
manera es reforça el rating com un element clau en la presa de decisions de l’Entitat, juntament amb la gestió
que es realitza de la rendibilitat ajustada al risc dels nostres clients, a través del control i seguiment del marge
de referència de les operacions.

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

Seguiment i Control del Risc

La funció de Seguiment i Control del Risc a ”la Caixa” es configura amb absoluta independència de la Direcció
Executiva de Risc i Estranger. S’estructura en un conjunt d’unitats territorials de seguiment amb dependència
funcional de l’Àrea de Seguiment i Control enquadrada dins la Sotsdirecció General de Gestió Estratègica del
Risc. La seva funció té una doble vessant: l’elaboració d’informes de seguiment sobre aquells acreditats o grups
d’empreses amb riscs d’import més elevat i el seguiment d’aquells titulars de risc que presenten símptomes de
deteriorament de la seva qualitat creditícia, segons un sistema de qualificació en funció de les alertes de risc de
cada acreditat.

El sistema d’alertes de risc i la qualificació dels acreditats en funció del seu comportament juguen un paper
fonamental per orientar tant el sistema de concessió com l’acció de seguiment. D’aquesta forma, s’analitzen
amb més profunditat i amb major periodicitat aquells acreditats amb més probabilitat de mora a curt termini.

El resultat de l’acció de seguiment és l’establiment de Plans d’Acció sobre cadascun dels acreditats analitzats.
Aquests Plans d’Acció tenen com a objectiu complementar la qualificació per alertes basada en un sistema
expert i, alhora, orientar la política de concessió per a noves operacions.

Mesurament i valoració

La direcció de Gestió del Risc de Crèdit té la missió de construir, mantenir i fer el seguiment dels sistemes de
mesura del risc de crèdit. A més, és responsable d’assegurar i orientar l’ús que es fa d’aquests sistemes i de vetllar
perquè les decisions que es prenguin en funció d’aquestes mesures tinguin en compte la seva qualitat.

Per aconseguir aquests objectius, es revisen periòdicament tant la totalitat dels models, per detectar possibles
deterioraments en la qualitat de les mesures, com les estimacions efectuades, per incorporar les variacions del
cicle econòmic. Amb una periodicitat mensual, s’avalua la pràctica totalitat de la cartera de clients de banca
minorista i del segment de pimes, fet que permet actualitzar, de forma gairebé continuada, el coneixement
d’aquests clients i les carteres que els conformen. La contínua avaluació dels riscs permet conèixer la distribució
de l’exposició de les diferents carteres respecte de la qualitat creditícia expressada com a probabilitat d’incom-
pliment.

El mesurament del risc s’articula al voltant de dos conceptes bàsics: la pèrdua esperada i la pèrdua inesperada.

El concepte de pèrdua esperada és un pilar fonamental de la nova orientació de la regulació bancària tant a nivell
nacional com internacional. Basilea II estableix la necessitat que les entitats cobreixin l’import de la pèrdua esperada
mitjançant la dotació de provisions. El Grup ”la Caixa” aplica en aquest apartat el que regula la Circular 4/2004 del
Banc d’Espanya en el seu Annex IX. En conseqüència, efectua les dotacions específiques, genèriques i de risc-país
necessàries per a la cobertura de la pèrdua esperada d’acord amb l’esmentada Circular.
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Pèrdua esperada
La pèrdua esperada és el resultat de multiplicar tres magnituds: l’exposició, la probabilitat d’incompliment i la
severitat. Disposar d’aquests tres factors de risc permet, així, estimar la pèrdua esperada per risc de crèdit de
cada operació, client o cartera.

Exposició
L’exposició (EAD en el seu acrònim en anglès per a Exposure at Default) estima quin serà el deute pendent en
cas d’incompliment del client. Aquesta magnitud és especialment rellevant per a aquells instruments financers
que tenen una estructura d’amortització variable en funció de les disposicions que faci el client (comptes de
crèdit, targetes de crèdit i en general qualsevol producte revolving).

L’obtenció d’aquesta estimació es basa en l’observació de l’experiència interna de la morositat de l’Entitat,
relacionant els nivells de disposició en el moment de l’incompliment i els nivells de disposició en els 12 mesos
anteriors.

Per tal de realitzar-la es modelitzen per a cada transacció les relacions observades en funció de la naturalesa del
producte, el termini fins al venciment i les característiques del client.

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

Aquestes eines estan orientades tant al producte com al client. Les eines orientades al producte prenen en
consideració característiques específiques del deutor relacionades amb el producte en qüestió i són utilitzades
bàsicament en l’àmbit d’admissió de noves operacions de banca minorista. D’altra banda, les eines orientades al
client avaluen la probabilitat d’incompliment del deutor de manera genèrica, encara que en el cas de persones
físiques poden comportar resultats diferenciats per producte.

Aquest darrer grup d’eines està constituït per scorings de comportament per a persones físiques i ratings
d’empreses, i estan implantades a tota la xarxa d’oficines integrades dins les eines habituals de concessió de
productes d’actiu. Les eines han estat desenvolupades d’acord amb l’experiència històrica de mora a l’Entitat i
incorporen les mesures necessàries per ajustar els resultats al cicle econòmic.

Pel que fa a empreses, totes les eines de rating estan enfocades a nivell de client i varien notablement en funció
del segment a què pertany. En el cas de microempreses i pimes, el procés d’avaluació és molt semblant al de les
persones físiques. En aquest cas s’ha construït un algoritme modular, valorant tres informacions diferents: els
estats financers, la informació derivada de la relació dels clients amb ”la Caixa” i alguns aspectes qualitatius. Les
qualificacions que s’obtenen d’aquesta avaluació també se sotmeten a un ajust al cicle econòmic que segueix
la mateixa estructura que per a les persones físiques.

”la Caixa” disposa d’una Funció de Rating Corporatiu per a la qualificació especialitzada del segment de grans
empreses i ha desenvolupat models de qualificació interna. Aquests models són de caràcter «expert» i donen
major ponderació al criteri qualitatiu dels analistes. Davant la falta d’experiència de morositat interna en aquest
segment, la construcció d’aquests models s’ha alineat amb la metodologia de Standard & Poor’s, de manera
que s’han pogut fer servir les taxes d’incompliment global publicades per aquesta agència de rating que afe-
geixen fiabilitat a la metodologia.

Els resultats de totes les eines es vinculen a una escala mestra que permet classificar la cartera creditícia en
termes homogenis, és a dir, permet agrupar riscs a partir d’una mateixa taxa de morositat anticipada. A conti-
nuació es facilita informació de l’exposició en funció de la probabilitat d’incompliment estimada dels diferents
segments de clients, d’acord amb els resultats del darrer exercici de càlcul en paral·lel dels Estats de Solvència
presentats al Banc d’Espanya (amb dades a 30 de juny de 2007):
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Severitat
La severitat (LGD en el seu acrònim en anglès per a Loss Given Default) correspon al percentatge del deute
que no podrà ser recuperat en cas d’incompliment del client. L’Entitat fa una revisió permanent dels pro-
cediments de recuperació i regularització de deutes morosos amb la finalitat de minimitzar l’impacte d’una
eventual fallida.

Addicionalment, es treballa en la modelització de la severitat per a la seva correcta estimació a priori, mitjan-
çant la garantia, la relació préstec/valor, el tipus de producte, la qualitat creditícia de l’acreditat i les condicions
recessives del cicle econòmic.

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

Pèrdua inesperada
El mesurament de la pèrdua esperada garanteix un bon control del risc creditici sota condicions «normals» de
mercat. Ara bé, i a efectes d’avançar cap a la descripció del segon concepte abans esmentat, la pèrdua ines-
perada, sabem que en ocasions les pèrdues reals poden excedir les pèrdues esperades fruit de canvis sobtats
en el cicle, o variacions en factors de risc específics de cada cartera, i de la correlació entre el risc de crèdit dels
diferents deutors. De fet, en el Pilar I de Basilea II, s’estableixen uns requeriments mínims de capital precisament
per fer front a potencials pèrdues inesperades. En cas que s’adopti una metodologia en funció de qualificacions
internes, com la que utilitza el Grup ”la Caixa”, cal emprar la pertinent fórmula, en funció de cada segment de

Exposició per probabilitat d’incompliment (saldos en balanç i fora balanç)

SECTORITZACIÓ

EQUIVALÈNCIA S&P BANCS EMPRESES PIMES
MINORISTA
HIPOTECARI

ALTRA BANCA
MINORISTA

TOTAL

AAA / AA 63,0% 0,6% 0,2% 13,9% 5,0% 9,9%
A 36,3% 10,9% 2,5% 31,3% 21,9% 24,3%
BBB 0,7% 21,3% 9,8% 31,3% 38,8% 28,3%
BB 36,3% 34,9% 13,6% 23,3% 19,3%
B 23,2% 41,4% 6,9% 7,9% 13,6%
CCC 7,7% 11,2% 3,0% 3,1% 4,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Evolució de la freqüència de la morositat

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Pimes 1,74% 1,39% 1,32% 1,83% 1,87% 1,84%
Minorista hipotecari 0,55% 0,42% 0,34% 0,25% 0,26% 0,30%
Altra banca minorista 0,59% 0,53% 0,48% 0,41% 0,51% 0,61%

(*) Les dades del 2007 corresponen al mes de setembre.

Aquesta taula recull els canvis realitzats a 2007 a les calibracions i a l’equivalència entre ratings interns suggerits
al procés de validació supervisora.

En el quadre següent es detalla per als segments de Minorista hipotecari, Altra banca minorista i Pimes, l’evo-
lució temporal del percentatge d’acreditats que passen a la situació de mora en cadascun dels anys analitzats i
que constitueixen la probabilitat d’incompliment observada en cada període.
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negoci, la qual té en compte la influència de la probabilitat d’incompliment, l’impacte proporcional de la severi-
tat, l’ajust per al termini residual de venciment de l’operació i unes correlacions establertes, fixes o inversament
proporcionals a la probabilitat d’incompliment, en funció del segment de negoci de què es tracti.

Rendibilitat ajustada al risc
En darrer lloc, en l’àmbit de les eines associades al mesurament i seguiment del risc de crèdit hem d’al·ludir
al procés de seguiment establert per ”la Caixa”, en els últims anys, per garantir que la rendibilitat dels seus
clients incorpori una prima de risc que sigui suficient per cobrir la pèrdua esperada que conformen les seves
operacions, les despeses administratives que comporta la seva operativa i una adequada remuneració del capital
en risc de les seves operacions.

Validació interna
Atesa la complexitat dels models interns de risc, l’Entitat ha de definir uns procediments d’aprovació i ús que
incloguin la seva revisió prèvia per part d’una unitat independent especialitzada.

L’objectiu principal de la Unitat de Validació Interna és emetre una opinió sobre l’adequació dels models interns
que cal aplicar amb efectes tant a la gestió com a l’àmbit regulatori. Així, cal identificar tots els seus usos relle-
vants i adoptar conclusions sobre la seva utilitat i eficàcia.

Durant l’any 2007, i seguint el marc de validació aprovat el 2006, la unitat ha completat el circuit de validació
interna de totes les carteres presentades al Banc d’Espanya per a la aprovació en l’àmbit del càlcul de capital
regulatori per mètodes avançats. Aquestes carteres analitzades han estat: Minorista hipotecari, Renovables i
Altres, Pimes i Corporativa.

Així mateix, aquesta unitat ha estat la responsable de coordinar el procés de validació supervisora amb el Banc
d’Espanya i del manteniment del dossier de seguiment, document requerit pel regulador per a cadascun dels
models interns.

A partir d’aquest punt, seguint les recomanacions del Banc d’Espanya, a l’últim trimestre de 2007 s’ha elaborat
un pla estratègic de validació interna a mitjà termini que, compatibilitzant els cicles de validació anuals, inclou la
planificació de proves específiques i exhaustives sobre la construcció dels models, la programació d’un informe
anual que resumeixi l’activitat de la unitat i les seves conclusions, així com la revisió del disseny i manteniment
del dossier de seguiment.

3.1.2. Risc de contrapartida generat per l’operativa de Tresoreria

La quantificació i gestió del risc de crèdit derivat de l’operativa de Tresoreria presenta, bàsicament pel tipus
d’instruments financers emprats i el grau de rapidesa i flexibilitat exigit per les transaccions tresoreres, certes
particularitats a què ens referim a continuació.

Pel que fa als processos d’autorització, la màxima exposició autoritzada de risc de crèdit amb una contrapartida
es determina mitjançant un càlcul complex, aprovat per la Direcció, basat fonamentalment en els ratings de les
entitats i en l’anàlisi dels seus estats financers. Així, en el marc de l’operativa de la Sala de Tresoreria, s’esta-
bleixen les línies de risc autoritzades per a l’operativa amb cadascuna de les contrapartides del mercat financer,
i el consum d’aquestes línies està definit per l’exposició al risc de contrapartida calculada. Permanentment es
controla que els riscs de cada contrapartida estiguin dins dels límits establerts. Els gestors de la posició (traders)
tenen accés en temps real a aquesta informació i la consulten sistemàticament abans de realitzar noves opera-
cions. D’aquesta manera es minimitza el risc que es produeixi un excedit.

Per tal de realitzar el càlcul de l’exposició, en les operacions de préstec o l’adquisició d’una obligació per a la
cartera, la quantitat deguda s’identifica amb la quantitat lliurada. Tanmateix, el risc de contrapartida relatiu a
les operacions de derivats, va associat quantitativament al seu risc de mercat, atès que la quantitat deguda per
la contrapart s’ha de calcular en funció del valor de mercat de les operacions contractades més el seu valor
potencial (possible evolució del seu valor futur en una situació extrema de preus de mercat, d’acord amb la sèrie
històrica coneguda d’evolució dels preus i dels tipus de mercat).
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La xifra d’exposició de ”la Caixa” amb entitats de crèdit se situa a 31 de desembre de 2007 en 28.342 milions
d’euros. La pràctica totalitat de les exposicions s’assumeixen amb contrapartides localitzades majoritàriament
en països europeus i als Estats Units.

D’altra banda, la distribució per ratings de les contrapartides del Grup ”la Caixa” reflecteix el fort pes dels
ratings superiors a AA i la circumscripció de la nostra operativa a les contrapartides qualificades com a invest-
ment grade o grau d’inversió, que són aquelles que les agències de qualificació creditícia internacionals han
considerat segures per la seva elevada capacitat de pagament.

La Sotsdirecció de Gestió Estratègica del Risc és l’encarregada d’integrar aquests riscs en el marc de la gestió
global de les exposicions del Grup, encara que la responsabilitat específica de la gestió i seguiment de l’exposició
al risc de contrapartida derivada de l’activitat tresorera recau sobre l’Àrea de Control dels Riscs de Mercat, que
prepara les propostes de concessió de línies de risc i efectua el seguiment dels seus consums. Addicionalment,
juntament amb l’Àrea d’Assessoria Jurídica, i com a part del seguiment dels riscs de crèdit assumits per l’ope-
rativa de mercats, gestiona activament i efectua el seguiment de l’adequació de la documentació contractual
que la sustenta.

Així, la pràctica totalitat dels riscs assumits per l’operativa sobre instruments derivats està coberta per la firma
dels contractes estandarditzats ISDA i/o CMOF, que contemplen en el seu clausulat la possibilitat de compen-
sar els fluxos de cobrament i pagament pendents entre les parts per a tota l’operativa coberta pels esmentats
contractes.

Igualment, s’ha d’esmentar en aquest context que l’exercici 2007 ha finalitzat amb 46 acords de collateral tan-
cats amb les contrapartides més actives en la negociació de productes derivats OTC. Un collateral és un acord
pel qual dues parts es comprometen a lliurar-se un actiu (en cas del Grup ”la Caixa”, un dipòsit en efectiu) com
a garantia per cobrir la posició neta de risc de crèdit originada pels productes derivats contractats entre ells, i
sobre la base d’un acord de compensació previ (close-out netting) inclòs en les clàusules dels contractes ISDA
o CMOF. Amb freqüència, habitualment setmanal, es realitza la quantificació del risc mitjançant la revaluació,
a preus de mercat, de totes les operacions vives, la qual cosa comporta la modificació del dipòsit a realitzar per
la part deutora.

S’estima que l’existència d’aquests acords implica, a 31 de desembre de 2007, un estalvi en l’exposició al risc de
contrapartida per l’operativa en derivats OTC (és a dir, bilaterals, no negociats a través de mercats organitzats)
de 4.880 milions d’euros, i que el 95% dels riscs a llarg termini per operacions de derivats està col·lateralitzat.

3.1.3. Risc associat a la cartera de participades

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

La Sotsdirecció de Gestió Estratègica del Risc, amb la col·laboració de Criteria CaixaCorp, SA, mesura el risc
d’aquestes posicions, tant des del punt de vista del risc implícit en la volatilitat dels preus de mercat, fent servir
models VaR (estimació estadística de les pèrdues màximes potencials a partir de dades històriques sobre l’evo-
lució dels preus) com sobre el diferencial de rendibilitat amb el tipus d’interès sense risc, tal i com s’indica a
Basilea II, com des del punt de vista de l’eventualitat de fallida, aplicant models basats en l’enfocament PD/LGD
també seguint les disposicions Basilea II.

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

Aquestes mesures i el seu desenvolupament són necessaris per al seguiment de la gestió de la cartera de parti-
cipades i per a la presa de decisions estratègiques referents a la composició de la cartera, realitzades per l’Alta
Direcció del Grup ”la Caixa”.
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3.2. Exposició al risc de mercat

L’activitat financera de les entitats de crèdit implica l’assumpció de risc de mercat, dins del qual agrupem expo-
sicions amb diferents orígens: el risc del balanç comercial derivat de l’evolució dels tipus d’interès i dels tipus
de canvi, el provocat per la presa de posicions a l’àmbit de Tresoreria i l’associat a les participacions de renda
variable que formen part del negoci de diversificació del Grup ”la Caixa”. En tots els casos, el risc es refereix
a la pèrdua potencial sobre la rendibilitat o el valor de la cartera derivada dels moviments desfavorables dels
tipus o preus del mercat.

Amb les particularitats metodològiques i complements necessaris a què al·ludirem dins de la descripció específi-
ca dels diferents grups d’exposicions, hi ha dos tipus de mesures que constitueixen denominador comú i estàn-
dards de mercat per a la mesura del risc que ens ocupa: la sensibilitat i el VaR (value at risk o valor en risc).

La sensibilitat calcula el risc com l’impacte en el valor de les posicions d’un petit moviment dels factors de risc,
procedint de la següent manera:

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

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

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

• Per al risc de volatilitat (variabilitat dels tipus o preus), que incorpora les operacions amb característiques
d’opció (caps i floors de tipus d’interès i opcions sobre divisa o renda variable), es calcula la variació del valor
actual de cadascun dels fluxos futurs davant de variacions de les volatilitats cotitzades en tots els trams de la
corba, en els tipus de canvi i/o en el preus dels actius.

Aquestes anàlisis de sensibilitat donen informació sobre l’impacte d’un increment dels tipus d’interès, tipus de
canvi, preus i volatilitats sobre el valor econòmic de les posicions, però no comporten cap hipòtesi sobre quina
és la probabilitat de l’esmentat moviment.

Per homogeneïtzar la mesura del risc del conjunt de la cartera, així com per incorporar certes hipòtesis sobre
la magnitud del moviment dels factors de risc de mercat, s’utilitza el VaR per a l’horitzó temporal d’un dia i
amb un interval de confiança estadística del 99%. És a dir, que 99 de cada 100 vegades les pèrdues reals seran
inferiors a les estimades pel VaR.

3.2.1. Microcobertures de valor raonable

Són operacions en les quals hi ha una identificació perfecta entre l’operació coberta i la de cobertura, ja sigui
aquesta una operació d’actiu o un passiu.

Es realitzen cobertures operació a operació, tancant tots els factors de risc de mercat de l’element a cobrir.
Per això es denominen cobertures simètriques o back-to-back, i el necessari seguiment de l’eficàcia es basa a
assegurar l’esmentada simetria: l’evolució del valor de l’operació coberta ha de ser idèntic i de signe contrari al
de l’operació de cobertura.

D’acord amb els riscs assumits per les partides a cobrir identificades, el Grup ”la Caixa” realitza microcobertures
de valor raonable. En aquestes els derivats de cobertura serveixen per compensar l’exposició a la variació en el
valor raonable dels elements coberts atribuïbles a un o diversos factors de risc de mercat (tipus d’interès, preus
de la renda variable i/o volatilitat de cadascun d’ells). Sense entrar en el detall individual de cada microcobertura,
és possible descriure breument la naturalesa dels riscs coberts i els instruments utilitzats agrupant-los en funció
de l’objectiu de gestió:
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• Microcobertures de dipòsits estructurats per a clients:

L’objectiu d’aquesta microcobertura és l’estabilització de les fluctuacions en el valor del derivat implícit en ins-
truments financers híbrids, que poden venir provocades per canvis en les expectatives dels mercats de renda
variable o tipus d’interès. El derivat implícit associat a cada operació financera inclòs en aquesta cartera serà
cobert en mercat amb una operació idèntica de signe contrari.

• Microcobertures de dipòsits interbancaris:

L’objectiu d’aquesta microcobertura és la cobertura de les fluctuacions que el moviment dels tipus d’interès
de mercat pot generar sobre el valor dels dipòsits vinculats a la gestió de la liquiditat del balanç, contractats
a termini normalment inferior a l’any i a tipus d’interès fix. Com a instruments de cobertura s’utilitzen gene-
ralment interest rate swap (IRS) i call money swap.

• Microcobertures de préstecs institucionals:

L’objectiu d’aquesta microcobertura és la cobertura de les fluctuacions que el moviment dels tipus d’interès
de mercat pot generar sobre el valor de determinats préstecs institucionals a tipus d’interès fix, el risc del qual
s’ha decidit gestionar. Com a instruments de cobertura s’utilitzen generalment futurs i IRS.

3.2.2. Exposició al risc de tipus d’interès estructural del balanç

El risc de tipus d’interès del balanç és inherent a tota activitat bancària. El balanç està format per masses d’actiu
i de passiu amb diferents venciments i tipus d’interès. El risc de tipus d’interès es produeix quan els canvis en
l’estructura de la corba de tipus de mercat afecten aquestes masses, provocant la seva renovació a tipus dife-
rents dels anteriors amb efectes en el seu valor econòmic i en el marge d’intermediació.

Com hem esmentat a l’inici d’aquesta Nota, aquest risc és gestionat i controlat directament per la Direcció de
”la Caixa”, que desenvolupa en aquest àmbit la funció de Comitè de Gestió d’Actius i Passius (COAP).

El Grup ”la Caixa” gestiona aquest risc d’interès amb un doble objectiu: reduir la sensibilitat del marge d’inter-
mediació 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.

La Sotsdirecció General de Mercats és l’encarregada d’analitzar aquest risc i de proposar al Comitè de Gestió
d’Actius i Passius aquelles operacions de cobertura d’acord amb aquests objectius.

Per assolir aquest doble objectiu, el Grup ”la Caixa” manté a 31 de desembre de 2007, a efectes comptables i
de gestió, dues macrocobertures diferenciades de risc de tipus d’interès de carteres d’instruments financers:

• Macrocobertura de risc de tipus d’interès de fluxos d’efectiu:

L’objectiu de gestió en què s’emmarca aquesta cobertura comptable és el de reduir la volatilitat del marge
d’intermediació davant variacions de tipus d’interès per a un horitzó temporal de dos anys. Així, aquesta
macrocobertura cobreix els fluxos d’efectiu futurs en base a l’exposició neta d’una cartera formada per un
conjunt d’actius i passius altament probables amb una exposició similar al risc de tipus d’interès. Actualment,
els instruments de cobertura utilitzats amb aquesta finalitat són IRS’s.

• Macrocobertura de risc de tipus d’interès de valor raonable:

L’objectiu de gestió en què s’emmarca aquesta cobertura comptable és el manteniment del valor econòmic
de les masses cobertes, constituïdes per actius i passius a tipus d’interès fix amb venciments originals a
més de dos anys, opcions implícites o vinculades a productes de balanç (caps i floors) i derivats distribuïts
a clients a través de la Sala de Tresoreria. Els instruments de cobertura utilitzats amb aquesta finalitat són
IRS’s, opcions sobre tipus d’interès (caps i floors) i qualsevol altre instrument financer que permeti mitigar
el risc de tipus d’interès.
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El quadre següent mostra, mitjançant un gap estàtic, la distribució de venciments i revisions de tipus d’interès,
a 31 de desembre de 2007, de les masses sensibles del balanç de ”la Caixa”. Per a aquelles masses sense
venciment contractual s’ha analitzat la seva sensibilitat als tipus d’interès juntament amb el seu termini esperat
de venciment. Per tal d’ajustar millor a la realitat les dades contractuals de les operacions s’ha considerat la
possibilitat que té el client de cancel·lar anticipadament els seus productes. Per a les hipòtesis de cancel·lació
anticipada s’utilitzen models interns basats en l’experiència històrica que recullen variables de comportament
dels clients, dels propis productes, d’estacionalitat i variables macroeconòmiques.

Matriu de venciments i revaloracions del balanç sensible

(Milers de euros) 1 ANY 2 ANYS 3 ANYS 4 ANYS 5 ANYS > 5 ANYS

Actiu
Garantia
hipotecària 102.432.571 12.274.238 190.730 78.078 74.642 365.639
Altres garanties 41.413.637 2.221.488 1.316.876 816.405 548.726 618.722
Mercat monetari 19.608.007 0 0 0 0 0
Total actiu 163.454.215 14.495.726 1.507.606 894.483 623.368 984.361
Passiu
Recursos
de clients 96.202.871 14.705.533 5.354.842 3.727.558 776.040 3.328.209
Emissions 26.186.258 5.398.448 2.500.000 3.750.000 1.500.000 18.530.000
Total passiu 122.389.129 20.103.981 7.854.842 7.477.558 2.276.040 21.858.209
Diferència actiu
menys passiu 41.065.086 (5.608.255) (6.347.236) (6.583.075) (1.652.672) (20.873.848)
Cobertures (37.910.610) 9.229.955 4.672.288 3.690.812 1.711.761 18.605.795
Diferència total 3.154.476 3.621.700 (1.674.948) (2.892.263) 59.089 (2.268.053)

El gap dinàmic consisteix, basant-se en les hipòtesis abans esmentades i considerant, també, les operacions pre-
vistes en el pressupost, en projectar a futur les pròximes renovacions i venciments de les operacions que conté
el balanç. Aquesta anàlisi preveu els desfasaments que es produiran entre les masses d’actiu i passiu, permetent
la possibilitat d’anticipar-se a possibles tensions futures.

La sensibilitat del marge d’intermediació mostra l’impacte en la revisió de les operacions del balanç provocat
per canvis en la corba de tipus d’interès. Aquesta sensibilitat s’obté de comparar la simulació del marge, a un
o dos anys, en base a diferents escenaris de tipus d’interès. L’escenari més probable, que s’obté a partir dels
tipus implícits de mercat, es compara amb altres escenaris de baixada o pujada de tipus que tenen en compte
moviments en el pendent de la corba. La sensibilitat del marge d’intermediació a un any de les masses sensi-
bles del balanç considerant un escenari de pujada i un altre de baixada de tipus de 100 punts bàsics cadascun,
distribuint la variació de tipus per trimestres durant l’any, és inferior a l’1%.

La sensibilitat del valor patrimonial als tipus d’interès mesura quin seria l’impacte en el valor actual del balanç
davant de variacions en els tipus d’interès.

La sensibilitat del marge d’intermediació i del valor patrimonial són mesures que es complementen i permeten
una visió global del risc estructural, més centrada en el curt i mitjà termini, en el primer cas i, en el mitjà i llarg
termini, en el segon.

Finalment i, a efectes de complementar les mesures de sensibilitat ja al·ludides, s’apliquen mesures VaR i de
Stress test seguint la metodologia pròpia de l’activitat tresorera, que serà objecte de descripció posterior.

Tot i que el risc de tipus d’interès de balanç assumit per ”la Caixa” és marcadament inferior als nivells conside-
rats com a significatius (outliers), segons les propostes del NACB, 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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3.2.3. Risc de mercat de les posicions de Tresoreria

L’Àrea de Control de Riscs de Mercat és responsable d’efectuar el seguiment d’aquest riscs, així com l’esmentat
risc de contrapartida i el risc operacional associat a l’activitat en mercats financers. Per al compliment de la seva
tasca, aquesta Àrea efectua diàriament un seguiment de les operacions contractades, el càlcul del resultat que
suposa l’afectació de l’evolució del mercat en les posicions (resultat diari marked-to-market), la quantificació
del risc de mercat assumit, el seguiment del compliment de límits i l’anàlisi de la relació resultat obtingut envers
el risc assumit.

El Grup ”la Caixa”, per l’activitat de la Sala de Tresoreria en els mercats financers, té exposició al risc de mercat
per moviments desfavorables dels següents factors de risc: tipus d’interès, tipus de canvi, preu de les accions,
volatilitat d’aquests factors i moviments en els diferencials de crèdit de les posicions en renda fixa privada. A
continuació es facilita informació del VaR mitjà i màxim durant l’any 2007:

VaR

(Milers d’euros) VaR MITJÀ VaR MÀXIM

Gener 1.592 1.826
Febrer 1.496 2.493
Març 2.210 2.796
Abril 2.188 2.667
Maig 1.811 1.988
Juny 1.907 2.288
Juliol 1.603 2.282
Agost 2.665 3.862
Setembre 4.410 4.958
Octubre 3.202 3.814
Novembre 3.387 4.047
Desembre 2.776 3.610
VaR mitjà i màxim de l’exercici 2007 2.433 4.958

L’any 2007, el VaR mitjà de l’activitat de negociació de Tresoreria ha estat de 2,4 milions d’euros. Els consums
més elevats, fins a un màxim de 4,96 milions d’euros, han estat assumits durant els mesos de setembre a
novembre, com a resultat del deteriorament i de la forta volatilitat en els preus i primes de risc dels mercats
de crèdit.

Les metodologies emprades per a l’obtenció d’aquesta mesura són dos: el VaR paramètric i el VaR històric.

a) El VaR paramètric es basa en el tractament estadístic dels paràmetres amb la volatilitat i les correlacions
dels moviments dels preus i dels tipus d’interès i de canvi dels actius que componen la cartera i, seguint les
recomanacions del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, s’aplica sobre dos horitzons temporals: 75 dies,
donant més pes a les observacions més recents; i 250 dies, equiponderant totes les observacions.

b) El càlcul del VaR històric es realitza mitjançant el càlcul de l’impacte sobre el valor de la cartera actual de les
variacions històriques dels factors de risc. Es tenen en compte les variacions dels últims 250 dies i, amb un
interval de confiança del 99%, es considera com a VaR el tercer pitjor impacte sobre el valor de la cartera.

El VaR històric resulta molt adient per completar les estimacions obtingudes mitjançant el VaR paramètric,
donat que aquest no incorpora cap hipòtesi sobre el comportament estadístic dels factors de risc (el paramètric
assumeix fluctuacions modelitzables a través d’una distribució estadística «normal»). Addicionalment, el VaR
històric incorpora la consideració de relacions no lineals entre els factors de risc, especialment necessari per a
les operacions d’opció, la qual cosa el fa també especialment vàlid, tot i que cal subratllar que el risc opcional
ha estat molt petit en les posicions de la Sala de Tresoreria de ”la Caixa”.
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L’empitjorament de la qualificació creditícia dels emissors dels actius pot motivar també una evolució desfa-
vorable dels preus cotitzats pel mercat. Per aquesta raó, l’Àrea de Control dels Riscs de Mercat completa la
quantificació del risc de mercat amb una estimació de les pèrdues derivades de moviments en la volatilitat del
diferencial de crèdit de les posicions en renda fixa privada (Spread VaR), que constitueix una estimació del risc
específic atribuïble als emissors dels valors. Aquest càlcul es realitza prenent en consideració la potencial menor
liquiditat d’aquests actius i amb un interval de confiança del 99%.

A 31 de desembre de 2007 l’exposició en crèdit estructurat del Grup ”la Caixa”, inclosa a la cartera de nego-
ciació, és molt poc significativa i la seva valoració està registrada a preus de mercat.

L’agregació del Market VaR (derivat de les fluctuacions dels tipus d’interès, de canvi i volatilitat d’ambdós)
i de l’Spread VaR es realitza de forma conservadora, assumint correlació zero entre ambdós grups de fac-
tors de risc.

A continuació figura una estimació dels imports de VaR mitjans atribuïbles als diferents factors de risc:

VaR per factor de risc

(Milers d’euros) TIPUS
D’INTERÈS

TIPUS
DE CANVI

PREU
D’ACCIONS

PREU
MERCADERIES

VOLATILITAT
TIPUS

D’INTERÈS

VOLATILITAT
TIPUS

DE CANVI

VOLATILITAT
PREU

D’ACCIONS

VOLATILITAT
SPREAD

DE CRÈDIT

VaR mitjà 2007 1.113 156 175 25 59 24 32 1.778

Es pot observar que els consums són de magnitud moderada i es concentren fonamentalment en l’assumpció
de risc de corba de tipus d’interès i de diferencial de crèdit. Els imports de risc de tipus de canvi i de volatilitat
assumits resulten d’importància molt marginal.

Per verificar la idoneïtat de les estimacions de risc, es realitza la comparació dels resultats diaris amb la pèrdua
estimada pel VaR, constituint l’anomenat exercici de Backtest. Tal com exigeixen els reguladors bancaris, es
realitzen dos exercicis de validació del model d’estimació de riscs:

a) Backtest net, que relaciona la part del resultat diari marked-to-market (és a dir, el derivat del canvi en el valor
de mercat) de les posicions vives al tancament de la sessió anterior amb l’import del VaR estimat amb horitzó
temporal d’un dia, calculat amb les posicions vives al tancament de la sessió anterior. Aquest exercici és el
més adient per a l’autoavaluació de la metodologia utilitzada per a la quantificació del risc.

b) Addicionalment, s’avalua el resultat total obtingut durant el dia (incloent, per tant, l’operativa intradia que
s’hagi pogut realitzar) amb l’import del VaR a l’horitzó d’un dia calculat amb les operacions vives al tanca-
ment de la sessió anterior (Backtest brut). D’aquesta manera, s’avalua la importància de l’operativa intradia
en la generació de resultats i en l’estimació del risc total de la cartera.

En darrer lloc, amb l’objectiu d’estimar les possibles pèrdues de la cartera en situacions extraordinàries de crisi,
es realitzen dos tipus d’exercicis de stress sobre el valor de les posicions de Tresoreria:

1) Anàlisis de stress sistemàtics: es calcula la variació del valor de la cartera davant d’una sèrie determinada de
canvis extrems en els principals factors de risc. Seguint les recomanacions del Comitè de Supervisió Bancària
de Basilea i les millors pràctiques bancàries, es consideren fonamentalment els factors de risc següents: els
moviments paral·lels de tipus d’interès (pujada i baixada), els moviments de pendent en diferents trams de
la corba de tipus d’interès (pronunciament i aplanament), l’augment i disminució del diferencial entre els
instruments subjectes a risc de crèdit i el deute públic (diferencial bo-swap), els moviments paral·lels de la
corba de tipus d’interès del dòlar (pujada i baixada), l’augment i disminució de la volatilitat de tipus d’interès,
l’apreciació i depreciació de l’euro respecte al dòlar, el ien i la lliura, i l’augment i disminució de la volatilitat
de tipus de canvi.
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2) Anàlisis d’escenaris històrics: es considera l’impacte que sobre el valor de les posicions tindrien situacions
realment esdevingudes, com per exemple la caiguda del Nikkei el 1990, la crisi del deute americà i la crisi del
pes mexicà el 1994, la crisi asiàtica el 1997, la crisi del deute rus el 1998, la creació i explosió de la bombolla
tecnològica el 1999 i 2000, respectivament, o els atacs terroristes de major impacte en els mercats financers
dels últims anys.

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

Com a part del necessari seguiment i control dels riscs de mercat assumits, la Direcció aprova una estructura
de límits globals de VaR i sensibilitats per a l’activitat de la Sala de Tresoreria. Els factors de risc són gesti-
onats per la pròpia Sotsdirecció General de Mercats en funció de la relació rendibilitat-risc que determinen
les condicions i expectatives del mercat. L’Àrea de Control dels Riscs de Mercat assumeix la verificació del
compliment d’aquests límits i dels riscs assumits, i genera diàriament un informe de posició, quantificació de
riscs i consum de límits, que distribueix a la Direcció, als responsables de la Sala de Tresoreria i a Auditoria
Interna.

3.2.4. Risc de canvi

El contravalor en euros dels actius i passius en moneda estrangera mantinguts per ”la Caixa” a 31 de desembre
de 2007 i 2006 és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Total actiu en moneda estrangera 5.509.409 4.900.583
Cartera de negociació 40.916 72.380
Inversions creditícies 5.391.663 4.796.548

Dipòsits en entitats de crèdit 4.419.836 3.864.865
Crèdits a la clientela 969.580 928.135
Altres 2.247 3.548

Resta d’actius 76.830 31.655
Total passiu en moneda estrangera 7.333.440 4.782.726
Cartera de negociació 0 56
Passius financers a cost amortitzat 7.310.283 4.776.328

Dipòsits d’entitats de crèdit 3.369.172 2.888.344
Dipòsits de la clientela 1.319.339 1.150.246
Dèbits representats per valors negociables 2.577.735 722.895
Altres 44.037 14.843

Resta de passius 23.157 6.342

La Sotsdirecció General de Mercats assumeix la responsabilitat de gestió del risc de tipus de canvi generat per
l’operativa del balanç en divisa, funció que desenvolupa a través de l’activitat de cobertura en els mercats que
realitza l’Àrea de Tresoreria. La gestió es realitza sota la premissa de minimitzar els riscs de canvi assumits, fet
que explica la reduïda o pràcticament nul·la exposició de ”la Caixa” a aquest risc de mercat.

També com a conseqüència de la gestió activa del risc de canvi per la Sala de Tresoreria, les petites posicions
romanents en moneda estrangera es mantenen majoritàriament davant d’entitats de crèdit i en divises de
primera línia (com poden ésser el dòlar, la lliura esterlina o el franc suís), i les metodologies emprades per
a la quantificació són les mateixes i s’apliquen conjuntament a les mesures de risc pròpies del conjunt de
l’activitat tresorera.
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A continuació es presenta el detall per moneda amb percentatge de les inversions creditícies i dels passius
financers a cost amortitzat:

(Percentatge) 2007 2006

Inversions creditícies 100 100
Dòlar USA 66 41
Lliura esterlina 16 18
Franc suís 3 8
Ien japonès 5 11
Dòlar canadenc 3 6
Dòlar australià 0 6
Resta 7 10
Passius financers a cost amortitzat 100 100
Dòlar USA 80 81
Lliura esterlina 13 14
Franc suís 2 1
Ien japonès 2 0
Resta 3 4

Adicionalment, Criteria CaixaCorp, SA mantenia a 31 de desembre una exposició de 683 milions d’euros en
dòlars de Hong Kong per la seva participació a The Bank of East Asia, Ltd.

3.3. Exposició al risc de liquiditat

El Grup ”la Caixa” gestiona la liquiditat de forma que sempre pugui atendre els seus compromisos puntualment
i mai no es vegi minvada la seva activitat inversora per manca de fons prestables. Aquest objectiu s’aconsegueix
amb una gestió activa de la liquiditat, que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura del balanç, per
terminis de venciment, detectant de forma anticipada l’eventualitat d’estructures inadequades de liquiditat a curt
i mitjà termini, tot adoptant una estratègia que doni estabilitat a les fonts de finançament. El Grup ”la Caixa”
s’ha caracteritzat en el passat, i ho continuarà fent en el futur, per un creixement equilibrat dels seus creditors
entre productes en balanç, generadors de liquiditat, i productes fora de balanç, que permeten un adequat i
sostenible finançament de l’activitat creditícia sense la necessitat de recórrer de forma intensiva al finançament
en els mercats majoristes.

El departament d’Anàlisi de Risc de Balanç, dependent de la Sotsdirecció General de Mercats, és l’encarregat
d’analitzar el risc de liquiditat. L’anàlisi es realitza tant en situacions de normalitat de les condicions dels mercats
com en situacions de crisi, on es consideren diversos escenaris de crisis específiques i sistèmiques que comporten
diferents hipòtesis de severitat en termes de reducció de liquiditat. Així, s’analitzen quatre tipologies d’esce-
naris de crisi: tres escenaris de crisis sistèmiques (crisis macroeconòmiques, disfuncions del mercat de capitals
i alteracions dels sistemes de pagaments) i un escenari de crisi específica considerat com a «pitjor escenari».
Aquests escenaris contemplen horitzons temporals i nivells de severitat diferents en funció de la tipologia de
la crisi analitzada.

A partir d’aquestes anàlisis el Pla de Contingència, aprovat pel Consell d’Administració, té definit un pla d’acció
per a cadascun dels escenaris contemplats.

El Comitè de Gestió d’Actius i Passius (COAP) realitza mensualment un seguiment de la liquiditat a mitjà termini
mitjançant els desfasaments previstos en l’estructura del balanç i verifica el compliment dels límits i de les línies
d’actuació operatives aprovades pel Consell d’Administració. Aquest Comitè proposa al Consell d’Administració
les emissions o programes de finançament o inversió òptims en funció de les condicions de mercat i els instru-
ments i terminis necessaris per fer front al creixement del negoci.
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La gestió de la liquiditat a curt termini correspon a la Sotsdirecció General de Mercats, que té la funció d’assegu-
rar la disponibilitat permanent de recursos líquids en el balanç, és a dir, minimitzar el risc de liquiditat estructural
propi de l’activitat bancària. Per realitzar aquesta gestió, es disposa diàriament del detall de la liquiditat per
terminis, mitjançant l’elaboració de les projeccions dels fluxos futurs, que permet saber en tot moment quina
és l’estructura temporal d’aquesta liquiditat.

A 31 de desembre de 2007 i 2006, la pràctica totalitat dels instruments financers de renda fixa i variable del
Grup ”la Caixa” cotitzaven en mercats actius d’alta liquiditat.

A continuació es presenta el detall per terminis de venciments contractuals dels saldos, sense considerar els ajustos
per valoració, de determinats epígrafs del balanç de situació a 31 de desembre de 2007 i 2006 de ”la Caixa”, en
un escenari de condicions de normalitat de mercats:

Exercici 2007

(Milions d’euros) A LA VISTA < 1 MES 1-3 MESOS 3-12 MESOS 1-5 ANYS > 5 ANYS TOTAL

Actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 3.892 0 0 0 0 0 3.892
Valors representatius de deute –
Cartera de negociació 0 21 340 1.229 671 392 2.653
Derivats de negociació 0 82 90 116 47 37 372
Valors representatius de deute
disponibles per a la venda 0 0 0 12 41 0 53
Inversions creditícies 3.502 19.975 19.124 19.781 37.879 98.745 199.006

Dipòsits en entitats de crèdit 1.480 13.909 13.289 2.509 175 44 31.406
Crèdit a la clientela 1.346 6.066 5.835 17.152 37.632 96.118 164.149
Valors representatius de deute 0 0 0 0 72 2.583 2.655
Altres actius financers 676 0 0 120 0 0 796

Derivats de cobertura 0 126 90 149 2.097 2.894 5.356
Total actiu 7.394 20.204 19.644 21.287 40.735 102.068 211.332
Passiu
Derivats de negociació 0 92 110 131 52 25 410
Passius financers a cost amortitzat 30.262 56.083 20.725 30.388 33.702 29.666 200.826

Dipòsits de bancs centrals 0 0 34 0 0 0 34
Dipòsits d’entitats de crèdit 259 4.573 2.589 3.044 2.260 1.250 13.975
Dipòsits de la clientela 29.652 48.578 15.632 23.447 15.862 1.150 134.321
Dèbits representats
per valors negociables 0 2.280 2.388 3.777 10.542 26.086 45.073
Passius subordinats 0 0 0 0 5.038 1.180 6.218
Altres passius financers 351 652 82 120 0 0 1.205

Derivats de cobertura 0 85 74 75 1.238 4.395 5.867
Total passiu 30.262 56.260 20.909 30.594 34.992 34.086 207.103
Diferència actiu menys passiu (22.868) (36.056) (1.265) (9.307) 5.743 67.982 4.229
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La liquiditat de ”la Caixa”, materialitzada en el net de dipòsits interbancaris i altres actius i passius monetaris i
afegint el saldo disponible de la pòlissa de crèdit amb el Banc Central Europeu, puja a 25.146 i 17.834 milions
d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament.

Aquestes xifres mostren una situació de liquiditat molt confortable de ”la Caixa” i la seva evolució reflecteix la
seva capacitat de finançar-se en els mercats financers.

El Pla Estratègic 2007-2010 aprovat pel Consell d’Administració estableix que s’ha de mantenir un nivell de
liquiditat potencial, incloent el saldo disponible de la pòlissa de crèdit amb el Banc Central Europeu superior al
5% de l’actiu de l’Entitat. Aquest nivell s’ha acomplert folgadament durant tot l’exercici 2007, que ha acabat
amb un percentatge de l’11%. Aquests nivells de liquiditat permeten finançar adequadament el creixement, el
calendari de venciment d’emissions i les futures inversions del Grup.

El Grup ”la Caixa”, dins d’aquesta perspectiva de gestió del risc de liquiditat i amb un sentit d’anticipació a pos-
sibles 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.

El programa de Pagarés, per import nominal de 12.000 milions d’euros, permet disposar de recursos a curt
termini.

A més, s’ha renovat i ampliat la nota de valors per al fullet base per a títols no participatius (antic Programa de
Valors de Renda Fixa) que assegura la captació de recursos a llarg termini. El seu import és de 25.000 milions
d’euros, dels quals a 31 de desembre de 2007 se n’han disposat gairebé 2.525 milions d’euros.

Exercici 2006

(Milions d’euros) A LA VISTA < 1 MES 1-3 MESOS 3-12 MESOS 1-5 ANYS > 5 ANYS TOTAL

Actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 3.923 0 0 0 0 0 3.923
Valors representatius de deute –
Cartera de negociació 0 23 78 387 423 449 1.360
Derivats de negociació 0 11 85 56 42 30 224
Valors representatius de deute
disponibles per a la venda 0 0 212 312 56 48 628
Inversions creditícies 2.955 14.809 13.411 14.147 33.881 86.429 165.632

Dipòsits en entitats de crèdit 234 9.482 8.567 2.204 84 190 20.761
Crèdit a la clientela 989 5.327 4.739 11.870 33.692 83.309 139.926
Valors representatius de deute 0 0 105 0 105 2.930 3.140
Altres actius financers 1.732 0 0 73 0 0 1.805

Derivats de cobertura 0 113 128 223 1.750 3.682 5.896
Total actiu 6.878 14.956 13.914 15.125 36.152 90.638 177.663
Passiu
Derivats de negociació 0 19 83 62 44 38 246
Passius financers a cost amortitzat 31.137 47.825 10.634 19.913 36.621 26.484 172.614

Dipòsits de bancs centrals 0 0 0 0 0 0 0
Dipòsits d’entitats de crèdit 518 4.763 1.981 1.935 1.716 1.118 12.031
Dipòsits de la clientela 29.677 41.152 7.976 17.673 21.138 1.683 119.299
Dèbits representats per valors
negociables 0 1.641 677 235 9.267 21.965 33.785
Passius subordinats 0 0 0 0 4.500 1.718 6.218
Altres passius financers 942 269 0 70 0 0 1.281

Derivats de cobertura 0 96 51 77 1.081 4.257 5.562
Total passiu 31.137 47.940 10.768 20.052 37.746 30.779 178.422
Diferència actiu menys passiu (24.259) (32.984) 3.146 (4.927) (1.594) 59.859 (759)
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Com a mesura de prudència i per tal de fer front a possibles tensions de liquiditat o situacions de crisi en els
mercats, és a dir, per fer front al risc de liquiditat contingent, el Grup ”la Caixa” té dipositades una sèrie de
garanties al Banc Central Europeu (BCE) que li permeten obtenir de forma immediata una elevada liquiditat.
”la Caixa” no ha utilitzat aquesta facilitat de crèdit durant aquest exercici.

Les polítiques de finançament del Grup tenen en compte una distribució equilibrada dels venciments de les
emissions, evitant-ne la concentració i duent a terme una diversificació en els instruments de finançament.

3.4. Risc operacional

Dins del mapa global de risc de l’Entitat i un cop analitzats els directament vinculats al negoci bancari, analit-
zarem la gestió del risc operacional.

Constitueixen risc operacional tots els esdeveniments que poden generar una pèrdua com a conseqüència
d’inadequats processos interns, errades humanes, incorrecte funcionament dels sistemes d’informació o esde-
veniments externs. El risc operacional és inherent en totes les activitats de negoci i, tot i que no es pot eliminar
totalment, pot ser gestionat, mitigat i, en alguns casos, assegurat.

Tradicionalment, ”la Caixa” ha gestionat aquest risc en base a la seva experiència històrica, establint nous
controls i millorant els ja existents; millorant la qualitat dels processos interns i, quan s’ha considerat necessari,
transferint el risc a tercers mitjançant la contractació de pòlisses d’assegurances.

La gestió d’aquest risc adquireix especial importància amb l’increment de la dependència del negoci bancari de
factors com la utilització intensiva de tecnologia de la informació, la subcontractació d’activitats o la utilització
d’instruments financers complexos.

El Grup ”la Caixa” està desenvolupant un projecte de caire estratègic que, impulsat des de la Direcció i seguint
les recomanacions emanades de Basilea II, permetrà implantar un únic model integral de mesura i control del
risc operacional en totes les àrees de negoci i en totes les filials financeres del Grup ”la Caixa”. En aquest sentit,
ja es disposa d’un «Marc de Gestió del Risc Operacional» que estableix l’evolució cap a l’adopció del model
avançat de distribució de pèrdues, i defineix el model de gestió, els objectius estratègics i les metodologies
d’avaluació del risc que s’utilitzaran en tot el Grup ”la Caixa”.

El «Model de Gestió del Risc Operacional» defineix un procés continu de gestió basat en tres etapes:

• Identificació i detecció de tots els riscs (actuals i potencials).

• Avaluació contínua dels riscs, per tal de procedir a l’assignació dels recursos propis per a la cobertura de les
potencials pèrdues originades per risc operacional.

• Gestió activa del risc, que implica la presa de decisions per a la seva mitigació (establiment de nous controls,
desenvolupament de plans de continuïtat de negoci, reenginyeria de processos, assegurament de possibles
contingències i d’altres).

Els puntals bàsics de la metodologia per a la identificació, avaluació i control del risc operacional es basen en
una categorització dels riscs propis per al Grup ”la Caixa” i la integració de metodologies d’avaluació de tipus
qualitatiu (opinió dels experts dels possibles riscs de pèrdua en l’execució dels processos) i de tipus quantitatiu
(dades reals de pèrdues operacionals).

Durant l’any 2007, s’ha actualitzat el càlcul del VaR operacional qualitatiu aplicant el «Model de Gestió de Risc
Operacional» esmentat a les àrees de negoci de ”la Caixa” i a les filials financeres espanyoles.

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

D’altra banda, a partir de la publicació de la nova Circular del Banc d’Espanya sobre Solvència, ”la Caixa” apli-
carà el mètode estàndard tal com s’estableix a Basilea II per al càlcul de capital regulatori per risc operacional,
amb la intenció d’evolucionar cap el model avançat que s’aplicarà quan es disposi d’un mínim de tres anys de
dades de pèrdues operacionals i el Banc d’Espanya autoritzi la seva utilització.

3.5 Capital econòmic

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

Tradicionalment s’han diferenciat dos conceptes:

• El capital econòmic és aquell que una entitat hauria de tenir per tal d’assumir les pèrdues inesperades que
puguin succeir i que podrien posar en perill la continuïtat de l’entitat. És una estimació pròpia que l’entitat
haurà d’ajustar en funció del propi nivell de tolerància al risc, volum i tipus d’activitat.

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

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

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

Una correcta gestió del capital és i serà un element diferenciador entre les entitats més avançades i competiti-
ves. Una gestió basada en el concepte de capital econòmic permet la mesura i gestió dels riscs, la identificació
de les operacions o línies de negoci que generen més risc i també aquelles que generen més valor econòmic.

Al desembre de 2005, el Consell d’Administració de ”la Caixa” va aprovar el pla director de desenvolupament
d’un model de capital econòmic que abasta totes les activitats financeres del Grup. Els treballs de desenvolu-
pament del model de capital econòmic en els anys 2006 i 2007 han evolucionat amb regularitat, d’acord amb
els objectius i els ritmes previstos al pla director.

Per tal de mesurar el perfil de risc de l’Entitat sota un criteri intern de gestió, ”la Caixa” ha desenvolupat un
model intern de càlcul del capital econòmic que considera els diferents efectes que no queden ben recollits en
la formulació del Pilar I de Basilea II. En particular, destaquen els següents factors:

• Nivell de cobertura de riscs: ”la Caixa” té, i vol continuar mantenint, una qualificació creditícia en termes
de rating de les agències externes de nivell AA. Per assolir aquest rating, cal tenir capital per cobrir el 99,97%
dels casos possibles, és a dir, una probabilitat de fallida del 0,03%. Aquest nivell és sensiblement superior al
99,9% (0,1% de probabilitat de fallida) utilitzat en càlcul del capital regulatori segons les corbes de Basilea II,
i que es corresponen amb un rating objectiu A.

• Estimació interna de paràmetres: ”la Caixa” forma part del grup d’entitats que han optat a un model
avançat (AIRB) per als càlculs dels requeriments mínims de capital establerts al Pilar I de Basilea II. És a dir,
pot usar mesures internes dels paràmetres que intervenen en els càlculs. De totes maneres, alguns d’aquests
paràmetres estan sotmesos a restriccions o criteris per part del regulador. Aquelles restriccions que es consi-
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deren excessivament conservadores o que no corresponen a un criteri de gestió són eliminades en els càlculs
interns de capital econòmic.

• Concentració en grans noms: Les grans exposicions concentrades en grans clients tenen una major contri-
bució al risc que la que se’n deriva de la formulació de Basilea II. Aquest factor és especialment important en
el negoci d’empreses i en la cartera de participades.

• Agregació de riscs: En el càlcul del capital econòmic s’han considerat riscs que no estan sotmesos a les
exigències del Pilar I. Al risc de crèdit, risc de mercat i risc operacional s’ha afegit el risc de tipus d’interès
estructural del balanç, el risc de liquiditat, el risc reputacional, el risc del negoci assegurador i altres riscs.

• Projeccions de solvència: El capital econòmic hauria de garantir la supervivència de l’Entitat; per tant, cal
completar la mesura puntual del capital econòmic amb la realització de projeccions de la solvència de l’Entitat.
Aquestes projeccions s’han fet seguint les directrius del Pla Estratègic 2007-2010, tant en l’escenari central
com en diferents escenaris econòmics alternatius adversos per als interessos de l’Entitat. En cap de les situ-
acions analitzades la solvència de ”la Caixa” es posa en perill, com a conseqüència del baix perfil de risc de
l’actiu i de l’elevada capitalització de l’Entitat.

Durant el 2007 ”la Caixa” ha participat en el projecte pilot del Procés d’Autoavaluació de Capital impulsat pel
Banc d’Espanya de cara a perfilar la futura formulació del Pilar II de Basilea II. En aquest exercici s’han estimat
les exigències de capital econòmic del Grup considerant els aspectes esmentats anteriorment que no són con-
templats en les mesures corresponents als estats de solvència del Pilar I de Basilea II.

4. Fons propis i distribució de resultats

Els fons propis atribuïbles al Grup ”la Caixa”, abans de la distribució del resultat de l’exercici, i el seu moviment
en els exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006 es mostren a continuació:

(Milers d’euros) FONS DE
DOTACIÓ

I RESERVES

RESERVES
EN SOCIETATS

CONSOLIDADES

BENEFICIS
ATRIBUÏTS
AL GRUP

TOTAL RECURSOS
ATRIBUÏTS
AL GRUP

Situació a 31-12-2005 5.052.151 1.503.448 1.495.048 8.050.647
Aplicació benefici exercici anterior a Reserves 608.814 583.234 (1.192.048) 0
Aplicació benefici exercici anterior
al Fons de l’Obra Social (303.000) (303.000)
Altres moviments de reserves 353 (3.885) (3.532)
Ajustos de consolidació 379.530 (379.530) 0
Beneficis de l’exercici atribuïts al Grup 3.025.318 3.025.318
Situació a 31-12-2006 6.040.848 1.703.267 3.025.318 10.769.433
Aplicació benefici exercici anterior a Reserves 1.419.101 1.230.217 (2.649.318) 0
Aplicació benefici exercici anterior
al Fons de l’Obra Social (376.000) (376.000)
Altres moviments de reserves 364 (1.097) (733)
Ajustos de consolidació 1.868.296 (1.868.296) 0
OPS de Criteria CaixaCorp (Notes 1 i 25) 1.537.596 1.537.596
Beneficis de l’exercici atribuïts al Grup 2.487.953 2.487.953
Situació a 31-12-2007 9.328.609 (1) 2.601.687 (2) 2.487.953 14.418.249
Promemòria:

Fons de dotació (Nota 25) 3.006
Reserves societats consolidades
(global/proporcional) 1.359.269

Reserves 9.325.603
Reserves societats consolidades
(métode de la participació) 1.242.418

Total (1) 9.328.609 Total (2) (Nota 25) 2.601.687

El procés de reorganització de la cartera de participacions del Grup ”la Caixa” dut a terme com a conseqüència
de l’OPS de Criteria CaixaCorp, SA (vegeu Nota 1, apartat «Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA»)
ha suposat, entre d’altres efectes, la distribució a la matriu del Grup, per part de Criteria CaixaCorp, SA, de
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dividends extraordinaris amb càrrec a reserves i a resultats d’exercicis anteriors. Aquests dividends extraordina-
ris formen part del benefici de ”la Caixa”, però s’eliminen en el procés de consolidació comptable i, per tant,
no formen part del benefici de l’exercici atribuït al Grup ”la Caixa”. Bàsicament per aquest motiu, el benefici
obtingut per ”la Caixa” a l’exercici 2007 ha superat el benefici atribuït al Grup ”la Caixa” en el mateix període.
Addicionalment, i també com a conseqüència de l’esmentada distribució de dividends, l’import recollit en la línia
«Ajustos de consolidació» del quadre anterior ha augmentat de manera notable en l’exercici 2007.

Pel que fa a la distribució del benefici de l’exercici, ”la Caixa” ha d’aplicar un 50%, pel capbaix, a Reserves i
l’import restant al Fons de l’Obra Social.

La proposta d’aplicació del benefici de ”la Caixa” de l’exercici 2007, que el Consell d’Administració proposarà
a l’Assemblea General per a la seva aprovació, es presenta a continuació, conjuntament amb l’aplicació del
resultat de l’exercici 2006.

(Milers d’euros) 2007 2006

Dotació al Fons de l’Obra Social (Nota 26) 500.000 376.000
Dotació a Reserves 2.881.181 1.419.101
Dotació a Reserves per inversió a Canàries (Nota 25) 1.300 0
Benefici de l’exercici 3.382.481 1.795.101

Els resultats de les societats que componen el Grup ”la Caixa” s’aplicaran de la manera que acordin les respec-
tives Juntes Generals d’Accionistes.

5. Adquisició i venda de participacions en el capital d’entitats dependents,
multigrup i associades

Els principals moviments de les participacions en entitats dependents en els exercicis 2007 i 2006 han estat els
següents:

• L’Assemblea General Ordinària de ”la Caixa”, de 7 de juny de 2007, va aprovar la sortida a borsa de la societat
dependent Criteria CaixaCorp, SA, abans denominada Caixa Holding, SAU (vegeu Nota 1). Com a pas previ a
l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions, s’ha reorganitzat el perímetre de participades del Grup ”la Caixa”
amb l’objectiu que Criteria CaixaCorp, SA pugui dur a terme l’estratègia de gestió que ha definit.

• Les operacions entre ”la Caixa” i Criteria CaixaCorp, SA, i alguna de les seves societats dependents, s’han
fet amb l’objectiu d’aglutinar en el perímetre de Criteria CaixaCorp, SA la totalitat de les participacions pro-
pietat de ”la Caixa” que són afins a l’estratègia de Criteria CaixaCorp, SA. D’altra banda, s’han traspassat
a ”la Caixa” les participacions titularitat de Criteria CaixaCorp, SA que no tenen nova activitat, les societats
dedicades a la gestió multicanal de ”la Caixa” i les societats de capital risc en la seva fase inicial que tenen un
element institucional de suport a la innovació.

• En l’esmentat marc de reorganització de la cartera del Grup ”la Caixa”, previ a la sortida a borsa de Criteria
CaixaCorp, SA, ”la Caixa” ha adquirit a Criteria CaixaCorp, SA el 100% de la participació en Banco de
Europa, SA, que ha passat a denominar-se MicroBank de la Caixa, SA i centrarà la seva activitat en la
concessió de microcrèdits a persones amb risc d’exclusió social i financera i d’altres col·lectius, per fomentar
l’activitat productiva, el desenvolupament personal i la creació d’ocupació. La participació en CaixaRenting, SA
i en Finconsum, EFC, SA, abans filials de Banco de Europa, SA, s’ostenta actualment a través de Criteria
CaixaCorp, SA. En el mes de febrer de 2007 Criteria CaixaCorp, SA va adquirir a Sofinco el 45% de la
participació que tenia en el capital social de Finconsum, EFC, SA, amb una inversió de 38 milions d’euros,
per la qual cosa s’ha assolit el 100% de participació en aquesta societat.

• En data 11 de juliol de 2007, el Grup ”la Caixa” va arribar a un acord per a l’adquisició, per import de 950
milions d’euros, de les participacions que el Grup Fortis posseïa en el Grup CaiFor (50%) i en SegurCaixa, SA
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de Seguros y Reaseguros (20%). El 12 de novembre de 2007, un cop rebudes les autoritzacions de les entitats
reguladores, es va formalitzar l’operació mitjançant l’adquisició de Fortis AG España Invest, SL (que contro-
lava el 50% de CaiFor, SA) i Fortis España Invest, SL (que controlava el 20% de SegurCaixa, SA de Seguros
y Reaseguros) (vegeu l’apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor», d’aquesta
mateixa nota i la Nota 2.1 «Combinacions de negocis i principis de consolidació – Entitats dependents»).
Aquestes dues societats han canviat la seva denominació social en el mes de desembre de 2007 a Crisegen
Inversiones, SL i Invervida Consulting, SL, respectivament.

• En el mes de febrer de 2007 el Grup ”la Caixa” ha adquirit per 2 milions d’euros un 30% de la participació
en el capital social de Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA, assolint el 100%.

• En el mes de juny de 2007, Criteria CaixaCorp, SA ha adquirit una participació del 3,14% del capital social
de Port Aventura, SA amb una inversió de 13 milions d’euros. A 31 de desembre de 2007 la participació del
Grup ”la Caixa” en el capital social de Port Aventura, SA és del 97,12%.

• En l’exercici 2006, ”la Caixa” va vendre la totalitat de la seva participació en el capital de Crèdit Andorrà, SA
a d’altres accionistes significatius del banc per un import total de 927 milions d’euros. Aquesta operació va
generar un benefici després d’impostos de 425 milions d’euros, que es va registrar en el compte de pèrdues
i guanys de l’exercici 2006. El benefici incloïa la plusvàlua per la venda de CaixaBank, SA, que no havia estat
registrada a l’exercici 2005 en ser la societat compradora, Crèdit Andorrà, SA, una entitat dependent del
Grup ”la Caixa”.

• En l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va vendre la totalitat de la seva participació del 39,54% en Inmobiliaria
Colonial, SA, després d’acollir-se a l’Oferta Pública d’Adquisició pel 100% del capital social presentada per
Grupo Inmocaral, SA a un preu de 63 euros per acció. Aquesta operació va suposar el registre de 1.041 milions
d’euros de benefici abans d’impostos (680 milions d’euros després d’impostos).

• En l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va vendre la totalitat de la participació en CaixaBank France, SA.
Prèviament es va recomprar a Swiss Life France el 4,7% de CaixaBank France, SA i se li va revendre la parti-
cipació a Swiss Life Assurances de Biens (11,4%) i a Swiss Life Banque (45%).

La societat francesa Boursorama, SA, que pertany al grup Société Générale, va estar l’entitat compradora.
CaixaBank France, SA, es va valorar en 234 milions d’euros, dels quals el Grup ”la Caixa” va percebre 109
milions d’euros en efectiu i la resta en accions representatives del 19,9% de Boursorama, SA. L’operació va
generar un benefici net de 37 milions d’euros.

• El 10 d’agost de 2006, ”la Caixa”, Editorial Planeta, SA i Enciclopèdia Catalana, SA van firmar un contracte
marc d’inversió en el grup Edicions 62 en virtut del qual ”la Caixa” va reduir la seva participació en el grup
editorial Edicions 62 del 88,91% fins a un 30% del capital social, donant entrada en aquest a Editorial
Planeta, SA i Enciclopèdia Catalana, SA en proporcions iguals. Amb aquesta operació, el Grup ”la Caixa”
va registrar un benefici abans d’impostos de 5 milions d’euros (3 milions d’euros després d’impostos).

Entre les variacions més significatives en les participacions en entitats multigrup durant l’exercici 2007, a part
de l’adquisició del negoci assegurador de CaiFor comentat anteriorment, cal destacar que en data 27 de
desembre de 2007 la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha autoritzat l’oferta pública d’adquisició sobre
la totalitat de les accions de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA formulada per Hisusa, Holding de
Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, Suez Environnement, SA, Suez Environnement España, SLU i Criteria
CaixaCorp, SA (vegeu Nota 14).

Pel que fa als moviments més rellevants en les participacions en entitats associades durant l’exercici 2007, cal
destacar l’augment de participació d’un 0,79% a la societat Abertis Infraestructuras, SA, d’un 0,02% a Gas
Natural, SDG, SA, d’un 0,02% a Banco BPI, SA i d’un 0,70% a Boursorama, SA. El Grup ”la Caixa”, en assolir
una participació superior al 20% en Boursorama, SA, ha procedit a consolidar-la des del mes de gener mitjan-
çant el mètode de la participació (vegeu Nota 14). En l’exercici 2006, cal destacar l’augment de participació
d’un 1,12% a la societat Abertis Infraestructuras, SA, d’un 0,33% a Sociedad General de Aguas de Barcelona,
SA i d’un 9,01% de Banco BPI, SA. D’aquesta manera, el Grup ”la Caixa” va assolir una participació superior al
20% (25% a 31 de desembre de 2006) en Banco BPI, SA, i va procedir a consolidar-la mitjançant el mètode de
la participació.
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Adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor

Des de l’exercici 1992 el Grup ”la Caixa” i el Grup Fortis participaven, conjuntament, en el negoci assegurador
realitzat pel Grup CaiFor, constituït per les societats CaiFor, SA (matriu del Grup); VidaCaixa, SA de Seguros y
Reaseguros, dedicada, fonamentalment, a la comercialització d’assegurances individuals i col·lectives de vida i
salut; SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, dedicada, fonamentalment, a la comercialització d’asseguran-
ces de la llar, accidents i d’automòbil; i AgenCaixa, SA companyia que integra els assessors comercials del Grup
CaiFor, dedicats a la distribució dels seus productes i serveis. Històricament, la xarxa d’oficines de ”la Caixa”
representa, per al Grup CaiFor, un dels seus canals de distribució més rellevants.

Amb data 11 de juliol de 2007, el Grup ”la Caixa” va assolir un acord per a l’adquisició, per un import de 950
milions d’euros, de les participacions que el Grup Fortis posseïa en el Grup CaiFor (50%) i en SegurCaixa, SA de
Seguros y Reaseguros (20%). La transacció es va estructurar de manera que el Grup CaiFor assolia una participa-
ció del 100% de SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, mentre que el Grup ”la Caixa” assolia una participació
del 100% en el Grup CaiFor.

Tot seguit, es detalla l’estructura de participacions del Grup CaiFor, a 31 de desembre de 2006 i de 2007.

L’adquisició es va formalitzar el 12 de novembre de 2007, una vegada obtingudes les autoritzacions de les
entitats reguladores. En aquesta data, per tant, es va obtenir el control del Grup CaiFor, per la qual cosa el
balanç consolidat del Grup ”la Caixa” referit a 31 de desembre de 2007 recull la totalitat dels actius i passius
corresponents al Grup CaiFor. Pel que fa als ingressos i les despeses corresponents a les participacions adqui-
rides, el Grup ”la Caixa” hauria pogut incorporar, en el seu compte de resultats, la fracció meritada des de
la data de formalització de l’adquisició (12 de novembre de 2007) fins al 31 de desembre de 2007. Atesa la
immaterialitat d’aquest import amb relació al resultat obtingut pel Grup ”la Caixa” al 2007, els ingressos i les
despeses corresponents a les participacions adquirides s’incorporaran al compte de resultats consolidat del Grup
a partir de l’1 de gener de 2008.

31 de diciembre de 2006

SOCIETAT MATRIU

SOCIETAT PARTICIPADA
CRITERIA

CAIXACORP, SA
GRUP FORTIS CAIFOR, SA

CaiFor, SA 50,00% 50,00% –
VidaCaixa, SA 20,00% – 80,00%
SegurCaixa, SA – 20,00% 79,87%
AgenCaixa, SA – – 100,00%

31 de diciembre de 2007

SOCIETAT MATRIU

SOCIETAT PARTICIPADA
CRITERIA

CAIXACORP, SA
GRUP FORTIS CAIFOR, SA

CaiFor, SA 100,00% – –
VidaCaixa, SA 20,00% – 80,00%
SegurCaixa, SA – – 100,00%
AgenCaixa, SA – – 100,00%
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Com a conseqüència de l’adquisició, s’ha produït el reconeixement d’un fons de comerç, que ha estat calculat
d’acord amb les dades següents:

(Milers d’euros) VALOR RAONABLE VALOR EN LLIBRES

Actius adquirits 8.270.618 8.072.618
Actius intangibles (Nota 17) 198.342 342
Actius financers 7.891.694 7.891.694
Altres actius 180.582 180.582
Passius adquirits 7.869.106 7.869.106
Provisions per contractes d’assegurances 6.804.520 6.804.520
Altres passius 1.064.586 1.064.586
Actiu net adquirit 401.512 203.512
Preu de compra 950.000
Fons de comerç (Nota 17) 548.488

VALORACIÓ
EN MILERS D’EUROS

VIDA ÚTIL

Cartera d’assegurances de vida
(VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros) 142.000 6 anys

Cartera d’assegurances de la llar
(SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros) 56.000 15 anys
Total 198.000

Els actius intangibles inclouen el valor actual dels fluxos de caixa futurs estimats relacionats amb contractes
d’assegurances que ja estaven en vigor a la data de l’adquisició. La determinació d’aquest valor actual, en el cas
de VidaCaixa, SA de Seguros y Reseguros, ha seguit un conjunt d’hipòtesis actuarials i financeres, entre les quals
cal remarcar l’ús de les taules de mortalitat PER M/F 2000 i l’aplicació d’una taxa de descompte del 8,5%.

Pel que fa a SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, s’ha procedit al càlcul del valor actual dels fluxos de caixa
futurs estimats, associat a la cartera en vigor de pòlisses d’assegurança de la llar. En aquest cas, la taxa de des-
compte aplicada ha estat del 9,5%.

A partir de les hipòtesis esmentades, s’ha establert la valoració dels actius intangibles que es detalla tot seguit
(vegeu Nota 17):

Cal assenyalar que les dades indicades en el quadre anterior constitueixen una estimació preliminar; d’acord
amb el que estableix la NIIF 3, «Combinacions de Negocis», el Grup ”la Caixa” ajustarà els valors provisionals
indicats dins dels dotze mesos següents a la data d’adquisició, per bé que no se’n preveuen variacions signifi-
catives.

Quant al fons de comerç corresponent a l’adquisició, representa la valoració del potencial de creixement del
mercat assegurador a Espanya, la quota de mercat elevada de què disposa el Grup CaiFor en àrees de negoci
tals com la gestió de plans i fons de pensions, el coneixement i capacitat dels seus empleats, així com l’accés a
l’àmplia xarxa de distribució que representen les oficines de ”la Caixa”. Cap d’aquests actius intangibles iden-
tificats no compleix les condicions per a una valoració i un registre independent.

En cas que la combinació de negocis hagués estat efectiva des de l’inici de l’exercici 2007, el resultat atribuït
al Grup ”la Caixa”, després de l’aplicació del cost de finançament net del seu impacte fiscal i de l’assignació
a interessos minoritaris, hauria augmentat en 30 milions d’euros, aproximadament. Aquesta xifra no conté
l’amortització anual dels actius intangibles posats de manifest en la transacció.
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6. Informació per segments de negoci

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

Sota aquests criteris, els diferents segments de negoci que conformen el Grup ”la Caixa” en l’exercici 2007
són:

• Banca a Espanya: és la principal activitat del Grup ”la Caixa”. Inclou la totalitat del negoci bancari, així com
la comercialització de fons d’inversió, assegurances i plans de pensions desenvolupada en territori espanyol a
través de la xarxa d’oficines i la resta de canals complementaris, i recull tant l’activitat com els resultats gene-
rats pels 10,5 milions de clients, siguin particulars, empreses o institucions. El volum total de negoci gestionat
ascendeix a 31 de desembre de 2007 a 337.443 milions d’euros, un 13,5% més.

• Banca Internacional: correspon als resultats de les inversions del Grup en entitats bancàries estrangeres,
Banco BPI, SA, Boursorama, SA i The Bank of East Asia, Ltd. L’evolució de l’activitat i els resultats d’aquest
segment el 2007 es veu fortament impactada per l’efecte de les vendes del Grup Crèdit Andorrà i CaixaBank
France el 2006.

• Cartera de Participades: recull els resultats recurrents de les inversions de la cartera de participades. La
cartera de renda variable té un valor comptable de 16.453 milions d’euros a 31 de desembre de 2007, essent
el valor de mercat de les participacions cotitzades de 21.918 milions d’euros, amb unes plusvàlues latents de
12.033 milions d’euros.

• COAP i Activitats Corporatives: l’activitat del COAP agrupa la gestió dels riscs de tipus d’interès i de canvi,
de la liquiditat, a través de les emissions en el mercat institucional, dels recursos propis, de l’immobilitzat i
de la inversió/finançament a la resta de negocis. Quant a les Activitats Corporatives, aquestes recullen tant
l’activitat tresorera del Grup, així com altres activitats i resultats que són producte de decisions globals del
Grup o que per la seva naturalesa no són imputables a la resta de negocis, i els resultats extraordinaris i les
despeses de superestructura. Addicionalment, inclou els ajustos derivats de conciliar la integració dels estats
financers de les diferents línies de negoci amb els estats financers consolidats del Grup.

Descripció dels criteris de segmentació i valoració aplicats

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

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

El 2007 s’han reestimat les dades de Banca a Espanya i de Cartera de Participades amb la millor informació i
hipòtesis disponibles i, a efectes comparatius, s’han homogeneïtzat les xifres del 2006. L’import de les reclassi-
ficacions registrades correspon al 5% dels resultats totals de 2006.

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

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

Les despeses d’explotació de cada segment de negoci recullen tant les directes com les indirectes, assignades
segons criteris interns d’imputació. En relació amb les despeses d’explotació de caràcter corporatiu o institucio-
nal, les de superestructura, s’assignen en la seva totalitat al segment de COAP i Activitats Corporatives.

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

A continuació es presenten els comptes de resultats del Grup ”la Caixa” dels exercicis 2007 i 2006 per segments
de negoci i les magnituds d’actiu i fons propis de cadascun:

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

(Milions
d’euros)

BANCA
A ESPANYA

BANCA
INTERNACIONAL

CARTERA
DE PARTICIPADES

COAP I
ACTIVITATS

CORPORATIVES (*)

TOTAL GRUP
”la Caixa”

2007 2006 VAR. 2007 2006 VAR. 2007 2006 VAR. 2007 2006 2007 2006

Marge
ordinari 5.263 4.386 53 183 545 376 447 681 6.308 5.626

Despeses
d’explotació (2.689) (2.459) (63) (18) (9) (144) (102) (2.851) (2.633)

Resultats nets
de serveis no
financers 32 147 (20) (23) 12 124

Marge
d’explotació 2.574 1.927 53 120 559 514 283 556 3.469 3.117

Altres
resultats
i dotacions (586) (515) (13) 75 (27) (233) 1.451 (744) 896

Resultats
abans
d’impostos 1.988 1.412 53 107 634 487 50 2.007 2.725 4.013

Impostos i
minoritaris (491) (363) 14 (44) 34 55 206 (636) (237) (988)

Resultat
atribuït
al Grup 1.497 1.049 42,7% 67 63 6,3% 668 542 23,2% 256 1.371 2.488 3.025

Total actiu 175.143 151.986 2.209 1.361 21.587 18.166 49.557 37.610 248.496 209.123
Fons propis 11.352 10.075 575 478 2.844 2.365 (353) (2.148) 14.418 10.769

(*) El resultat del COAP i Activitats Corporatives inclou resultats extraordinaris per vendes d’actius i sanejaments de 477 i 1.520 milions
d’euros per als exercicis 2007 i 2006, respectivament.

7. Retribucions del «personal clau de l’administració i direcció»

En el marc de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, el «personal clau de l’administració i direcció» de ”la Caixa”,
entès com aquelles persones que tenen autoritat i responsabilitat per planificar, dirigir i controlar les activitats de
l’Entitat, directament i indirectament, està integrat pels membres del Consell d’Administració, de la Comissió de
Control i de l’Alta Direcció. Pel seus càrrecs, aquest col·lectiu de persones es considera «part vinculada» i, com a
tal, subjecta a uns requeriments d’informació que es recullen en aquesta Nota.

També constitueixen parts vinculades el conjunt de persones que mantenen amb «el personal clau de l’admi-
nistració i direcció» determinades relacions de parentiu o afectivitat, com també aquelles societats controla-
des, amb influència significativa o amb poder de vot important del personal clau o d’algunes de les persones
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esmentades del seu entorn familiar. Les transaccions de ”la Caixa” amb aquestes, i les restants, parts vinculades
s’informen en la Nota 44.

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 esta-
blertes per l’Assemblea General.

Les remuneracions meritades el 2007 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 per-
sones 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.

Consell d’Administració

(Milers d’euros) 2007 2006

DIETES
PRIMES PER

ASSEGURANCES (*)
DIETES

PRIMES PER
ASSEGURANCES (*)

Fainé Casas, Isidre (a) 0 5 – –
Fornesa Ribó, Ricard (b) 0 10 46 9
Gabarró Serra, Salvador 83 0 40 0
Mercader Miró, Jordi 80 5 40 5
Raventós Negra, Manuel 86 4 41 4
Balagueró Gañet, Ramon 34 3 18 3
Camarasa Carrasco, María Amparo 64 4 34 3
Domènech Sardà, Marta 42 4 22 3
García Biel, Manuel 79 3 40 3
Godó Muntañola, Javier 67 5 34 5
Juan Franch, Immaculada 42 1 22 1
López Burniol, Juan José 36 6 18 4
López Ferreres, Montserrat 34 1 18 1
Noguer Planas, Miquel 63 4 32 3
Novella Martínez, Justo Bienvenido 43 2 22 2
Oller Compañ, Vicenç 36 7 16 6
Pallarès Morgades, Magí 42 3 22 3
Rodés Castañé, Leopoldo 31 6 16 6
Tomás Munar, Lluc 34 3 18 3
Tutzó Bennasar, Francesc 36 7 18 7
Villalba Fernández, Nuria Esther 28 4 16 3
Zaragozà Alba, Josep Francesc 34 4 18 4
Total 994 91 551 78

(a) Nomenat per l’Assemblea General Ordinària de 7 de juny de 2007, com a conseqüència de la renúncia al càrrec presentada pel Sr. Ricard
Fornesa.

(b) Baixa al Consell d’Administració el 7 de juny de 2007 per renúncia al càrrec.
(*) Les assegurances contractades cobreixen les contingències de mort, accidents i salut.
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A l’empara de la Llei 14/2006, de 27 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, que va reformar la Llei de Caixes
d’Estalvis de Catalunya, l’Assemblea General Extraordinària de ”la Caixa” va modificar els seus estatuts el dia
19 d’octubre de 2006 establint que el càrrec de President tindria caràcter retribuït i que si la seva dedicació era
exclusiva la quantia de la seva retribució seria superior al 50%, sense sobrepassar el 100% de la retribució del
Director General.

D’acord amb l’esmentada modificació estatutària, el Consell d’Administració celebrat el dia 16 de novembre
de 2006, un cop aprovada la modificació estatutària per la Generalitat, va acordar que el President tindria
dedicació exclusiva i –en el marc de la temporalitat dins de l’exercici 2006 i de les percepcions rebudes i que
es meritaran per al President en activitats en interès de ”la Caixa” i per dietes, d’acord amb la sistemàtica
fins aleshores existent, es va fixar una retribució complementària en l’esmentat exercici de 350 milers d’eu-
ros. El 7 de juny de 2007 es va produir la baixa com a President del Consell d’Administració del Sr. Ricard
Fornesa Ribó per renúncia al seu càrrec i va ser substituït pel Sr. Isidre Fainé Casas, antic Director General.
La remuneració total meritada pel Sr. Ricard Fornesa Ribó pel període de l’exercici 2007 en que va exercir
el càrrec ha estat de 865 milers d’euros i la meritada pel Sr. Isidre Fainé Casas per la resta de l’exercici de
1.360 milers d’euros. En aquestes retribucions es computen si s’escau els imports percebuts en concepte de
dietes i les quantitats que en el seu cas hagin percebut de les societats filials i entitats en les que representin
a ”la Caixa” o hagin estat designats 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
als membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control, i que també inclou als membres de l’Alta
Direcció de ”la Caixa”. Les primes pagades, el 2007 i 2006, per aquest concepte ascendeixen a 183 i 136 milers
d’euros, respectivament. En el cas dels Òrgans de Govern de ”la Caixa”, la cobertura de la responsabilitat civil
exclou les reclamacions efectuades per la pròpia Entitat.

”la Caixa” no té contretes obligacions en matèria de compromisos per pensions amb els membres, antics i
actuals, del Consell d’Administració i de la Comissió de Control per la seva condició de consellers.

Les retribucions a curt termini i postocupació als membres del Consell d’Administració i de la Comissió de
Control que són empleats de ”la Caixa” i que es deriven de la seva relació laboral amb l’Entitat, es registren
com a despesa de personal del període en el qual han prestat els seus serveis. En els exercicis 2007 i 2006,
aquest col·lectiu està format per quatre persones i la seva retribució total ascendeix a 286 i 282 milers d’euros,
respectivament.

Comissió de Control

(Milers d’euros) 2007 2006

DIETAS PRIMAS POR SEGUROS (*) DIETAS PRIMAS POR SEGUROS (*)

Corominas Vila, Enric 51 8 13 8
Pàmies Solà, Martí 28 4 13 3
Castellví Piulachs, Josefina (a) 28 3 1 0
Colom Rosich, Elvira 28 7 13 2
Guàrdia Canela, Josep-Delfí 28 3 13 4
Millet Tusell, Fèlix M (b) 0 0 9 9
Pallàs Guasch, Santiago 28 3 13 3
Ros Domingo, Ángel 25 5 12 5
Santana Fuster, Carlos 28 6 13 5
Sierra Fatjó, Joan 28 3 13 3
Total 272 42 113 42

(a) Alta a la Comissió de Control l’11-12-2006, com a conseqüència de la baixa produïda pel Sr. Fèlix M. Millet Tusell amb data de 30-10-2006.
(b) Baixa a la Comissió de Control el 30-10-2006, com a conseqüència de la seva renúncia.
(*) Les assegurances contractades cobreixen les contingències de mort, accidents i salut.
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Les remuneracions percebudes durant els exercicis 2007 i 2006 pels consellers 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 3.807 i 5.173 milers d’euros, respectiva-
ment, i figuren registrades als comptes de pèrdues i guanys de les esmentades societats. Aquestes remunera-
cions no inclouen les corresponents als Presidents ja que figuren incloses en l’apartat d’aquesta mateixa Nota
corresponent a la seves retribucions. D’acord amb la Circular 2/2005 de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors, sobre l’informe anual de govern corporatiu de les caixes d’estalvis, s’entén que ”la Caixa” té presència
o representació significativa en totes les societats dependents del Grup i en totes les societats restants en què
participi en un 20% o més en el seu capital.

Remuneracions a l’Alta Direcció

L’Alta Direcció de ”la Caixa” està integrada, a 31 desembre de 2007, per 21 persones que ocupen els següents
càrrecs a l’Entitat: Direcció General (1), Direccions Generals Adjuntes Executives (4) i Direccions Executives (16).
A 31 de desembre de 2006, aquest col·lectiu estava integrat per 18 persones.

Durant els exercicis 2007 i 2006, les remuneracions totals meritades pels que han estat membres de l’Alta
Direcció de ”la Caixa”, corresponents al període en què han format part d’aquest col.lectiu i les indemnitzacions
corresponents a l’extinció de contractes d’Alta Direcció, es detallen en el quadre següent. Les remuneracions es
registren majoritàriament en el capítol «Despeses de personal» del compte de pèrdues i guanys de ”la Caixa”.

(Milers d’euros) 2007 2006

Retribucions a curt termini 14.446 12.593
Prestacions postocupació 4.560 6.341
Altres prestacions a llarg termini 649 608
Indemnitzacions per cessament 6.000 0
Total 25.655 19.542

Les remuneracions percebudes durant els exercicis 2007 i 2006 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 1.152 i 1.199 milers
d’euros i figuren registrades als comptes de pèrdues i guanys de les esmentades societats. 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 depen-
dents del Grup i en totes les societats restants en què participi en un 20% o més en el seu capital.

8. Caixa i dipòsits en bancs centrals

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Caixa 1.479.267 1.432.873
Dipòsits al Banc d’Espanya 2.434.744 2.492.539
Total 3.914.011 3.925.412
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9. Cartera de negociació (actiu i passiu)

Els instruments financers classificats en aquesta cartera es valoren inicialment pel seu valor raonable i, poste-
riorment les variacions que es produeixen en el valor raonable es registren amb contrapartida al compte de
pèrdues i guanys (vegeu Nota 2.2).

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Deute Públic espanyol 1.812.794 921.184
Lletres del Tresor 740.522 563.304
Obligacions i bons de l’Estat 716.773 153.839
Resta d’emissions 355.499 204.041

Deute Públic estranger 170.510 88.615
Emesos per entitats de crèdit 539.193 90.889
Altres emissors espanyols 32.326 6.423
Altres emissors estrangers 99.941 253.858
Total 2.654.764 1.360.969

(Milers d’euros) 2007 2006

Accions de societats espanyoles 53.969 12.047
Accions de societats estrangeres 5.212 0
Total 59.181 12.047

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Valors representatius de deute 2.654.764 1.360.969
Altres instruments de capital 59.181 12.047
Derivats de negociació 376.847 410.012 226.618 245.649
Posicions curtes de valors 442.582 890.595
Total 3.090.792 852.594 1.599.634 1.136.244

Cal destacar que la pràctica totalitat dels actius i passius recollits cotitzen en mercats actius dels quals s’ha
obtingut la cotització per estimar el seu valor raonable. Només el valor raonable dels derivats i altres productes
no negociats en mercats organitzats s’ha calculat a partir de mètodes reconeguts pels mercats financers.

Valors representatius de deute

El detall del saldo d’aquest epígraf per contraparts és el següent:

Altres instruments de capital

El desglossament dels saldos d’aquest epígraf és el següent:
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Derivats de negociació

A continuació es presenta un detall, per tipus de productes, dels valors nocionals dels derivats financers de
negociació que mantenia en vigor el Grup a 31 de desembre de 2007 i 2006:

Nocional per producte

(Milers d’euros) 2007 2006

Compravenda de divises no vençudes 10.818.088 6.998.940
Compres de divises contra euros 5.999.639 1.806.543
Compres de divises contra divises 1.090.472 2.826.609
Vendes de divises contra euros 3.727.977 2.365.788

Compravenda d’actius financers 269.993 409.280
Compres 38.997 216.278
Vendes 230.996 193.002

Futurs financers sobre accions i tipus d’interès 1.157.738 4.562.051
Comprats 240.841 3.789.200
Venuts 916.897 772.851

Opcions sobre accions 7.547.013 3.895.505
Comprades 1.256.421 134.701
Emeses 6.290.592 3.760.804

Opcions sobre tipus d’interès 7.844.489 13.567
Comprades 7.150.000 0
Emeses 694.489 13.567

Opcions sobre divises 5.093.389 3.304.966
Comprades 2.617.497 1.578.114
Emeses 2.475.892 1.726.852

Altres operacions sobre accions i tipus d’interès 24.446.982 23.280.374
Permutes financeres sobre accions 289.224 0
Acords sobre tipus d’interès futurs (FRA’s) 110.000 0
Permutes financeres sobre tipus d’interès 24.047.758 23.280.374
Altres operacions sobre tipus d’interès 0 0

Derivats de crèdit 105.000 150.000
Comprats 50.000 150.000
Venuts 55.000 0

Derivats sobre mercaderies i altres riscos 17.720 576
Permutes financeres 0 0
Comprats 9.095 576
Venuts 8.625 0

Total 57.300.412 42.615.259

L’import nocional i/o contractual dels contractes formalitzats no suposa el risc real assumit pel Grup, atès que
la posició neta en aquests instruments financers és la compensació i/o combinació d’aquests.

A continuació es presenta un detall, per contrapart, dels valors nocionals dels derivats financers de negociació:

Nocional per contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

Mercats organitzats 8.065.300 4.573.633
Mercats no organitzats 49.235.112 38.041.626

Entitats de crèdit 28.069.441 25.364.441
Altres entitats financeres 0 0
Resta de sectors 21.165.671 12.677.185

Total 57.300.412 42.615.259
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A continuació es presenta un desglossament, per tipus de productes, del valor raonable dels derivats de nego-
ciació contractats pel Grup a 31 de desembre de 2007 i 2006:

Valor raonable per producte

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Compravenda de divises no vençudes 83.965 100.151 67.750 73.504
Compres de divises contra euros 384 62.933 1.538 27.538
Compres de divises contra divises 10.165 36.151 23.265 45.168
Vendes de divises contra euros 73.416 1.067 42.947 798

Compravenda d’actius financers 1.546 28 1.283 403
Compres 80 0 223 392
Vendes 1.466 28 1.060 11

Futurs financers sobre accions i tipus d’interès 0 0 0 0
Comprats 0 0 0 0
Venuts 0 0 0 0

Opcions sobre accions 66.665 66.616 49.955 47.341
Comprades 65.080 0 49.697 598
Emeses 1.585 66.616 258 46.743

Opcions sobre tipus d’interès 7.164 3.293 0 104
Comprades 7.164 0 0 0
Emeses 0 3.293 0 104

Opcions sobre divises 125.615 103.060 36.154 27.744
Comprades 125.588 4 36.154 27
Emeses 27 103.056 0 27.717

Altres operacions sobre accions i tipus d’interès 90.665 135.627 71.434 96.426
Permutes financeres sobre accions 0 3.771 0 0
Acords sobre tipus d’interès futurs (FRA’s) 20.157 49 0 0
Permutes financeres sobre tipus d’interès 70.508 131.807 71.434 96.426
Altres operacions sobre tipus d’interès 0 0 0 0

Derivats de crèdit 435 445 42 127
Comprats 435 68 42 127
Venuts 0 377 0 0

Derivats sobre mercaderies i altres riscos 792 792 0 0
Permutes financeres 0 0 0 0
Comprats 792 0 0 0
Venuts 0 792 0 0

Total 376.847 410.012 226.618 245.649

A continuació es presenta un detall, per contrapart, del valor raonable dels derivats financers de negociació:

Valor raonable per contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Mercats organitzats 797 460 27 0
Mercats no organitzats 376.050 409.552 226.591 245.649

Entitats de crèdit 116.608 179.025 31.786 35.256
Altres entitats financeres 0 0 0 0
Resta de sectors 259.442 230.527 194.805 210.393

Total 376.847 410.012 226.618 245.649
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Posicions curtes de valors

A continuació es presenta un detall, per tipus de productes, de les posicions curtes de valors:

(Milers d’euros) 2007 2006

Per préstecs de valors 192.442 0
Instruments de capital 192.442 0

Per descoberts en cessions 250.140 890.595
Valors representatius de deute 250.140 890.595

Total 442.582 890.595

La posició curta de valors per préstec d’instruments de capital correspon a la venda d’accions del Banc de
Santander, rebudes en préstec del mateix banc, per a la cobertura dels riscs assumits en el contracte de liquiditat
de les Obligacions Necessàriament Convertibles emeses per Santander Emisora 150, SAU.

Els descoberts en cessions corresponen a adquisicions temporals d’actius.

10. Actius financers disponibles per a la venda

Aquests actius es valoren sempre pel seu valor raonable i els canvis d’aquest valor, nets del seu impacte fiscal,
tenen com a contrapartida els epígrafs «Patrimoni net. Ajustos per valoració – Actius financers disponibles per a
la venda» i «Patrimoni net. Ajustos per valoració – Diferències de canvi» del balanç de situació. Els instruments
de capital no cotitzats estan registrats pel seu cost d’adquisició minorat per qualsevol pèrdua per deteriorament
que s’hagi posat de manifest, en els casos en què no s’ha pogut determinar de forma objectiva el seu valor
raonable. Els rendiments meritats en forma d’interessos o dividends es registren en els epígrafs «Interessos i
rendiments assimilats» i «Rendiments d’instruments de capital» del compte de pèrdues i guanys adjunt, res-
pectivament.

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts, atenent a la naturalesa de les
operacions, és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Valors representatius de deute 16.899.541 12.366.283
Deute Públic espanyol 3.820.433 3.071.992

Lletres del Tresor 18.695 526.636
Obligacions i bons de l’Estat 3.395.361 2.296.621
Resta d’emissions 406.377 248.735

Deute Públic estranger 3.364.282 2.148.083
Emesos per entitats de crèdit 5.460 2.166
Altres emissors espanyols 954.661 1.317.992
Altres emissors estrangers 8.754.705 5.826.050

Altres instruments de capital 10.839.259 9.342.193
Accions de societats cotitzades 10.551.318 8.842.770
Accions de societats no cotitzades 161.203 379.574
Participacions en el patrimoni de fons
d’inversió i d’altres 126.738 119.849

Subtotal 27.738.800 21.708.476
Menys fons de deteriorament:

Valors representatius de deute (Nota 41) (445) (617)
Total 27.738.355 21.707.859
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L’increment produït en l’exercici 2007 es troba influït per l’augment dels percentatges de consolidació aplicats
a VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros i a SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros arran de l’adquisició al
Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci
conjunt assegurador CaiFor»). Aquest fet ha representat un increment en els actius financers disponibles per a
la venda de 5.981 milions d’euros a 31 de desembre de 2007.

A continuació es facilita l’inventari amb detall del percentatge de participació i del valor de mercat de les princi-
pals societats cotitzades, classificades com a instruments de capital disponibles per a la venda en considerar-se
que el Grup ”la Caixa” no hi té influència significativa. Totes aquestes participacions s’ostenten actualment a
través de Criteria CaixaCorp, SA, de la qual el Grup ”la Caixa” té a 31 de desembre de 2007 una participació
del 78,03% (vegeu Nota 1).

(Milers d’euros)

SOCIETATS

2007 2006

% PART. VALOR MERCAT % PART. VALOR MERCAT

Telefónica, SA (1) 5,48% 5.539.989 5,08% 3.775.566
Repsol-YPF, SA 12,67% 3.769.796 12,50% 3.996.887
Bolsas y Mercados Españoles SHMSF, SA 3,53% 137.622 3,53% 92.526
Banco Comercial Português, SA 1,03% 108.634 0,28% 28.683
The Bank of East Asia, LTD 8,89% 682.978
Altres 38.551
Suez, SA 1,05% 524.979
Atlantia, SpA 1,99% 247.908
Boursorama, SA (2) 19,74% 176.221
Valor de mercat 10.277.570 8.842.770
Cost d’adquisició 4.797.571 4.179.620
Plusvàlua latent bruta 5.479.999 4.663.150

(1) Les participacions del 0,94% en el 2007 i de l’1,18% en el 2006 amb una inversió de 726 i 682 milions d’euros, respectivament, no tenen
risc de mercat.

(2) A partir del mes de gener de 2007 s’integra pel mètode de la participació en superar el 20% del capital.

La plusvàlua neta, calculada com a diferència entre la plusvàlua bruta i el seu impacte fiscal, és de 3.971.407
milers d’euros a 31 de desembre de 2007, dels quals 3.090.730 milers d’euros s’atribueixen al Grup ”la Caixa”
i 880.677 milers d’euros a minoritaris, com a conseqüència de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de
Criteria CaixaCorp, SA. La plusvàlua neta corresponent al Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 2006 era
de 3.431.295 milers d’euros. La plusvàlua neta atribuïda al Grup ”la Caixa” figura registrada en els epígrafs
«Patrimoni net. Ajustos per valoració – Actius financers disponibles per a la venda» i «Patrimoni net. Ajustos per
valoració – Diferències de canvi» i l’atribuïda a minoritaris en l’epígraf «Patrimoni net – Interessos minoritaris»
dels balanços de situació adjunts (vegeu Notes 1, 23 i 24).

A continuació es presenten els principals moviments de l’epígraf «Altres instruments de capital» dels exercicis
2007 i 2006:



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 76

(Milers d’euros)

COMPRES
AMPLIACIONS

DE CAPITAL
VENDES

IMPORTS
TRANFERITS
AL COMPTE
DE PÈRDUES

I GUANYS

AJUSTOS A
VALOR DE
MERCAT

ALTRES TOTAL

Total saldo a 31-12-2006 9.342.193

Accions de societats cotitzades
Saldo a 31-12-2006 8.842.770
Telefónica, SA (1) 1.296.378 (847.483) 1.590.369 (1.093) 2.038.171
Suez, SA (248.777) (278.712) 2.510 (524.979)
The Bank of East Asia, LTD (2) 282.855 344.800 55.323 682.978
Atlantia, SpA 2.100 (257.096) (29.658) 36.746 (247.908)
Boursorama, SA (3) (51.461) (124.760) (176.221)
Repsol-YPF, SA 53.362 (280.283) (170) (227.091)
Bolsas y Mercados
Españoles SHMSF, SA 45.096 45.096

Banco Comercial
Portugués, SA 105.157 (27.684) (8.684) 11.162 79.951
Altres 38.812 1.549 11 (1.821) 38.551
Moviments any 2007 1.778.664 346.349 (1.381.040) (317.043) 1.407.641 (126.023) 1.708.548
Saldo a 31-12-2007 10.551.318

Accions de societats no cotitzades
Saldo a 31-12-2006 379.574
Caprabo, SA (4) (174.521) (74.725) 74.725 (1.400) (175.921)
Grupo Hotelero (4) (129.037) (50.251) 50.251 (129.037)
Central de Serveis
Ciències, SL (5) 110.953 (18.286) 92.667
Altres 7.559 5.595 (33.214) 5.876 (5.876) 14.944 (5.116)
Moviments any 2007 118.512 5.595 (336.772) (119.100) 119.100 (4.742) (217.407)
Pèrdues per deteriorament (964)
Saldo a 31-12-2007 161.203

Participacions en el patrimoni de fons d’inversió i d’altres
Saldo a 31-12-2006 119.849

Participacions en fons
d’inversió del Grup
”la Caixa” (6) 85.739 (8.225) (460) (1.011) 76.043

Altres societats 31.402 (94.571) (10.729) 4.789 (45) (69.154)
Moviments any 2007 31.402 85.739 (102.796) (11.189) 3.778 (45) 6.889
Saldo a 31-12-2007 126.738

Total moviments
any 2007 1.928.578 437.683 (1.820.608) (447.332) 1.530.519 (130.810) 1.498.030
Pèrdues per deteriorament (Nota 41) (964)
Total saldo a 31-12-2007 10.839.259

(1) Les compres i vendes inclouen accions cobertes, sense risc de mercat. L’ajust de valor de mercat d’aquestes accions (+274 milions d’euros)
queda compensat per la variació de valor del derivat, que s’enregistra en l’epígraf del passiu del balanç «Derivats de cobertura». En el con-
cepte «Altres» s’inclouen dividends com a menys cost de cartera.

(2) En el concepte «Ajustos valor mercat» s’inclou +74.543 milers d’euros per cotització i –19.220 milers d’euros per tipus de canvi.
(3) En el concepte «Altres» s’inclou un traspàs a «Participacions» (vegeu Nota 14).
(4) Caixa Capital Desarrollo, SCR de Régimen Simplificado, SA ha venut el 20% que tenia de Caprabo, SA; el 50% de Soteltur, SL i de Soteltur

Internacional, VB; el 30,37% d’Occidental Hotels Management, BV i el 100% de Boiacica – Consultadoria e Serviços, Lda.
(5) Mitjançant la participació de l’11,48% que ”la Caixa” ha adquirit d’aquesta societat, el Grup ”la Caixa” manté una participació del 9,06% a

Caprabo, SA. En el concepte «Altres» s’inclou l’ajust que es realitza en el procés de consolidació per deixar aquesta participació al cost històric
que tenia a Caixa Capital Desarrollo, SCR de Régimen Simplificado, SA.

(6) La columna «Ampliacions de capital» correspon a les aportacions realitzades per a la constitució dels fons d’inversió.



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 77

(Milers d’euros)

COMPRES
AMPLIACIONS

DE CAPITAL
VENDES

IMPORTS
TRANFERITS
AL COMPTE
DE PÈRDUES

I GUANYS

AJUSTOS A
VALOR DE
MERCAT

ALTRES TOTAL

Total saldo a 31-12-2005 10.302.179

Accions de societats cotitzades
Saldo a 31-12-2005 8.894.707
Banco de Sabadell, SA (466.050) (928.790) 457.167 (937.673)
Telefónica, SA (1) 134.657 (117.596) 657.159 674.220
Banco BPI, SA (2) 205.955 (203.853) (471.310) (469.208)
Autostrade, SpA 254.996 (7.088) 247.908
Repsol-YPF, SA 233.406 233.406
Boursorama, SA 124.760 51.461 176.221
Endesa, SA (168.365) (2.083) 394 (170.054)
Bolsas y Mercados
Españoles SHMSF, SA (3) 42 (13.401) (37.206) 106.281 36.809 92.525
Suez, SA (71.389) (76.448) 219.872 72.035
Banco Comercial
Português, SA 25.513 3.170 28.683
Moviments any 2006 745.923 0 (836.801) (1.044.527) 1.517.969 (434.501) (51.937)
Saldo a 31-12-2005 8.842.770

Accions de societats no cotitzades
Saldo a 31-12-2005 1.229.179
Bolsas y Mercados
Españoles SHMSF, SA (3) (40.383) (40.383)
Altres (4) 2.743 12.239 (664.900) (1.343) 1.343 (157.338) (807.256)
Moviments any 2006 2.743 12.239 (664.900) (1.343) 1.343 (197.721) (847.639)
Pèrdues per deteriorament (1.966)
Saldo a 31-12-2005 379.574

Participacions en el patrimoni de fons d’inversió i d’altres
Saldo a 31-12-2005 178.293

Participacions en fons
d’inversió del Grup
”la Caixa” (5) 32.530 (36.060) (980) 2.459 (2.051)

Altres societats 25.508 (82.261) (13.328) 13.688 (56.393)
Moviments any 2006 25.508 32.530 (118.321) (14.308) 16.147 0 (58.444)
Saldo a 31-12-2005 119.849

Total moviments
any 2006 774.174 44.769 (1.620.022) (1.060.178) 1.535.459 (632.222) (958.020)
Pèrdues per deteriorament (Nota 41) (1.966)
Total saldo a 31-12-2006 9.342.193

(1) La venda correspon a accions cobertes, no sotmeses a risc de mercat.
(2) A partir d’octubre de 2006 s’integra pel mètode de la participació. El concepte «Altres» recull un traspàs (–471.237 milers d’euros) i un

dividend com a menys cost de cartera (–73 milers d’euros).
(3) A partir del juliol de 2006 cotitza a borsa. En el concepte «Altres» es recull el traspàs (40.383 milers d’euros) i el dividend comptabilitzat com

a menys cost de cartera (–3.574 milers d’euros)
(4) Les vendes corresponen bàsicament a la sortida del perímetre de les societats tenidores (vegeu Nota 5).
(5) La columna «Ampliacions de capital» correspon a les aportacions realitzades per a la constitució dels fons d’inversió.
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Les variacions més significatives en els exercicis 2007 i 2006 dels instruments de capital disponibles per a la
venda han estat les següents:

• Suez, SA. En el mes de gener de 2007, el Grup ”la Caixa” ha venut íntegrament la seva participació de
l’1,05% amb una plusvàlua de 279 milions d’euros abans d’impostos (220 milions d’euros després d’impos-
tos). A finals de l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va vendre una participació del 0,3% amb un benefici abans
d’impostos de 76 milions d’euros (61 milions d’euros després d’impostos).

• Caprabo, SA. El 13 de setembre de 2007, Caixa Capital Desarrollo, SCR de Régimen Simplificado, SA va ven-
dre la seva inversió del 20% en el capital social de Caprabo, SA al grup Eroski, S. Coop. El Grup ”la Caixa”
manté, però, una participació del 9,06% de participació en Caprabo, SA, per mitjà de la societat Central
de Serveis Ciències, SL, de la qual ”la Caixa” ha adquirit en l’exercici 2007 un 11,48% de participació. La
venda ha suposat per al Grup ”la Caixa” unes plusvàlues brutes de 75 milions d’euros (65 milions d’euros
després d’impostos), un cop ajustat el cost de la participació del 9,06% en Caprabo, SA al cost històric del
Grup ”la Caixa”. Addicionalment, l’Entitat té signades operacions de cobertura que asseguren la recuperació
de la inversió efectuada.

• Occidental Hoteles. A finals de juliol de 2007, es van vendre les participacions que Caixa Capital
Desarrollo, SCR de Régimen Simplificado, SA tenia en el capital social d’Occidental Hotels Management
(30,37%), Soteltur, SL (50%), Soteltur Internacional, BV (50%) i Boiacica – Consultadoria e Serviços, Lda
(100%), a un fons de capital risc de BBVA, Valanza i Pontegadea Inversiones, SL. L’operació ha suposat per
al Grup ”la Caixa” un benefici brut de 50 milions d’euros (45 milions d’euros després d’impostos).

• Atlantia, SpA. En el primer trimestre de l’exercici 2007, Criteria CaixaCorp, SA ha adquirit un 0,02% de
participació en Atlantia, SpA (Autostrade, SpA abans de maig de 2007) amb una inversió de 2 milions d’eu-
ros i ha aportat el total de la seva participació a la seva filial Negocio de Finanzas e Inversiones I, SL. En el
mes de juny de 2007, Negocio de Finanzas e Inversiones I, SL ha venut la totalitat de la seva participació del
2,01% a Atlantia, SpA amb un benefici abans i després d’impostos de 30 milions d’euros. Durant l’exercici
2006, Criteria CaixaCorp, SA va adquirir un 1,99% del capital social d’Atlantia, SpA, amb una inversió de
255 milions d’euros.

• The Bank of East Asia, LTD. Durant l’exercici 2007 i en línia amb l’estratègia marcada d’adquisició de partici-
pacions en entitats financeres estrangeres, Criteria CaixaCorp, SA, a través de la seva filial Negocio de Finanzas e
Inversiones I, SL, ha adquirit un 8,89% del capital social de The Bank of East Asia, LTD (BEA). El 19 de novembre
de 2007 ”la Caixa” i BEA van firmar un acord estratègic de col·laboració, que potencia el marc de cooperació
entre les dues entitats a la Xina, a Hong Kong i a Espanya. BEA cotitza a la borsa de Hong Kong i forma part
de l’índex Hang Seng. Al llarg del 2007 s’han realitzat compres fins al 4,34% de participació en el capital social
de BEA amb una inversió de 283 milions d’euros. En data 27 de desembre de 2007, prèvia obtenció de les
preceptives autoritzacions per a superar el 5% de participació, Criteria CaixaCorp, SA ha subscrit en solitari una
ampliació de capital del 4,76%, amb una inversió de 345 milions d’euros. Amb aquesta participació i amb la que
tenia anteriorment (4,13% postampliació), s’assoleix l’esmentat 8,89% amb una inversió total de 628 milions
d’euros a 31 de desembre de 2007.

• Repsol-YPF, SA. En l’exercici 2007, Criteria CaixaCorp, SA ha adquirit una participació en el capital social de
Repsol-YPF, SA d’un 0,17% amb una inversió de 53 milions d’euros. A 31 de desembre de 2007 la participa-
ció del Grup ”la Caixa” a través de Criteria CaixaCorp, SA és de 12,67%.

• Boursorama, SA. A partir del mes de gener de 2007 es consolida pel mètode de la participació en superar
el 20% de participació (vegeu Nota 14).

• Banco de Sabadell, SA. En l’exercici 2006, Criteria CaixaCorp, SA va vendre la totalitat de la seva parti-
cipació (13,83%) amb un benefici abans d’impostos de 929 milions d’euros (698 milions d’euros després
d’impostos).

• Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, SA. A 31 de
desembre de 2007, el Grup ”la Caixa” manté a través de Criteria CaixaCorp, SA el 3,53% de participació.
El 14 de juliol de 2006 va finalitzar el procés de sortida a borsa de Bolsas y Mercados Españoles Sociedad de
Mercados y Sistemas Financieros, SA, amb l’admissió a negociació de les seves accions. El Grup ”la Caixa”
es va adherir a l’Oferta Pública de Venda, amb el compromís de col·locar una part de la seva participació.
En aquest procés, va vendre un 2,02% de la societat al preu de 31 euros per acció, amb un benefici abans
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d’impostos de 37 milions d’euros (24 milions d’euros després d’impostos). A 31 de desembre de 2006, el
Grup ”la Caixa” tenia una participació en el capital social del 3,53%.

• Telefónica, SA. En l’any 2004, ”la Caixa” va adquirir un percentatge del capital social de Telefónica, SA que
li permetia al Grup ”la Caixa” superar el 5% de participació i, d’aquesta manera, optimitzar la rendibilitat
financera neta de la inversió. Perquè aquest augment no incrementés l’exposició al risc de concentració i de
mercat associat a Telefónica, SA, ”la Caixa” va contractar derivats per protegir el valor de mercat de la nova
participació, conservant la totalitat dels drets polítics associats, i cedint els drets econòmics (dividends) a canvi
d’un rendiment equivalent a un finançament de mercat. La variació de valor de la participació en Telefónica, SA
quedava compensada per la dels derivats de cobertura. A 31 de desembre de 2006 la participació sense risc de
mercat de ”la Caixa” era de l’1,18% i la participació total del Grup ”la Caixa” era del 5,08%. Durant l’exercici
2007 ”la Caixa” incrementa aquesta inversió però, en el marc de les operacions intersocietàries prèvies a la sor-
tida a borsa de Criteria CaixaCorp, SA (vegeu Nota 5), es desprèn de la totalitat de la participació i cancel·la els
contractes de cobertura. Criteria CaixaCorp, SA assumeix aquesta inversió i la seva cobertura i, addicionalment,
al llarg de l’exercici realitza una inversió de 405 milions d’euros, pel 0,64% del capital social de Telefónica, SA.
A 31 de desembre de 2007, la participació total del Grup ”la Caixa”, a través de Criteria CaixaCorp, SA, en el
capital social de Telefónica, SA és del 5,48%. Per al 0,94%, amb una inversió de 726 milions d’euros, no hi
ha risc de mercat, ja que s’han contractat noves operacions de derivats financers i s’ha establert una relació de
cobertura de valor raonable.

• Banco BPI, SA. Durant l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va assolir una participació superior al 20% (25%
a 31 de desembre) en Banco BPI, SA, i va iniciar la seva consolidació pel mètode de la participació (vegeu
Notes 5 i 14).

Tots els beneficis abans d’impostos generats per la venda d’aquestes participacions figuren registrats en el capí-
tol «Resultat d’operacions financeres» del compte de pèrdues i guanys adjunt (vegeu Nota 35).

Tot seguit, es presenta un resum dels moviments que han afectat el fons per deteriorament dels actius financers
disponibles per a la venda en els exercicis 2007 i 2006 (vegeu Nota 41):

Fons de deteriorament

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 617 3.211
Més:

Dotació neta amb càrrec a resultats (171) (898)
Menys:

Traspassos i d’altres (1) (1.696)
Saldo al tancament de l’exercici 445 617

11. Inversions creditícies

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts, atenent a la naturalesa de l’instru-
ment financer en el qual tenen el seu origen, és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Dipòsits en entitats de crèdit 31.675.851 20.670.058
Crèdit a la clientela 158.642.282 137.231.262
Valors representatius de deute 2.654.830 3.159.914
Altres actius financers 787.230 1.802.529
Total 193.760.193 162.863.763
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2007

AJUSTOS PER VALORACIÓ

(Milers d’euros) SALDO BRUT
FONS DE

DETERIORAMENT
INTERESSOS
MERITATS

COMISSIONS ALTRES
SALDO

EN BALANÇ

Dipòsits en entitats
de crèdit 31.439.615 0 227.815 (483) 8.904 31.675.851
Crèdit a la clientela 160.700.497 (2.510.232) 893.790 (442.092) 319 158.642.282
Valors representatius
de deute 2.632.199 (457) 23.088 0 0 2.654.830
Altres actius financers 787.242 (12) 0 0 0 787.230
Total 195.559.553 (2.510.701) 1.144.693 (442.575) 9.223 193.760.193

2006

AJUSTOS PER VALORACIÓ

(Milers d’euros) SALDO BRUT
FONS DE

DETERIORAMENT
INTERESSOS
MERITATS

COMISSIONS ALTRES
SALDO

EN BALANÇ

Dipòsits en entitats
de crèdit 20.557.066 0 112.729 (113) 376 20.670.058
Crèdit a la clientela 139.102.986 (2.060.507) 602.861 (414.932) 854 137.231.262
Valors representatius
de deute 3.139.959 (117) 20.072 0 0 3.159.914
Altres actius financers 1.802.541 (12) 0 0 0 1.802.529
Total 164.602.552 (2.060.636) 735.662 (415.045) 1.230 162.863.763

(Milers d’euros) 2007 2006

A la vista 1.900.931 377.017
Comptes mutus 17.247 43.083
Altres comptes 1.883.684 333.934

A termini 29.538.684 20.180.049
Comptes a termini 23.228.558 15.170.500
Adquisició temporal d’actius 6.310.126 5.009.549

Total 31.439.615 20.557.066

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels actius financers que integren l’epígraf «Dipòsits en entitats de crèdit»,
ha estat del 4,19%. El 2006 va ser del 3,18%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exercici i no
incorporen les rectificacions de productes per operacions de cobertura.

11.1. Dipòsits en entitats de crèdit

El detall d’aquest epígraf segons la seva naturalesa i situació de crèdit, sense considerar els ajustos de valoració
és el següent:

A continuació es facilita un detall dels principals ajustos de valoració inclosos en cadascun dels diferents tipus
d’actius del capítol «Inversions creditícies»:
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11.2. Crèdit a la clientela

A continuació es detalla el saldo d’aquest epígraf, sense considerar els ajustos de valoració, atenent a la natu-
ralesa i situació de les operacions, al sector d’activitat de l’acreditat i a la modalitat de tipus d’interès de les
operacions:

Per naturalesa i situació del crèdit

(Milers d’euros) 2007 2006

Administracions públiques 2.515.995 2.352.400
Crèdit comercial 5.912.937 5.124.566
Deutors amb garantia real 113.930.474 99.275.640
Adquisició temporal d’actius 30.000 628.799
Altres deutors a termini 30.330.938 25.279.750
Arrendaments financers 3.346.588 2.850.716
Deutors a la vista i varis (*) 3.740.934 3.127.819
Actius dubtosos 892.631 463.296
Total 160.700.497 139.102.986

(*) Inclou 59.349 i 55.182 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament, corresponents a impagats.

Per contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

Sector públic 2.533.282 2.366.659
Administracions públiques espanyoles 2.517.571 2.355.099
D’altres països 15.711 11.560

Sector privat 158.167.215 136.736.327
Resident 154.780.747 133.664.996
No resident 3.386.468 3.071.331

Total 160.700.497 139.102.986

Per sector d’activitat de l’acreditat

(Milers d’euros) 2007 2006

Sector públic 2.533.282 2.352.400
Agricultura i pesca 1.313.696 1.146.161
Indústria 6.228.739 5.544.329
Immobiliària i construcció 43.577.797 34.659.537
Comercial i financer 10.659.042 9.809.003
Particulars 92.393.666 81.973.979
Altres 3.994.275 3.617.577
Total 160.700.497 139.102.986

Per modalitat de tipus d’interès

(Milers d’euros) 2007 2006

A tipus d’interès fix 23.326.802 18.133.601
A tipus d’interès variable 137.373.695 120.969.385
Total 160.700.497 139.102.986

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels actius financers que integren l’epígraf «Crèdit a la clientela», ha
estat del 5,18%. El 2006 va ser del 4,12%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exercici i no
incorporen les rectificacions de productes per operacions de cobertura.
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L’epígraf de «Crèdits a la clientela» inclou 5.088.953 i 3.180.693 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i
2006, respectivament, corresponents als imports pendents d’amortitzar dels crèdits titulitzats a partir de l’1 de
gener de 2004, i que no s’han donat de baixa en no transferir-se substancialment tots els beneficis i riscs associats
a aquests actius. En canvi, les titulitzacions anteriors a l’1 de gener de 2004, per un import pendent d’amortitzar
de 2.683.434 i 3.117.103 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament, es van donar de
baixa de l’actiu, d’acord amb allò que estableix la normativa vigent (vegeu Nota 29.2).

A 31 de desembre de 2007 i 2006, el creixement de l’epígraf «Crèdit a la clientela» ha estat, en termes relatius,
del 15,8% i del 22,8%, i en termes absoluts, de 22.024 i 25.908 milions d’euros, respectivament. Aquestes
xifres s’han obtingut després d’afegir els imports corresponents a crèdits titulitzats pendents d’amortitzar
donats de baixa.

En totes les modalitats d’arrendament financer comercialitzades pel Grup ”la Caixa”, ja sigui de béns d’equi-
pament o immobiliari, es transfereixen els riscs i beneficis a l’arrendatari, incorporant sempre en el contracte
l’opció de compra per un import inferior al valor raonable del bé en el mercat. En els casos en què l’opció de
compra sigui similar al valor raonable, s’incorpora un pacte de recompra per part del proveïdor del bé.

Els béns cedits en règim d’arrendament financer, es recullen pel valor actual de les quotes a pagar per l’arren-
datari, més el valor residual garantit i no garantit, sense incloure les càrregues financeres ni l’Impost sobre el
valor afegit. A continuació se’n dóna el seu detall:

Arrendaments financers

(Milers d’euros) 2007 2006

Quotes a pagar per l’arrendatari 3.156.503 2.670.060
Import compromès per tercers 20.727 22.941
Valor residual no garantit 169.358 157.715
Total 3.346.588 2.850.716

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 463.296 448.753
Més:

Addició de nous actius 933.863 450.184
Menys:

Baixes de perímetre 0 (49.320)
Actius normalitzats (361.219) (313.114)
Actius donats de baixa (Nota 29.4) (143.309) (73.207)

Saldo al tancament de l’exercici 892.631 463.296

El moviment que s’ha produït durant els exercicis 2007 i 2006 en el saldo del compte «Actius dubtosos» es
detalla a continuació:

L’import dels ingressos financers dels actius financers deteriorats de ”la Caixa” acumulats a 31 de desembre de
2007 i 2006 ascendeixen a 29.992 i 24.980 milers d’euros, respectivament.
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A continuació es detalla el saldo dels actius dubtosos, atenent a la naturalesa i contrapart:

(Milers d’euros) 2007 2006

Sector públic 17.286 14.259
Sector privat 875.345 449.037

Préstecs hipotecaris 486.708 207.076
Reste de préstecs 132.661 89.035
Comptes de crèdit 146.318 49.362
Factoring 9.560 22.267
Crèdit comercial 32.990 16.895
Altres deutors 67.108 64.402

Total 892.631 463.296

L’antiguitat del saldos d’actius dubtosos a 31 de desembre de 2007 i 2006, en funció de la garantia de l’actiu
és la següent:

2007
Terminis per garantia

(Milers d’euros) < 3 ANYS 3-4 ANYS 4-5 ANYS 5-6 ANYS > 6 ANYS TOTAL

Garantia real sobre
habitatges acabats 451.926 33.340 596 588 3.055 489.505

(Milers d’euros) < 6 MESOS 6-12 MESOS 12-18 MESOS 18-24 MESOS > 24 MESOS TOTAL

Resta de garanties reals 146 19 154 0 1 320
Altres garanties 234.510 56.062 27.556 19.400 47.358 384.886
Operacions sense risc
apreciable 15.836 301 57 17 1.709 17.920

Resta de garanties 250.492 56.382 27.767 19.417 49.068 403.126

Total 892.631

2006
Terminis per garantia

(Milers d’euros) < 3 ANYS 3-4 ANYS 4-5 ANYS 5-6 ANYS > 6 ANYS TOTAL

Garantia real sobre
habitatges acabats 200.300 2.561 778 201 6.375 210.215

(Milers d’euros) < 6 MESOS 6-12 MESOS 12-18 MESOS 18-24 MESOS > 24 MESOS TOTAL

Resta de garanties reals 825 11 0 0 279 1.115
Altres garanties 106.733 46.358 13.642 11.815 56.786 235.334
Operacions sense risc
apreciable 11.388 1.802 3.075 181 186 16.632
Resta de garanties 118.946 48.171 16.717 11.996 57.251 253.081

Total 463.296
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11.3. Valors representatius de deute

La composició del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, sense considerar els ajustos de
valoració, es detalla a continuació:

(Milers d’euros) 2007 2006

Bons de titulització pròpia (Nota 29.2) 2.632.041 3.134.780
Altres valors representatius de deute no cotitzats 158 5.179
Total 2.632.199 3.139.959

Els bons de titulització pròpia recullen l’adquisició per part de ”la Caixa” dels bons emesos pels fons de titu-
lització corresponents a les cessions de crèdit anteriors a l’1 de gener de 2004 i que es van donar de baixa de
l’actiu. Aquestes emissions es registren pel seu cost amortitzat, ja que encara que cotitzen ho fan en un mercat
que no és prou actiu.

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels actius financers que integren l’epígraf «Valors representatius de
deute», ha estat del 4,34%. El 2006 va ser del 3,06%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exer-
cici i no incorporen les rectificacions de productes per operacions de cobertura.

11.4. Altres actius financers

La composició del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Xecs a càrrec d’entitats de crèdit 70.731 81.676
Operacions financeres pendents de liquidar 71.637 26.206
Fiances donades en efectiu 123.835 76.600
Cambres de compensació 431.352 1.510.701
Comissions per garanties financeres (Nota 2.9) 75.628 76.576
Altres conceptes 14.059 30.782
Total 787.242 1.802.541
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El detall de les provisions específiques per naturalesa i contrapart és el següent:

11.5. Fons de deteriorament

A continuació, es mostra el moviment que s’ha produït en el saldo de les provisions que cobreixen les pèrdues
per deteriorament dels actius que integren el saldo del capítol «Inversions creditícies» (vegeu Nota 41):

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2006

DOTACIONS DISPONIBILITATS UTILITZACIONS
TRASPASSOS
I D’ALTRES

SALDO
31-12-2007

Cobertura específica 161.407 333.468 (32.668) (136.957) (274) 324.976
Dipòsits en entitats
de crèdit 0 0 0 0 0 0
Crèdit a la clientela 161.407 333.404 (32.253) (136.957) (1.079) 324.522

Sector públic 340 0 0 0 0 340
Altres sectors 161.067 333.404 (32.253) (136.957) (1.079) 324.182

Valors representatius
de deute 0 64 (415) 0 805 454
Cobertura genèrica 1.898.207 326.917 (40.420) 0 (185) 2.184.519
Crèdit a la clientela 1.898.090 326.917 (40.305) 0 (186) 2.184.516
Valors representatius
de deute 117 0 (115) 0 1 3
Cobertura per risc-país 1.022 185 0 0 (1) 1.206
Total 2.060.636 660.570 (73.088) (136.957) (460) 2.510.701

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2005

DOTACIONS DISPONIBILITATS UTILITZACIONS
TRASPASSOS
I D’ALTRES

SALDO
31-12-2006

Cobertura específica 191.904 119.620 (45.742) (63.218) (41.157) 161.407
Dipòsits en entitats
de crèdit 0 0 0 0 0 0
Crèdit a la clientela 191.904 119.620 (45.742) (63.218) (41.157) 161.407

Sector públic 1.841 0 (1.500) 0 (1) 340
Altres sectors 190.063 119.620 (44.242) (63.218) (41.156) 161.067

Cobertura genèrica 1.512.246 454.394 (32.356) 0 (36.077) 1.898.207
Crèdit a la clientela 1.512.040 454.393 (32.266) 0 (36.077) 1.898.090
Valors representatius
de deute 206 1 (90) 0 0 117
Cobertura per risc-país 1.936 1 (12) 0 (903) 1.022
Total 1.706.086 574.015 (78.110) (63.218) (78.137) 2.060.636

La columna de «Traspassos i d’altres» inclou els moviments per baixes del perímetre de consolidació (Notes 29.4 i 41).

Provisions específiques del crèdit a la clientela. Per naturalesa i contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

Sector públic 340 340
Sector privat 324.182 161.067

Préstecs hipotecaris 126.737 38.816
Reste de préstecs 69.987 43.718
Comptes de crèdit 62.800 20.283
Factoring 3.001 5.449
Crèdit comercial 18.453 9.845
Altres deutors 43.204 42.956

Total 324.522 161.407
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12. Derivats de cobertura (actiu i passiu)

El detall per tipus de producte del nocional dels derivats designats com a derivats de cobertura a 31 de desem-
bre de 2007 i 2006 és el següent:

Nocional per producte

(Milers d’euros) 2007 2006

Compravenda d’actius financers 0 54.941
Compres 0 3.833
Vendes 0 51.108

Futurs financers sobre accions i tipus d’interès 2.318.586 3.622.397
Comprats 1.415.586 2.183.797
Venuts 903.000 1.438.600

Opcions sobre accions 4.868.130 6.216.802
Comprades 3.453.086 5.062.542
Emeses 1.415.044 1.154.260

Opcions sobre tipus d’interès 21.361.738 22.708.698
Comprades 10.866.291 11.453.356
Emeses 10.495.447 11.255.342

Altres operacions sobre accions i tipus d’interès 160.226.211 138.751.825
Permutes financeres sobre accions 0 0
Acords sobre tipus d’interès futurs (FRA’s) 3.731.000 3.100.000
Permutes financeres sobre tipus d’interès 155.769.059 135.651.825
Altres operacions sobre tipus d’interès 726.152 0

Derivats sobre mercaderies i altres riscs 332.221 201.418
Permutes financeres 332.221 201.418
Comprats 0 0
Venuts 0 0

Total 189.106.886 171.556.081

L’import nocional i/o contractual dels contractes formalitzats no suposa el risc real assumit pel Grup, atès que
la posició neta en aquests instruments financers és la compensació i/o combinació dels mateixos.

El detall per tipus de contrapart del nocional dels derivats designats com a derivats de cobertura és el
següent:

Nocional per tipus de contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

Mercats organitzats 2.318.586 3.622.397
Mercats no organitzats 186.788.300 167.933.684

Entitats de crèdit 162.442.666 147.360.294
Resta de sectors 24.345.634 20.573.390

Total 189.106.886 171.556.081
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El detall per tipus de cobertura del nocional dels derivats designats com a derivats de cobertura és el següent:

Nocional per tipus de cobertura

(Milers d’euros) 2007 2006

Cobertures de valor raonable 184.930.986 164.865.114
Microcobertures 29.197.981 46.277.308
Macrocobertures 155.733.005 118.587.806

Cobertures de fluxos d’efectiu 4.175.900 6.690.967
Macrocobertures 4.175.900 6.690.967

Total 189.106.886 171.556.081

El detall per tipus de producte del valor raonable dels derivats designats com a derivats de cobertura és el
següent:

Valor raonable per producte

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Compravenda d’actius financers 0 0 298 32
Compres 0 0 0 32
Vendes 0 0 298 0

Futurs financers sobre accions
i tipus d’interès 0 0 0 0

Comprats 0 0 0 0
Venuts 0 0 0 0

Opcions sobre accions 91.582 293.424 269.423 19.378
Comprades 91.420 0 269.423 0
Emeses 162 293.424 0 19.378

Opcions sobre tipus d’interès 69.874 66.095 100.872 36.296
Comprades 69.729 0 100.872 0
Emeses 145 66.095 0 36.296

Altres operacions sobre accions
i tipus d’interès 5.122.209 5.696.945 5.516.021 5.485.190

Permutes financeres sobre accions 0 0 0 0
Acords sobre tipus d’interès futurs (FRA’s) 1.553 2.385 1.381 2.576
Permutes financeres sobre tipus d’interès 5.120.656 5.694.560 5.514.640 5.482.614
Altres operacions sobre tipus d’interès 0 0 0 0

Derivats sobre mercaderies i altres riscos 70.701 70.653 4.774 4.198
Permutes financeres 70.701 70.653 4.774 4.198
Comprats 0 0 0 0
Venuts 0 0 0 0

Total 5.354.366 6.127.117 5.891.388 5.545.094
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El detall per tipus de contrapart del valor raonable dels derivats designats com a derivats de cobertura és el
següent:

Valor raonable per tipus de contrapart

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Mercats organitzats 0 0 0 0
Mercats no organitzats 5.354.366 6.127.117 5.891.388 5.545.094

Entitats de crèdit 1.293.359 2.074.793 1.705.648 1.676.207
Altres entitats financeres 0 0 0 0
Resta de sectors 4.061.007 4.052.324 4.185.740 3.868.887

Total 5.354.366 6.127.117 5.891.388 5.545.094

El detall per tipus de cobertura del valor raonable dels derivats designats com a derivats de cobertura és el
següent:

Valor raonable per tipus de cobertura

(Milers d’euros) 2007 2006

ACTIU PASSIU ACTIU PASSIU

Cobertures de valor raonable 5.247.950 6.015.841 5.756.756 5.396.238
Microcobertures 284.610 476.928 425.781 152.110
Macrocobertures 4.963.340 5.538.913 5.330.975 5.244.128

Cobertures de fluxos d’efectiu 106.416 111.276 134.632 148.856
Macrocobertures 106.416 111.276 134.632 148.856

Total 5.354.366 6.127.117 5.891.388 5.545.094

13. Actius no corrents en venda

Aquest capítol dels balanços de situació recull els actius adjudicats en el procés de regularització d’operacions
creditícies moroses que no s’incorporen com a actius d’ús propi o com a inversió immobiliària, i les inversions
classificades com a actius no corrents en venda un cop presa la decisió de procedir a la seva venda.

El moviment durant els exercicis 2007 i 2006 ha estat el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 56.943 168.984
Incorporacions de l’exercici (1) 319.479 62.731
Baixes per venda (130.357) (38.014)
Baixes per variació de perímetre 0 (136.408)
Traspassos (Nota 16) (8.881) (350)

Saldo al tancament de l’exercici 237.184 56.943
Menys:

Fons de deteriorament (Nota 41) (2.982) (3.119)
Total 234.202 53.824

(1) Inclou els vaixells adquirits per la societat Aris Rosen, SA (vegeu Nota 2.17).
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El moviment del fons de deteriorament dels exercicis 2007 i 2006 ha estat el següent (vegeu Nota 41):

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 3.119 3.714
Més:

Dotacions netes de l’exercici 541 432
Traspassos (153) 35

Menys:
Recuperacions de dotacions (525) (1.062)

Saldo al tancament de l’exercici 2.982 3.119

El total d’actius no corrents en venda, sense considerar els fons de deteriorament, inclou 38.283 i 30.492
milers d’euros corresponents a actius adjudicats en el procés de regularització d’operacions creditícies a 31 de
desembre de 2007 i 2006, respectivament.

El benefici net per vendes d’actius no corrents en venda a 31 de desembre de 2007 i 2006 és de 5.957 i 10.962
milers d’euros, respectivament (vegeu Nota 43). No hi ha cap operació amb un benefici significatiu a nivell
individual.

A continuació es detallen els actius adjudicats a 31 de desembre de 2007 i 2006, segons la seva antiguitat:

Tipus de sector

(Milers d’euros) 2007 2006

Residencial 85,6% 82,0%
Industrial 12,7% 16,9%
Agrícola 1,7% 1,1%
Total 100% 100%

Antiguitat actius adjudicats

2007 2006

NOMBRE
D’ACTIUS

MILERS
D’EUROS

NOMBRE
D’ACTIUS

MILERS
D’EUROS

Fins a 1 any 149 13.550 105 6.841
Entre 1 i 5 anys 200 11.254 186 7.844
Més de 5 anys 597 13.479 666 15.807
Total 946 38.283 957 30.492

La distribució per tipus de sector dels actius adjudicats a 31 de desembre de 2007 i 2006 és la següent:

14. Participacions

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull les participacions en el capital de societats associades i
multigrup (vegeu Nota 2.1).

Aquestes participacions s’integren pel mètode de la participació utilitzant la millor estimació disponible del seu
valor teòric comptable en el moment de formular els comptes anuals. Les dades de capital, reserves i resultats
d’aquestes societats, així com els dividends que han distribuït i que s’han meritat en l’exercici, es detallen en
els Annexos 3 i 4 d’aquesta Memòria. Per a les societats cotitzades en borsa, s’indiquen les dades públiques
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a 30 de setembre de 2007 o les últimes publicades. Per a la resta, la informació correspon a les últimes dades
disponibles reals o estimades en el moment de redactar aquesta Memòria.

(Milers d’euros) 2007 2006

Cotitzades 5.377.263 4.584.664
Valor teòric comptable 4.141.101 3.569.336
Fons de comerç 1.236.162 1.015.328

No cotitzades 7.735 9.611
Subtotal 5.384.998 4.594.275
Menys:

Fons de deteriorament (Nota 41) (269) (162)
Total 5.384.729 4.594.113

(Milers d’euros) 2007 2006

Gas Natural, SDG, SA 421.620 420.243
Banco BPI, SA 338.953 338.148
Abertis Infraestructuras, SA 311.191 249.500
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 99.012 7.437
Boursorama, SA 65.386 0
Total 1.236.162 1.015.328

El detall dels fons de comerç a 31 de desembre de 2007 i 2006 és el següent:

Totes les societats detallades en el quadre anterior cotitzen en borsa. 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 d’aquestes societats. Concretament, hom avalua la cotització de la societat al llarg del període
considerat, així com els preus objectius publicats per analistes independents de reconegut prestigi. A partir
d’aquestes dades, el Grup determina la plusvàlua tàcita, neta d’impostos, associada a la participació. En cas que
la plusvàlua tàcita, neta d’impostos, superi àmpliament el valor registrat d’aquestes societats, es considera que
no existeixen indicis de deteriorament.

Les avaluacions dels indicadors realitzades en els exercicis 2007 i 2006 permeten concloure que no existeixen
indicis de deteriorament en els valors registrats de les societats considerades.

A continuació es facilita l’inventari de les principals societats cotitzades. Totes aquestes participacions s’ostenten
actualment a través de Criteria CaixaCorp, SA de la qual el Grup ”la Caixa” té el 78,03% a 31 de desembre
de 2007.

(Milers d’euros) 2007 2006

% PART. VALOR MERCAT % PART. VALOR MERCAT

Gas Natural, SDG, SA 35,53% 6.366.316 35,51% 4.768.776
Abertis Infraestructuras, SA 21,12% 2.972.256 20,33% 2.769.731
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA (Nota 1) 27,67% 1.139.732 23,46% 975.903
Banco BPI, SA 25,02% 1.019.393 25,00% 1.122.902
Boursorama, SA (1) 20,44% 142.780
Valor mercat 11.640.477 9.637.312
Cost (2) 5.087.027 4.324.343
Plusvàlua latent bruta 6.553.450 5.312.969

(1) A partir del mes de gener de 2007 s’integra pel mètode de la participació.
(2) A efectes del càlcul de plusvàlues aquest cost és el valor teòric comptable de la societat, més el fons de comerç pendent i menys la variació de valor

per reserves que correspon als ajustos de variació de valor de disponibles per a la venda i fluxos d’efectiu del patrimoni net de la companyia.
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A continuació es presenten els principals moviments del capítol de «Participacions» dels exercicis 2007 i 2006
sense considerar els fons de deteriorament:

(Milers d’euros) COMPRES (a)
AMPLIACIONS

DE CAPITAL
VENDES (b)

TRASPASSOS
I D’ALTRES

TOTAL

Total saldo a 31-12-2006 4.594.275

Valor teòric comptable
Saldo a 31-12-2006 3.578.947
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA (1) 80.481 80.481
Boursorama, SA (2) 2.840 64.588 67.428
Abertis Infraestructuras, SA (3) 20.717 2 5.772 26.491
Gas Natural, SDG, SA 827 827
Banco BPI, SA 343 343
Variació del perímetre de consolidació (8) (8)
Altres societats (228) (118) (346)
Variació de valor per posada en
equivalència i ajustos de consolidació 394.673 394.673
Moviments any 2007 105.208 2 (228) 464.907 569.889
Saldo a 31-12-2007 4.148.836

Fons de comerç
Saldo a 31-12-2006 1.015.328
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA (1) 91.575 91.575
Boursorama, SA (2) 5.214 60.172 65.386
Abertis Infraestructuras, SA (3) 61.665 25 61.690
Gas Natural, SDG, SA 1.378 1.378
Banco BPI, SA 805 805
Moviments any 2007 160.637 0 0 60.197 220.834
Saldo a 31-12-2007 1.236.162
Total saldo a 31-12-2007 5.384.998

(1) Compra del 4,16% a Torreal, SA.
(2) A partir de gener de 2007 s’integra pel mètode de la participació. En el concepte «Altres» s’inclou traspàs des d’«Altres instruments de

capital – Disponibles per a la venda» (vegeu Nota 10).
(3) En el concepte «Altres» s’inclou –278 milers d’euros de dividend comptabilitzat com a menys cost de cartera i la variació de cost, 1a. integra-

ció i fons de comerç pendent corresponent produïda arran de l’increment de participació en VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (0,20%
d’increment de la participació en Abertis Infraestructuras, SA).

(a) Efectiu pagat desglossat entre valor teòric comptable, incloses les plusvàlues tàcites, i fons de comerç.
(b) Cost consolidat atribuït a les vendes.
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A continuació es detallen les variacions més significatives en els exercicis 2007 i 2006 de les participacions en
entitats associades:

• Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. Durant l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va incrementar en
un 0,33% la seva participació en Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, amb una inversió de 13 milions
d’euros. La participació a 31 de desembre de 2006 era del 23,46% i tenia la consideració d’entitat associada. El
10 d’octubre de 2007, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va admetre a tràmit l’oferta pública
d’adquisició sobre la totalitat de les accions de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (SGAB), formulada
per Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, Suez Environnement, SA, Suez Environnement
España, SLU i Criteria CaixaCorp, SA (Oferents). Els Oferents tenen subscrit un pacte d’accionistes, que han
completat el 2007, en què han convingut gestionar i exercir el control sobre SGAB de forma conjunta. L’oferta
pública s’estenia a 75.134.799 accions, representatives del 50,21% del capital social de la societat, amb una
contraprestació de 27,65 euros per acció. En funció del Reial Decret 1066/2007, que permet assolir el control
d’una societat abans que s’autoritzi l’Oferta, el passat 21 de novembre de 2007 Torreal, SA va vendre als
Oferents les 9.982.127 accions de SGAB de què era titular, al preu de 27,65 euros per acció. Hisusa, Holding
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA va adquirir 7.371.613 accions, representatives del 4,92% del capi-
tal social, i Criteria CaixaCorp, SA 2.610.514 accions, representatives de l’1,75%, la qual cosa va suposar per
al Grup ”la Caixa” una inversió de 172 milions d’euros. Amb aquesta adquisició els Oferents han passat a
controlar el 56,46% del capital social de SGAB. A 27 de desembre de 2007, la CNMV ha autoritzat l’Oferta,
que s’estén a les accions representatives del 43,54% del capital social de SGAB no controlat pels Oferents,
al mateix preu de 27,65 euros per acció. Els Oferents manifesten la seva intenció que, amb posterioritat a la
liquidació de la present Oferta, les accions de SGAB continuïn cotitzant a borsa amb un nivell de liquiditat
adequat. A 31 de desembre de 2007, la participació del Grup ”la Caixa” en el capital social de Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SA és del 27,67% i té la consideració de societat multigrup (vegeu Nota 1,
apartat «Fets posteriors al tancament»).

(Milers d’euros) COMPRES (a)
AMPLIACIONS

DE CAPITAL
VENDES (b)

TRASPASSOS
I D’ALTRES

TOTAL

Total saldo a 31-12-2005 3.505.976

Valor teòric comptable
Saldo a 31-12-2005 2.933.779
Banco BPI, SA (1) 59.323 270.686 330.009
Abertis Infraestructuras, SA 34.302 (572) 33.730
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA 5.281 346 5.627
Variació del perímetre de consolidació 20.571 20.571
Altres societats 2 185 (59.750) (59.563)
Variació de valor per posada en
equivalència i ajustos de consolidació 314.794 314.794
Moviments any 2006 98.908 531 (59.750) 605.479 645.168
Saldo a 31-12-2006 3.578.947

Fons de comerç
Saldo a 31-12-2005 572.197
Banco BPI, SA (1) 137.597 200.551 338.148
Abertis Infraestructuras, SA 97.546 97.546
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA 7.437 7.437
Moviments any 2006 242.580 0 0 200.551 443.131
Saldo a 31-12-2006 1.015.328
Total saldo a 31-12-2006 4.594.275

(1) A partir d’octubre de 2006 s’integra pel mètode de la participació.
(a) Efectiu pagat desglossat entre valor teòric comptable, incloses les plusvàlues tàcites, i fons de comerç.
(b) Cost consolidat atribuït a les vendes.
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• Abertis Infraestructuras, SA. Durant l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va adquirir una participació de
l’1,12%, amb una inversió de 132 milions d’euros. En l’exercici 2007 el Grup ”la Caixa” ha adquirit una par-
ticipació del 0,59%, amb una inversió de 82 milions d’euros. La participació econòmica del Grup ”la Caixa”
en Abertis Infraestructuras, SA a través del Grup Criteria CaixaCorp, SA és, a 31 de desembre de 2007, del
21,12%, i la participació de control del 24,99%, que és la que s’integra pel mètode de la participació en el
balanç consolidat del Grup ”la Caixa”.

• Banco BPI, SA. Durant l’exercici 2006, el Grup ”la Caixa” va incrementar en un 9,01% la seva participa-
ció en el capital social de Banco BPI, SA, amb una inversió de 403 milions d’euros, i la va situar, a 31 de
desembre de 2006, en el 25%. Aquesta presència accionarial va permetre la consolidació de Banco BPI, SA
pel mètode de la participació. En l’exercici 2007 ha incrementat la seva participació en un 0,02%, amb una
inversió d’1 milió d’euros. A 31 de desembre de 2007, la participació total del Grup ”la Caixa” en Banco
BPI, SA és del 25,02%.

• Gas Natural, SDG, SA. Durant l’exercici 2007 el Grup la ”la Caixa” ha adquirit un 0,02% de participació,
amb una inversió de 2 milions d’euros. A 31 de desembre de 2007, la participació total del Grup ”la Caixa”
en Gas Natural, SDG, SA és del 35,53%.

• Boursorama, SA. En l’exercici 2006 Hodefi, SAS va rebre, com a part del pagament per la venda de
CaixaBank France, SA, un 19,9% del capital social de Boursorama, SA (vegeu Nota 5). La participació del Grup
”la Caixa” en el capital social de Boursorama, SA, a 31 de desembre de 2006, era del 19,74%, i va obtenir
l’autorització del Banc de França per superar el 20%. Boursorama, SA realitza periòdicament ampliacions de
capital per fer front a l’execució d’opcions sobre accions emeses a favor d’empleats, la qual cosa provoca
una dilució de la participació. A partir del mes de gener de 2007 es consolida pel mètode de la participació.
Durant l’exercici 2007, el Grup ”la Caixa” ha invertit 8 milions d’euros en Boursorama, SA, amb un augment
de la participació del 0,70% en el seu capital social. A 31 de desembre de 2007, la participació total del Grup
”la Caixa” en Boursorama, SA és del 20,44%. Addicionalment, l’Entitat té signades operacions amb derivats
que asseguren la recuperació de la inversió efectuada.

Tot seguit es presenten els moviments del fons de deteriorament del capítol de «Participacions» durant els
exercicis 2007 i 2006 (vegeu Nota 41):

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 162 378
Menys:

Fons disponibles d’exercicis anteriors (27) (251)
Utilització del fons 0 (4)
Altres 134 39

Saldo al tancament de l’exercici 269 162

15. Actius per reassegurances

A 31 de desembre de 2007 i 2006, el desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació con-
solidats és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Primes no consumides 7.060 2.645
Provisions matemàtiques 449 121
Prestacions 41.821 11.493
D’altres provisions tècniques 386 220
Total 49.716 14.479
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L’increment produït en l’exercici 2007 es troba influït per l’augment dels percentatges de consolidació aplicats
a VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros i a SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros arran de l’adquisició al
Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci
conjunt assegurador CaiFor»). Aquest fet ha representat un increment en els actius per reassegurances de 25
milions d’euros.

16. Actiu material

La composició del capítol «Actiu material», les seves corresponents amortitzacions acumulades i els moviments
que s’han produït durant els exercicis 2007 i 2006 són els següents:

2007

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2006

ALTES BAIXES TRASPASSOS (1)
SALDO

31-12-2007

Terrenys i edificis 2.255.680 304.291 126 (12.651) 2.547.446
Cost 2.613.161 339.915 (1.349) (7.628) 2.944.099
Amortització acumulada (357.481) (35.624) 1.475 (5.023) (396.653)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 886.835 108.804 (17.864) 11.337 989.112
Cost 2.472.448 328.677 (69.585) 7.275 2.738.815
Amortització acumulada (1.585.613) (219.873) 51.721 4.062 (1.749.703)

D’ús propi 3.142.515 413.095 (17.738) (1.314) 3.536.558
Terrenys i edificis 204.249 50.282 (54.215) 12.850 213.166

Cost 231.099 53.220 (71.930) 13.496 225.885
Amortització acumulada (26.850) (2.938) 17.715 (646) (12.719)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 1.366 14 (518) 518 1.380
Cost 4.101 17 (1.032) 1.873 4.959
Amortització acumulada (2.735) (3) 514 (1.355) (3.579)

Inversions immobiliàries 205.615 50.296 (54.733) 13.368 214.546
Cost 535.459 254.545 (96.282) 0 693.722
Amortització acumulada (98.168) (86.582) 36.913 0 (147.837)

Actius cedits en arrendament
operatiu 437.291 167.963 (59.369) 0 545.885
Terrenys i edificis 268.600 812 (788) (7.131) 261.493

Cost 324.293 9.384 (825) (8.784) 324.068
Amortització acumulada (55.693) (8.572) 37 1.653 (62.575)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 25.948 64.015 (13) 3.958 93.908
Cost 75.453 67.174 (34) 2.939 145.532
Amortització acumulada (49.505) (3.159) 21 1.019 (51.624)

Afecte a l’Obra Social (Nota 26) 294.548 64.827 (801) (3.173) 355.401
Total 4.079.969 696.181 (132.641) 8.881 4.652.390

(1) Els «Traspassos» corresponen a la reclassificació d’actius no corrents en venda (vegeu Nota 13).
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La columna «Baixes» inclou 7.511 i 4.587 milers d’euros de pèrdues per deteriorament d’actius en els exercicis
2007 i 2006, respectivament (vegeu Nota 41).

En l’exercici 2007, dins l’apartat «Cost d’altes en terrenys i edificis d’ús propi» es registra la compra a
Inmobiliaria Colonial, SA de l’edifici a l’Avinguda Diagonal, 621 de Barcelona (Torre II dels serveis centrals de
”la Caixa”) per un import de 108 milions d’euros.

El benefici net per vendes d’actius materials, a 31 de desembre de 2007 i 2006, es de 55.705 i 43.005 milers
d’euros, respectivament (vegeu Nota 43).

El valor comptable correspon al seu cost d’adquisició, que va ser actualitzat a 1 de gener de 2004 pels immobles
d’ús propi, d’acord amb les taxacions efectuades en aplicació de la disposició transitòria primera de la Circular
4/2004 del Banc d’Espanya (vegeu Nota 2.14).

Per obtenir el valor raonable dels immobles d’ús propi a final de cada exercici, s’utilitza l’índex publicat per
l’INE de «creixement del preu dels habitatges lliures» ponderat per un coeficient corrector per tal d’adequar-lo
a la tipologia dels immobles de ”la Caixa”, format bàsicament per locals comercials, i a la realitat observada
en períodes anteriors mitjançant les taxacions efectuades. El coeficient resultant representa aproximadament
el 40% de l’índex de referència, és a dir, una revaloració del 4% pel 2006 i del 2% per al 2007, que s’aplica a
31 de desembre de l’exercici precedent, exclusivament al valor dels terrenys, ja que és el component bàsic de
l’evolució dels preus dels locals comercials.

2006

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2005

ALTES (1) BAIXES (2) TRASPASSOS (3)
SALDO

31-12-2006

Terrenys i edificis 2.242.891 82.928 (55.280) (14.859) 2.255.680
Cost 2.604.447 126.923 (103.252) (14.957) 2.613.161
Amortització acumulada (361.556) (43.995) 47.972 98 (357.481)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 902.619 30.051 (51.890) 6.055 886.835
Cost 2.378.111 251.481 (162.620) 5.476 2.472.448
Amortització acumulada (1.475.492) (221.430) 110.730 579 (1.585.613)

D’ús propi 3.145.510 112.979 (107.170) (8.804) 3.142.515
Terrenys i edificis 3.937.108 (16.464) (3.727.470) 11.075 204.249

Cost 4.296.129 27.884 (4.104.167) 11.253 231.099
Amortització acumulada (359.021) (44.348) 376.697 (178) (26.850)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 6.121 111 (5.590) 724 1.366
Cost 10.131 128 (7.461) 1.303 4.101
Amortització acumulada (4.010) (17) 1.871 (579) (2.735)

Inversions immobiliàries 3.943.229 (16.353) (3.733.060) 11.799 205.615
Cost 403.399 260.043 (127.983) 0 535.459
Amortització acumulada (72.509) (57.414) 31.755 0 (98.168)

Actius cedits en arrendament
operatiu 330.890 202.629 (96.228) 0 437.291
Terrenys i edificis 255.673 14.954 (1.231) (796) 268.600

Cost 302.720 23.850 (1.456) (821) 324.293
Amortització acumulada (47.047) (8.896) 225 25 (55.693)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 29.481 (2.459) (1.802) 728 25.948
Cost 76.072 1.017 (2.364) 728 75.453
Amortització acumulada (46.591) (3.476) 562 0 (49.505)

Afecte a l’Obra Social (Nota 26) 285.154 12.495 (3.033) (68) 294.548
Total 7.704.783 311.750 (3.939.491) 2.927 4.079.969

(1) Les «Altes» inclouen 10.594 milers d’euros corresponents al fons d’amortització de leasing traspassat a actiu material.
(2) Inclou les baixes de societats del perímetre.
(3) Els «Traspassos» inclouen 2.927 milers d’euros d’existències.
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Com a resultat d’aquest càlcul, la plusvàlua estimada a 31 de desembre de 2007 i 2006 és de 190 i 165 milions
d’euros, respectivament, que ”la Caixa” considera una bona i prudent estimació del seu valor raonable.

17. Actiu intangible

Fons de comerç

El detall del fons de comerç generat en les combinacions de negocis (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al
Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor») i en les adquisicions d’interessos minoritaris en societats
dependents (vegeu Nota 5), a 31 de desembre de 2007 i 2006, és el següent:

Fons de comerç

(Milers d’euros) 2007 2006

Finconsum, EFC, SA 19.098 0
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA 536 0
Port Aventura, SA 6.489 0
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 415.729 0
SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 132.759 0
Total 574.611 0

Moviment dels fons de comerç

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 0 68.044
Més:

Addicions per combinacions de negoci (Nota 5) 548.488 0
Addicions per adquisició d’interessos minoritaris 26.123 0

Menys:
Reduccions per vendes (1) 0 (68.044)

Saldo al tancament de l’exercici 574.611 0

(1) Per les vendes de Crèdit Andorrà, SA i Société Foncière Lyonnaise, SA.

El moviment dels fons de comerç en societats dependents corresponent als exercicis 2007 i 2006 ha estat el
següent:

S’ha procedit a l’anàlisi d’un eventual deteriorament del fons de comerç assignat a cada societat, a partir de
l’estimació del seus fluxos de tresoreria durant els propers tres anys i del seu valor residual en aquell moment.
El valor actual d’aquestes magnituds s’ha determinat mitjançant l’aplicació d’una taxa de descompte que inclou
una prima de risc associada al negoci desenvolupat per cada societat. En concret, a 31 de desembre de 2007,
les taxes de descompte emprades en l’anàlisi de deteriorament efectuada als fons de comerç més significatius
han estat les següents:

• Cartera d’assegurances de vida (VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros): 8,7%.

• Cartera d’assegurances de la llar (SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros): 9,7%.

L’anàlisi realitzada ha posat de manifest que no s’han produït deterioraments en els fons de comerç registrats
a 31 de desembre de 2007.
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Altres actius intangibles

Els altres actius intangibles corresponen a l’elaboració de sistemes i programes de software i al valor assignat,
en operacions de combinacions de negocis, a determinats actius no monetaris, com per exemple les carteres
de pòlisses de les companyies d’assegurances o els contractes de concessions de les empreses de serveis (vegeu
Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor»). Els actius relacionats amb
software tenen una vida útil màxima estimada de cinc anys i han estat desenvolupats per societats que no for-
men part del Grup ”la Caixa”. La resta d’actius disposen d’una vida útil definida, al llarg de la qual es procedeix
a la seva amortització.

El moviment que s’ha produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2007 i 2006 és el
següent:

Altres actius intangibles

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 96.726 108.898
Més:

Altes per addicions de software i altres 86.360 60.721
Altes per combinacions de negoci 198.000 0

Menys:
Amortitzacions carregades a resultats (60.472) (53.462)
Baixes per variació de perímetre 0 (19.431)

Saldo al tancament de l’exercici 320.614 96.726

Les altes inclouen 198 milions d’euros corresponents al valor actual dels fluxos de caixa futurs estimats rela-
cionats amb contractes d’assegurances en vigor a la data d’adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt asse-
gurador CaiFor (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor»).
L’amortització d’aquests actius intangibles es durà a terme al llarg de la seva vida útil.

18. Periodificacions i d’altres (actiu i passiu)

La composició del saldo d’aquests capítols dels balanços de situació adjunts és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Dividends renda variable meritats no cobrats 155.932 121.570
Altres 625.926 314.420
Periodificadores deutores 781.858 435.990
Per garanties financeres (Nota 2.9) 80.030 81.027
Altres 317.076 464.431
Periodificadores creditores 397.106 545.458
Existències 60.903 68.905

Terrenys i edificis 10.879 23.993
Altres 50.564 45.458

Menys:
Fons de deteriorament (Nota 41) (540) (546)

Altres actius 328.480 693.452
Operacions en camí 117.135 645.792
Altres 211.345 47.660

Altres actius 389.383 762.357
Fons Obra Social (Nota 26) 667.129 542.034
Operacions en camí 513.822 217.840
Altres 413.565 316.288
Altres passius 1.594.516 1.076.162
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Tots els imports corresponen a l’operativa habitual dels mercats financers i amb els clients.

A continuació es facilita el moviment de l’epígraf «Existències» dels exercicis 2007 i 2006:

Moviment d’existències

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 69.451 582.440
Més:

Adquisicions 42.026 30.099
Incorporació de costos de producció 0 17.161

Menys:
Cost de vendes (1) (48.075) (41.835)
Traspassos i altres (1.959) (4.937)
Baixes del perímetre (2) 0 (513.477)

Subtotal 61.443 69.451
Fons de deteriorament (Nota 41) (540) (546)

Saldo al tancament de l’exercici 60.903 68.905

(1) Inclou els costos imputables a les vendes de béns i els ingressos per prestació de serveis.
(2) Les «Baixes del perímetre» corresponen a la sortida d’Inmobiliaria Colonial, SA.

El moviment del fons de deteriorament de l’epígraf «Existències» dels exercicis 2007 i 2006 ha estat el següent
(vegeu Nota 41):

Moviment del fons de deteriorament

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 546 12.676
Més:

Traspassos i altres 0 6
Menys:

Traspassos i altres (6) 0
Baixes del perímetre 0 (12.136)

Saldo al tancament de l’exercici 540 546

19. Passius financers a cost amortitzat

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts, atenent a la naturalesa de l’instru-
ment financer que origina el passiu, és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Dipòsits de bancs centrals 34.136 0
Dipòsits d’entitats de crèdit 14.237.775 12.420.704
Dipòsits de la clientela 127.076.708 113.171.945
Dèbits representats per valors negociables 47.261.768 36.061.514
Passius subordinats 3.534.512 3.398.287
Altres passius financers 2.067.629 1.413.837
Total 194.212.528 166.466.287
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A continuació es facilita un detall dels principals ajustos de valoració inclosos en cadascun dels diferents tipus
de passius del capítol «Passius financers a cost amortitzat»:

2007

(Milers d’euros) AJUSTOS PER VALORACIÓ

SALDO BRUT
INTERESSOS
MERITATS

MICRO-
COBERTURES

DERIVATS

COSTOS
TRANSACCIÓ

PRIMES
DESCOMPTES

SALDO
EN BALANÇ

Dipòsits en bancs centrals 33.965 171 34.136
Dipòsits d’entitats de crèdit 14.073.515 164.261 (1) 14.237.775
Dipòsits de la clientela 125.861.489 1.143.357 71.862 127.076.708
Dèbits representats
per valors negociables 46.668.131 732.756 (22.338) (116.781) 47.261.768
Passius subordinats 3.513.757 20.755 3.534.512
Altres passius financers 2.067.629 2.067.629
Total 192.218.486 2.061.300 71.861 (22.338) (116.781) 194.212.528

2006

(Milers d’euros) AJUSTOS PER VALORACIÓ

SALDO BRUT
INTERESSOS
MERITATS

MICRO-
COBERTURES

DERIVATS

COSTOS
TRANSACCIÓ

PRIMES
DESCOMPTES

SALDO
EN BALANÇ

Dipòsits de bancs centrals 0 0
Dipòsits d’entitats de crèdit 12.302.609 119.356 (1.261) 12.420.704
Dipòsits de la clientela 112.064.741 859.825 247.379 113.171.945
Dèbits representats
per valors negociables 35.654.424 537.671 (24.437) (106.144) 36.061.514
Passius subordinats 3.395.357 2.930 3.398.287
Altres passius financers 1.413.837 1.413.837
Total 164.830.968 1.519.782 246.118 (24.437) (106.144) 166.466.287

19.1. Dipòsits d’entitats de crèdit

La composició dels saldos d’aquest epígraf dels balanços de situació, sense considerar els ajustos per valoració
i atenent a la naturalesa de les operacions, s’indica a continuació:

(Milers d’euros) 2007 2006

A la vista 177.468 669.533
Altres comptes 177.468 669.533

A termini 13.896.047 11.633.076
Comptes a termini 7.861.713 6.375.677
Passius financers híbrids 148 149
Cessió temporal d’actius 6.034.186 5.257.250

Total 14.073.515 12.302.609

En l’exercici 2007, l’apartat «Comptes a termini» inclou diverses emissions de cèdules hipotecàries nominatives
per 1.000 milions d’euros i per 178 milions de dòlars USA. En l’exercici 2006, l’import d’aquestes emissions era
de 800 milions d’euros i de 178 milions de dòlars USA (vegeu Nota 19.3).

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà del passius que integren l’epígraf «Dipòsits d’entitats de crèdit» ha estat
del 4,26%. El 2006 va ser del 3,42%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exercici i no incorporen
les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables.
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19.2. Dipòsits de la clientela

La composició del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, sense considerar els ajustos per
valoració i atenent al sector i a la naturalesa de les operacions, s’indica a continuació:

Per sectors

(Milers d’euros) 2007 2006

Administracions públiques 5.681.580 5.348.779
Sector privat 120.179.909 106.715.962
Total 125.861.489 112.064.741

Per naturalesa

(Milers d’euros) 2007 2006

Comptes corrents i altres comptes a la vista 33.774.914 33.465.294
Comptes d’estalvi 20.991.874 21.922.802
Imposicions a termini 66.018.040 51.082.120
Passius financers híbrids 2.840.035 4.125.655
Cessions temporals 2.236.626 1.468.870
Total 125.861.489 112.064.741

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l’epígraf «Dipòsits de la clientela»
ha estat del 2,60%. El 2006, va ser de l’1,88%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exercici i no
incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables.
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19.3. Dèbits representats per valors negociables

La distribució per emissions del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, sense considerar els
ajustos per valoració, és la següent:

Dèbits representats per valors negociables emesos per ”la Caixa”

(Milers d’euros)
DATA IMPORT NOMINAL

EN DIVISA
TIPUS D’INTERÈS

NOMINAL
DATA AMORTITZACIÓ

IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

05-04-2001 1.500.000 € 5,250% 05-04-2011 1.500.000 1.500.000
21-11-2002 1.500.000 € 4,500% 21-11-2012 1.500.000 1.500.000
27-02-2003 2.500.000 € 3,500% 04-03-2010 2.500.000 2.500.000
14-05-2003 750.000 € 5,250% 05-04-2011 750.000 750.000
31-10-2003 1.250.000 € 4,250% 31-10-2013 1.250.000 1.250.000
31-10-2003 750.000 € 4,750% 31-10-2018 750.000 750.000
04-02-2004 750.000 € 4,250% 31-10-2013 750.000 750.000
04-02-2004 250.000 € 4,750% 31-10-2018 250.000 250.000
17-02-2005 2.500.000 € 3,8750% 17-02-2025 2.500.000 2.500.000
30-09-2005 300.000 £ Lib. 1A+0,020% 30-09-2015 409.082 446.761
05-10-2005 2.500.000 € 3,250% 05-10-2015 2.500.000 2.500.000
09-01-2006 1.000.000 € E3M+0,075% 09-01-2018 1.000.000 1.000.000
18-01-2006 2.500.000 € 3,375% 30-06-2014 2.500.000 2.500.000
18-01-2006 2.500.000 € 3,625% 18-01-2021 2.500.000 2.500.000
20-04-2006 (*) 1.000.000 € E3M+0,100% 30-06-2016 1.000.000 1.000.000
16-06-2006 150.000 € E3M+0,060% 16-06-2016 150.000 150.000
22-06-2006 100.000 € E3M% 20-06-2013 100.000 100.000
28-06-2006 2.000.000 € 4,250% 26-01-2017 2.000.000 2.000.000
28-06-2006 1.000.000 € 4,500% 26-01-2022 1.000.000 1.000.000
30-06-2006 150.000 € E3M+0,005% 20-08-2013 150.000 150.000
30-06-2006 100.000 $ Lib. 3M–0,013% 20-06-2013 67.930 75.930
18-09-2006 (*) 1.000.000 € E3M+0,100% 30-09-2016 1.000.000 1.000.000
18-10-2006 100.000 € E3M+0,020% 18-10-2013 100.000 100.000
01-11-2006 255.000 $ Lib. 3M% 02-02-2037 173.222 193.622
28-11-2006 250.000 € E3M+0,060% 28-11-2016 250.000 250.000
10-01-2007 (*) 1.000.000 € E3M% 30-03-2017 1.000.000 0
23-03-2007 400.000 € E3M+0,050% 23-03-2017 400.000 0
30-03-2007 227.500 € E3M+0,045% 20-03-2017 227.500 0
30-03-2007 68.000 € E3M+0,010% 20-06-2014 68.000 0
10-05-2007 (*) 1.500.000 € E3M+0,100% 30-09-2017 1.500.000 0
04-06-2007 2.500.000 € 4,625% 04-06-2019 2.500.000 0
13-07-2007 25.000 € E3M+0,045% 20-03-2017 25.000 0
Import eliminat en el procés de consolidació (167.100) (100.260)
Total Cèdules hipotecàries 32.203.634 26.616.053
13-09-2006 1.500.000 € 3,750% 13-09-2011 1.500.000 1.500.000
Total Cèdules territorials 1.500.000 1.500.000
02-03-2006 500.000 € E3M+0,030% 02-03-2009 500.000 500.000
14-03-2006 500.000 € E3M+0,020% 14-03-2008 500.000 500.000
20-11-2006 1.000.000 € E3M+0,025% 20-11-2009 1.000.000 1.000.000
15-12-2006 500.000 € E3M+0,030% 15-12-2008 500.000 500.000
22-12-2006 500.000 € E3M+0,030% 22-12-2008 500.000 500.000
26-01-2007 500.000 € E3M+0,010% 26-01-2009 500.000 0
13-04-2007 500.000 € E3M% 13-04-2009 500.000 0
29-05-2007 150.000 € E1A+0,015% 29-05-2009 150.000 0
Import eliminat en el procés de consolidació (90.000) 0
Total Bons simples 4.060.000 3.000.000
03-07-2007 (**) 2.800.000 $ Lib. 3M% 23-07-2008 1.902.045 0
Total Bons extensibles 1.902.045 0
Subtotal 39.665.679 31.116.053
Valors propis comprats (34.777) 0
Total 39.630.902 31.116.053

(*) Emissions col·locades en el mercat minorista. La resta han estat col·locades en el mercat institucional.
(**) Per import de 100 milions de dòlars USA no s’ha determinat el venciment, que com a màxim será el 23-07-2012.
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A 31 de desembre de 2007, ”la Caixa” té emeses i pendents d’amortització cèdules hipotecàries nominatives
per import de 1.000 milions d’euros i per 178 milions de dòlars USA, que es classifiquen com a comptes a
termini amb entitats de crèdit. A 31 de desembre de 2006, l’import emès i pendent d’amortització era de 800
milions d’euros i de 178 milions de dòlars USA (vegeu Nota 19.1).

D’acord amb les disposicions vigents, l’Entitat afecta expressament les hipoteques que constin inscrites al seu
favor en garantia del capital i dels interessos de les emissions de cèdules hipotecàries.

Les cèdules territorials s’emeten amb la garantia de la cartera de préstecs i crèdits concedits a l’Estat, les comu-
nitats autònomes, els ens locals, com també als organismes autònoms i a les entitats públiques empresarials
que en depenen, i a d’altres entitats d’aquesta naturalesa de l’Espai Econòmic Europeu.

Així mateix, altres societats del Grup ”la Caixa” tenen pendent d’amortització, a 31 de desembre de 2007 i
2006, les següents emissions:

Emissions de Caixa Finance, BV

(Milers d’euros)
DATA IMPORT NOMINAL

EN DIVISA
TIPUS D’INTERÈS

NOMINAL
DATA

AMORTITZACIÓ

IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

10-07-2003 750.000 € Eur/3m+0,10% 10-07-2008 750.000 750.000
16-01-2004 250.000 € Eur/3m+0,05% 16-01-2009 250.000 250.000
18-08-2004 30.000 € variable 18-08-2019 30.000 30.000
21-02-2005 200.000 € 3,07% 21-02-2009 200.000 200.000
12-05-2006 (*) 5.000 € variable 12-05-2026 0 5.000
Import eliminat en el procés de consolidació (30.000) (35.000)
Total 1.200.000 1.200.000

(*) Amortitzada anticipadament en l’exercici 2007.

Les emissions amb data 18-08-2004 per un import de 30.000 milers d’euros i amb data 12-05-2006 per un
import de 5.000 milers d’euros, van ser subscrites íntegrament per Caixa de Barcelona Seguros Vida, SA de
Seguros y Reaseguros, societat dependent del Grup ”la Caixa” i porten incorporat un derivat implícit que fa que
el seu rendiment efectiu sigui variable. La resta d’emissions vigents, a 31 de desembre de 2007, estan emmar-
cades en un programa d’emissió d’euroobligacions a mitjà termini amb garantia de ”la Caixa”.

A continuació es detalla, per terminis de venciment residual, l’import pendent d’amortització, a 31 de desembre
de 2007 i 2006, dels pagarés emesos per ”la Caixa”:

Pagarés emesos per ”la Caixa”

(Milers d’euros) 2007 2006

Fins a 3 mesos 4.215.552 2.324.247
Entre 3 i 6 mesos 79.370 171.470
Entre 6 mesos i 1 any 821.879 57.729
Entre 1 any i 2 anys 68.249 15.625
Import eliminat en el procés de consolidació (47.608) 0
Total 5.137.442 2.569.071
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A continuació es detallen els bons emesos pels fons de titulització d’actius col·locats a tercers i pendents
d’amortització a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament:

Bons de titulització col·locats a tercers

(Milers d’euros) IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

FonCaixa FTGENCAT 3, FTA (Nota 29.2) 373.787 443.300
FonCaixa FTGENCAT 4, FTA (Nota 29.2) 326.000 326.000
Total 699.787 769.300

Aquestes emissions s’amortitzen periòdicament en funció de l’amortització dels actius subjacents.

La distribució per venciments residuals de les emissions de valors negociables emeses pel Grup ”la Caixa” a
31 de desembre de 2007 i 2006, sense considerar els ajustos per valoració i excloses les emissions de bons de
titulització col·locades a tercers, és la següent:

Venciments residuals

(Milers d’euros) IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

Menys d’1 any 9.200.916 2.553.446
Entre 1 i 2 anys 3.030.641 2.265.625
Entre 2 i 5 anys 7.668.994 8.178.340
Entre 5 i 10 anys 15.445.778 11.712.691
Més de 10 anys 10.622.015 10.175.022
Total 45.968.344 34.885.124

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l’epígraf «Dèbits representats per
valors negociables» ha estat del 4,18%. El 2006 va ser del 3,77%. Aquests tipus resulten dels interessos meri-
tats en l’exercici i no incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables.

19.4. Passius subordinats

El detall per emissions del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, sense considerar els ajustos
per valoració, és el següent:

Deute subordinat emès per ”la Caixa”

(Milers d’euros)

DATA D’EMISSIÓ VENCIMENT
IMPORT

NOMINAL
TIPUS D’INTERÈS

NOMINAL VIGENT

IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

Octubre 1985 (*) 18.031 2,97% 2.860 2.860
Novembre 1985 (*) 12.020 2,97% 1.984 1.984
Març 1988 (*) 45.076 4,00% 17.387 17.387
Maig-Juny 1988 (*) 204.344 3,68% 49.649 49.649
Febrer 1991 (*) 258.435 4,67% 108.314 108.314
Octubre 1999 04-10-2009 1.000.000 5,84% 1.000.000 1.000.000
Octubre 2001 10-10-2011 1.500.000 4,85% 1.500.000 1.500.000
Abril 2002 12-04-2012 357.563 4,85% 357.563 357.563
Juliol 2002 22-07-2012 180.000 4,85% 180.000 180.000
Total 3.217.757 3.217.757

(*) Emissions de caràcter perpetu, és a dir, sense venciment.
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Totes aquestes emissions han rebut la qualificació necessària del Banc d’Espanya per tal que puguin computar,
amb les limitacions previstes per la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, com a recursos propis de segona cate-
goria del Grup consolidat (vegeu Nota 1, apartat «Recursos propis mínims»).

Deute subordinat emès per VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros

(Milers d’euros)

DATA D’EMISSIÓ VENCIMENT
IMPORT

NOMINAL
TIPUS D’INTERÈS

NOMINAL VIGENT

IMPORT PENDENT D’AMORTITZACIÓ

2007 2006

Desembre 2000 (*) 150.000 4,79% 150.000 90.000
Desembre 2004 (*) 146.000 4,79% 146.000 87.600
Total 296.000 177.600

(*) Emissions de caràcter perpetu, és a dir, sense venciment.

L’increment produït en l’exercici 2007, és degut a l’augment del percentatge de consolidació aplicat a
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros, arran de l’adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador
CaiFor (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor»). A 31 de
desembre de 2007 i 2006, no hi ha cap títol pignorat. Cap de les empreses que componen el Grup ”la Caixa”
té adquirits valors negociables subordinats emesos pel Grup.

El 2007, el tipus d’interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l’epígraf «Passius subordinats» ha
estat del 4,47%. El 2006 va ser del 4,22%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats en l’exercici i no
incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables.

19.5. Altres passius financers

La composició del saldo d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts és la següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Obligacions a pagar 941.897 344.188
Fiances rebudes 11.499 8.687
Cambres de compensació 67.358 11.014
Comptes de recaptació 763.925 296.293
Comptes especials 269.742 750.669
Altres conceptes 13.208 2.986
Total 2.067.629 1.413.837

20. Passius per contractes d’assegurances

A 31 de desembre de 2007 i 2006, el desglossament del saldo del capítol «Passius per contractes d’asseguran-
ces» dels balanços de situació consolidats és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Primes no consumides i riscs en curs 108.829 36.666
Provisions matemàtiques 17.028.235 12.444.334
Prestacions 301.502 132.792
Participació en beneficis i extorns 53.352 29.417
Total 17.491.918 12.643.209
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Als exercicis 2007 i 2006, el capítol «Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys»
recull, exclusivament, les provisions matemàtiques corresponents als productes d’assegurances de vida quan el
risc d’inversió és assumit pel prenedor, anomenats unit-links, i el capítol «Altres actius financers a valor raona-
ble amb canvis en pèrdues i guanys» recull les inversions lligades a aquesta operativa (vegeu Nota 1, apartat
«Comparació de la informació i variacions del perímetre de consolidació»).

L’increment produït en l’exercici 2007 es troba influït per l’augment dels percentatges de consolidació aplicats
a VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros i a SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros arran de l’adquisició al
Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició al Grup Fortis del negoci
conjunt assegurador CaiFor»). Aquest fet ha representat un increment a 31 de desembre de 2007 en els passius
per contractes d’assegurances de 5.728 milions d’euros.

21. Provisions

A continuació es detalla el moviment en els exercicis 2007 i 2006 i la naturalesa de les provisions registrades en
aquest capítol dels balanços de situació adjunts:

2007

(Milers d’euros)
FONS A

31-12-2006

DOTACIONS NETES
DE DISPONIBILITATS

AMB CÀRREC
A RESULTATS

ALTRES
DOTACIONS (*)

UTILITZACIÓ
DE FONS

TRASPASSOS I
D’ALTRES (1)

FONS A
31-12-2007

Fons per a pensions
i similars 2.372.052 71.371 34.098 (236.527) 114.963 2.355.957

Provisions per
a impostos (Nota 27) 152.873 693 (73.918) 26.484 106.132

Riscs i compromisos
contingents 108.779 8.043 0 (7) 116.815

Cobertura risc-país 93 0 0 0 93
Cobertura pèrdues
identificades 7.410 21.078 0 (7) 28.481

Riscs contingents 6.934 17.523 0 (7) 24.450
Compromisos
contingents 476 3.555 0 0 4.031

Cobertura pèrdues
inherents 101.276 (13.035) 0 0 88.241

Altres provisions 246.723 124.914 (65.459) 34.600 340.778
Total fons 2.880.427 205.021 34.098 (375.904) 176.040 2.919.682
(*) Cost per interessos (Nota 31) 20.786

Despeses de personal (Nota 38) 5.514
Aportacions extraordinàries (Nota 43) 7.798
Total altres dotacions 34.098

(1) «Traspassos i d’altres» del fons de pensions i similars inclou, bàsicament, la capitalització dels fons constituïts.
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L’epígraf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» dels balanços de situació adjunts recull el
valor actual dels compromisos de postocupació que tenen la consideració de plans de prestació definida, les
retribucions a llarg termini i les obligacions contretes en els diferents programes de prejubilació que té en marxa
”la Caixa”, i que s’han descrit més àmpliament en la Nota 2.12.

L’acord laboral subscrit el 31 de juliol de 2000 amb el personal actiu va transformar el fons de pensions intern en
un pla de pensions extern d’aportació definida pels compromisos de jubilació. Addicionalment, en compliment del
mateix acord es van contractar pòlisses amb VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros per cobrir garanties comple-
mentàries. La despesa registrada corresponent a aquestes pòlisses és de 20.575 i 24.714 milers d’euros pels exer-
cicis 2007 i 2006 respectivament, i figura en l’epígraf «Altres pèrdues – Altres conceptes» del compte de pèrdues
i guanys adjunt (vegeu Nota 43). La corresponent als compromisos causats per la cobertura del risc d’invalidesa,
orfenesa i viduïtat del personal actiu s’ha registrat al capítol «Despeses de personal» del compte de pèrdues i guanys
adjunt per 1.496 i 1.595 milers d’euros pels exercicis 2007 i 2006, respectivament (vegeu Nota 38). El valor actual
dels compromisos de les garanties complementàries és de 537.473 i 505.652 milers d’euros a 31 de desembre de
2007 i 2006, respectivament.

L’any 2002, en compliment de l’acord laboral subscrit el 29 de juliol de 2002, es va efectuar l’aportació a un pla
de pensions del valor actual a aquella data dels compromisos de prestació definida, corresponents al personal que
havia passat a la situació de passiu amb anterioritat a l’externalització dels compromisos signat el 31 de juliol de
2000. Per a la seva cobertura el pla de pensions va contractar una pòlissa amb la societat VidaCaixa, SA de Seguros
y Reaseguros, que inclou una clàusula de participació en beneficis a favor del promotor que en l’exercici 2007 ha
suposat un extorn de 12.777 milers d’euros. S’estima que no serà necessari fer cap altra aportació significativa en
el futur per a aquesta pòlissa. El valor actual dels compromisos amb el personal passiu és de 1.240.513 i 1.275.296
milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament, calculat d’acord amb les següents hipòtesis
actuarials contractades: taules de mortalitat PERM/F-2000P, tipus d’interès tècnic real del 2,08% i revaloració de
les pensions determinada en funció de l’IPC.

2006

(Milers d’euros)
FONS A

31-12-2005

DOTACIONS NETES
DE DISPONIBILITATS

AMB CÀRREC
A RESULTATS

ALTRES
DOTACIONS (*)

UTILITZACIÓ
DE FONS

TRASPASSOS I
D’ALTRES (1)

FONS A
31-12-2006

Fons per a pensions
i similars 1.984.966 268.972 40.455 (193.717) 271.376 2.372.052

Provisions per
a impostos (Nota 27) 104.867 90.745 (15.793) (26.946) 152.873

Riscs i compromisos
contingents 97.502 12.947 0 (1.670) 108.779

Cobertura risc-país 93 0 0 0 93
Cobertura pèrdues
identificades 16.474 (7.597) 0 (1.467) 7.410

Riscs contingents 15.471 (7.727) 0 (810) 6.934
Compromisos
contingents 1.003 130 0 (657) 476

Cobertura pèrdues
inherents 80.935 20.544 0 (203) 101.276

Altres provisions 213.007 87.972 (34.006) (20.250) 246.723
Total fons 2.400.342 460.636 40.455 (243.516) 222.510 2.880.427
(*) Cost per interessos (Nota 31) 10.586

Despeses de personal (Nota 38) 5.155
Aportacions extraordinàries (Nota 43) 24.714
Total altres dotacions 40.455

(1) «Traspassos i d’altres» del fons de pensions i similars inclou, bàsicament, la capitalització dels fons constituïts i la pòlissa de risc causat pel
personal actiu.
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El valor actual dels compromisos adquirits en els diferents programes de prejubilació és de 503.820 i 520.988
milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament. En l’exercici 2007 s’ha efectuat una dotació
per import de 71.173 milers d’euros (49.821 milers d’euros considerant l’impacte fiscal) amb càrrec en l’epígraf
«Dotacions a fons de pensions i obligacions similars» del compte de pèrdues i guanys, per a la cobertura dels
nous compromisos adquirits, i en l’exercici 2006 la dotació amb càrrec en el mateix epígraf va ésser de 286.406
milers d’euros (199.784 milers d’euros considerant l’impacte fiscal). El moviment del fons constituït, a banda
de les dotacions efectuades en l’exercici actual per cobrir els nous compromisos, correspon fonamentalment als
pagaments efectuats als empleats acollits als programes, al rendiment dels interessos meritats a favor del fons
constituït i al pagament de la prima de la pòlissa amb VidaCaixa, SA de Seguros i Reaseguros per import de
14.453 i 7.351 milers d’euros pels exercicis 2007 i 2006, respectivament, corresponents a la garantia comple-
mentària donada en el programa de jubilació parcial. El valor actual dels compromisos assegurats per aquesta
pòlissa és de 33.035 i 30.643 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament.

D’altra banda, per a la cobertura dels compromisos de l’acord denominat «Permís Especial amb Sou» hi ha
constituït un fons de 3.840 i 4.981 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament. Les dota-
cions dels exercicis 2007 i 2006 amb càrrec en l’epígraf «Dotacions a fons de pensions i obligacions similars»
del compte de pèrdues i guanys adjunt han estat de 198 i 559 milers d’euros, respectivament. Els pagaments
realitzats als empleats amb càrrec als fons prèviament constituïts han estat de 1.339 i 2.615 milers d’euros pels
exercicis 2007 i 2006, respectivament.

Finalment, hi ha constituït un fons per a la cobertura de les retribucions a llarg termini per premis per antiguitat
a l’empresa per import de 32.859 i 30.044 milers d’euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament.
Les dotacions dels exercicis 2007 i 2006 amb càrrec en el capítol «Despeses de personal» del compte de pèr-
dues i guanys adjunt han estat de 4.018 i 3.561 milers d’euros respectivament. Els pagaments efectuats amb
càrrec al fons prèviament constituït han estat de 1.203 i 3.551 milers d’euros per als exercicis 2007 i 2006,
respectivament.

Les empreses del Grup ”la Caixa”, dependents i multigrup, tenen constituïts fons de pensions interns per un
import total de 4.417 i 4.448 milers d’euros, a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament.

L’epígraf «Altres provisions» recull, bàsicament, fons per fer front a les contingències de riscs de l’activitat
ordinària i fons per a contingències de caràcter judicial. En aquest sentit i amb un criteri d’elevada prudència,
en l’exercici 2007, s’ha efectuat una dotació extraordinària de 143 milions d’euros (100 milions d’euros nets
d’impostos).

22. Capital amb naturalesa de passiu financer

Al mes de juny de 1999, Caixa Preference, SAU va efectuar l’emissió de 1.000 milions d’euros en Participacions
Preferents – Sèrie A, sense dret de vot i amb un dividend variable trimestral igual a l’Euribor a 3 mesos més el
0,06% anual, amb un mínim garantit del 3,94% anual (4% TAE) durant els tres primers anys d’emissió. El mes
de maig de l’any 2000, Caixa Preference, SAU va efectuar l’emissió de 2.000 milions d’euros en Participacions
Preferents – Sèrie B, sense dret de vot i amb un dividend variable trimestral igual a l’Euribor a 3 mesos més el
0,06% anual, amb un mínim garantit del 4,43% anual (4,5% TAE) i amb un màxim del 6,83% anual (7% TAE)
durant els primers 10 anys de l’emissió.

Caixa Preference, SAU és una filial al 100% de ”la Caixa” i les esmentades emissions compten amb la garantia
solidària i irrevocable de ”la Caixa”, segons s’indica als corresponents fullets informatius de les emissions.

Addicionalment, les emissions de Caixa Preference, SAU han rebut la qualificació necessària del Banc d’Espanya
perquè es puguin computar íntegrament com a recursos propis bàsics del Grup consolidat. Aquestes emissions
amb caràcter perpetu han estat adquirides íntegrament per tercers aliens al Grup i són amortitzables totalment
o parcial, una vegada transcorreguts cinc anys des del seu desembossament per decisió de la societat després
que el Banc d’Espanya ho autoritzi (vegeu Nota 1).
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El 2007, el tipus de interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l’epígraf «Capital amb naturalesa de
passiu financer» ha estat del 4,43%. El 2006 va ser del 3,98%. Aquests tipus resulten dels interessos meritats
en l’exercici i no incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables.

23. Interessos minoritaris

Arran de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions de Criteria CaixaCorp, SA realitzada al mes d’octubre de 2007,
s’han atribuït 2.275 milions d’euros als accionistes minoritaris, que representen una participació del 21,97% en el
seu capital, a 31 de desembre de 2007 (vegeu Nota 1, apartat «Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA»).
La fracció que l’esmentada participació representa sobre els Fons propis consolidats de Criteria CaixaCorp, SA i de
les societats que componen el Grup Criteria CaixaCorp es registra en el capítol «Interessos minoritaris» del balanç
de situació del Grup ”la Caixa”. L’import calculat segons aquest procediment equival al que s’obtindria en aplicar la
participació dels accionistes minoritaris sobre el valor comptable net dels actius del Grup Criteria CaixaCorp després
de l’OPS, determinat a partir de les magnituds següents:

• (+) Cost en el balanç consolidat de les participacions en entitats dependents, multigrup i associades.

• (+) Cost d’adquisició dels actius disponibles per a la venda.

• (–) Endeutament net.

Pel que fa als ajustos al patrimoni per valoració vinculats, fonamentalment, a la cartera d’actius disponibles per a la
venda, la fracció que pertoca als accionistes minoritaris es rebaixa del capítol «Patrimoni net – Ajustos per valoració»
del balanç de situació (atribuïble al Grup ”la Caixa”) i s’afegeix al capítol «Patrimoni net – Interessos minoritaris».

Quant a l’apartat «Participació en el resultat de l’exercici», recull la fracció atribuïda als accionistes minoritaris
del resultat generat, des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2007, pel Grup Criteria CaixaCorp.

A continuació es detalla per conceptes el saldo d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts:

(Milers d’euros) 2007 2006

Participació en el capital 2.445.894 187.770
Participació en el resultat de l’exercici 137.160 117.308
Dividends a compte corresponents a minoritaris (36.234) (103.875)
Ajustos al patrimoni per valoració (Nota 24) 886.866 13.482
Total 3.433.686 214.685
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El detall per societats, a 31 de desembre de 2007 i 2006, de les principals partides que componen el saldo del
capítol «Interessos minoritaris» és el següent:

2007

(Milers d’euros)
SOCIETAT

PARTICIPACIÓ
EN EL CAPITAL

PARTICIPACIÓ
EN EL RESULTAT
DE L’EXERCICI

DIVIDENDS
A COMPTE

CRITERIA CAIXACORP
i SOCIETATS DEL SEU GRUP

Atribució als accionistes
minoritaris de
Criteria CaixaCorp, SA

Criteria CaixaCorp, SA 1.754.726 46.787 (22.164)
Gas Natural, SDG, SA 325.651 17.678
Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SA 55.467 10.678
Abertis Infraestructuras, SA 54.134 9.620
Caixa Capital Desarrollo, SCR 18.951 667
VidaCaixa, SA de Seguros
y Reaseguros 18.151 4.628
Holret, SAU 15.732 4.238
Banco BPI, SA 13.215 4.494
Negocio de Finanzas
e Inversiones I, SL 10.167 2.546
Boursorama, SA 1.453 547
Altres 9.723 3.479 (436)
Subtotal 2.277.370 105.362 (22.600)

Atribució a altres accionistes
Inversiones Autopistas, SL (1) 94.128 12.779 (12.779)
Abertis Infraestructuras, SA (1) 27.833 19.973
Altres 12.583 (3.663) (855)
Subtotal 134.544 29.089 (13.634)

Total 2.411.914 134.451 (36.234)
Resta de societats
del Grup ”la Caixa” 33.980 2.709 0
Total 2.445.894 137.160 (36.234)

(1) La participació en el resultat de l’exercici corresponent a Abertis Infraestructuras, SA ha estat minorada en l’import del dividend a compte que
aquesta societat ha distribuït a Inversiones Autopistas, SL (6.916 milers d’euros).

Des del moment de la seva adquisició o constitució pel Grup ”la Caixa”, les entitats dependents, multigrup i
associades han generat resultats que, per la fracció que no han distribuït als seus accionistes, han incrementat
el capítol «Reserves de societats consolidades». Arran de l’OPS, una porció d’aquestes reserves ha estat atri-
buïda als accionistes minoritaris de Criteria CaixaCorp, SA, d’acord amb el detall recollit en el quadre anterior.
L’esmentada porció s’ha determinat tot seguint el procediment descrit en el primer paràgraf d’aquesta Nota.
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El moviment per societats en els exercicis 2007 i 2006 de l’apartat «Participació en el capital» ha estat el
següent:

2007

(Milers d’euros)

SOCIETAT
SALDO A

31-12-2006

OPS CRITERIA
CAIXACORP, SA

(Nota 1)

BENEFICI NET
DE L’EXERCICI

ANTERIOR
DISTRIBUÏT

A RESERVES (1)

CANVIS DE
PERÍMETRE I

VARIACIONS DE
PARTICIPACIONS

AMPLIACIONS
I ALTRES

SALDO A
31-12-2007

CRITERIA CAIXACORP
i SOCIETATS DEL SEU GRUP

Atribució als accionistes
minoritaris de Criteria
CaixaCorp, SA

Criteria CaixaCorp, SA 1.754.375 351 1.754.726
Gas Natural, SDG, SA 325.485 166 325.651
Sociedad General de
Aguas de Barcelona, SA 55.451 16 55.467
Abertis Infraestructuras, SA 54.395 (261) 54.134
Caixa Capital
Desarrollo, SCR 19.191 (240) 18.951

VidaCaixa, SA
de Seguros y Reaseguros 18.336 (185) 18.151
Holret, SAU 15.732 15.732
Banco BPI, SA 13.040 175 13.215
Negocio de Finanzas
e Inversiones I, SL 10.702 (535) 10.167
Boursorama, SA 1.453 1.453
Altres 7.032 (1.538) 1.192 3.037 9.723
Subtotal 0 2.275.192 (1.778) 1.192 2.764 2.277.370

Atribució a altres accionistes
Inversiones Autopistas, SL 93.837 11 280 94.128
Abertis Infraestructuras, SA 19.427 8.206 200 27.833
Altres 35.327 1.980 (24.663) (61) 12.583
Subtotal 148.591 0 10.197 (24.663) 419 134.544

Total 148.591 2.275.192 8.419 (23.471) 3.183 2.411.914
Resta de societats
del Grup ”la Caixa” 39.179 0 2.104 (6.846) (457) 33.980
Total 187.770 2.275.192 10.523 (30.317) 2.726 2.445.894

(1) Net de dividends a compte i complementaris.

2006

(Milers d’euros) PARTICIPACIÓ
EN EL CAPITAL

PARTICIPACIÓ
EN EL RESULTAT
DE L’EXERCICI

DIVIDENDS
A COMPTE

Inmobiliaria Colonial, SA (1) (2) 0 38.960 (38.960)
Crèdit Andorrà, SA (1) (2) 0 52.336 (52.336)
Inversiones Autopistas, SL 93.837 11.475 (11.467)
Caixa Inversiones 1, SICAV, SA 15.836 998
Banco de Europa, SA (1) 18.131 1.245 (111)
Altres 59.966 12.294 (1.001)
Total 187.770 117.308 (103.875)

(1) Inclou minoritaris corresponents a les empreses dels respectius subgrups.
(2) Venudes en l’exercici 2006. La columna «Dividends a compte» inclou l’efecte de la sortida del perímetre.
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2006

(Milers d’euros)

SOCIETAT
SALDO A

31-12-2005

BENEFICI NET DE
L’EXERCICI ANTERIOR

DISTRIBUÏT
A RESERVES (1)

CANVIS DE
PERÍMETRE I

VARIACIONS DE
PARTICIPACIONS

AMPLIACIONS
I ALTRES

SALDO A
31-12-2006

Inmobiliaria Colonial, SA (2) 867.021 126.442 (975.119) (18.344) 0
Crèdit Andorrà, SA (2) 279.144 19.765 (301.805) 2.896 0
Inversiones Autopistas, SL 93.565 5 0 267 93.837
Caixa Inversiones 1, SIMCAV, SA 15.544 2.187 (1.895) 0 15.836
Banco de Europa, SA (2) 12.056 965 5.179 (69) 18.131
Altres 66.435 7.620 (12.871) (1.218) 59.966
Total 1.333.765 156.984 (1.286.511) (16.468) 187.770

(1) Net de dividends a compte i complementaris.
(2) Inclou minoritaris corresponents a les empreses dels respectius subgrups.

24. Ajustos al patrimoni per valoració

Actius financers disponibles per a la venda

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull l’import, net de l’efecte fiscal, de les diferències entre
el valor de mercat i el cost d’adquisició (plusvàlues/minusvàlues netes) dels actius classificats com a disponibles
per a la venda que, d’acord amb allò disposat en la Nota 2.2, han de classificar-se com a part integrant del
patrimoni consolidat del Grup. Aquestes diferències es registren en el compte de pèrdues i guanys quan té lloc
la venda dels actius en què tenen el seu origen.

Tot seguit es relacionen les empreses dependents del Grup ”la Caixa” en què algun accionista minoritari parti-
cipa, a final dels exercicis 2007 i 2006, en una proporció igual o superior al 10%:

SOCIETAT DEPENDENT ACCIONISTA MINORITARI

PARTICIPACIÓ DE
L’ACCIONISTA MINORITARI

2007 2006

Caixa Inversiones 1, SICAV, SA PROINTEL,SL 15% –
Tenedora de Vehículos, SA Alquiler de Vehículos a Largo Plazo, SA 35% 35%
Hotel Caribe Resort, SL Tamisa Hoteles, SL 20% 20%
Inversiones Inmobiliarias
Oasis Resort, SL

Promociones Blaumar, SA 20% 20%
Metrópolis Inmobiliarias
y Restauraciones, SL 40% 40%

Inversiones Inmobiliarias
Teguise Resort, SL

Metrópolis Inmobiliarias
y Restauraciones, SL 40% 40%

Inversiones Autopistas, SL BCN Godia, SL 24% 24%
G3T, SL 24% 24%

GDS-Correduría de Seguros, SL Unipsa 33% 33%



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 112

2006

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2005

IMPORTS TRANSFERITS
AL COMPTE DE RESULTATS

(DESPRÉS D’IMPOSTOS)

PLUSVÀLUES I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS D’IMPOSTOS)

PASSIUS/ACTIUS
FISCALS DIFERITS

SALDO
31-12-2006

Ajustos atribuïts
al Grup
Renda fixa 2.292 (1.497) (2.209) 691 (723)
Renda variable 3.704.575 (805.266) 1.636.581 (1.104.595) 3.431.295
Total 3.706.867 (806.763) 1.634.372 (1.103.904) 3.430.572

Pel que fa a l’exercici 2006, no es desglossen els ajustos atribuïts a minoritaris per la seva irrellevància.

Cobertures dels fluxos d’efectiu

Aquest epígraf dels balanços de situació adjunts recull l’import, net de l’efecte fiscal, de les variacions de valor
dels derivats financers designats com a instruments de cobertura en cobertures de fluxos d’efectiu, en la part
de les esmentades variacions considerades com a «cobertura eficaç» (vegeu Nota 2.3).

El moviment del saldo d’aquest epígraf en els exercicis 2007 i 2006 es presenta tot seguit:

2007

(Milers d’euros)

SALDO
31-12-2006

IMPORTS
TRANSFERITS
AL COMPTE

DE RESULTATS
(DESPRÉS

D’IMPOSTOS)

OPS CRITERIA
CAIXACORP, SA

PLUSVÀLUES
I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS
D’IMPOSTOS)

PASSIUS/
ACTIUS
FISCALS
DIFERITS

SALDO
31-12-2007

Atribuïts al Grup (2.982) (5.765) (4.942) 31.264 (4.127) 13.448
Atribuïts
a minoritaris (Nota 23) 2.446 (363) 4.942 716 (52) 7.689
Total (536) 6.128 0 31.980 (4.179) 21.137

El moviment del saldo d’aquest epígraf en els exercicis 2007 i 2006 es presenta tot seguit:

2007

(Milers d’euros)

SALDO
31-12-2006

IMPORTS
TRANSFERITS

AL COMPTE DE
RESULTATS
(DESPRÉS

D’IMPOSTOS)

OPS CRITERIA
CAIXACORP, SA

PLUSVÀLUES
I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS D’IMPOSTOS)

PASSIUS/
ACTIUS
FISCALS
DIFERITS

SALDO
31-12-2007

Atribuïts al Grup
Renda fixa (723) 141 6 951 (276) 99
Renda variable 3.431.295 (370.679) (798.672) 1.158.372 (1) (314.547) 3.105.769

Subtotal 3.430.572 (370.538) (798.666) 1.159.323 (314.823) 3.105.868
Atribuïts
a minoritaris (Nota 23)

Renda fixa (13) 26 (6) 151 (68) 90
Renda variable 11.158 (4.179) 798.672 109.002 (1) (29.742) 884.911

Subtotal 11.145 (4.153) 798.666 109.153 (29.810) 885.001
Total 3.441.717 (374.691) 0 1.268.476 (344.633) 3.990.869

(1) Comparant aquest concepte i el total d’Ajustos a Valor de Mercat de la Nota 10, existeix una diferència de 263.145 milers d’euros, a causa
dels ajustos de valoració de les societats consolidades pel mètode de la participació, per la valoració d’accions de Telefònica que estan cober-
tes per derivats, i per les variacions causades per diferències de conversió.
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2006

(Milers d’euros)
SALDO

31-12-2005

IMPORTS TRANSFERITS
AL COMPTE

DE RESULTATS
(DESPRÉS D’IMPOSTOS)

PLUSVÀLUES I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS D’IMPOSTOS)

PASSIUS/ACTIUS
FISCALS DIFERITS

SALDO
31-12-2006

Total (31.966) 6.774 25.986 (3.776) (2.982)

Pel que fa a l’exercici 2006, no es desglossen els ajustos atribuïts a minoritaris per la seva irrellevància.

Diferències de canvi

Aquest epígraf dels balanços de situació consolidats recull l’import net de les diferències de canvi amb origen
en les partides no monetàries, l’import raonable de les quals s’ajusta amb contrapartida en el patrimoni net,
les que es produeixen en convertir a euros els saldos en les monedes funcionals de les entitats consolidades pel
mètode d’integració global i proporcional, les entitats associades integrades pel mètode de la participació i les
sucursals en l’estranger amb moneda funcional diferent de l’euro (vegeu Nota 2.4).

El moviment del saldo d’aquest epígraf en els exercicis 2007 i 2006 es presenta tot seguit:

2007

(Milers d’euros)

SALDO
31-12-2006

IMPORTS
TRANSFERITS AL

COMPTE DE RESULTATS
(DESPRÉS D’IMPOSTOS)

OPS CRITERIA
CAIXACORP, SA

PLUSVÀLUES
I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS
D’IMPOSTOS)

PASSIUS/
ACTIUS
FISCALS
DIFERITS

SALDO
31-12-2007

Atribuïts al Grup 17.379 0 (4.995) (30.377) 58 (17.935)
Atribuïts
a minoritaris (Nota 23) (109) 0 4.995 (10.710) 0 (5.824)
Total 17.270 0 0 (41.087) 58 (23.759)

Pel que fa a l’exercici 2006, no es desglossen els ajustos atribuïts a minoritaris per la seva irrellevància.

El moviment d’aquest epígraf en els exercicis 2007 i 2006 ha tingut el seu origen, fonamentalment, en les
participacions en entitats associades i en els actius financers disponibles per a la venda.

25. Fons de dotació i reserves

Segons allò que estableix el Decret 1838/1975, del 3 de juliol, ”la Caixa” es va constituir amb un fons de dotació
de 3.006 milers d’euros.

A 31 de desembre de 2007 i 2006, les reserves de ”la Caixa” inclouen 58.354 milers d’euros, corresponents a
reserves per inversió a la comunitat autònoma de Canàries (vegeu Nota 4).

El Grup ”la Caixa” ha registrat 1.538 milions d’euros en el capítol «Reserves» del seu balanç de situació a 31
de desembre de 2007. Aquest import correspon a la fracció de l’increment produït en el seu Patrimoni Net,
arran de l’Oferta Pública de Subscripció d’Accions (l’OPS) de Criteria CaixaCorp, SA, que no ha estat atribuïda

2006

(Milers d’euros)
SALDO

31-12-2005

IMPORTS TRANSFERITS
AL COMPTE

DE RESULTATS
(DESPRÉS D’IMPOSTOS)

PLUSVÀLUES I MINUSVÀLUES
PER VALORACIÓ

(ABANS D’IMPOSTOS)

PASSIUS/ACTIUS
FISCALS
DIFERITS

SALDO
31-12-2006

Total 64.911 0 (47.532) 0 17.379
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als accionistes minoritaris de l’esmentada societat (vegeu Nota 1, apartat «Cartera de participades – Criteria
CaixaCorp, SA», Nota 4 i Nota 23).

L’inventari de les reserves de les societats consolidades globalment i proporcional, i les integrades pel mètode
de la participació, a 31 de desembre de 2007 i 2006, és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Globalment i proporcionalment 1.359.269 328.807
Criteria CaixaCorp, SA 1.264.605 467.211
Holret, SAU 39.762 16.741
Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA
de Seguros y Reaseguros (32.746) (269.597)

Hisusa, Holding de Infraestructuras
y Servicios Urbanos, SA 29.764 13.877
CaiFor, SA 25.269 32.061
Hodefi, SAS (24.449) (13.841)
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 20.634 19.253
Catalunya de Valores SGPS, UL 15.698 7.382
Otras sociedades 20.732 55.720
Mètode de la participació 1.242.418 1.374.460
Gas Natural, SDG, SA 956.480 1.065.916
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 157.969 183.390
Abertis Infraestructuras, SA 140.120 130.240
Altres societats (12.151) (5.086)
Total 2.601.687 1.703.267

El moviment d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts en l’exercici 2007 es detalla en la Nota 4.

L’evolució de la xifra de reserves assignada a les societats detallades en el quadre anterior és conseqüència dels
següents factors:

• L’aplicació a reserves del resultat de l’exercici, net dels dividends a compte distribuïts.

• La distribució de dividends complementaris o de reserves. Aquesta actuació pot suposar una reassignació de
les reserves entre les societats consolidades, o bé una distribució de reserves a la matriu del Grup.

• En el cas particular de Criteria CaixaCorp, SA, el registre de 1.538 milions d’euros arran de l’OPS.

• També com a conseqüència de l’OPS, una fracció de les reserves assignades a les societats del Grup Cri-
teria CaixaCorp ha estat atribuïda als accionistes minoritaris de la societat matriu d’aquest grup (Criteria
CaixaCorp, SA).

26. Obra Social

A través de l’acció social de l’Obra Social, ”la Caixa” reverteix a la societat una part important dels seus beneficis
i compleix el seu objectiu fundacional. L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa programes i fomenta iniciatives
que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats socials més vivament sentides per la ciutadania, de
forma directa o en estreta col·laboració amb les Administracions Públiques i les entitats socials. La seva actuació
es du a terme en base a dos principis: el d’anticipació, donant resposta a problemàtiques socials no ateses per
altres institucions, i el de flexibilitat, adaptant els seus programes a les noves necessitats d’una societat canviant
i en constant transformació.

En el marc del Pla Estratègic 2007-2010, l’Obra Social ”la Caixa” ha posat en marxa un conjunt d’actuacions
socials molt diverses, però caracteritzades totes elles per l’objectiu comú d’afavorir el benestar de les persones
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i millorar-ne la qualitat de vida. Per tal de dur-les a terme ”la Caixa” s’ha compromès a invertir 2.000 milions
d’euros durant aquests quatre anys. En l’exercici 2007, el pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” ha estat de 400
milions d’euros, que s’han destinat a potenciar les iniciatives socioassistencials sense detriment dels programes
culturals i científics que també s’han reforçat.

Seguint en aquesta mateixa línia, la proposta de pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’exercici 2008
és de 500 milions d’euros, amb un augment del 25% respecte a l’any 2007, que consoliden a l’Obra Social
”la Caixa” com la primera fundació espanyola.

L’actuació de l’Obra Social ”la Caixa” es du a terme a través de la Fundació ”la Caixa” que és una entitat ins-
trumental que gestiona i administra el pressupost de l’Obra Social. El seu òrgan suprem és el Patronat, que té
les funcions i facultats que li atribueixen els Estatuts de la Fundació i totes les altres que la llei no li prohibeixi
d’exercir. En el compliment de les seves funcions, la Fundació està subjecta a les directrius, supervisió i control
del Consell d’Administració o de la Comissió d’Obres Socials de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Segons els seus Estatuts, el Patronat de la Fundació està integrat pel President, Vicepresidents i vocals del
Consell d’Administració de ”la Caixa”, pel Director General de ”la Caixa” i el Director Executiu responsable de
l’Obra Social. El propi Patronat pot completar el nombre dels seus membres, fins a un màxim de 40 patrons,
amb persones qualificades en qualsevol dels àmbits propis de l’objecte de la Fundació. Actualment, el Patronat
està integrat per 28 persones, de les quals 21 són els membres del Consell de ”la Caixa”; 2, el Director General
de ”la Caixa” i el Director Executiu responsable de l’Obra Social, i 5 són persones designades patrons pel propi
Patronat.

A continuació es presenta un detall de l’aportació de ”la Caixa” a l’Obra Social i el pressupost de l’Obra Social
”la Caixa” dels exercicis 2008, 2007 i 2006:

(Milers d’euros)
PROPOSTA

2008 2007 2006
VARIACIÓ 2008/2007

IMPORT EN %

Aportació de ”la Caixa”
a l’Obra Social (Nota 4) 500.000 376.000 303.000 124.000 33%
Pressupost de l’Obra Social 500.000 400.000 303.000 100.000 25%

Activitats socials 306.322 255.580 159.891 50.742 20%
Ciència i medi ambient 82.852 64.343 53.550 18.509 29%
Cultura i humanitats 79.081 53.801 70.515 25.280 47%
Educació i investigació 31.745 26.276 19.044 5.469 21%

La proposta d’aportació de l’exercici representa un 25% del resultat recurrent consolidat del Grup ”la Caixa”.

D’acord amb les normes de presentació del balanç de situació, els actius i passius afectes a l’Obra Social de
”la Caixa” es classifiquen en els capítols següents:

Capítol del balanç

• Actius materials

• Participacions - Entitats del Grup

• Altres actius

• Altres passius

Concepte

• Immobilitzat afecte

• Altres inversions financeres

• Altres actius

• Total Recursos Propis de l’Obra Social i Altres passius
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En l’exercici 2007, l’Obra Social de ”la Caixa” ha comprat a la Fundació ”la Caixa” la seva col·lecció d’Art
Contemporani per un import de 65.230 milers d’euros i a ”la Caixa” les col·leccions «Patrimoni» i «Numismàtica
i filatèlia» per un import de 2.962 i 491 milers d’euros, respectivament.

Les «Altres inversions financeres» són participacions accionarials en les societats dependents del Grup ”la Caixa”
Foment Immobiliari Assequible, SAU i Arrendament Immobiliari Assequible II, SLU que tenen per objecte la
promoció de vivendes de lloguer a preus assequibles per a col·lectius amb dificultats per a l’accés al mercat de
l’habitatge. Aquestes participacions s’eliminen en el procés de consolidació i es substitueixen pels actius, passius
i resultats d’aquestes societats.

El concepte «Altres actius» correspon a diversos comptes deutors afectes a l’Obra Social, i el concepte «Circulant
amb ”la Caixa”» s’elimina en el procés d’integració de balanços.

La despesa d’amortització de l’immobilitzat es determina seguint criteris idèntics que els indicats per a la resta
de l’immobilitzat de ”la Caixa” (vegeu Nota 2.14).

Actiu

(Milers d’euros) 2007 2006

COST
FONS

D’AMORTITZACIÓ
VALOR NET COST

FONS
D’AMORTITZACIÓ

VALOR NET

Immobilitzat afecte (Nota 16) 469.600 (114.199) 355.401 399.746 (105.198) 294.548
Immobles
(terrenys i edificis) 324.068 (62.575) 261.493 324.293 (55.693) 268.600
Mobiliari i instal·lacions 145.532 (51.624) 93.908 75.453 (49.505) 25.948

Altres inversions financeres 88.572 0 88.572 58.572 0 58.572
Circulant amb "la Caixa" 0 0 222.405 0 0 188.427
Altres actius 0 0 751 0 0 487
Total Actiu 667.129 542.034

Passiu

(Milers d’euros) 2007 2006

Dotació de l’Obra Social 776.558 660.738
Aplicada a actiu material 355.401 294.548
Aplicada a altres actius financers 88.572 58.572
Import no compromès
(abans de l’apl. desp. mat. exercici) (31.156) 64.384

Despeses compromeses en l’exercici 363.741 243.234
Despeses de manteniment (303.800) (260.180)

Liquidació del pressupost de l’exercici (398.589) (302.501)
Activitats socials (255.720) (160.185)
Ciència i medi ambient (60.734) (57.704)
Cultura i humanitats (58.706) (66.148)
Educació (23.429) (18.464)

Amortitzacions (Nota 16) (11.731) (12.372)
Inversió en actius materials (Nota 16) 76.558 24.774
Inversió en altres actius financers 30.000 30.000
Altres (38) (81)

Total Recursos Propis de l’Obra Social 472.758 400.558
Altres passius 194.371 141.476
Total Passiu (Nota 18) 667.129 542.034
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De la dotació de l’Obra Social aplicada a l’actiu material, la part que finança immobles afectes forma part dels
recursos propis de ”la Caixa”.

El concepte «Altres passius» correspon a obligacions de l’Obra Social pendents de pagament.

Els moviments de l’apartat «Dotació de l’Obra Social», abans de la liquidació de les despeses de manteniment
dels exercicis 2007 i 2006, han estat els següents:

Moviment de la «Dotació de l’Obra Social»

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 660.738 561.153
Més:

Aportació a l’Obra Social de l’exercici 376.000 303.000
Menys:

Despeses de manteniment de l’exercici anterior (260.180) (203.415)
Saldo al tancament de l’exercici 776.558 660.738

Els moviments de l’epígraf «Import no compromès», abans i després de l’aplicació de les despeses de manteni-
ment dels exercicis 2007 i 2006, han estat els següents:

Import no compromès

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 47.438 44.012
Pressupost no compromès (*) (1) 36.259 59.766
Variació neta de les inversions materials i financeres (90.853) (39.394)
Diferencial entre aportació i pressupost de l’exercici (24.000) 0

Import no compromès
(abans de l’aplicació desp. manten.) (31.156) 64.384
Despeses compromeses en l’exercici (2) 363.741 243.234
Despeses de manteniment de l’exercici (303.800) (260.180)
Import no compromès
(després de l’aplicació desp. manten.) 28.785 47.438

(*) És la part del pressupost no destinada a despeses de manteniment.
(1) + (2) Pressupost de l’exercici.

Les amortitzacions de l’actiu material, tot i que no generen cap sortida d’efectiu, figuren com a despeses de
manteniment de l’exercici i a la vegada minoren el valor de l’immobilitzat afecte. Així, per tal de poder inter-
pretar adequadament la variació entre les despeses compromeses en l’exercici, que són les que s’han previst
en el pressupost de l’Obra Social, i les despeses de manteniment de l’exercici, que són les despeses realment
incorregudes, no s’ha de considerar com a despesa de manteniment de l’exercici l’amortització de l’actiu mate-
rial. D’altra banda, per determinar l’import del pressupost no compromès realment consumit tampoc s’ha de
considerar l’amortització de l’actiu material com a variació neta de les inversions materials i financeres.
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27. Situació fiscal

Consolidació fiscal

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està acollida al règim de tributació consolidada en l’Impost sobre
Societats des de l’exercici 1991.

La composició del Grup consolidat per a la tributació en l’Impost sobre Societats de l’exercici 2007 figura en
l’Annex 6 d’aquesta Memòria.

Exercicis subjectes a inspecció fiscal

Durant l’exercici 1996, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació del Grup Fiscal en relació amb els exercicis
1991 a 1993 per als principals impostos que li són d’aplicació. L’esmentada comprovació va finalitzar l’exercici
1997, i es varen incoar actes que corresponen en gran part a diferències temporànies derivades de les diver-
gències entre les normes comptables i les fiscals. Tot i que aquestes actes foren firmades en disconformitat, es
varen efectuar provisions per a la cobertura dels riscs màxims que se’n poguessin derivar. Durant l’exercici 2001,
el Tribunal Econòmic-Administratiu Central va dictar tres resolucions anul·lant les liquidacions rebudes a l’haver
estimat parcialment les al·legacions presentades. Per aquest motiu, es varen alliberar les provisions que corres-
ponen als conceptes estimats pel Tribunal Econòmic-Administratiu Central, essent en l’actualitat la provisió de
7.932 milers d’euros. En relació amb la resta de conceptes, es va interposar el corresponent recurs contenciós-
administratiu que està pendent de resolució pel Tribunal Suprem.

Durant l’exercici 1999, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació del Grup Fiscal en relació amb els
exercicis 1994 a 1997 per als principals impostos que li són d’aplicació. L’esmentada comprovació va finalitzar
l’exercici 2001, i es varen incoar actes que corresponen en gran part a diferències temporànies derivades de
les divergències entre les normes comptables i les fiscals. Tot i que una part d’aquestes actes foren firmades
en disconformitat, l’Entitat manté provisions per 34.425 milers d’euros per a la cobertura dels riscs màxims
que poden derivar-se d’elles. Durant l’exercici 2005, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central va dictar tres
resolucions, corresponents als exercicis 1994, 1995 i 1996, anul·lant les liquidacions rebudes a l’haver estimat
parcialment les al·legacions presentades. Així mateix, durant l’exercici 2007, el Tribunal Econòmic-Administratiu
Central ha dictat una resolució, corresponent a l’exercici 1997, anul·lant la liquidació rebuda a l’haver estimat
parcialment les al·legacions presentades. En relació amb la resta de conceptes, es va interposar el corresponent
recurs contenciós-administratiu que està pendent de resolució per l’Audiència Nacional.

Durant l’exercici 2005, la Inspecció de Tributs va iniciar la comprovació del Grup Fiscal en relació amb els exerci-
cis 2000 a 2003 per als principals impostos que li són d’aplicació. La comprovació dels exercicis 2000 i 2001 va
finalitzar durant l’exercici 2006, i la corresponent als exercicis 2002 i 2003 ha finalitzat en l’exercici 2007. S’han
incoat actes que corresponen en gran part a diferències temporànies derivades de les divergències entre les
normes comptables i les fiscals. Tot i que una part d’aquestes actes s’han firmat en disconformitat, l’Entitat té
constituïdes provisions per 17.983 milers d’euros per a la cobertura dels riscs màxims que se’n puguin derivar.

Com a conseqüència de les diferents interpretacions possibles que es puguin donar a la normativa fiscal apli-
cable a les operacions realitzades per entitats financeres, poden existir determinats passius fiscals de caràcter
contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La Direcció de l’Entitat i els seus assessors esti-
men que les provisions existents en el capítol «Provisions per a impostos» dels balanços de situació adjunts són
suficients per a la cobertura dels esmentats passius contingents.

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

En aplicació de l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de l’Impost sobre Societats, en l’exercici 2006 la renda acollida a aquesta deducció, obtinguda en la
transmissió onerosa d’elements patrimonials, fou de 2.538.347 milers d’euros. A 31 de desembre de 2006, les
reinversions efectuades per les societats que formen el perímetre de consolidació fiscal del Grup ”la Caixa” van
permetre aplicar 888.485 milers d’euros com a base de deducció. En la declaració de l’Impost sobre Societats
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de l’exercici 2006 es va aplicar una deducció per reinversió de beneficis extraordinaris per import de 177.697
milers d’euros.

La deducció definitiva corresponent a la reinversió de beneficis extraordinaris obtinguts en l’exercici 2007 es
farà constar en la Memòria corresponent de l’exercici 2008, un cop presentada la declaració d’Impost sobre
Societats de l’exercici 2007. No obstant això, a la data de tancament de l’exercici 2007, les societats del perí-
metre de consolidació fiscal del Grup ”la Caixa” han estimat que durant aquest exercici han fet reinversions
que donen dret a aplicar 1.030.659 milers d’euros, corresponents a rendes acollides en l’exercici 2006, i s’han
registrat 206.132 milers d’euros en el capítol «Impost sobre beneficis» del compte de pèrdues i guanys en
concepte de deducció per reinversió. Addicionalment, en aquest mateix capítol del compte de pèrdues i guanys
s’han registrat 8.522 milers d’euros corresponents a la diferència entre l’estimació de la deducció per reinversió
efectuada en el tancament de l’exercici 2006 i la deducció aplicada en la declaració de l’Impost sobre Societats
de l’exercici 2006 presentada en el 2007. D’altra banda, s’estima que la renda acollida en l’exercici 2006 i la
generada en l’exercici 2007 pendent d’aplicar és de 637 milions d’euros, que donarà dret a reconèixer en el
futur 127 milions d’euros de deducció per reinversió en el moment en què s’efectuïn aquestes en les condicions
i terminis establertes per la Llei.

En l’Annex 5 d’aquesta Memòria s’indiquen les principals magnituds, d’acord amb l’article 42 del Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats (règim
aplicable des del dia 1 de gener de 2002).

Modificació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Societats

La disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, va modificar el Text Refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats. Entre d’altres mesures, va modificar el tipus general del gravamen, que va quedar fixat en el
32,5% per al període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener de 2007, i en el 30% per als períodes impositius
iniciats a partir de l’1 de gener de 2008.

A causa d’aquesta modificació del tipus impositiu, en l’exercici 2006 es van estimar de nou els actius i passius
recollits en els epígrafs del balanç de situació «Actius fiscals – Diferits» i «Passius fiscals – Diferits», i en con-
trapartida es va realitzar un càrrec en l’epígraf «Impost sobre beneficis» del compte de pèrdues i guanys per
import de 202.971 milers d’euros i un abonament en el mateix epígraf per import de 45.859 milers d’euros,
respectivament. L’any 2006, a l’hora d’efectuar l’estimació dels actius i passius fiscals diferits, es va tenir en
compte l’exercici en què previsiblement es produiria la seva reversió. Les desviacions d’aquesta estimació i
l’impacte del canvi impositiu dels actius i passius fiscals diferits generats en l’exercici 2007 s’han registrat amb
càrrec en l’epígraf «Impost sobre beneficis» del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2007 per un import
de 11.965 milers d’euros. És una excepció a aquest criteri el tractament dels actius i passius fiscals diferits que
tenen el seu origen en ajustos de valoració d’actius disponibles per a la venda, en cobertures de fluxos d’efectiu
i en diferències de canvi. En aquests casos la contrapartida de la regularització efectuada s’ha registrat en el
capítol «Ajustos per valoració» dels balanços de situació adjunts.

Revaloracions comptables

La Nota 2.14 dels comptes anuals de ”la Caixa” de l’exercici 2007 recull que, d’acord amb el que assenyala la
disposició transitòria primera de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, que dóna l’opció de registrar com a cost
dels actius materials de lliure disposició el seu valor raonable a 1 de gener de 2004, ”la Caixa” s’hi va acollir i va
actualitzar el valor dels immobles d’ús propi prenent com a base les taxacions realitzades per taxadors autoritzats
pel Banc d’Espanya. L’import brut actualitzat va ser de 768.788 milers d’euros i l’amortització de l’exercici 2004
de 8.743 milers d’euros, essent per tant el seu valor actualitzat net, a 1 de gener de 2005, de 760.045 milers
d’euros.
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Conciliació dels resultats comptable i fiscal

A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per Impost sobre Societats comptabilitzat en el
compte de resultats dels exercicis 2007 i 2006 i el resultat abans d’impostos dels esmentats exercicis aplicant
el tipus impositiu vigent a Espanya:

(Milers d’euros) 2007 2006

Resultat abans d’impostos (A) 2.724.909 4.013.050
Ingressos/despeses que no tributen

Dividends (285.768) (277.598)
Resultat net de societats integrades
pel mètode de la participació (*) (693.038) (494.646)
Resultat de filials sense tributació (11.438) (118.322)
Dotació a fons i sanejaments no deduïbles 0 (10.500)

Resultat amb tributació 1.734.665 3.111.984
Quota (2007 base * 32,5% i 2006 base * 35%) (563.766) (1.089.194)

Menys : 463.970 218.770
Dotació a l’Obra Social 162.500 131.600
Deduccions:

Deducció per reinversió (1) 214.654 222.647
Altres 0 3.493

Taxa impositiva diferent del tipus general
(immobiliàries, asseguradores i capital risc) 70.436 19.376
Sanejament dels actius i passius fiscals diferits (11.965) (157.112)
Retenció dividends estrangers i d’altres 28.345 (1.234)

Impost sobre beneficis (B) (99.796) (870.424)
Resultat després d’impostos (A) + (B) 2.625.113 3.142.626

(*) El resultat corresponent a les societats associades integrades pel mètode de la participació figura a la rúbrica «Resultats d’entitats valorades
pel mètode de la participació» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, pel seu import després d’impostos.

(1) En l’exercici 2007, correspon a la deducció parcial per les vendes d’Inmobiliaria Colonial, SA i Banco de Sabadell, SA efectuades al 2006. En
l’exercici 2006 es va aplicar la deducció per les vendes del Crèdit Andorrà, SA i CaixaBank, SA, efectuades al 2006 i 2005.

El tipus mitjà de l’Impost, obtingut com el quocient entre la despesa per l’Impost sobre beneficis i el resultat
abans d’impostos, ha passat del 21,7% a l’exercici 2006 al 3,7% a l’exercici 2007, arran de la combinació dels
factors següents:

• La generació al 2006 d’una base imposable superior a la del 2007, en virtut de les vendes de participacions
efectuades en aquell exercici.

• La reducció del 35% al 32,5% del tipus general del gravamen, com a conseqüència de la modificació del Text
Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

• El sanejament, en el transcurs de l’exercici 2006, dels actius i dels passius fiscals diferits, induït per l’esmentada
modificació del tipus general de gravamen.

• L’aplicació al 2007 de la fracció de la deducció per reinversió que no havia estat possible efectuar en l’exercici
2006.

Impostos repercutits en el patrimoni net

Independentment de l’Impost sobre beneficis repercutit en el compte de pèrdues i guanys, en els exercicis 2007
i 2006, el Grup ”la Caixa” ha registrat en el seu patrimoni net determinats ajustos per valoració pel seu import
net de l’efecte fiscal, i ha registrat addicionalment aquest efecte com a actius o passius fiscals diferits (vegeu
Nota 24).
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Actius/Passius fiscals diferits

A l’empara de la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2007 i 2006 existeixen determinades diferències tem-
porànies que han de ser tingudes en compte a l’hora de quantificar la corresponent despesa de l’Impost sobre
beneficis. Els orígens dels actius/passius fiscals diferits registrats en el balanç a 31 de desembre de 2007 i 2006
són els següents:

Actius fiscals diferits

(Milers d’euros) 2007 2006

Aportacions a plans de pensions 331.494 429.522
Provisió per a insolvències genèrica 534.521 468.640
Fons per a compromisos de prejubilacions 160.421 167.629
Per comissions d’obertura d’inversions creditícies 33.275 43.896
Deduccions pendents d’aplicació 7.775 154.050
Actius fiscals per valoració de disponibles per a la venda 3.370 2.126
Actius fiscals per a la dotació extraordinària
a la provisió matemàtica (Nota 35) 228.743 260.843
Altres 166.199 22.962
Total 1.465.798 1.549.668

Passius fiscals diferits

(Milers d’euros) 2007 2006

Actualització d’immobles 1a aplicació NIIF 218.028 220.978
Passius fiscals per valoració de disponibles
per a la venda 1.658.660 1.359.089

Criteria CaixaCorp, SA (Repsol-YPF, SA,
Telefónica, SA, Bolsas y Mercados Españoles, SA) 1.525.565 1.068.645
Repinves, SA (Repsol-YPF, SA) 133.095 155.724
CaixaVida (Telefónica, SA) 0 76.949
Negocio de Finanzas e Inversiones I, SL (Suez, SA) 0 57.771

Altres 76.259 42.547
Total 1.952.947 1.622.614

Provisions per a impostos

Tot seguit es mostra la composició de l’epígraf «Provisions – Provisions per a impostos» del balanç de situació
a 31 de desembre de 2007 i 2006:

(Milers d’euros) 2007 2006

Actes Impost sobre Societats dels exercicis 1991 a 2001 60.340 48.637
Deduccions per reinversió d’immobles procedents
de recuperació de crèdits 4.734 2.842
Liquidació operacions d’assegurança 0 71.540
Altres liquidacions tributàries (*) 39.657 28.856
Altres 1.401 998
Total 106.132 152.873

(*) Inclou, entre d’altres, provisions per impostos de caràcter local.

El moviment del exercicis 2007 i 2006 d’aquest epígraf es pot veure en la Nota 21.
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28. Riscs i compromisos contingents

A continuació es detalla la composició del capítol «Riscs contingents», inclòs en la promemòria dels balanços
de situació adjunts a 31 de desembre de 2007 i 2006:

Riscs contingents

(Milers d’euros) 2007 2006

Avals i d’altres caucions prestades 9.295.885 12.735.237
Derivats de crèdit venuts 75.000 390.000
Crèdits documentaris 513.427 434.695
Actius afectes a obligacions de tercers 45.186 46.873
Total 9.929.498 13.606.805

Compromisos contingents

(Milers d’euros) 2007 2006

Disponibles per tercers 52.558.321 46.524.908
Entitats de crèdit 329.518 227.796
Administracions públiques 3.346.413 2.546.782
Altres sectors 48.882.390 43.750.330

dels quals: de disponibilitat condicionada 13.764.449 12.231.285
Altres compromisos contingents 5.814.359 2.864.448
Total 58.372.680 49.389.356

A continuació es detalla la composició del capítol «Compromisos contingents», inclòs en la promemòria dels
balanços de situació adjunts a 31 de desembre de 2007 i 2006:

En l’exercici 2007 els saldos dubtosos de riscs contingents i compromisos contingents són de 107.402 i 8.262
milers d’euros, respectivament. En l’exercici 2006 eren de 22.775 i 2.722 milers d’euros, respectivament.

Els fons de provisió específics i genèrics referits a riscs i compromisos contingents figuren registrats en l’epígraf
«Provisions» dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 21).

29. Altra informació significativa

29.1. Recursos de tercers gestionats pel Grup

El detall dels recursos fora de balanç gestionats pel Grup s’indica a continuació:

(Milers d’euros) 2007 2006

Fons d’inversió 13.517.947 13.863.546
Fons de pensions 9.593.224 8.668.704
Assegurances 0 5.405.594
Altres recursos ajustats (*) 2.101.801 1.075.776
Total 25.212.972 29.013.620

(*) Inclou, entre d’altres, els valors gestionats de clients distribuïts a través de la xarxa d’oficines, les carteres de clients gestionades i els ajustos
efectuats per tal d’eliminar les duplicitats que es produeixen entre recursos en balanç i fora de balanç.
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En l’exercici 2006 la participació del Grup ”la Caixa” en CaiFor, SA i en les seves societats dependents s’integrava
pel mètode proporcional i, a 31 de desembre de 2007, com a conseqüència de l’adquisició de la participació
que el Grup Fortis posseïa en el Grup CaiFor i en SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros s’integra pel mètode
global. Per aquest motiu la totalitat dels passius per contractes d’assegurances del Grup CaiFor figuren al balanç
de situació del Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 2007, mentre que en el corresponent a 31 de desembre de
2006 només figurava la part corresponent al percentatge de participació del Grup ”la Caixa” en el Grup CaiFor
i les seves societats dependents (vegeu Nota 5).

29.2. Titulització d’actius

”la Caixa” ha transformat part de la seva cartera de préstecs i crèdits homogenis en títols de renda fixa a través
de la transferència dels actius a diferents Fons de Titulització creats amb aquesta finalitat, els partícips dels quals
assumeixen els riscs inherents a les operacions titulitzades. D’acord amb allò que regula la normativa vigent,
les titulitzacions en què no s’hagi produït una transferència substancial del risc, no podran donar-se de baixa
del balanç. Malgrat això, la disposició transitòria primera de l’esmentada circular indica que no serà necessari
modificar el registre d’aquelles titulitzacions que amb data anterior a l’1 de gener de 2004 i, en aplicació de la
normativa anterior, s’havien donat de baixa de l’actiu del balanç.

Pel que fa a les titulitzacions efectuades amb posterioritat a l’1 de gener de 2004, de les quals no s’ha transferit
de forma significativa el risc i per tant no s’han donat de baixa de l’actiu del balanç, la normativa vigent indica
que s’ha de consolidar la societat de propòsit especial que ha estat vehicle de la titulització.

El fet de consolidar els fons de titulització implica eliminar les operacions creuades entre empreses del Grup,
de les quals cal destacar: els préstecs dels fons de titulització, els passius associats als actius no donats de baixa
a ”la Caixa”, les millores creditícies concedides als fons de titulització i els bons adquirits per alguna societat
del Grup.

A continuació es detallen, en funció de la seva naturalesa, la composició dels actius titulitzats pendents de
venciment a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament:

(Milers d’euros) 2007 2006

Préstecs hipotecaris 7.770.389 6.293.715
Altres préstecs (*) 1.998 4.081
Total 7.772.387 6.297.796

(*) Bàsicament corresponen a préstecs concedits a Pimes.
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A continuació es detallen les diferents titulitzacions efectuades amb els imports inicials de cadascuna i els pen-
dents d’amortitzar a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament. Com ja s’ha indicat anteriorment, les
titulitzacions efectuades amb posterioritat a l’1 de gener de 2004 figuren en els balanços de situació adjunts i
totes les anteriors es van donar de baixa aplicant la normativa anterior.

Titulització de crèdits sobre clients

(Milers d’euros)
DATA D’EMISSIÓ ADQUIRITS PER: IMPORT INICIAL

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2007

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2006

Juliol 1999 FonCaixa Hipotecario 1 - FTH 600.002 71.310 97.656
Febrer 2001 FonCaixa Hipotecario 2 - FTH 600.037 156.660 190.662
Juliol 2001 FonCaixa Hipotecario 3 - FTH 1.500.090 615.729 704.629
Desembre 2001 FonCaixa Hipotecario 4 - FTH 600.168 244.799 283.149
Octubre 2002 FonCaixa Hipotecario 5 - FTH 600.004 306.921 347.555
Desembre 2002 FonCaixa Hipotecario 6 - FTH 600.066 318.240 355.517
Desembre 2002 A y T FTGENCAT I, FTA 103.601 11.106 16.192
Març 2003 GC FTGENCAT II, FTA 125.011 33.186 45.714
Setembre 2003 FonCaixa Hipotecario 7 - FTH 1.250.133 761.189 850.448
Novembre 2003 FonCaixa FTPYME 1, FTA 600.002 164.294 225.581
Operacions donades de baixa del balanç (Nota 11.2) 6.579.114 2.683.434 3.117.103
Març 2005 FonCaixa Hipotecario 8 - FTH 1.000.000 725.164 811.971
Novembre 2005 FonCaixa FTGENCAT 3, FTA 650.000 400.757 498.741
Març 2006 FonCaixa Hipotecario 9 - FTH 1.500.000 1.150.467 1.325.297
Juliol 2006 FonCaixa FTGENCAT 4, FTA 600.000 441.357 544.684
Maig 2007 FonCaixa Hipotecario 10 - FTH 1.500.000 1.386.286 0
Novembre 2007 FonCaixa FTGENCAT 5, FTA 1.000.000 984.922 0
Operacions que es mantenen en balanç (Nota 11.2) 6.250.000 5.088.953 3.180.693
Total 12.829.114 7.772.387 6.297.796

A continuació es presenten les millores de crèdit concedides per ”la Caixa” a cadascuna de les titulitzacions
efectuades:

Millores de crèdit a Fons de titulització

(Milers d’euros) IMPORT A 31-12-2007 IMPORT A 31-12-2006

DATA D’EMISSIÓ TITULAR PRÉSTECS CRÈDITS (*) PRÉSTECS CRÈDITS (*)

Juliol 1999 FonCaixa Hipotecario 1 - FTH 2.100 0 2.820 0
Febrer 2001 FonCaixa Hipotecario 2 - FTH 6.538 0 8.071 0
Juliol 2001 FonCaixa Hipotecario 3 - FTH 24.750 0 24.750 0
Desembre 2001 FonCaixa Hipotecario 4 - FTH 7.480 0 8.801 0
Octubre 2002 FonCaixa Hipotecario 5 - FTH 0 9.000 66 9.000
Desembre 2002 FonCaixa Hipotecario 6 - FTH 6 10.620 74 10.620
Desembre 2002 A y T FTGENCAT I, FTA 2.177 0 2.426 0
Març 2003 GC FTGENCAT II, FTA 19 14.345 70 14.111
Setembre 2003 FonCaixa Hipotecario 7 - FTH 78 18.750 160 18.750
Novembre 2003 FonCaixa FTPYME 1, FTA 76 9.129 159 10.918
Operacions no eliminades en el procés
de consolidació 43.224 61.844 47.397 63.399
Març 2005 FonCaixa Hipotecario 8 - FTH 166 8.000 254 8.000
Novembre 2005 FonCaixa FTGENCAT 3, FTA 269 9.030 371 10.000
Març 2006 FonCaixa Hipotecario 9 - FTH 253 12.000 338 12.000
Juliol 2006 FonCaixa FTGENCAT 4, FTA 277 6.525 354 6.525
Maig 2007 FonCaixa Hipotecario 10 - FTH 359 0 0 0
Novembre 2007 FonCaixa FTGENCAT 5, FTA 452 0 0 0
Operacions eliminades en el procés
de consolidació 1.776 35.555 1.317 36.525
Total 45.000 97.399 48.714 99.924

Tots els préstecs i crèdits són subordinats.
(*) Els imports de crèdits són el límit màxim disponible.
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La majoria dels Bons emesos pels fons de titulització com a contrapartida dels actius crediticis transferits han
estat adquirits per ”la Caixa” i, per tant, els corresponents a titulitzacions anteriors a l’1 de gener de 2004
figuren registrats en l’epígraf «Inversions creditícies – Valors representatius de deute» dels balanços de situació
adjunts (vegeu Nota 11.3) i els corresponents a titulitzacions posteriors a aquesta data s’han eliminat en el
procés de consolidació.

A continuació es detallen els imports dels bons de titulització inicialment adquirits per ”la Caixa” i els saldos
pendents d’amortització a 31 de desembre de 2007 i 2006, respectivament:

Bons de titulització adquirits (1 de 2)

(Milers d’euros)
DATA EMISSIÓ

IMPORT INICIAL
BONS ADQUIRITS

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2007

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2006

Juliol 1999 FonCaixa Hipotecario 1 - FTH 600.000 72.080 98.936
Bons Preferents - Aaa 585.300 57.380 84.236
Bons Subordinats - A1 14.700 14.700 14.700

Febrer 2001 FonCaixa Hipotecario 2 - FTH 600.000 163.448 201.787
Bons Preferents - Aaa 580.500 143.948 182.287
Bons Subordinats - A1 19.500 19.500 19.500

Juliol 2001 FonCaixa Hipotecario 3 - FTH 1.500.000 633.255 727.605
Bons Preferents - Aaa 1.432.500 565.755 660.105
Bons Subordinats - A2 67.500 67.500 67.500

Desembre 2001 FonCaixa Hipotecario 4 - FTH 600.000 247.256 286.015
Bons Preferents - Aaa 583.200 230.456 269.215
Bons Subordinats - A2 16.800 16.800 16.800

Octubre 2002 FonCaixa Hipotecario 5 - FTH 600.000 315.678 358.746
Bons Preferents - Aaa 585.000 300.678 343.746
Bons Subordinats - A2 15.000 15.000 15.000

Desembre 2002 FonCaixa Hipotecario 6 - FTH 600.000 325.374 365.788
Bons Preferents - AAA (*) 582.000 307.374 347.788
Bons Subordinats - A (*) 18.000 18.000 18.000

Desembre 2002 A y T FTGENCAT I, FTA 103.600 12.763 14.358
Bons Preferents - Aa1 92.200 1.363 2.958
Bons Subordinats - Aa2 3.100 3.100 3.100
Bons Subordinats - A2 3.100 3.100 3.100
Bons Subordinats - Ba1 5.200 5.200 5.200

Març 2003 GC FTGENCAT II, FTA 32.000 13.242 15.884
Bons Preferents - Aa1 23.300 4.542 7.184
Bons Subordinats - Aa2 2.300 2.300 2.300
Bons Subordinats - A1 2.300 2.300 2.300
Bons Subordinats - Baa1 4.100 4.100 4.100

Setembre 2003 FonCaixa Hipotecario 7 - FTH 1.250.000 779.388 874.161
Bons Preferents - Aaa 1.220.000 749.388 844.161
Bons Subordinats - A2 30.000 30.000 30.000

Novembre 2003 FonCaixa FTPYME 1 - FTA 376.500 69.557 191.500
Bons Preferents - Aaa 330.900 23.957 145.900
Bons Subordinats - A2 37.800 37.800 37.800
Bons Subordinats - Baa2 7.800 7.800 7.800

Bons que figuren en balanç 6.262.100 2.632.041 3.134.780
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A 31 de desembre de 2007, l’import dels bons de titulització pignorats al Banc d’Espanya és de 5.606 milions
d’euros.

Bons de titulització adquirits (2 de 2)

(Milers d’euros)
DATA EMISSIÓ

IMPORT INICIAL
BONS ADQUIRITS

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2007

IMPORT PENDENT
D’AMORTITZACIÓ

A 31-12-2006

Març 2005 FonCaixa Hipotecario 8 - FTH 1.000.000 730.280 818.578
Bons Preferents - Aaa 971.000 701.280 789.578
Bons Subordinats - A1 22.500 22.500 22.500
Bons Subordinats - Baa2 6.500 6.500 6.500

Novembre 2005 FonCaixa FTGENCAT 3, FTA 207.200 31.500 207.200
Bons Preferents - Aaa 175.700 0 175.700
Bons Subordinats - A1 10.700 10.700 10.700
Bons Subordinats - Baa2 7.800 7.800 7.800
Bons Subordinats - Ba2 6.500 6.500 6.500
Bons Subordinats - C 6.500 6.500 6.500

Març 2006 FonCaixa Hipotecario 9 - FTH 1.500.000 1.162.473 1.346.163
Bons Preferents - Aaa 1.463.200 1.125.673 1.309.363
Bons Subordinats - A1 29.200 29.200 29.200
Bons Subordinats - Baa2 7.600 7.600 7.600

Juliol 2006 FonCaixa FTGENCAT 4, FTA 280.000 280.000 280.000
Bons Preferents - Aaa 251.200 251.200 251.200
Bons Subordinats - A2 9.600 9.600 9.600
Bons Subordinats - Baa2 7.200 7.200 7.200
Bons Subordinats - Ba1 6.000 6.000 6.000
Bons Subordinats - C 6.000 6.000 6.000

Maig 2007 FonCaixa Hipotecario 10 - FTH 1.512.000 1.413.787 0
Bons Preferents - Aaa 1.458.000 1.359.787 0
Bons Subordinats - Aa3 30.000 30.000 0
Bons Subordinats - Baa2 12.000 12.000 0
Bons Subordinats - C 12.000 12.000 0

Novembre 2007 FonCaixa FTGENCAT 5, FTA 1.026.500 1.026.500 0
Bons Preferents - Aaa 962.500 962.500 0
Bons Subordinats - Aa3 21.000 21.000 0
Bons Subordinats - Baa2 16.500 16.500 0
Bons Subordinats - C 26.500 26.500 0

Bons que s’eliminen en el procés de consolidació 5.525.700 4.644.540 2.651.941
Total 11.787.800 7.276.581 5.786.721

Nota: La qualificació de risc creditici dels bons correspon a l’agència Moody’s.
(*) Qualificació de risc creditici de l’agència Standard & Poor’s.
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29.3. Dipòsits de valors i serveis d’inversió

A continuació es detallen, en funció de la seva naturalesa, els valors dipositats a ”la Caixa” i a la resta de societats
del Grup pels seus clients:

”la Caixa”

(Milers d’euros) 2007 2006

Anotacions en compte 95.601.224 85.670.812
Valors anotats en el registre central del mercat 64.134.213 55.888.085

Instruments de capital. Cotitzats 40.277.213 36.238.293
Instruments de capital. No cotitzats 70.765 51.075
Valors representatius de deute. Cotitzats 23.786.235 19.598.717

Valors registrats a la pròpia entitat 4.500.000 2.000.000
Valors representatius de deute. Cotitzats 4.500.000 2.000.000

Valors confiats a d’altres entitats dipositàries 26.967.011 27.782.727
Instruments de capital. Cotitzats 6.071.909 5.453.448
Instruments de capital. No cotitzats 12.878 12.918
Valors representatius de deute. Cotitzats 20.882.224 22.316.361

Títols físics 1.134.465 1.043.260
En poder de l’entitat 1.132.828 1.043.070

Instruments de capital 849.535 941.003
Valors representatius de deute 283.293 102.067

Confiats a d’altres entitats 1.637 190
Instruments de capital 1.637 190

Altres instruments financers 2.778.660 910.443
Total 99.514.349 87.624.515

A 31 de desembre de 2007 i 2006 no hi ha cap empresa del grup consolidable diferent de ”la Caixa” que realitzi
activitat de dipositaria de valors ni serveis d’inversió.

Els valors cotitzats es registren pel seu valor de mercat a final de cada exercici i els no cotitzats pel seu import
nominal.

29.4. Actius financers donats de baixa del balanç per causa del seu deteriorament

Tot seguit es mostra el resum dels moviments que tingueren lloc en els exercicis 2007 i 2006 en les partides
donades de baixa del balanç de situació adjunt per considerar-se remota la seva recuperació. Aquests actius
financers figuren registrats com a «Actius en suspens» en comptes d’ordre complementaris als balanços de
situació adjunts.

(Milers d’euros) 2007 2006

Saldo a l’inici de l’exercici 671.201 623.134
Addicions: 165.139 86.921
Amb càrrec a correccions de valor
per deteriorament d’actius (Notes 11.2, 11.5 i 41) 136.957 63.218
Amb càrrec directe al compte de pèrdues i guanys
(Notes 11.2 i 41) 6.352 9.989
Altres causes 21.830 13.714
Baixes: (32.787) (38.854)
Per recuperació en efectiu del principal
i/o productes vençuts i no cobrats (Nota 41) (20.591) (32.189)
Per condonació i prescripció (6.118) (6.665)
Per altres conceptes (6.078) 0
Saldo al final de l’exercici 803.553 671.201
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29.5. Distribució geogràfica del volum d’activitat

Pel que fa referència a la distribució geogràfica del volum d’activitat, atès que totes les oficines de ”la Caixa”
ofereixen a la seva clientela tota la gamma de productes i serveis, s’adjunta la classificació de les oficines per
comunitats autònomes espanyoles, països i oficines de representació a l’estranger, a 31 de desembre de 2007
i 2006, com a representativa de l’esmentada distribució:

30. Interessos i rendiments assimilats

Aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recull els interessos meritats en l’exercici pels actius
financers amb rendiment, implícit o explícit, que s’obtenen d’aplicar el mètode del tipus d’interès efectiu, com
també les rectificacions de productes per operacions de cobertura.

COMUNITAT AUTÒNOMA

2007 2006

NOMBRE OFICINES % NOMBRE OFICINES %

Andalusia 672 12,26 613 11,82
Aragó 93 1,70 93 1,79
Astúries 82 1,50 75 1,45
Balears 247 4,51 242 4,67
Canàries 157 2,86 150 2,89
Cantàbria 47 0,86 44 0,85
Castella-la Manxa 128 2,34 114 2,20
Castella i Lleó 287 5,24 201 3,88
Catalunya 1.808 32,99 1.789 34,50
Comunitat Valenciana 497 9,07 478 9,22
Extremadura 84 1,53 64 1,23
Galícia 196 3,58 182 3,51
La Rioja 28 0,51 28 0,54
Madrid 769 14,03 751 14,48
Múrcia 141 2,57 131 2,53
Navarra 54 0,99 54 1,04
País Basc 178 3,22 170 3,26
Total oficines a Espanya 5.468 99,76 5.179 99,86
Oficines a l’estranger
Polònia (Varsòvia) 1 0,02 0 0,00
Romania (Bucarest) 1 0,02 0 0,00
Total oficines a l’estranger 2 0,04 0 0,00
Oficines de representació
Alemanya (Stuttgart) 1 0,02 1 0,02
Alemanya (Frankfurt) (*) 1 0,02 0 0,00
Bèlgica (Brussel·les) 1 0,02 1 0,02
França (París) 1 0,02 0 0,00
Itàlia (Milà) 1 0,02 1 0,02
Marroc (Casablanca) 1 0,02 1 0,02
Portugal (Porto) 1 0,02 1 0,02
Portugal (Lisboa) (**) 1 0,02 1 0,02
Regne Unit (Londres) 1 0,02 1 0,02
Xina (Pequín) (***) 1 0,02 0 0,00
Total oficines de representació 10 0,20 7 0,14
Total oficines 5.480 100,00 5.186 100,00

(*) Centre depenent de l’oficina de representació de Stuttgart.
(**) Centre depenent de l’oficina de representació de Porto.
(***) A 31-12-2007 restava pendent d’obertura per tràmits legals i en el mes de gener de 2008 ja està operativa.



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 129

En els exercicis 2007 i 2006, el saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es desglossa,
en funció de la naturalesa de les operacions financeres que l’han originat, de la manera següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Bancs centrals 92.590 49.197
Entitats de crèdit 1.250.842 577.826
Operacions del mercat monetari a través
d’entitats de contrapartida 0 70
Crèdit a la clientela i altres productes financers 7.718.681 5.111.237
Valors representatius de deute 208.329 194.321
Rectificació d’ingressos per operacions de cobertura (8.854) (8.916)
Total 9.261.588 5.923.735

Els rendiments meritats pels valors representatius de deute corresponen, bàsicament, segons la cartera en la
qual estan registrats en els balanços de situació adjunts, a cartera de negociació, a actius financers disponibles
per a la venda i a inversions creditícies.

31. Interessos i càrregues assimilades

Aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recull els interessos meritats en l’exercici dels passius
financers amb rendiment, implícit o explícit, inclosos els procedents de remuneracions en espècie, que s’obte-
nen d’aplicar el mètode del tipus d’interès efectiu, i també les rectificacions de cost per operacions de cobertura
i el cost per interessos imputable als fons de pensions constituïts.

En els exercicis 2007 i 2006, el saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es desglossa,
en funció de la naturalesa de les operacions financeres que l’han originat, de la manera següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Bancs centrals (171) (1.297)
Entitats de crèdit (689.176) (445.428)
Operacions del mercat monetari a través
d’entitats de contrapartida (61) (86)
Dipòsits de la clientela i altres càrregues financeres (3.042.994) (1.932.806)
Dèbits representats per valors negociables (1.802.143) (1.095.560)
Passius subordinats (Nota 19.4) (143.777) (135.630)
Remuneracions de capital amb naturalesa
de passiu financer (Nota 22) (132.820) (123.830)

Rectificació de despeses per operacions
de cobertura (81.863) 342.520

Cost imputable als fons de pensions
constituïts (Nota 21) (20.786) (10.586)
Total (5.913.791) (3.402.703)
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32. Rendiment d’instruments de capital

En els exercicis 2007 i 2006, el saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es desglossa
de la manera següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Banco BPI, SA (1) 0 14.707
Banco de Sabadell, SA (2) 0 28.571
Crèdit Andorrà, SA (2) 0 23.175
Repsol-YPF, SA 132.190 100.685
Suez, SA (3) 0 17.222
Telefónica, SA 137.900 102.583
Altres 15.678 13.830
Total 285.768 300.773

(1) Reclassificada a finals de l’exercici 2006 de disponible per a la venda a associada.
(2) Participacions venudes en l’exercici 2006.
(3) Partipació venuda entre desembre de 2006 i gener de 2007.

33. Comissions

Els ingressos i despeses més significatius registrats en concepte de comissions als comptes de pèrdues i guanys
adjunts dels exercicis 2007 i 2006 es detallen en el quadre següent, en funció de la naturalesa del servei no
financer que les ha originat:

Comissions percebudes

(Milers d’euros) 2007 2006

Riscs contingents 67.734 61.825
Disponibilitat de crèdits 19.154 17.218
Canvi de divises i bitllets estrangers 3.643 3.599
Servei de cobraments i pagaments 806.758 757.859

de les quals, targetes de crèdit i dèbit 502.863 471.913
Servei de valors 90.567 154.890
Comercialització de productes financers no bancaris 272.426 307.945
Altres comissions 202.092 166.632
Total 1.462.374 1.469.968

Comissions pagades

(Milers d’euros) 2007 2006

Cedides a altres entitats i corresponsals (159.298) (125.307)
de les quals, operacions amb targetes
i terminals d’autoservei (147.326) (113.265)

Operacions amb valors (6.152) (11.414)
Altres comissions (40.020) (34.272)
Total (205.470) (170.993)
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34. Activitat d’assegurances

El negoci assegurador del Grup ”la Caixa” es desenvolupa, bàsicament, a través de les societats integrades en
el Grup CaiFor. En l’exercici 2007, el Grup ”la Caixa” ha adquirit al Grup Fortis les participacions que aquest
poseïa en CaiFor, SA (50%) i SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros (20%) (vegeu Nota 5, apartat «Adquisició
al Grup Fortis del negoci conjunt assegurador CaiFor»).

Els comptes anuals consolidats adjunts també inclouen els resultats de l’activitat de la societat Caixa de Barcelona
Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros (CaixaVida), participada al 100% per ”la Caixa”.

El resultat total després d’impostos generat per totes les companyies d’assegurances del Grup ”la Caixa”,
sense considerar els beneficis obtinguts per CaixaVida, per la venda de les seves participacions, en el procés de
reorganització de les inversions del Grup ”la Caixa” previ a la presentació de l’OPS de Criteria CaixaCorp, SA
(vegeu Nota 1, apartat «Cartera de participades – Criteria CaixaCorp, SA»), ha ascendit en els exercicis 2007 i
2006 a 170 i 143 milions d’euros, respectivament.

En el procés de consolidació, aquest resultat s’incorpora al de la resta de societats del Grup i està distribuït al
llarg del compte de pèrdues i guanys en funció de la naturalesa dels ingressos i despeses que l’han originat,
després d’eliminar-ne els saldos derivats de transaccions amb la resta de societats del Grup ”la Caixa”.

En el capítol «Activitat d’assegurances» s’imputa l’ingrés o la despesa meritada en l’exercici corresponent a les
primes cobrades netes de les reassegurances pagades, les prestacions per fer front a les obligacions derivades dels
sinistres esdevinguts, les dotacions a les provisions matemàtiques i els ingressos i despeses financeres. No obstant
això, hi ha altres capítols del compte de pèrdues i guanys que recullen part del resultat del negoci assegurador,
entre els que cal destacar els següents: «Rendiment d’instruments de capital», pels dividends meritats, bàsicament,
per la cartera d’instruments de capital disponibles per a la venda; «Comissions cobrades» i «Comissions pagades»,
en especial per les operacions de comercialització de contractes d’assegurança i de plans de pensions; «Despeses
de personal»; «Altres despeses generals d’administració», «Altres guanys» i «Altres pèrdues», que recullen els
beneficis nets per venda de participacions i «Impost sobre beneficis».

Totes aquestes societats formulen els seus comptes anuals individuals o del grup assegurador, si s’escau, cor-
responents als exercicis 2007 i 2006, d’acord amb les disposicions legals establertes per la Direcció General
d’Assegurances en matèria comptable per a les entitats asseguradores.

En l’exercici 2006, d’acord amb la interpretació conservadora que es va fer de les Normes Internacionals
d’Informació Financera, en particular la IFRS 4, que té caràcter transitori, el Grup ”la Caixa” va efectuar un
«test de suficiència de passius» dels contractes d’assegurança amb l’objectiu de determinar la seva suficiència
per fer front a les obligacions futures. El resultat del test va posar de manifest la necessitat d’efectuar una
dotació extraordinària a les provisions matemàtiques per import de 286 milions d’euros (200 milions d’euros
després d’impostos), com a conseqüència de l’evolució del diferencial entre els tipus d’interès garantits i els
tipus d’interès de mercat, i de les hipòtesis utilitzades, fonamentalment la taxa de rescat de les operacions, la
compensació entre les societats asseguradores del Grup ”la Caixa” i la corba de tipus d’interès de descompte.
En l’exercici 2007, el Grup ”la Caixa” ha procedit, de bell nou, a realitzar el test de suficiència. D’acord amb
les directrius contingudes en els darrers esborranys disponibles de la IFRS 4, l’estimació ha seguit una hipòtesi,
conservadora, pel que fa a la corba de tipus d’interès de descompte emprada, tractant així de compensar
l’increment conjuntural dels spreads de crèdit que incorporen a 31 de desembre de 2007 les corbes de tipus
d’interès. No obstant això, l’evolució al alça dels tipus d’interès al llarg de l’exercici 2007 ha permès reduir
en 107 milions d’euros (75 milions d’euros després d’impostos) les dotacions extraordinàries a les provisions
matemàtiques efectuades en exercicis anteriors.

Aquesta disponibilitat figura registrada en l’epígraf «Activitat d’assegurances – Dotacions netes a passius per
contractes d’assegurances» del compte de pèrdues i guanys. Les dotacions extraordinàries efectuades tenen el
seu origen en les operacions que figuren en el balanç de la societat CaixaVida, i corresponen a operacions efec-
tuades entre els anys 1980 i 1991 en un entorn de tipus d’interès elevats i que van ser traspassades el 1994 des



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 132

de ”la Caixa” a CaixaVida en no poder mantenir-les en el seu balanç per imperatiu legal. Des d’aquell moment,
CaixaVida no ha constituït noves operacions i s’ha limitat al manteniment de les operacions contractades ante-
riorment. Des de la constitució del Grup CaiFor el 1992, la producció de nous contractes d’assegurances s’ha
realitzat a través de les seves societats dependents.

El resultat del capítol «Activitat d’assegurances», un cop eliminat l’efecte de les disponibilitats/dotacions
extraordinàries abans esmentades, ascendeix, en els exercicis 2007 i 2006, a 109 i 82 milions d’euros, res-
pectivament, amb un increment del 33,7%.

35. Resultat d’operacions financeres

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, en funció de l’origen de
les partides que el conformen, és:

(Milers d’euros) 2007 2006

Cartera de negociació (66.854) (15.205)
Valors representatius de deute (74.475) (8.966)
Instruments de capital (12.279) 5.730
Derivats financers 19.900 (11.969)

Actius financers disponibles per a la venda (Nota 10) 447.099 1.069.890
Valors representatius de deute (233) 485
Instruments de capital (Nota 10) 447.332 1.069.405

Derivats de cobertura 34.408 18.254
Microcobertures 11.357 3.982

Elements coberts 189.621 (131.533)
Derivats de cobertura (178.264) 135.515

Macrocobertures 23.051 14.272
Elements coberts 808.643 1.595.534
Derivats de cobertura (785.592) (1.581.262)

Altres 0 4.023
Total 414.653 1.076.962

36. Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers i cost de vendes

Aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recullen l’import total de les vendes de béns i els ingres-
sos per prestació de serveis, i els seus costos i despeses relacionats, que constitueixen l’activitat típica de les entitats
dependents de naturalesa no financera. El quadre següent mostra les línies d’activitat més significatives:

Línies d’activitat

(Milers d’euros) 2007 2006

Vendes/ingressos per prestació
de serveis no financers

Activitat immobiliària 53.413 284.371
Activitat oci 191.514 172.569
Altres activitats 42.920 43.165

Total 287.847 500.105
Cost de vendes

Activitat immobiliària (35.869) (84.408)
Activitat oci (23.259) (21.929)
Altres activitats (26.628) (26.944)

Total (85.756) (133.281)
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En el cas dels ingressos procedents d’activitats immobiliàries, els saldos registrats per vendes i ingressos per
prestació de serveis no financers, procedeixen de la venda de promocions, com també del lloguer d’edificis
classificats als balanços adjunts en l’epígraf de l’actiu material «Inversions immobiliàries» (vegeu Nota 16).

Els imports de les línies d’activitat immobiliària, inclouen els resultats d’Inmobiliaria Colonial, SA, fins a 30 de
juny de 2006, moment en què aquesta societat va deixar de formar part del perímetre de consolidació.

37. Altres productes d’explotació

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és:

(Milers d’euros) 2007 2006

Comissions financeres compensadores
de costos directes (Nota 2.5 i 40) 91.995 121.489
Ingressos de les inversions immobiliàries 5.090 5.311
Ingressos d’altres arrendaments operatius (Nota 2.10) 113.392 73.287
Altres productes 26.062 25.985
Total 236.539 226.072

38. Despeses de personal

La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts dels exercicis 2007 i 2006 es mostra
en el quadre següent:

Detall per tipus de retribucions

(Milers d’euros) 2007 2006

Sous i salaris (1.372.738) (1.285.164)
Seguretat Social (266.932) (249.669)
Dotacions a plans de prestació definida (1.574) (456)
Dotacions a plans d’aportació definida (Notes 2.12 i 21) (113.245) (103.663)
Altres despeses de personal (195.379) (144.222)
Total (1.949.868) (1.783.174)

La partida «Altres despeses de personal» inclou les retribucions no monetàries percebudes pels empleats de
”la Caixa” per les facilitats creditícies obtingudes estimades com a diferència entre les condicions de mercat
i les pactades amb el personal. El tipus d’interès de mercat, tant dels préstecs hipotecaris com dels personals,
es fixa anualment segons l’Euríbor a 1 any del mes d’octubre amb data d’aplicació l’1 de gener de l’any
següent (en els exercicis 2007 i 2006 han estat Euríbor +0,5 punts per als préstecs hipotecaris i Euríbor +1,0
punts per als préstecs personals). El tipus d’interès pactat segons la Normativa Laboral amb els empleats per
a la garantia hipotecària és l’Euríbor –2,5 punts, amb una clàusula d’un tipus mínim de 0,10%, mentre que
per la garantia personal el tipus d’interès pactat és igual a l’Euríbor. Els imports registrats per aquest concepte
ascendeixen, els exercicis 2007 i 2006, a 44.878 i 38.952 milers d’euros, respectivament. Addicionalment,
inclou entre d’altres els conceptes de formació, ajut d’estudis, indemnitzacions i dotacions al fons de premis
d’antiguitat (vegeu Nota 21).

D’altra banda, en l’exercici 2007 en el procés de sortida a borsa de Criteria CaixaCorp, SA (vegeu Nota 1), el
Consell d’Administració de ”la Caixa” va acordar, dins de la política retributiva del Grup, l’entrega gratuïta de
200 accions de Criteria CaixaCorp, SA a cada empleat del Grup. El cost d’aquestes accions s’ha valorat al preu
de mercat de l’acció (5,25 euros) amb un cost total de 30.298 milers d’euros, que s’han registrat a l’apartat
«Despeses de personal – Altres despeses de personal».
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En els exercicis 2007 i 2006, la composició de la plantilla corresponent a les entitats del Grup, en termes mitjans
i per categories professionals, és la següent:

Plantilla mitjana

(Número d’empleats) 2007 2006

HOMES DONES HOMES DONES

Directius 148 27 132 21
Caps 8.483 3.839 8.487 3.674
Administratius 5.730 8.274 4.862 6.686
Personal auxiliar 808 1.067 953 1.398
Personal no fix 71 123 460 729
Total 15.240 13.330 14.894 12.508

39. Altres despeses generals d’administració

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és:

(Milers d’euros) 2007 2006

Tecnologia i sistemes (168.829) (159.755)
Publicitat (145.548) (139.397)
Immobles i instal.lacions (110.071) (100.354)
Lloguers (77.663) (71.708)
Comunicacions (67.977) (65.407)
Tributs (38.884) (57.119)
Serveis administratius subcontractats (32.762) (31.303)
Despeses de representació i desplaçament (28.983) (26.881)
Serveis de vigilància i trasllat de fons (26.705) (25.975)
Impressos i material d’oficina (24.168) (21.147)
Informes tècnics (16.530) (22.024)
Altres despeses (126.912) (110.953)
Total (865.032) (832.023)

L’apartat «Altres despeses» inclou, en l’exercici 2007, 1.332 milers d’euros corresponents als honoraris i des-
peses de Deloitte, SL, en concepte d’auditoria dels comptes anuals consolidats i individuals de cadascuna de
les societats espanyoles consolidades pel mètode d’integració global i proporcional auditades per l’esmentada
societat i 2.206 milers d’euros per altres serveis relacionats amb l’auditoria, que inclouen despeses relacionades
amb l’OPS de Criteria CaixaCorp, SA i altres requeriments normatius. També s’inclouen 1.012 milers d’euros en
concepte de consultoria de les línies de serveis de Deloitte, SL i societats vinculades a 31 de desembre de 2007.
Tots aquests imports no inclouen l’IVA corresponent.

L’apartat «Altres despeses» incloïa, en l’exercici 2006, 1.294 milers d’euros corresponents als honoraris i des-
peses de Deloitte, SL, en concepte d’auditoria dels comptes anuals consolidats i individuals de cadascuna de
les societats espanyoles consolidades pel mètode d’integració global i proporcional auditades per l’esmentada
societat i 623 milers d’euros per altres serveis relacionats amb l’auditoria. També s’inclouen 957 milers d’euros
en concepte de consultoria de les línies de serveis de Deloitte, SL i societats vinculades a 31 de desembre de
2006. Tots aquests imports no inclouen l’IVA corresponent.

Així mateix, s’inclouen 204 milers d’euros (276 milers d’euros a l’exercici 2006) d’honoraris i despeses d’altres
auditors per l’auditoria de la resta d’empreses espanyoles del Grup consolidades pel mètode d’integració glo-
bal i proporcional. Els honoraris facturats pels indicats auditors i per altres societats vinculades amb ells, en
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l’exercici 2007, en concepte de consultoria i d’altres serveis, ascendeixen a 2.704 milers d’euros (905 milers
d’euros a l’exercici 2006), que inclouen despeses relacionades amb l’OPS de Criteria CaixaCorp, SA i altres
requeriments normatius. Tots aquests imports no inclouen l’IVA corresponent.

40. Altres càrregues d’explotació

El desglossament del saldo d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és:

(Milers d’euros) 2007 2006

Despeses per explotació d’inversions immobiliàries (6.341) (6.910)
Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1) (40.239) (35.574)
Altres conceptes (11.199) (34.419)
Total (57.779) (76.903)

En l’apartat «Altres conceptes» es registra bàsicament en els exercicis 2007 i 2006, el cost de l’assegurança
que ”la Caixa” contracta per cobrir el risc del finançament entre el 80% i el 99% del valor de la garantia, en
constituir una hipoteca bàsica, adreçada fonamentalment al col·lectiu de nous residents. L’import repercutit
al client per aquest concepte figura dins l’apartat «Altres productes d’explotació – Comissions financeres
compensadores de costos directes» (vegeu Nota 37).

41. Pèrdues per deteriorament d’actius

El saldo i els moviments d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, corresponents als exercicis
2007 i 2006, es mostren en el quadre següent:

Detall de la composició del capítol «Pèrdues per deteriorament d’actius (netes)»

(Milers d’euros) 2007 2006

Sanejaments (14.827) (16.542)
Actiu material (Nota 16) (7.511) (4.587)
Instruments de capital – Disponibles
per a la venda (Nota 10) (964) (1.966)
Inversions creditícies (Nota 29.4) (6.352) (9.989)

Dotacions netes (587.300) (494.126)
Recuperació d’actius (Nota 29.4) 20.591 32.189
Total (581.536) (478.479)

Els quadres següents mostren el conjunt de provisions que, a 31 de desembre de 2007 i 2006, cobreixen les
pèrdues per deteriorament del valor de determinats actius. Aquests saldos, i els moviments registrats en els
exercicis 2007 i 2006, es classifiquen, primer, agrupats per la naturalesa de l’actiu i, després, en funció de la
cartera, el valor de la qual corregeixen en els balanços adjunts.
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Pèrdues per deteriorament, per naturalesa dels actius

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2006

DOTACIONS
NETES

UTILITZACIONS
TRASPASSOS
I D’ALTRES

SALDO
31-12-2007

Valors representatius de deute
(Notes 10 i 11.5) 734 (637) 0 805 902

Cobertura específica 0 (351) 0 805 454
Cobertura genèrica 734 (286) 0 0 448

Participacions (Nota 14) 162 (27) 0 134 269
Actius no corrents
en venda (Nota 13) 3.119 16 0 (153) 2.982
Crèdit a la clientela (Nota 11.5) 2.060.519 587.948 (136.957) (1.266) 2.510.244

Cobertura per risc-país 1.022 185 0 (1) 1.206
Cobertura específica 161.407 301.151 (136.957) (1.079) 324.522
Cobertura genèrica 1.898.090 286.612 0 (186) 2.184.516

Existències (Nota 18) 546 0 0 (6) 540
Total 2.065.080 587.300 (136.957) (486) 2.514.937

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2005

DOTACIONS
NETES

UTILITZACIONS
TRASPASSOS I

D’ALTRES
SALDO

31-12-2006

Valors representatius de deute
(Nota 11.5) 3.417 (987) 0 (1.696) 734

Cobertura específica 1.577 120 0 (1.697) 0
Cobertura genèrica 1.840 (1.107) 0 1 734

Participacions (Nota 14) 378 (251) (4) 39 162
Actius no corrents
en venda (Nota 13) 3.714 (630) 0 35 3.119
Dipòsits en entitats de crèdit 0 0 0 0 0
Crèdit a la clientela (Nota 11.5) 1.705.880 495.994 (63.218) (78.137) 2.060.519

Cobertura per risc-país 1.936 (11) 0 (903) 1.022
Cobertura específica 191.904 73.878 (63.218) (41.157) 161.407
Cobertura genèrica 1.512.040 422.127 0 (36.077) 1.898.090

Existències (Nota 18) 12.676 0 0 (12.130) 546
Total 1.726.065 494.126 (63.222) (91.889) 2.065.080

Pèrdues per deteriorament d’actius segons carteres

(Milers d’euros) SALDO
31-12-2006

DOTACIONS
NETES

UTILITZACIONS
TRASPASSOS
I D’ALTRES

SALDO
31-12-2007

Actius financers disponibles
per a la venda (Nota 10) 617 (171) 0 (1) 445
Inversions creditícies (*) (Nota 11.5 i 29.4) 2.060.636 587.482 (136.957) (460) 2.510.701
Actius no corrents en venda (Nota 13) 3.119 16 0 (153) 2.982
Participacions (Nota 14) 162 (27) 0 134 269
Altres actius (Nota 18) 546 0 0 (6) 540
Total 2.065.080 587.300 (136.957) (486) 2.514.937

(*) Inclou les pèrdues per deteriorament de valors representatius de deute a cost amortitzat.
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(Milers d’euros) SALDO
31-12-2005

DOTACIONS
NETES

UTILITZACIONS
TRASPASSOS

I ALTRES
SALDO

31-12-2006

Actius financers disponibles per a la
venda (Nota 10) 3.211 (898) 0 (1.696) 617

Inversions creditícies (*)

(Nota 11.5 i 29.4) 1.706.086 495.905 (63.218) (78.137) 2.060.636
Actius no corrents en venda (Nota 13) 3.714 (630) 0 35 3.119
Participacions (Nota 14) 378 (251) (4) 39 162
Altres actius (Nota 18) 12.676 0 0 (12.130) 546
Total 1.726.065 494.126 (63.222) (91.889) 2.065.080

(*) Inclou les pèrdues per deteriorament de valors representatius de deute a cost amortitzat.

42. Ingressos i despeses financers d’activitats no financeres

Aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recullen, respectivament, els ingressos i despeses
financers meritats per les entitats no financeres dependents i multigrup, excloses les asseguradores. El seu des-
glossament, atenent a l’activitat de les societats dependents, és el següent:

(Milers d’euros) 2007 2006

Ingressos
Activitat immobiliària 72 9.145
Activitat oci 61 64
Altres activitats 6.912 3

Total 7.045 9.212
Despeses

Activitat immobiliària (1.609) (59.876)
Activitat oci (2.603) (1.235)
Altres activitats (7.488) 0

Total (11.700) (61.111)

Les despeses financeres de l’activitat immobiliària corresponen majoritàriament al finançament d’Inmobiliaria
Colonial, SA per a l’adquisició de la Société Foncière Lyonnaise, SA l’any 2004. Els imports corresponents a
l’exercici 2006, inclouen els resultats d’Inmobiliaria Colonial, SA, fins al 30 de juny de 2006, moment en què
aquesta societat va deixar de formar part del perímetre de consolidació.

43. Altres guanys i pèrdues

El desglossament del saldo d’aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és:

(Milers d’euros) 2007 2006

GUANY PÈRDUA GUANY PÈRDUA

Per venda d’actiu material 61.820 (158) 54.522 (555)
Actius no corrents en venda (Nota 13) 5.999 (42) 11.060 (98)
Altres actius materials (Nota 16) 55.821 (116) 43.462 (457)

Per venda de participacions 2.126 (157) 1.859.582 (473)
Altres conceptes 38.305 (54.702) 35.657 (61.657)
Total 102.251 (55.017) 1.949.761 (62.685)
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Els guanys nets per venda d’altres actius materials corresponen bàsicament a vendes d’inversions immobiliàries
i actius no corrents en venda, l’import dels quals no és significatiu a nivell individual, en cap cas.

Els resultats per venda de participacions en entitats dependents del Grup, en l’exercici 2006, corresponen
bàsicament a:

Crèdit Andorrà, SA. En l’exercici 2006 el Grup va vendre la totalitat de la seva participació en el capital de la
societat amb una plusvàlua després d’impostos de 425 milions d’euros (vegeu Nota 5).

Inmobiliaria Colonial, SA. En l’exercici 2006, el Grup va vendre la totalitat de la seva participació en la socie-
tat (vegeu Nota 5). L’operació va generar un benefici brut de 1.041 milions d’euros (680 milions d’euros nets
d’impostos).

CaixaBank France, SA. En l’exercici 2006, el Grup va vendre la totalitat de la seva participació en el capital
d’aquesta societat (vegeu Nota 5).

Edicions 62. Durant l’exercici 2006, el Grup va reduir la seva participació del 88,91% al 30%, i en va obtenir
una plusvàlua bruta de 5 milions d’euros (vegeu Nota 5).

L’epígraf «Altres conceptes – Pèrdua» inclou entre d’altres les aportacions extraordinàries a pòlisses per a la
cobertura de garanties complementàries de postocupació (vegeu Nota 21).

44. 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, ascen-
dents, 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, conse-
ller, administrador, gerent, director general o assimilat, ha de ser aprovada pel Consell d’Administració, o per la
Comissió Executiva per delegació del Consell d’Administració, amb l’obligació d’informar-lo i que cal comunicar al
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per a la seva autorització expressa.

En el cas dels crèdits als membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control que són empleats de
”la Caixa” i de l’Alta Direcció, la política seguida en la concessió es regeix per allò que disposa el conveni del
sector de caixes d’estalvis i en la normativa laboral interna que l’ha desenvolupat (vegeu Notes 2.12 i 38).

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, s’ha concedit en condicions de mercat. D’altra banda, cap d’aquestes
transaccions és d’import significatiu per a una adequada interpretació dels comptes anuals.

Tots els saldos significatius mantinguts en el tancament dels exercicis entre les entitats consolidades i l’efecte
de les transaccions realitzades entre sí durant els exercicis, han estat eliminades en el procés de consolidació.
Les operacions entre part vinculades relacionades amb el procés de reorganització previ a la sortida a borsa de
Criteria CaixaCorp, SA figuren detallades en les Notes 5, 10 i 14). El detall dels saldos més significatius man-
tinguts pel Grup amb les entitats associades, multigrup per la part no eliminada en el procés de consolidació,
Administradors i Alta Direcció i amb altres parts vinculades (familiars i empreses vinculades a membres del
Consell d’Administració, Comissió de Control i Alta Direcció fins on l’Entitat coneix), així com l’efecte en els
comptes de pèrdues i guanys de les transaccions realitzades amb elles, es mostra a continuació:
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2007

(Milers d’euros) ENTITATS ASSOCIADES
I MULTIGRUP

ADMINISTRADORS
I ALTA DIRECCIÓ

ALTRES PARTS
VINCULADES (1)

Actiu
Crèdits sobre entitats de crèdit 331.805 0 0
Crèdits sobre clients 277.679 9.609 27.600

Adquisició temporal d’actius 0 0 0
Préstecs hipotecaris 0 6.325 20.624
Altres préstecs i crèdits 277.679 3.284 6.976

Total 609.484 9.609 27.600
Passiu
Dèbits a entitats de crèdit 103.578 0 0
Dèbits a clients (2) 726.331 31.783 18.752
Passiu fora de balanç (3) 0 19.469 51.254
Total 829.909 51.252 70.006
Pèrdues i guanys
Interessos i càrregues assimilades (4) (17.356) (824) (456)
Interessos i rendiments assimilats 26.173 386 1.161
Total 8.817 (438) 705
Altres
Riscs contingents – Avals 78.929 16 1.187
Compromisos contingents –
Disponibles per tercers (5) 382.021 5.290 17.572

Compromisos postocupació
de prestació definida meritats 0 60.355 0
Altres operacions 0 0 0
Total 460.950 65.661 18.759

(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 vin-
culades com ara el Pla de pensions dels empleats, etc.

(2) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.
(3) Inclou Fons d’Inversió, Contractes d’assegurances, Fons de Pensions i Compromisos postocupació aportats.
(4) No inclou el cost financer corresponent a Passius fora de balanç.
(5) Inclou els disponibles de línies de risc comercials i d’operacions de confirming.
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2006

(Milers d’euros) ENTITATS ASSOCIADES
I MULTIGRUP

ADMINISTRADORS
I ALTA DIRECCIÓ

ALTRES PARTS
VINCULADES (1)

Actiu
Crèdits sobre entitats de crèdit 130.650 0 0
Crèdits sobre clients 810.349 10.775 17.417

Adquisició temporal d’actius 633.407 0 0
Préstecs hipotecaris 0 5.872 13.589
Altres préstecs i crèdits 176.942 4.903 3.828

Total 940.999 10.775 17.417
Passiu
Dèbits a entitats de crèdit 31.446 0 0
Dèbits a clients (2) 832.188 8.299 15.712
Passiu fora de balanç (3) 0 27.337 55.836
Total 863.634 35.636 71.548
Pèrdues i guanys
Interessos i càrregues assimilades (30.095) (239) (271)
Interessos i rendiments assimilats 33.359 313 664
Total 3.264 74 393
Altres
Riscs contingents – Avals 3.370.757 16 979
Compromisos contingents –
Disponibles per tercers 458.297 2.364 11.531

Compromisos postocupació
de prestació definida meritats 0 81.781 0
Altres operacions 0 0 0
Total 3.829.054 84.161 12.510

(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, etc.

(2) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.
(3) Inclou Fons d’Inversió, Contractes d’assegurances, Fons de Pensions i Compromisos postocupació aportats.

A 31 de desembre de 2007 i 2006, no hi ha evidència de deteriorament ni en el valor dels actius financers ni
dels avals i compromisos contingents mantinguts amb «personal clau de l’administració i direcció».

Els saldos d’operacions creditícies a 31 de desembre de 2007 i 2006 corresponents als Administradors i a l’Alta
Direcció, tenen un venciment mitjà de 18,0 i 15,9 anys i meriten un tipus d’interès mitjà del 4,65% i del 3,5%,
respectivament.

Pel que fa al finançament concedit durant els exercicis 2007 i 2006 als Administradors i a l’Alta Direcció, s’eleva
a 4.390 i 4.101 milers d’euros, amb un venciment mitjà de 8,2 i 7,8 anys, que meriten un tipus d’interès mitjà
del 5,15% i 3,9%, respectivament.
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45. Altres requeriments d’informació

45.1. Defensor del client i servei d’atenció al client

A continuació es presenta un resum de la memòria del serveis d’atenció al client corresponent a l’exercici
2007 que serà presentat, per a la seva aprovació, al Consell d’Administració abans del proper 31 de març. En
el mateix es recullen els resultats de les queixes i reclamacions (en endavant «reclamacions») ateses pel Servei
d’Atenció al Client de ”la Caixa” en l’exercici 2007. La informació corresponent a l’exercici 2006 es presenta
a efectes comparatius.

D’acord amb el reglament per a la Defensa del Client de ”la Caixa”, elaborat en compliment de l’Ordre
ECO 734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’Atenció al Client i el Defensor del Client de les
entitats financeres, el Defensor del Client de les Caixes d’Estalvis Catalanes és competent per a la resolució de
les reclamacions d’import igual o inferior a 120.000 euros. Correspon al Servei d’Atenció al Client la resolució
de les reclamacions d’import superior a 120.000 euros i la coordinació dels serveis complementaris d’atenció al
client, creats voluntàriament per ”la Caixa”, per tal de posar a la seva disposició vies més àgils i immediates per
a la resolució de les seves reclamacions, així com per a aquelles altres qüestions que, per la seva forma, destina-
tari, contingut o circumstàncies, no constitueixin legalment reclamacions, essent només simples suggeriments,
peticions o d’altres comunicacions.

Reclamacions rebudes pel Servei d’Atenció al Client (imports superiors a 120.000 euros)

A continuació es detallen les reclamacions rebudes pel Servei d’Atenció al Client en els exercicis 2007 i 2006:

Reclamacions exercici 2007

ADMESES A TRÀMIT

NO ADMESES
A TRÀMIT

TRASLLADADES
AL DEFENSOR DEL CLIENT

TOTALRESOLTES A FAVOR
DEL CLIENT

RESOLTES PER DESISTIMENT
DEL CLIENT

RESOLTES A FAVOR
DE ”LA CAIXA”

0 1 5 1 51 58

Reclamacions exercici 2006

ADMESES A TRÀMIT

NO ADMESES
A TRÀMIT

TRASLLADADES
AL DEFENSOR DEL CLIENT

TOTALRESOLTES A FAVOR
DEL CLIENT

RESOLTES PER DESISTIMENT
DEL CLIENT

RESOLTES A FAVOR
DE ”LA CAIXA”

0 1 2 0 46 49

Amb relació a les reclamacions de l’exercici 2007 s’han efectuat pagaments per import de 9 milers d’euros, i en
l’exercici 2006 no es va efectuar cap pagament.

De les societats del Grup ”la Caixa” adherides al Reglament del Servei d’Atenció al Client, en l’exercici 2007
només s’ha presentat una reclamació a la societat VidaCaixa, SA, de Seguros y Reaseguros. En l’exercici 2006
no es va presentar cap reclamació.
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Altres canals interns per a la presentació de reclamacions

A més del Servei d’Atenció al Client i del Defensor del Client, ”la Caixa” posa a disposició dels seus clients i
usuaris els següents mitjans interns per atendre les seves reclamacions:

• El telèfon gratuït d’Atenció al Client (reclamacions resoltes: 6.101 i 6.226, en 2007 i 2006, respectivament).

• El servei de cartes al Director General (reclamacions resoltes: 2.985 i 2.919, en 2007 i 2006, respectiva-
ment).

• El portal d’Internet (reclamacions resoltes: 9.339 i 9.817, en 2007 i 2006, respectivament).

En total s’han resolt 18.425 i 18.962 reclamacions en els exercicis 2007 i 2006, respectivament.

45.2. Informació sobre medi ambient

Ateses les activitats a què es dedica ”la Caixa”, les seves responsabilitats, despeses, actius, provisions i con-
tingències de naturalesa mediambiental no són significatius amb relació al seu patrimoni, situació financera i
resultats.

En relació amb la resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de 25 de març de 2002, sobre
normes per al reconeixement, valoració i informació d’aspectes mediambientals, cal indicar que ”la Caixa”, com
a Entitat sensibilitzada en potenciar iniciatives i actuacions que afavoreixin la conservació del medi ambient i, en

Pel sentit de la resolució

TIPUS DE RESOLUCIÓ

NOMBRE DE RECLAMACIONS

2007 2006

Estimatòries (totalment o parcial) 209 256
Desestimades 277 259
Improcedents 57 90
Renúncies del client 19 26
Pendents de resoldre 70 67
Traslladades al Servei d’Atenció al Client 2 0
Total 634 698

Per entitats reclamades

ENTITATS ADHERIDES

NOMBRE DE RECLAMACIONS

2007 2006

”la Caixa” 509 556
Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA
de Seguros y Reaseguros 0 0
CaixaRenting, SA 1 2
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA 0 0
Finconsum, EFC, SA 19 11
GDS Correduría de Seguros, SL 0 1
InverCaixa Gestión, SGIIC, SA 4 14
MicroBank de ”la Caixa”, SA 0 0
SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 68 68
Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, SA 0 0
VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 33 46
Total 634 698

Resum de les reclamacions presentades davant el Defensor del Client (imports iguals o inferiors
a 120.000 euros)
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particular, de l’entorn en què desenvolupa la seva activitat, ha decidit establir i mantenir actualitzat un Sistema
de Gestió Ambiental, i crear un Comitè Director multidisciplinari per al llançament i seguiment de totes les
activitats que s’estimi necessàries per tal d’assegurar el respecte al medi ambient en la nostra Entitat. Amb la
creació d’aquest Comitè de Medi Ambient, ”la Caixa” assumeix el respecte pel medi natural, convençuda de la
importància que té el nostre comportament per a l’avanç cap al desenvolupament sostenible.

El compromís de ”la Caixa” amb el medi ambient és una preocupació de dimensions creixents, acceptant el
repte de millora contínua amb tot el que fa referència a les pràctiques mediambientals. Aquesta preocupació
s’ha manifestat mitjançant la publicació de la seva política mediambiental, en la qual destaquen com a punts
principals, entre altres, garantir l’acompliment de la legislació i normativa mediambiental a les nostres activitats,
formar i sensibilitzar els empleats en els principis i bones pràctiques, establir un sistema de gestió mediambiental,
prevenir actuacions contaminants i difondre la política mediambiental entre els proveïdors de béns i serveis.

A més en el 2003 es va implantar un Sistema de Gestió Ambiental certificat segons la Norma UNE-EN ISO 14001,
i l’adhesió a la Iniciativa del Sector Financer del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides (UNEP-FI). El 2004
es feren les adhesions al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS i a l’Associació Club d’Excel·-
lència en Sostenibilitat.

El 2005 es va desenvolupar la guia de «compra verde», que afecta les empreses que participen en els processos
de compra mitjançant subhasta pública i l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El 2006 el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Distintiu de
garantia de qualitat ambiental per la xarxa d’oficines amb atenció al públic.

El 2007 ”la Caixa” s’ha adherit als Principis d’Ecuador, 10 principis que s’apliquen a operacions de Project
Finance per assegurar que les inversions finançades d’un capital igual o superior a 10 milions de dòlars respec-
ten el medi ambient i compleixen tots els requeriments socials i laborals.
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Annex 1. Estats financers públics de ”la Caixa”
Balanços de situació
a 31 de desembre de 2007 i 2006, abans de l’aplicació del resultat, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”

Actiu 2007 2006 (*)

Caixa i dipòsits en bancs centrals 3.911.208 3.922.971
Cartera de negociació 3.085.045 1.595.931

Valors representatius de deute 2.653.439 1.359.679
Altres instruments de capital 59.180 12.047
Derivats de negociació 372.426 224.205
Promemòria: Prestats o en garantia 1.511.634 691.257

Altres actius financers a valor raonable
amb canvis en pèrdues i guanys 0 0
Actius financers disponibles per a la venda 295.969 1.455.338

Valors representatius de deute 52.984 627.152
Altres instruments de capital 242.985 828.186
Promemòria: Prestats o en garantia 11.776 523.215

Inversions creditícies 197.315.018 163.967.057
Dipòsits en entitats de crèdit 31.649.225 20.872.859
Crèdit a la clientela 162.214.787 138.128.963
Valors representatius de deute 2.654.830 3.159.914
Altres actius financers 796.176 1.805.321
Promemòria: Prestats o en garantia 43.310.660 35.880.869

Cartera d’inversió a venciment 0 0
Ajustos a actius financers per macrocobertures 983 16.915
Derivats de cobertura 5.356.037 5.896.374
Actius no corrents en venda 25.533 15.514

Actiu material 25.533 15.514
Participacions 7.957.291 8.482.685

Entitats associades 14.704 131.186
Entitats del grup 7.942.587 8.351.499

Contractes d’assegurances vinculats a pensions 1.811.021 1.811.591
Actiu material 3.291.920 2.951.546

D’ús propi 2.922.905 2.645.746
Inversions immobiliàries 13.614 11.252
Afecte a l’Obra Social 355.401 294.548

Actiu intangible 81.525 67.647
Altre actiu intangible 81.525 67.647

Actius fiscals 1.466.097 1.825.469
Corrents 282.659 528.953
Diferits 1.183.438 1.296.516

Periodificacions 217.909 291.411
Altres actius 541.441 193.016
Total Actiu 225.356.997 192.493.465
Promemòria
Riscs contingents 12.090.479 15.908.637

Garanties financeres 10.815.293 13.557.764
Actius afectes a obligacions de tercers 45.186 46.873
Altres riscs contingents 1.230.000 2.304.000

Compromisos contingents 61.470.687 51.766.923
Disponibles per tercers 56.524.470 48.827.566
Altres compromisos 4.946.217 2.939.357

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.
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Passiu i Patrimoni net 2007 2006 (*)

Passiu
Cartera de negociació 852.156 1.136.244

Derivats de negociació 409.574 245.649
Posicions curtes de valors 442.582 890.595

Altres passius financers a valor raonable
amb canvis en pèrdues i guanys 0 0

Passius financers a valor raonable
amb canvis en patrimoni net 0 0
Passius financers a cost amortitzat 202.828.417 174.288.165

Dipòsits de bancs centrals 34.135 0
Dipòsits d’entitats de crèdit 14.138.791 12.146.580
Dipòsits de la clientela 135.547.361 120.422.696
Dèbits representats per valors negociables 45.664.182 34.191.085
Passius subordinats 6.239.060 6.247.267
Altres passius financers 1.204.888 1.280.537

Ajustos a passius financers per macrocobertures (1.424.006) (599.433)
Derivats de cobertura 5.867.401 5.562.439
Passius associats amb actius no corrents en venda 0 0
Provisions 4.347.743 2.810.185

Fons per a pensions i obligacions similars 2.351.540 2.367.604
Provisions per a impostos 106.132 152.873
Provisions per a riscs i compromisos contingents 116.677 108.779
Altres provisions 1.773.394 180.929

Passius fiscals 411.527 247.421
Corrents 145.795 0
Diferits 265.732 247.421

Periodificacions 335.677 484.299
Altres passius 1.496.611 881.446

Fons Obra Social 667.129 542.034
Resta 829.482 339.412

Capital amb naturalesa de passiu financer 0 0
Total Passiu 214.715.526 184.810.766
Patrimoni net
Ajustos per valoració (5.396) 42.678

Actius financers disponibles per a la venda (188) 42.205
Cobertura dels fluxos d’efectiu (5.072) 473
Diferències de canvi (136) 0

Fons propis 10.646.867 7.640.021
Capital o fons de dotació 3.006 3.006

Emès 3.006 3.006
Reserves 7.261.380 5.841.914

Reserves (pèrdues) acumulades 7.261.380 5.841.914
Resultat de l’exercici 3.382.481 1.795.101

Total Patrimoni net 10.641.471 7.682.699
Total Patrimoni net i Passiu 225.356.997 192.493.465

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Balanços de situació
a 31 de desembre de 2007 i 2006, abans de l’aplicació del resultat, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”
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2007 2006 (*)

Interessos i rendiments assimilats 9.347.249 5.833.941
Interessos i càrregues assimilades (6.240.282) (3.493.342)
Rendiment d’instruments de capital 2.583.958 690.307
Marge d’intermediació 5.690.925 3.030.906
Comissions percebudes 1.468.610 1.312.807
Comissions pagades (211.132) (168.102)
Resultats d’operacions financeres (net) (41.706) 24.009

Cartera de negociació (76.425) (34.759)
Actius financers disponibles per a la venda 311 35.461
Altres 34.408 23.307

Diferències de canvi (net) 94.265 131.676
Marge ordinari 7.000.962 4.331.296
Altres productes d’explotació 96.461 126.101
Despeses de personal (1.793.046) (1.610.562)
Altres despeses generals d’administració (681.981) (636.980)
Amortització (277.511) (263.731)

Actiu material (231.399) (221.472)
Actiu intangible (46.112) (42.259)

Altres càrregues d’explotació (56.702) (74.453)
Marge d’explotació 4.288.183 1.871.671
Pèrdues per deteriorament d’actius (net) (553.840) (498.884)

Actius financers disponibles per a la venda (1.134) (927)
Inversions creditícies (533.490) (493.403)
Actius no corrents en venda 77 139
Participacions (12.153) 118
Actiu material (7.140) (4.811)

Dotacions a provisions (net) (221.011) (138.089)
Altres guanys 67.823 864.242

Guanys per venda d’actiu material 7.576 17.538
Guanys per venda de participacions 39.342 828.418
Altres conceptes 20.905 18.286

Altres pèrdues (35.823) (55.446)
Pèrdues per venda d’actiu material (112) (553)
Pèrdues per venda de participacions 0 (27)
Altres conceptes (35.711) (54.866)

Resultat abans d’impostos 3.545.332 2.043.494
Impost sobre beneficis (162.851) (248.393)
Resultat de l’activitat ordinària 3.382.481 1.795.101
Resultat d’operacions interrompudes (net) 0 0
Resultat de l’exercici 3.382.481 1.795.101

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Comptes de pèrdues i guanys
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”
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2007 2006 (*)

Ingressos nets reconeguts directament en el patrimoni net (48.074) 41.960
Actius financers disponibles per a la venda (42.393) 41.722

Guanys/Pèrdues per valoració 40.803 95.011
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (68.421) (23.050)
Impost sobre beneficis (14.775) (30.239)

D’altres passius financers a valor raonable 0 0
Cobertures dels fluxos d’efectiu (5.545) 238

Guanys/Pèrdues per valoració (4.005) (2.674)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (2.644) 2.092
Impost sobre beneficis 1.104 820

Cobertures d’inversions netes en negocis en l’estranger 0 0
Diferències de canvi (136) 0

Guanys/Pèrdues per valoració (194) 0
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 0
Impost sobre beneficis 58 0

Actius no corrents en venda 0 0
Resultat de l’exercici 3.382.481 1.795.101

Resultat publicat 3.382.481 1.795.101
Ajustos per canvis de criteri comptable 0 0
Ajustos per errors 0 0

Ingressos i despeses totals de l’exercici 3.334.407 1.837.061

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Estats de canvis en el patrimoni net
(Estat d’Ingressos i Despeses reconegudes)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”
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2007 2006 (*)

1. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
Resultat de l’exercici 3.382.481 1.795.101

Ajustos al resultat: 1.168.407 303.721
Amortització d’actius materials (+) 231.399 221.472
Amortització d’actius intangibles (+) 46.112 42.259
Pèrdues per deteriorament d’actius (net) (+/–) 553.840 498.884
Dotacions a provisions (net) (+/–) 221.011 138.089
Guanys/Pèrdues per venda d’actiu material (–/+) (7.464) (16.985)
Guanys/Pèrdues per venda de participacions (–/+) (39.342) (828.391)
Impostos (–/+) 162.851 248.393

Resultat ajustat 4.550.888 2.098.822
Augment/Disminució neta en els actius d’explotació 34.693.696 36.469.250

Cartera de negociació 1.489.114 352.692
Valors representatius de deute 1.293.760 346.398
Altres instruments de capital 47.133 12.047
Derivats de negociació 148.221 (5.753)

Altres actius financers a a valor raonable amb canvis
en pèrdues i guanys 0 0
Actius financers disponibles per a la venda (1.098.981) (338.089)

Valors representatius de deute (575.305) (148.029)
Altres instruments de capital (523.676) (190.060)

Inversions creditícies 33.898.482 36.037.486
Dipòsits en entitats de crèdit 10.776.366 7.019.181
Operacions del mercat monetari a través d’entitats
de contrapartida 0 (50.140)
Crèdit a la clientela 24.636.005 30.776.615
Valors representatius de deute (504.744) (1.589.723)
Altres actius financers (1.009.145) (118.447)

Altres actius d’explotació 405.081 417.161
Augment/Disminució neta en els passius d’explotació 23.191.229 21.515.525

Cartera de negociació (284.088) 191.444
Derivats de negociació 163.925 30.091
Posicions curtes de valors (448.013) 161.353

Altres passius financers a valor raonable amb canvis
en pèrdues i guanys 0 0
Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net 0 0
Passius financers a cost amortitzat 21.498.299 21.143.801

Dipòsits de bancs centrals 34.135 0
Dipòsits d’entitats de crèdit 1.992.211 1.476.649
Dipòsits de la clientela 15.124.665 17.191.141
Dèbits representats per valors negociables 4.422.937 3.039.997
Altres passius financers (75.649) (563.986)

Altres passius d’explotació 1.977.018 180.280
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació (1) (6.951.579) (12.854.903)

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Estats de fluxos d’efectiu (1 de 2)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”



El Grup ”la Caixa”: Comptes anuals

Informe anual ”la Caixa” 2007 149

2007 2006 (*)

2. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió
Inversions (–): (3.950.390) (573.076)

Entitats del grup, multigrup i associades 3.279.325 161.850
Actius materials 611.075 366.644
Actius intangibles 59.990 44.582

Desinversions (+): 3.849.861 979.048
Entitats del grup, multigrup i associades 3.831.908 934.029
Actius materials 17.953 45.019

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (2) (100.529) 405.972
3. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament

Emissió/amortització de passius subordinats (+/–) (8.207) (8.701)
Emissió/amortització d’altres passius a llarg termini (+/–) 7.050.160 14.704.807

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats de finançament (3) 7.041.953 14.696.106
4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi

en l’efectiu o equivalents (4) (1.608) (935)
5. Augment/disminució neta de l’efectiu o equivalents (1+2+3+4) (11.763) 2.246.240

Efectiu o equivalents al principi de l’exercici 3.922.971 1.676.731
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 3.911.208 3.922.971

(*) Es presenta únicament i exclusiva a efectes comparatius.

Estats de fluxos d’efectiu (2 de 2)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2007 i 2006, en milers d’euros
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ”LA CAIXA”
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Annex 2. Societats dependents integrades en el Grup ”la Caixa”

DENOMINACIÓ SOCIAL
I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVES RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

AgenCaixa, SA (#)

Agència d’assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

0,00 100,00 601 2.725 437 –

Aris Rosen, SAU
Serveis

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 15 (4) 124 14

Arrendament
Immobiliari
Assequible, SLU (*)

Immobiliària

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

0,00 100,00 18.475 (144) 125 –

Arrendament
Immobiliari
Assequible II, SLU (*)

Arrendament de vivendes
de protecció oficial

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 49.003 (3.375) (2.204) 43.273

CaiFor, SA (#)

Societat de cartera/
Assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

50,00 100,00 256.267 52.059 114.380 152.295

Caixa de Barcelona
Seguros de Vida, SA
de Seguros y Reaseguros
Assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

100,00 100,00 521.481 113.604 1.526.972 668.794

Caixa Capital Desarrollo,
SCR de Régimen
Simplificado, SA (#)

Societat capital risc

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 400.000 80.011 86.081 479.569

Caixa Capital Pyme
Innovación, SCR
de Régimen
Simplificado, SA
Societat gestió
capital risc

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

80,65 80,65 12.400 (41) (1.337) 9.842

Caixa Capital Risc,
SGECR, SA
Societat gestió
capital risc

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

99,99 100,00 1.000 5.267 2.490 6.268

Caixa Capital Semilla,
SCR de Régimen
Simplificado, SA
Societat gestió
capital risc

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 12.000 (115) (534) 11.962

CaixaCorp, SA
Tinença d’accions

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 361 229 383 361

Caixa Finance BV
Financera

Prins
Bernhardplein 200
1097 JB
Amsterdam
Holanda

100,00 100,00 18 3.469 (234) 2.000

Caixa Inversiones 1,
SICAV, SA (C)
Adquisició, tinença
i venda de valors mobiliaris

María
de Molina, 6
28006 Madrid

15,90 16,10 34.428 2.550 1.330 2.757

Caixa Preference, SAU
Financera

Av. Diagonal
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 60 2.280 536 2.688
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DENOMINACIÓ SOCIAL
I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVES RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

CaixaRenting, SA (#)

Arrendament de vehicles
i maquinària

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 601 6.175 5.138 52.000

Catalunya de Valores
SGPS, UL (#)

Societat de cartera

Rua Júlio Dinis,
891 4t
4050-327 Porto
Portugal

100,00 100,00 2.211 442 224.949 2.654

Cegipro, SAS (#)

Immobiliària

20, rue
d’Armenonville
92200
Neuilly-sur-Seine
París França

0,00 100,00 38.000 590 6.846 –

Corporación
Hipotecaria Mutual,
EFC, SA
Crèdit hipotecari

Bruc, 72-74
08009 Barcelona

100,00 100,00 3.005 1.432 89 4.138

Crisegen
Inversiones, SL (#)

Tenidora d’accions

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 132.779 23.951 100.534 875.602

Criteria
CaixaCorp, SA (C)

Holding de Participacions.
Serveis de consultoria
i administració

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

78,03 78,03 3.362.890 9.310.834 1.218.411 6.822.990

e-la Caixa 1, SA
Call Center i assessorament
clients (Internet)

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 13.670 1.214 298 14.903

EuroCaixa 1,
SICAV, SA (C)

Adquisició, tinença
i venda de valors mobiliaris

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

61,52 61,52 60.100 19.647 10.053 4.455

FinanciaCaixa 2,
EFC, SA
Financera

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

99,67 100,00 1.803 174 41 1.977

Finconsum, EFC, SA (#)

Finançament al consum

Gran Via Carles III,
87, baixos 1r. B
08028 Barcelona

100,00 100,00 50.733 4.114 (9.286) 86.219

Foment Immobiliari
Assequible, SAU (*)

Promoció de vivendes
de protecció oficial

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 40.000 (3.049) (1.628) 39.812

GDS-Correduría
de Seguros, SL (#)

Corredoria d’assegurances

Av. Diagonal, 427
bis-429 1a. pl.
08036 Barcelona

67,00 67,00 30 (28) 4.009 241

GDS-CUSA, SA
Serveis

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 1.803 526 1.660 2.923

GestiCaixa, SGFT, SA (#)

Gestora de Fons
de Titulització

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

91,00 100,00 1.502 300 1.750 2.630
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DENOMINACIÓ SOCIAL
I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVES RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

Grand Península
Desarrollos Urbanísticos
Tarraconenses, SL (#)

Activitats immobiliàries
per compte de tercers

Aribau, 192-198
1a. planta
08036 Barcelona

0,00 100,00 21.115 (517) (272) –

Hodefi, SAS (#)

Societat de cartera

20, rue
d’Armenonville
92200
Neuilly-sur-Seine
París França

0,00 100,00 252.699 5.061 2.817 –

Holret, SAU (#)

Serveis Immobiliaris

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 221.935 47.049 103.399 267.898

Hotel Caribe
Resort, SL (#)

Explotació hotelera

Rambla
del Parc, s/n
43840 Salou
Tarragona

60,00 60,00 17.936 (284) 617 11.016

Iniciativa Emprendedor
XXI, SA
Foment d’iniciatives
relacionades amb
l’emprenedoria i la innovació

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 10.000 (298) (242) 9.541

InverCaixa Gestión,
SGIIC, SA (#)

Gestora d’Institucions
d’Inversió Col·lectiva

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 18.751 8.573 8.829 27.365

Inversiones
Autopistas, SL (#)

Societat de cartera

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

50,10 50,10 100.000 76.836 25.641 524.070

Inversiones Inmobiliarias
Oasis Resort, SL
Serveis

Av. Del Mar, s/n
(Urbanització
Costa Teguise)
35009
Teguise-Lanzarote

60,00 60,00 8.356 13.948 781 13.540

Inversiones Inmobiliarias
Teguise Resort, SL
Serveis

Av. Del Jablillo, 1
(Hotel Teguise
Playa)
(Urbanització
Costa Teguise)
35009
Teguise-Lanzarote

60,00 60,00 7.898 13.510 631 13.027

Invervida Consulting,
SL (#)

Tenidora d’accions

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

0,00 100,00 2.905 581 4.254 –

MediCaixa, SA
Serveis financers

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 120 24 – 144

MicroBank
de la Caixa, SA
Finançament
de microcrèdits

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 50.995 15.419 61.017 71.800

Negocio de Finanzas
e Inversiones I, SL (#)

Serveis

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 220.003 331.133 59.408 561.756

Port Aventura, SA (#)

Explotació
parc temàtic

Avinguda Pere
Molas, km 2
43480 Vila-Seca
Tarragona

74,99 97,12 171.424 4.247 14.856 149.210

PromoCaixa, SA
Comercialització
de productes

Av. Carles III, 105
1a. pl.
08028 Barcelona

99,99 100,00 60 3.216 3.232 4.058
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DENOMINACIÓ SOCIAL
I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVES RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

Recouvrements
Dulud, SA (#)

Financera

20, rue
d’Armenonville
92200
Neuilly-sur-Seine
París França

0,00 100,00 3.272 (792) (1.080) –

RentCaixa, SA de
Seguros y Reaseguros
Assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

100,00 100,00 60.102 5.230 (89) 65.002

SCI Caixa Dulud (#)

Gestió immobles

20, rue
d’Armenonville
92200
Neuilly-sur-Seine
París França

0,00 100,00 15.652 – 22.508 –

SegurCaixa, SA de
Seguros y Reaseguros (#)

Assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

0,00 100,00 9.100 29.914 25.963 –

Serveis Informàtics
”la Caixa”, SA
Prestació de serveis
informàtics

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

100,00 100,00 84.140 1.332 3.882 87.187

Servihabitat XXI, SAU
Serveis immobiliaris

Aribau, 192
08036 Barcelona

100,00 100,00 16.300 15.962 (3.627) 28.470

Serviticket, SA
Venda d’entrades

Gran Via de les
Corts Catalanes,
130-136
08038 Barcelona

0,00 100,00 2.300 (173) 16 –

Sodemi, SAS (#)

Promoció i arrendament
immobiliari

20, rue
d’Armenonville
92200
Neuilly-sur-Seine
París França

0,00 100,00 2.300 (173) 16 –

Suministros Urbanos y
Mantenimientos, SA
Gestió d’obres
i manteniment

Gran Via Carles
III, 85 bis
08028 Barcelona

51,00 100,00 1.803 1.871 1.309 1.997

Tenedora
de Vehículos, SA (#)

Renting

Edifici Estació de
Renfe Local
núm. 3 p.
08256 Rajadell
Barcelona

0,00 65,00 600 545 585 –

Trade Caixa I, SA
Adquisició, tinença
i venda de valors mobiliaris

Av. Diagonal,
621-629
08028 Barcelona

100,00 100,00 5.000 1.878 (321) 6.591

Valoraciones
y Tasaciones
Hipotecarias, SA
Financera

Av. Diagonal, 427
bis 429 1a. planta
08036 Barcelona

100,00 100,00 301 467 404 1.139

VidaCaixa, SA de
Seguros y Reaseguros (#)

Assegurances

Torres Cerdà.
General
Almirante, 2-6
08014 Barcelona

20,00 100,00 252.971 55.975 134.535 56.094

(1) Inclou les participacions a través de ”la Caixa” i de Criteria CaixaCorp, SA, de la qual ”la Caixa” ostenta el 78,03%.
(C) Societats que cotitzen a borsa. Dades públiques sobre capital i reserves a 30-06-07; resultats a 30-09-07. En el cas de Criteria CaixaCorp, SA

les dades de capital social i reserves inclouen l’impacte de l’OPS.
(#) Participacions a través del Grup Criteria CaixaCorp, SA.
(*) Participacions assignades a l’Obra Social.
Nota: La informació de les societats que no cotitzen a borsa correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de
redactar aquesta Memòria.
Les dades de capital desemborsat, reserves i resultats s’han homogeneïtzat per a la consolidació en el Grup ”la Caixa” d’acord amb les NIIF
(Normes Internacionals d’Informació Financera).
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DENOMINACIÓ SOCIAL
I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

Hisusa, Holding
de Infraestructuras
y Serv. Urbanos, SA (#)

Societat de cartera

Torre Agbar.
Av. Diagonal, 211
08018 Barcelona

49,00 49,00 213.373 535.759 55.596 449.216

Repinves, SA (#)

Societat de cartera

Av. Diagonal,
621-629 Torre II
5a. pl.
08028 Barcelona

67,60 67,60 61.304 838.661 53.966 643.541

Sociedad General
de Aguas de Barcelona,
SA (C) (2) (#)

Distribució d’aigües
i serveis urbans

Torre Agbar.
Av. Diagonal, 211
08018 Barcelona

1,74 27,67 149.642 1.488.237 152.987 72.182

(1) Inclou les participacions a través de ”la Caixa” i de Criteria CaixaCorp, SA, de la qual ”la Caixa” ostenta el 78,03%.
(2) El dividend meritat en l’exercici 2007 per la participació total ha estat de 16.998 milers d’euros.
(#) Participacions a través del Grup Criteria CaixaCorp.
Nota: La informació de les societats que no cotitzen a borsa correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de
redactar aquesta Memòria.
Les dades de capital desemborsat, reserves i resultats s’han homogeneïtzat per a la consolidació en el Grup ”la Caixa” d’acord amb les NIIF
(Normes Internacionals d’Informació Financera).

Annex 3. Negocis conjunts del Grup ”la Caixa” (societats multigrup)
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DENOMINACIÓ
SOCIAL I ACTIVITAT

DOMICILI

% PARTICIPACIÓ (Milers d’euros)

DIRECTA (1) TOTAL
CAPITAL
SOCIAL

RESERVES RESULTATS
COST DE LA

PARTICIPACIÓ
DIRECTA (NET)

DIVIDENDS
MERITATS EN

L’EXERCICI
PER A LA

PARTICIPACIÓ
TOTAL

Abertis
Infraestructuras,
SA (C) (#)

Gestió
d’Infraestructures
de transport
i comunicacions

Av. del Parc
Logístic, 12-20
08040 Barcelona

16,74 21,12 1.824.025 1.276.207 558.525 2.034.023 68.020

Banco BPI, SA (C) (#)

Banca

Rua Tenente
Valadim, 284
4100
476 Porto
Portugal

15,00 25,02 760.000 490.484 249.428 692.630 30.430

Boursorama, SA (C) (#)

Banca

18, Quai du Point
du Jour
92659
Boulogne-
Billancourt
França

0,00 20,44 34.563 290.574 35.600 – –

Edicions 62, SA
Edició de llibres

Peu de la Creu, 4
08001 Barcelona

30,00 30,00 15.769 (864) (1.775) 8.133 388

Gas Natural,
SDG, SA (C) (#)

Distribució de gas

Plaça del Gas, 1
08003 Barcelona

33,06 35,53 447.776 4.713.871 726.105 1.481.659 165.441

Inforsistem, SA
Serveis de
reproducció
i impressió digital

Primer de Maig,
50-52
08908
L’Hospitalet
de Llobregat
Barcelona

28,42 28,42 352 2.273 858 1.634 63

Telefónica
Factoring, SA
Factoring

Zurbano, 76 pl. 8
28010
Madrid

20,00 20,00 5.109 1.796 2.722 2.599 502

Telefónica Factoring
do Brasil, LTDA
Factoring

Av. Paulista,
1106 -13º andar
CEP 01310
100 Bela Vista-
São Paulo SP
Brasil

20,00 20,00 1.926 363 3.407 2.312 469

(1) Inclou les participacions a través de ”la Caixa” i de Criteria CaixaCorp, SA, de la qual ”la Caixa” ostenta el 78,03%.
(C) Societats que cotitzen a borsa. Dades públiques sobre capital i reserves a 30-06-07; resultats a 30-09-07.
(#) Participacions a través del Grup Criteria CaixaCorp, SA.
Nota: La informació de les societats que no cotitzen a borsa correspon a les últimes dades disponibles (reals o estimades) en el moment de
redactar aquesta Memòria.
Les dades de capital desemborsat, reserves i resultats s’han homogeneïtzat per a la consolidació en el Grup ”la Caixa” d’acord amb les NIIF
(Normes Internacionals d’Informació Financera).

Annex 4. Societats associades del Grup ”la Caixa”
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Annex 5. Deduccions de l’Impost sobre Societats per reinversió de beneficis

Rendes acollides a la deducció prevista a l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats:

L’import obtingut en les transmissions dels elements patrimonials que han generat en l’exercici 2006 167.268
i 177.697 milers d’euros de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris a ”la Caixa” i a les societats del
perímetre de consolidació fiscal del Grup ”la Caixa”, respectivament, s’ha reinvertit en el període comprès entre
l’any anterior a la data de transmissió i el final del mateix exercici de la transmissió.

Les reinversions s’efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior al 5%, i en immo-
bilitzat material i immaterial.

(Milers d’euros)
EXERCICI

”LA CAIXA” «GRUP FISCAL»

RENDA ACOLLIDA RENDA APLICADA DEDUCCIÓ RENDA ACOLLIDA RENDA APLICADA DEDUCCIÓ

2001 i anteriors 410.448 410.448 69.776 561.374 561.374 95.434
2002 15.267 15.267 2.595 31.503 31.503 5.355
2003 19.779 19.779 3.956 75.070 75.070 15.014
2004 8.820 8.820 1.764 27.495 27.495 5.499
2005 305.675 305.675 61.135 416.220 416.220 83.244
2006 836.363 836.341 167.268 2.538.347 888.485 177.697
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Annex 6. Empreses que consoliden fiscalment

La composició del Grup consolidat de ”la Caixa” per a la tributació en l’Impost sobre Societats de l’exercici
2007 és la següent:

Aris Rosen, SAU

Caixa Barcelona Seguros Vida, SA de Seguros y Reaseguros

Caixa Capital Desarrollo, SCR de Régimen Simplificado, SA

Caixa Capital Pyme Innovación, SCR de Régimen Simplificado, SA

Caixa Capital Risc, SGECR, SA

Caixa Capital Semilla, SCR de Régimen Simplificado, SA

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (entitat dominant)

Caixa Preference, SAU

CaixaCorp, SA

CaixaRenting, SA

Criteria CaixaCorp, SA

e-la Caixa 1, SA

FinanciaCaixa 2, EFC, SA

GDS - Cusa, SA

GestiCaixa, SGFT, SA

Grand Península Desarrollos Urbanísticos Tarraconenses, SL

Holret, SAU

Iniciativa Emprendedor XXI, SA

InverCaixa Gestión, SGIIC, SA

MediCaixa, SA

MicroBank de ”la Caixa”, SA

Negocio de Finanzas e Inversiones I, SL

Port Aventura, SA

PromoCaixa, SA

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros

Serveis Informàtics ”la Caixa”, SA

Servihabitat XXI, SAU

Serviticket, SA

Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA

Trade Caixa I, SA

Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, SA

Nota: També formen part del grup de societats que consoliden fiscalment 69 empreses que en la actualitat no tenen activitat.
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Informe de gestió del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007

A continuació es presenten les dades i fets més rellevants de l’exercici 2007, 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 comptes anuals del Grup ”la Caixa” de
l’exercici 2007, als quals aquest Informe de Gestió complementa, han estat elaborats segons les Normes Inter-
nacionals d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE).

”la Caixa” és la primera caixa d’estalvis europea i la tercera entitat de crèdit espanyola. Pel seu model de negoci
bancari, ocupa una posició de referència en el mercat minorista espanyol. ”la Caixa” és també l’entitat dominant
d’un holding cotitzat que encapçala Criteria CaixaCorp, SA (abans anomenada Caixa Holding, SAU i en endavant
Criteria CaixaCorp), societat que gestiona i controla la pràctica totalitat de la seva cartera de participacions.

El 2007 ha iniciat la seva implementació el nou Pla Estratègic per al període 2007-2010, que dóna continuïtat
a les grans directrius estratègiques que ja eren vigents, a la recerca d’un creixement rendible, eficient i solvent,
però també sostenible. Alhora és un Pla innovador que incorpora noves orientacions procedents d’un mercat
global i en contínua evolució. L’Obra Social ha encetat un nou Pla Estratègic que reforça el compromís social
del Grup ”la Caixa” amb una major aportació de recursos econòmics i la incorporació de nous programes que
responen a la demanda social.

Entorn econòmic

L’exercici 2007 es presentava, d’entrada, amb notables incerteses. Preocupava especialment l’abast de l’alen-
timent immobiliari dels Estats Units i el seu impacte sobre l’economia mundial. En canvi, s’esperava que els
emergents, amb la Xina al capdavant, jugarien un paper important de contrapès, rol en el qual els acompanyaria
Europa. El petroli continuava essent un risc a tenir en compte. A Espanya, la principal font de preocupació era
l’evolució del sector immobiliari. Un any després l’evolució macroeconòmica no s’ha allunyat extraordinàriament
d’aquest guió, tot i que la pitjor crisi financera registrada des de 2000, la de les hipoteques subprime als Estats
Units, ha esdevingut un element que tindrà conseqüències més enllà d’aquest 2007.

Així, l’any 2007 el creixement econòmic mundial ha estat al voltant del 5%, una xifra lleugerament inferior a la
que es va registrar durant 2006. L’economia mundial perllonga, per tant, l’expansió més dinàmica des dels anys
setanta. En línia amb el que s’esperava, la frenada dels Estats Units, que va créixer de l’ordre d’un 2%, va ser
compensada en part per la contribució d’Europa –la zona del euro va assolir un creixement al voltant del 2,5%–
però especialment pels emergents, amb les economies asiàtiques en ritmes d’avenç del producte interior brut
(PIB) del 10% i Amèrica Llatina creixent un 5%.

Pel que fa a l’economia espanyola, tot i que en el seu conjunt el creixement s’estima en el 3,8%, pràcticament
igual al 3,9% de 2006, el primer trimestre i la resta de l’any 2007 van ser sensiblement diferents. En el primer
trimestre l’activitat fins i tot es va accelerar, però a partir d’aleshores la trajectòria cap a la desacceleració va
ser més clara. La demanda interna va continuar exercint el paper de puntal del creixement, a l’empara d’una
elevada generació d’ocupació. La gran preocupació, la d’una moderació excessiva de la construcció, no es va
materialitzar, ja que la inversió en construcció, tot i frenar-se, encara va créixer per sobre del 4%. En el mateix
sentit, l’aterratge suau dels preus de l’habitatge, iniciat a principis de 2005, va prosseguir durant l’exercici sense
revestir una intensitat alarmant.

El bon ritme d’activitat mundial no va comportar excessives tensions en preus durant gran part de l’any, però
en el tram final la combinació alcista de gran part de les matèries primeres –amb el protagonisme destacat dels
màxims històrics del petroli– va tensar la inflació. Així, en la majoria d’economies industrialitzades, el creixement
dels preus va bascular de la zona del 2%-2,5% dels primers tres trimestres de 2007 fins a situar-se en la zona del
3%-3,5% en el quart trimestre. A Espanya, les tensions inflacionistes de finals d’exercici van ser més intenses,
assolint taxes del 4%.
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Amb aquesta situació econòmica, els moviments de tipus dels bancs centrals fins a l’esclat de la crisi de les hipote-
ques subprime van estar presidits per la continuïtat de les directrius de política monetària de mitjans de 2006: man-
teniment en el cas de la Reserva Federal en el 5,25% i pujada esglaonada del Banc Central Europeu, des del 3,5%
de gener al 4% de juliol. La crisi de les subprime, però, va canviar el guió, ja que el que inicialment era un problema
específic d’un segment del mercat hipotecari dels Estats Units insospitadament ha esdevingut font de turbulències
als mercats financers internacionals. L’enginyeria financera aplicada a aquests actius ha permès encapsular-los
amb d’altres de major qualitat, els quals obtenien el màxim rating creditici i dispersaven el risc a un nombre elevat
d’inversors. L’impagament d’aquests productes ha generat una desconfiança generalitzada als mercats financers,
la qual ha afectat la liquiditat dels mateixos i ha incidit en la solvència d’algunes entitats internacionals.

Com a conseqüència, en una situació de forta volatilitat de les borses, tendència a la fugida cap a actius de
refugi (com el deute públic i, en aquesta ocasió, les borses emergents) i un augment notable de l’aversió al risc,
garantir la liquiditat del sistema ha esdevingut la principal preocupació dels banquers centrals. Així s’entén, per
exemple, que la Reserva Federal hagi fet tres moviments a la baixa del tipus de referència des de l’agost, situant-
lo en el 4,25%. El BCE, al seu torn, va modificar el biaix alcista de la seva política monetària i va mantenir el tipus
d’intervenció sense canvis (4% al desembre).

L’evolució dels mercats financers ha estat també presidida per la crisi de les hipoteques subprime. Fora d’una
correcció puntual al febrer, els principals mercats de valors mostraven guanys entre principis de 2007 i finals
de juliol. En el cas de l’IBEX 35 aquesta pujada era de l’ordre del 6%. Durant el primer moment, entre finals
de juliol i mitjans de setembre, el selectiu espanyol va perdre 10 punts per, posteriorment, en un recorregut sot-
mès a notable volatilitat, tancar un 7% per sobre de l’inici d’exercici. Pel que fa als mercats de renda fixa, la crisi
financera va posar fi a la tendència alcista de la rendibilitat del bons experimentada des de principis de 2007, actius
que van desfer en part el camí, acabant l’any, en el cas de les obligacions a 10 anys del mercat secundari espanyol,
en nivells propers al 4%. Finalment, i pel que es refereix als mercats de canvis, cal destacar l’afebliment del dòlar
respecte a l’euro, que va dur a la moneda única a anotar nous màxims històrics respecte al bitllet verd.

Evolució de l’activitat

En aquest entorn econòmic de desacceleració de l’activitat immobiliària, tensions als mercats financers i gran
competència bancària, el Grup ”la Caixa” ha assolit, un any més, un fort i sostingut creixement del volum de
negoci i dels resultats, amb importants millores de l’eficiència, de la liquiditat i dels nivells de solvència, seguint
les línies del Pla Estratègic 2007-2010.

El balanç de situació ha enregistrat un augment del 18,8% i assoleix els 248.496 milions d’euros. El volum de
negoci, definit com la suma de crèdits i recursos de clients gestionats, ha ascendit a 385.639 milions d’euros,
que representa un increment durant l’any del 14,3%. La progressió, tot i que és significativa, suposa una de-
sacceleració del ritme de creixement respecte del de l’exercici anterior, que va créixer un 19%, i és comparable
amb la tendència que enregistra el sector d’entitats de crèdit a Espanya. L’equilibrat creixement de les masses de
balanç ha permès augmentar els elevats nivells de liquiditat del Grup, fins a assolir els 25.146 milions d’euros,
un 10,1% dels actius totals.

Pel que fa a l’evolució dels recursos de clients gestionats, a 31 de desembre, ascendien a 223.850 milions
d’euros, un 13,3% més que al final de 2006. Aquesta magnitud està integrada pels recursos que figuren en
el balanç en els capítols «Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys», «Passius
financers a cost amortitzat» (epígrafs «Dipòsits de la clientela», «Dèbits representats per valors negocia-
bles» i «Passius subordinats»), «Passius per contractes d’assegurança» i «Capital amb naturalesa de passiu
financer». A més a més s’hi agreguen, com a d’altres recursos de tercers gestionats pel Grup –nets de les
duplicitats que provoca la seva agregació als recursos de balanç–, els patrimonis dels fons d’inversió i dels
fons de pensions.

Els recursos registrats en el balanç han crescut un 17,9%, la qual cosa ha permès un adequat finançament de
l’activitat creditícia i una gestió eficaç de la liquiditat, que és un objectiu estratègic de ”la Caixa”. Els trets més
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rellevants de l’any han estat la forta expansió dels dipòsits a termini i l’augment dels emprèstits, tant dels dirigits
al mercat minorista com institucional, en línia amb l’estratègia de l’Entitat de diversificació de mercats, productes
i venciments. El saldo viu d’emprèstits ha augmentat en 11.014 milions d’euros, un 30,9%. Per productes, les
cèdules hipotecàries han crescut 5.588 milions, els bons 2.962 milions i els pagarés 2.568 milions, emesos al
llarg dels set primers mesos de l’any. Destaca la primera emissió de bons extensibles, de 2.800 milions de dòlars
en el mercat americà, que ha estat subscrita per firmes d’inversió dels Estats Units. En la segona meitat de l’any,
l’enduriment de les condicions de finançament en els mercats a l’engròs de capitals i en el mercat interbancari
han propiciat una forta expansió de l’estalvi a termini, que ha crescut prop d’un 25%.

Els passius per contractes d’assegurança han crescut un 38,4% pel fet de la integració global de VidaCaixa, SA
de Seguros y Reaseguros per la compra del 100% de CaiFor (100% dels saldos el 2007, enfront del 60% el
2006). Quant a la resta de recursos fora de balanç, els fons de pensions han crescut un 10,7% i els fons d’in-
versió s’han reduït un 2,5%.

L’epígraf del balanç «Crèdit a la clientela» registra un saldo net de 158.642 milions d’euros, amb una variació
anual del 15,6%. Per a la determinació del volum de negoci, aquest import s’ha ajustat amb els crèdits titulitzats
que no figuren a l’actiu i d’altres finançaments intragrup que s’estimen significatius, en especial amb els sectors
assegurador, immobiliari i d’oci, la qual cosa té un efecte positiu de 3.147 milions. Així, la inversió creditícia assoleix
els 161.789 milions d’euros i el creixement anual és de 22.024 milions d’euros, un 15,8% més que el 2006. Els
préstecs amb garantia hipotecària, amb una variació durant l’any del 13,9%, han cedit protagonisme a la resta de
modalitats creditícies que han crescut al voltant del 20%, amb una especial atenció al segment empresarial.

L’alentiment econòmic i uns tipus d’interès més elevats han comportat que els crèdits dubtosos augmentin un
92,7%. Això no obstant, la taxa de morositat s’ha mantingut en un nivell reduït del 0,55% (0,33%, un any
abans). L’augment de la morositat tanca un cicle de reduccions continuades que va assolir un nivell històric al
final de 2006. Paral·lelament, la taxa de cobertura dels actius dubtosos amb fons de provisió ha passat del 444%
al 281%. Si es consideren les garanties hipotecàries, la taxa de cobertura s’eleva al 336%.

Pel que fa a la gestió de la cartera de participades, l’operació més rellevant ha estat l’oferta pública de subs-
cripció d’accions (OPS) de Criteria CaixaCorp i la consegüent admissió a negociació oficial de les accions de la
societat en les borses espanyoles. Amb l’operació, el Grup ”la Caixa” reforça els recursos propis, obté el contrast
de mercat i aconsegueix més transparència en la gestió.

L’ampliació de capital, després de l’exercici parcial de l’opció de subscripció (green-shoe) per les entitats coordi-
nadores globals, ha generat un augment dels recursos propis del Grup ”la Caixa”, de 3.848 milions d’euros, i
una nova estructura de propietat del capital social de Criteria CaixaCorp que, a 31 de desembre, es distribueix de
la manera següent: ”la Caixa” té una participació del 78,03% (100%, a finals de 2006) mentre que el 21,97%
restant és en mans dels més de 360.000 nous accionistes que en van subscriure accions. Els recursos obtinguts
amb l’ampliació de capital s’han aplicat a reduir l’endeutament de la societat i milloren de manera significativa
la solvència del Grup ”la Caixa”.

Com a pas previ a l’OPS, el Grup ”la Caixa” va reorganitzar el perímetre de participades amb l’objectiu d’aglu-
tinar en l’òrbita de Criteria CaixaCorp aquelles participacions que, en mans de ”la Caixa”, eren afins a la seva
estratègia. En paral·lel, Criteria CaixaCorp va cedir a ”la Caixa”, entre d’altres, les societats dedicades a la gestió
multicanal i el Banc d’Europa, SA, que ha passat a anomenar-se MicroBank de la Caixa, SA, l’objecte social del
qual és la concessió de microcrèdits.

En qualsevol cas, aquests moviments de la cartera no van suposar cap canvi en els percentatges de participació
que mantenia el Grup ”la Caixa” en les societats, i no han afectat el seu compte de resultats.

A continuació es relacionen els canvis més significatius en la cartera de participacions del Grup ”la Caixa”, que
ha materialitzat Criteria CaixaCorp com a vehicle inversor del Grup i executor de l’expansió internacional a través
de la presa de participacions en els sectors bancari i financer. En alguns casos, les actuacions han suposat desin-
versions selectives en funció de les oportunitats de mercat.
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En l’àmbit de la cartera d’accions disponibles per a la venda, s’ha produït la venda de la totalitat de la participa-
ció en el capital de Suez, SA (1,05%); Atlantia, SpA, abans Autostrade, SpA, (2,01%), Caprabo, SA (20%, amb
recompra posterior del 9%) i Grup Occidental Hoteles (30,4%). D’entre les inversions, cal destacar l’entrada
en l’accionariat de The Bank of East Asia, Ltd, que és el banc local independent més gran de Hong Kong, amb
una participació del 8,89% del capital, i l’ampliació de la participació a Telefónica, SA (que passa del 5,08%
al 5,48%). La relació amb The Bank of East Asia, Ltd s’ha potenciat amb un acord estratègic de col·laboració
pel qual els clients del Grup ”la Caixa” gaudiran de la gamma de serveis financers que el banc asiàtic ofereix a
través de la seva xarxa d’oficines a la Xina i Hong Kong. En paral·lel, el Grup donarà suport als clients del banc
per explorar oportunitats i desenvolupar el seu negoci a Espanya.

Quant a la cartera de participacions en empreses associades i multigrup, el Grup ”la Caixa” ha augmentat la
seva participació en el capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (AGBAR) en un 4,21%,
participació que va adquirir a Torreal, SA. A 31 de desembre de 2007, la participació era del 27,67%.

El 27 de desembre, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar l’oferta pública d’adqui-
sició sobre el 100% del capital d’AGBAR, presentada per les societats Criteria CaixaCorp; Hisusa, Holding
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA; Suez Environnement, SA, i Suez Environnement España, SLU, la
participació conjunta de les quals era en aquell moment del 56,46%. Criteria CaixaCorp i Suez Environnement
exerciran el control conjunt de la societat, com es posa de manifest en el comunicat de Criteria CaixaCorp a
la CNMV de Fet Rellevant de 21 de novembre de 2007. El resultat final de l’OPA, fet públic per la CNMV el
18 de gener de 2008, dóna als oferents el control del 90,01% del capital. La participació del Grup ”la Caixa”
queda fixada en el 44,11%.

També és rellevant l’augment de la participació a Abertis Infraestructuras, SA, d’un 0,79%, fins a situar-se en el
21,12%, al final de 2007.

Per últim, entre les participacions en societats dependents del Grup, destaca l’augment de la participació a
CaiFor, SA, des del 50% al 100%, per la compra al Grup Fortis. Com a conseqüència, la participació a Vida-
Caixa, SA de Seguros y Reaseguros ha passat del 60% al 100%. També ha augmentat del 40% al 100% la
participació a SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros. Els grups ”la Caixa” i Fortis mantenien des del 1992
una joint venture per a la comercialització exclusiva de productes d’assegurança al mercat espanyol.

A 31 de desembre de 2007, en un entorn de forta volatilitat de les borses, el valor de mercat de la cartera de
participades cotitzades en mans de Criteria CaixaCorp ascendeix a 21.918 milions d’euros amb unes plusvàlues
latents de 12.033 milions d’euros, 2.057 milions d’euros més que al final de l’exercici 2006.

Resultats

En l’exercici 2007, el resultat ordinari (en endavant, resultat recurrent) atribuït al Grup, després d’impostos i
minoritaris, s’ha elevat a 2.011 milions d’euros, amb un important augment del 33,5%. El 2006, el resultat
recurrent atribuït al Grup va ser de 1.505 milions d’euros.

Els resultats extraordinaris han ascendit a 477 milions d’euros i són significativament inferiors als de l’exercici
2006 que van ser de 1.520 milions d’euros.

Com a conseqüència, el benefici atribuït al Grup ”la Caixa”, després d’impostos i minoritaris, ha estat de 2.488
milions d’euros, un 17,8% menys que l’exercici anterior.

Un altre factor a considerar per a la correcta interpretació de l’evolució del compte de resultats és el canvi en el
perímetre de consolidació per la venda el 2006 dels grups Colonial i Crèdit Andorrà. Per facilitar la comparabilitat
dels comptes, quan l’aportació de les esmentades societats hagi estat rellevant, s’indicarà de manera expressa i
se’n corregirà l’impacte, tot indicant la variació enregistrada amb perímetres homogenis. El 2006, l’aportació dels
grups Colonial i Crèdit Andorrà als resultats del Grup ”la Caixa” va ser de 64 milions d’euros, nets d’impostos.
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El marge d’intermediació s’ha situat en 3.634 milions d’euros, un 28,8% més que l’any 2006, gràcies al creixe-
ment sostingut de l’activitat bancària, a l’adequada gestió dels marges i a la forta posició de liquiditat, tot i les
tensions que han dominat els mercats financers en la segona meitat de l’exercici.

Els dividends de la cartera de renda variable han aportat 286 milions d’euros, amb una lleugera disminució res-
pecte a l’exercici anterior com a conseqüència de vendes de cartera. El marge d’intermediació sense dividends
ha crescut un 32,8%. Sense l’aportació el 2006 del grup Crèdit Andorrà, el marge d’intermediació, exclosos els
dividends, augmenta un 34,9%.

Els resultats nets generats per les societats valorades pel mètode de la participació s’eleven a 693 milions d’eu-
ros, superiors en un 40,1% als de 2006. Així doncs, els ingressos totals de la cartera de participades –inclosos
els dividends– han estat de 979 milions d’euros, un 23,1% més. Aquesta positiva evolució dels resultats de les
participades i l’augment dels dividends han compensat l’impacte de l’important procés de desinversió efectuat
durant els anys 2006 i 2007.

Les comissions netes s’han situat en 1.257 milions d’euros, un 3,2% menys que l’any anterior pel fet que el 2006 van
incorporar les corresponents al grup Crèdit Andorrà. Si s’exclou aquest efecte, les comissions han crescut un 5,8%.

Pel que fa a l’activitat d’assegurances, el resultat recurrent i amb perímetres homogenis ha estat de 109 milions
d’euros, amb un increment del 36,5% respecte a l’any anterior. A més, en els exercicis 2007 i 2006, el compte
de resultats incorpora resultats extraordinaris, de diferent signe, per sanejaments efectuats que tenen l’origen
en operacions d’assegurança formalitzades en dècades anteriors en entorns de tipus d’interès més elevats. Així,
d’acord amb la interpretació conservadora que es va fer de les NIIF, en particular la IFRS 4 que té caràcter transito-
ri, el Grup ”la Caixa” ha efectuat «tests de suficiència de passius» dels contractes d’assegurança esmentats amb
l’objectiu de determinar la seva suficiència per fer front a les obligacions futures. El 2006, el resultat del test va
posar de manifest la necessitat d’efectuar una dotació extraordinària a les provisions matemàtiques per import
de 286 milions d’euros (200 milions, nets d’impostos). En canvi, el 2007, l’alça dels tipus d’interès ha permès una
disponibilitat extraordinària de 107 milions d’euros (75 milions, nets d’impostos), tot i la utilització d’una corba
de tipus d’interès de descompte més conservadora.

Els resultats d’operacions financeres i diferències de canvi ascendeixen a 508 milions d’euros, que inclouen
434 milions d’euros (360 milions, nets d’impostos) de resultats no recurrents per les plusvàlues generades en la
venda de participacions que ja s’han destacat en el capítol «Evolució de l’activitat» d’aquest Informe de Gestió.
La venda de la participació a Suez, SA ha aportat 279 milions d’euros (220 milions, nets d’impostos); a Atlantia,
SpA, 30 milions d’euros; a Caprabo, SA, 75 milions (65 milions, nets), i a Grup Occidental Hoteles, 50 milions
(45 milions, nets). El 2006, els resultats per aquest concepte es van elevar a 1.214 milions d’euros, que incloïen
1.053 milions d’euros (798 milions, nets d’impostos) de resultats no recurrents per les plusvàlues generades en
les vendes. Les més significatives van ser les de Banco de Sabadell, SA, que va aportar 929 milions d’euros (698
milions, nets d’impostos), i de Suez, SA, 76 milions (61 milions, nets d’impostos).

El marge ordinari ha ascendit a 6.308 milions d’euros, un 12,1% més que el 2006. Sense considerar els grups
Colonial i Crèdit Andorrà, el marge ordinari de l’activitat recurrent ha augmentat un 22,9% i se situa en 5.767
milions d’euros.

Els resultats nets per prestació de serveis no financers que realitzen, en especial, les societats dependents im-
mobiliàries i d’oci, deduïdes les seves despeses d’explotació, s’han reduït significativament pel fet que, el 2006,
incorporava els resultats del primer semestre d’Inmobiliaria Colonial, SA.

Les despeses d’explotació de l’activitat financera s’incrementen un 8,3% (10,7% amb perímetres homogenis) i
ascendeixen a 2.851 milions d’euros. El 2007 incorporen el cost de l’entrega d’accions de Criteria CaixaCorp a
la plantilla del Grup ”la Caixa”. Tot i el fort creixement de l’activitat comercial, amb augments rellevants de les
oficines i de la plantilla, la política de contenció i racionalització de les despeses unida a l’augment del marge
ordinari recurrent, han incrementat la productivitat del negoci financer. La ràtio d’eficiència recurrent i amb perí-
metres homogenis s’ha situat en el 42,9%, amb una millora de cinc punts en relació amb el 2006.
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Amb tot plegat, el marge d’explotació s’eleva a 3.469 milions d’euros, un 11,3% més que l’any 2006. En termes
d’activitat recurrent i perímetres homogenis, el creixement és del 37,4%.

Les pèrdues per deteriorament d’actius han estat de 582 milions d’euros, un 13,4% més que el 2006 si es
consideren les dotacions per insolvències recurrents. L’aplicació de criteris prudents i conservadors en la gestió
del risc ha implicat un major volum de dotacions específiques d’insolvències de crèdit (227 milions més que el
2006), mentre que la moderació del creixement del crèdit ha reduït les dotacions genèriques (136 milions menys
que el 2006).

El conjunt dels capítols «Dotacions a provisions», «Altres guanys» i «Altres pèrdues» mostra una pèrdua de 157
milions d’euros enfront d’un guany de 1.426 milions d’euros en l’exercici 2006. En aquestes línies, el 2007 s’in-
clouen dotacions extraordinàries de 71 milions d’euros (50 milions, nets d’impostos) pels compromisos adquirits
per ”la Caixa” en el marc del programa de prejubilacions i jubilacions parcials vigent pel període 2007-2009, i de
143 milions d’euros (100 milions, nets d’impostos) per cobrir riscs del negoci amb criteris d’elevada prudència.

El 2006 s’hi van incloure uns resultats positius de naturalesa no recurrent en concepte de plusvàlues per venda
de societats dependents del Grup de 1.891 milions d’euros (1.136 milions, nets d’impostos) i un càrrec també
extraordinari de 286 milions d’euros (200 milions, nets d’impostos) per la cobertura de prejubilacions i jubila-
cions parcials. D’entre les vendes que van afectar la cartera de participades, destaquen les plusvàlues obtingudes
en la venda de la participació en Inmobiliaria Colonial, SA, per un import de 1.041 milions d’euros (680 milions,
nets d’impostos) i les plusvàlues en la venda del grup Crèdit Andorrà, SA, 807 milions d’euros (425 milions, nets
d’impostos).

En la línia d’impostos, la deducció per reinversió de plusvàlues obtingudes en la transmissió de participacions
ha aportat un resultat positiu no recurrent de 215 milions d’euros (192 milions, atribuïts al Grup). El 2006, la
deducció per reinversió i d’altres resultats fiscals van generar un benefici net de 143 milions d’euros. En el mateix
exercici es va realitzar un sanejament extraordinari de 157 milions d’euros per la nova estimació dels actius i
passius fiscals diferits que suposava la reducció del tipus general de gravamen de l’Impost sobre Societats, que
ha passat del 35% el 2006 al 32,5% el 2007 i serà del 30% a partir de 2008.

El resultat de l’exercici 2007 net d’impostos s’ha elevat a 2.625 milions d’euros, dels quals 2.488 milions d’euros
són atribuïbles al Grup i 137 milions d’euros a minoritaris. El resultat de minoritaris inclou el 21,97% del resultat
generat per les societats del Grup Criteria CaixaCorp en el darrer trimestre de 2007.

El resultat recurrent atribuït al Grup ”la Caixa”, després d’impostos i minoritaris, ha estat de 2.011 milions d’eu-
ros, amb un increment del 33,5% i suposa una rendibilitat sobre recursos propis mitjans (ROE) del 19,4%.

Per la seva banda, el resultat individual net d’impostos de ”la Caixa” ha estat de 3.382 milions d’euros, amb un
increment del 88,4%. Aquest resultat incorpora beneficis extraordinaris de naturalesa no recurrent per import
de 1.681 milions d’euros, d’entre els quals 1.790 milions d’euros pel dividend extraordinari distribuït per Criteria
CaixaCorp amb càrrec a reserves de lliure disposició. El resultat recurrent ha estat de 1.701 milions d’euros, un
41,4% més que el resultat recurrent del 2006.

La proposta de distribució del resultat individual destina 2.882 milions d’euros a enfortir les reserves i 500 milions
d’euros a l’Obra Social, import que representa un 25% del resultat recurrent del Grup.

Recursos propis del Grup ”la Caixa”

Per complir les exigències de recursos propis, ”la Caixa” consolida els seus estats financers amb els de la resta
d’entitats de crèdit i financeres amb les quals constitueix una unitat de decisió. El 2007, l’aportació de recursos
per l’oferta pública de subscripció d’accions de Criteria CaixaCorp per 3.848 milions d’euros, la forta generació
de resultats per 2.488 milions d’euros i l’adequada gestió dels riscs han permès una millora important dels
nivells de solvència.
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A 31 de desembre de 2007, els recursos propis computables del Grup ”la Caixa” ascendien a 20.652 milions
d’euros, amb un augment del 25,5% respecte a l’any anterior. D’altra banda, els actius de balanç ponderats
pel seu grau de risc (RWA) han crescut un 17,4%. La combinació d’ambdós efectes ha elevat el coeficient de
solvència (ràtio BIS) que ha passat de l’11,5% el 2006 al 12,1% actual. Al final de 2007, els recursos propis
computables excedien en 7.018 milions d’euros els recursos propis mínims exigits del 8% dels RWA.

El core capital (recursos propis bàsics sense les participacions preferents) era de 13.678 milions d’euros i suposa-
va una ràtio del 8%, 6,2% el 2006. Pel que fa al Tier 1 (recursos propis bàsics), el seu import s’elevava a 16.678
milions d’euros amb una ràtio del 9,8%, 8,3% el 2006.

Gestió dels riscs i ratings

La gestió global de riscs és fonamental per al negoci de qualsevol entitat de crèdit perquè és consubstancial a la
seva activitat. El Grup ”la Caixa” té com a objectiu la tutela de la sanitat del risc, l’optimització de la relació rendibili-
tat/risc, amb la identificació i valoració dels riscs i la seva consideració permanent en la presa de decisions de negoci,
sempre dins d’un marc que potenciï la qualitat del servei ofert als clients. Els sistemes de gestió de riscs actuen sota
una perspectiva d’independència respecte de la funció d’admissió per reforçar-ne el seguiment i el control.

Els riscs suportats com a conseqüència de la pròpia activitat es classifiquen dins les tipologies següents: risc de
crèdit, derivat tant de l’activitat de banca comercial com d’inversions, i risc associat a la cartera de participades;
risc de mercat, en el qual s’inclouen el risc de tipus d’interès estructural del balanç, el risc de preu o tipus associat
a les posicions de l’activitat tresorera i el risc de canvi; i, per últim, risc de liquidat i risc operacional.

Sobre cadascun d’aquests tipus de riscs s’apliquen un conjunt d’eines i tècniques de quantificació i seguiment
que es consideren adequades i d’acord als estàndards i millors pràctiques per a la gestió dels riscs financers. Totes
les actuacions en l’àmbit del mesurament, seguiment i gestió del risc es realitzen d’acord amb la recomanació
emanada del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea: «Convergència internacional de mesures i normes de
capital: Marc revisat» coneguda comunament com a Basilea II. El juliol de 2005, per assolir l’adequació a les
exigències de la nova regulació de recursos propis, el Consell d’Administració de ”la Caixa” va aprovar un Pla
Director d’Adaptació a Basilea II.

Per al càlcul dels recursos propis mínims exigibles, ”la Caixa” va sol·licitar al Banc d’Espanya l’autorització per a
la utilització de models interns de risc de crèdit i de risc de mercat de la cartera de negociació, risc de tipus de
canvi i d’or i de preus de matèries primeres. Durant l’any 2007, el Banc d’Espanya ha continuat amb els proces-
sos de validació dels models de risc de crèdit, que encara no ha conclòs. Pel que fa al model de risc de mercat
s’ha obtingut l’autorització corresponent, que s’aplicarà per primer cop en la determinació dels recursos propis
exigibles a 31 de desembre de 2007.

En la Nota 3 de la Memòria adjunta dels comptes anuals del Grup ”la Caixa” de l’exercici 2007 es pot consultar
de forma àmplia i detallada tota la informació rellevant referent a la gestió de riscs.

Al llarg de 2007 les principals agències de qualificació creditícia han confirmat uns ratings de nivell elevat per al
Grup ”la Caixa”. En concret, en el cas dels ratings a llarg termini, han confirmat les qualificacions AA–/estable
per Standard & Poor’s, Aa1/estable per Moody’s i AA–/estable per Fitch. La valoració de les agències s’ha basat
en l’estratègia clara i consistent del Grup, la continua millora de la rendibilitat recurrent del negoci bancari, la
fortalesa de la xarxa comercial a Espanya, la positiva evolució de la solvència, la liquiditat folgada i la reducció
de l’exposició al risc de mercat.

Altres aspectes

El 2007, el Grup ”la Caixa” ha arribat als 10,5 milions de clients, amb un augment de 400.000 clients. Aquesta
àmplia base de clients, que és el principal actiu del Grup i sustenta el creixement del negoci, s’ha assolit per la
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conjugació de dos factors: la proximitat de la xarxa d’oficines, que és la més extensa del sistema bancari espa-
nyol, com també la qualitat i formació de la plantilla.

La xarxa d’oficines s’ha ampliat en 294 nous punts d’atenció als clients, 289 del quals a la geografia espanyola,
dues oficines operatives a Polònia i Romania, i tres oficines de representació (París, Frankfurt i Pequín). La in-
auguració de les oficines de Varsòvia i Bucarest, en el marc del pla d’expansió internacional del Grup, té com a
objectiu donar més suport als clients que operen a l’estranger o a potencials clients amb interessos comercials a
la zona, i també contribuir a la captació d’empreses estrangeres que s’estableixin o tinguin relacions comercials
amb Espanya.

A 31 de desembre de 2007, la xarxa territorial de ”la Caixa” estava integrada per 5.480 oficines: 5.468 a
Espanya i 12 a l’estranger, de les quals 10 són oficines de representació. La distribució geogràfica de la xarxa
operativa a Espanya és la següent: un 38% de les oficines es troben a Catalunya i Balears, i el 62% restant a les
altres comunitats autònomes del país.

Pel que fa a la plantilla del Grup ”la Caixa”, estava integrada per 26.342 empleats, 1.101 més que l’any anterior.
Aquest nou increment posiciona el Grup com una de les organitzacions que genera més llocs de treball estable a
Espanya. La plantilla de ”la Caixa” ha augmentat en 1.004 empleats fins a situar-se en 24.233 empleats, mentre
que la de les societats dependents ho ha fet en 97 i s’eleva a 2.109 persones. El 2007, ”la Caixa” va pactar amb
els sindicats un Protocol d’Igualtat i Conciliació per facilitar la conciliació de la vida laboral i la personal, a més
de fomentar el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, col·lectiu que representa un 45% del total
d’empleats.

”la Caixa” desenvolupa de manera contínua un model de gestió multicanal, basat en l’aprofitament de les pos-
sibilitats que ofereixen les noves tecnologies com a eines i mitjans per donar servei als clients i per complementar
la gestió personal i d’assessorament realitzada des de la xarxa d’oficines.

Aquesta estratègia ha permès que el portal www.laCaixa.es sigui líder en serveis de banca online a través de
Línia Oberta, amb prop de cinc milions de clients del quals 2,3 milions han realitzat durant l’any 1.194 milions
d’operacions. El 2007 l’activitat ha crescut de manera significativa amb un 18% més de clients operatius que han
realitzat un 38% més d’operacions. CaixaMòbil, Banca Telefònica i Televisió Digital són altres canals de prestació
de serveis disponibles pels clients.

Quant als sistemes d’autoservei, a 31 de desembre de 2007, ”la Caixa” disposava d’un parc de caixers automà-
tics de 8.011 terminals, un 6,9% més que l’exercici anterior. Pel que fa a les targetes de pagament, ”la Caixa”
té emeses 9,8 milions d’unitats, que han incrementat la facturació un 12,8% i representen una quota de mercat
del 17,6%.

En un entorn tan competitiu i global com l’actual, l’orientació al client és un factor clau i diferenciador. Per això,
el Grup ”la Caixa” prioritza la innovació i la qualitat en l’oferta dels seus serveis bancaris, amb l’objectiu últim
d’adaptar i anticipar els productes que ofereix a les preferències i necessitats del client.

Recerca i desenvolupament

La tecnologia i els sistemes d’informació conformen un pilar essencial en el suport al model de negoci del Grup
”la Caixa” per afrontar el Pla Estratègic 2007-2010. El potencial que ofereixen les noves tecnologies ha de fa-
cilitar l’assoliment del lideratge en el mercat, amb l’augment de la productivitat i la millora de l’eficiència dels
processos informàtics, amb la garantia de la qualitat del servei prestat.

Durant l’any 2007, ”la Caixa” ha orientat els seus esforços en Recerca, Desenvolupament i Innovació en tres di-
reccions. D’una banda al desenvolupament tecnològic aplicat al negoci, també al desenvolupament i adaptació
a les normatives de la Unió Europea i, per últim, a la formació dels professionals que integren l’àrea tècnica.
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En aquest sentit, cal destacar la implantació de la plataforma operativa per donar suport a l’expansió interna-
cional i al desplegament a la xarxa del nou terminal financer, que s’espera completar a mitjans del 2008. Aquesta
nova plataforma tecnològica agilitza els processos operatius de les oficines i potencia la seva capacitat comercial.
Altres actuacions han estat l’inici d’un projecte plurianual per implementar una plataforma integrada per a les
àrees de Tresoreria i Mercats, i la millora del suport a les capacitats comercials amb la creació de noves eines.

Així mateix, s’han adaptat les aplicacions de negoci i infraestructura als dos nous productes de Sistemes de
Pagaments Europeus SEPA (Single European Payment Area): SEPA Credit Transfer i SEPA Direct Debit; ambdós
productes afecten tant a les operacions transfrontereres com a les operacions nacionals. També l’adaptació a la
Directiva de Mercats d’Instruments Financers (MiFID), que regula a nivell europeu la prestació de serveis d’inver-
sió i que té com a objectiu la millora de la protecció dels inversors.

En la potenciació i desenvolupament dels diferents canals electrònics, cal esmentar l’homologació de la nova
unitat d’ingressos en caixers automàtics, amb la funció de reconeixement de bitllets i amb tractament de xecs
sense sobre; el desplegament del nou model de caixer «punt groc», fet a mida per a ”la Caixa”, que incorpora
importants avenços tecnològics per a la millor prestació de serveis bancaris.

Pel que fa a la Banca per Internet (Línia Oberta), a més de la nova imatge del portal corporatiu i la web d’accés
a l’operativa financera, s’ha continuat amb la implantació de millores contínues i la incorporació de noves fun-
cionalitats, obtenint la millor qualificació d’AQMetrix en comerç exterior a través d’Internet.

L’obtenció de la renovació de la certificació ISO27001 en Gestió de la Seguretat Informàtica, el 2007, posa
de manifest la prioritat en la protecció i confidencialitat de la informació. Així, ”la Caixa” es capdavantera en
l’esforç per garantir la protecció de la informació, i vetlla per tal de disposar de les mesures de seguretat més
eficients, que permetin anticipar-se a fets que puguin comprometre la confidencialitat, integritat i disponibilitat
dels sistemes.

La millora de l’eficiència s’ha convertit en l’impulsor de tot un seguit d’iniciatives orientades a simplificar tasques
i maximitzar els nivells d’automatització de processos, entre les quals cal destacar: el projecte de vídeo-vigilància
en oficines; el desplegament de la Telefonia IP (Internet Protocol), i el desplegament d’elements de màrqueting
dinàmic a oficines, amb la finalitat d’oferir als clients, de forma actualitzada i contínua, informació comercial i
de l’Obra Social.

La formació i el desenvolupament professional dels empleats que integren l’àrea de serveis informàtics, han estat
complementaris a les tasques anteriors. En el decurs de l’any s’ha facilitat la formació de caràcter multidiscipli-
nari i específica, orientada a potenciar aspectes d’investigació, innovació, tècnics, de negoci, gestió i lideratge.

Obra Social

L’Obra Social de ”la Caixa” finança i impulsa activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic. El compro-
mís de ”la Caixa” amb la societat es reflecteix en la posada en marxa d’iniciatives que intenten donar resposta
ràpida als dèficits socials: la promoció d’habitatges assequibles, la concessió de microcrèdits, la prevenció de la
dependència de la gent gran, la integració laboral i social de persones en risc d’exclusió, la integració d’immi-
grants o la conservació del medi ambient, són, entre d’altres, àrees d’atenció preferent.

El 2007, l’Obra Social, fidel a les línies estratègiques d’actuació, ha promogut 38.419 activitats, en les quals han
participat 22,3 milions de persones.

El pressupost de l’Obra Social per a l’any 2007 ha estat de 400 milions d’euros, un 32% més que l’any 2006.
Aquesta inversió consolida la Fundació ”la Caixa” com la primera fundació privada espanyola, la segona europea
i la cinquena del món, segons dades de l’European Foundation Centre.
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Els programes socials, que el 2007 han absorbit un 64% del pressupost, 256 milions d’euros, han continuat
ampliant-se. En el marc de la lluita contra la pobresa, destaca un nou programa contra la pobresa infantil que
preveu activitats que tenen com a objectiu facilitar els processos d’integració social de famílies amb menors en
situació de risc d’exclusió social. Una altra iniciativa per combatre l’exclusió financera ha estat la creació de Mi-
croBank, SA, el banc social de ”la Caixa” especialitzat en la concessió de microcrèdits socials i financers.

Les activitats científiques i mediambientals han disposat de 61 milions d’euros. Els museus de la ciència Cosmo-
Caixa Barcelona i, més recentment, CosmoCaixa Madrid, s’han convertit en centres de referència internacional
per a persones que s’interessen per la ciència i el medi ambient.

Les iniciatives culturals, desenvolupades tant a través de centres propis com d’exposicions itinerants per tot
Espanya, s’integren en la vocació social i han vist reforçada la seva programació. El 2007 s’hi han destinat 59
milions d’euros. Properament, un dels grans projectes de l’Obra Social en aquest camp, CaixaForum Madrid,
obrirà les seves portes.

Per últim, els programes educatius i d’investigació han canalitzat 23 milions d’euros, bona part dels quals s’han
dirigit a finançar els programes de beques per cursar estudis de postgrau a Espanya i a l’estranger, i el programa
de beques per a la formació de reclusos.

El pressupost de l’Obra Social per al 2008 s’eleva a 500 milions d’euros, un 25% més que l’any anterior, que
es cobriran amb una aportació de ”la Caixa” del mateix import, equivalent a un 25% del resultat recurrent del
Grup el 2007. Les activitats socials rebran un nou impuls amb un pressupost de 306 milions d’euros, un 20%
més que el 2007.

Pla Estratègic 2007-2010

El 2007, l’activitat s’ha adaptat a les directrius definides en el Pla Estratègic 2007-2010, que té com a objectius
principals: mantenir i reforçar la xarxa comercial i la banca de particulars com un pilar de negoci, i donar un
impuls més gran a la banca d’empreses i al negoci de banca personal i privada, com també a l’expansió interna-
cional a través de Criteria CaixaCorp. El Pla, que aprofundeix en el desenvolupament del Triple Balanç: Econòmic,
Social i Sostenible, incorpora noves orientacions procedents d’un mercat global i en contínua evolució.

L’evolució de les principals variables de negoci, que s’ha posat de manifest en aquest Informe de Gestió, s’estima
satisfactòria en relació amb els objectius estratègics, els trets més rellevants del quals s’indiquen a continuació.

Balanç Econòmic
El client és l’eix central d’actuació, amb una clara orientació cap als particulars, els autònoms i les empreses, per
la qual cosa es desenvolupa una gestió comercial global adaptada a les seves necessitats i es potencia l’expansió
en nous mercats geogràfics, en especial d’Europa de l’Est, Àsia i Estats Units. El 2007 s’han obert oficines opera-
tives a Varsòvia i Bucarest, i s’ha adquirit una participació significativa a The Bank of East Asia, Ltd.

L’oficina és el nucli bàsic de relació, amb el suport d’una tecnologia capdavantera. En el període de vigència del
Pla, ”la Caixa” té previst obrir 800 oficines fins a completar, el 2010, una xarxa de 6.000 sucursals que donarien
servei a 12 milions de clients. La importància estratègica del segment empresarial derivarà, el 2008, en l’obertura
d’uns 60 Centres de Negoci d’Empreses, d’atenció exclusiva a empreses per tot el territori espanyol.

Pel que fa a la gestió de la cartera de participades, es manté el repte d’invertir en empreses solvents i amb
capacitat de generar valor amb risc controlat. La sortida a borsa de Criteria CaixaCorp ha culminat amb èxit un
dels principals reptes del Pla Estratègic, obre la porta del mercat de capitals, facilita l’expansió internacional de
”la Caixa” i li dóna major independència.

Pel període 2007-2010, els resultats d’aquestes actuacions estratègiques contemplen creixements sostinguts del
resultat recurrent del Grup fins a assolir, el 2010, els 3.000 milions d’euros; increments del volum de negoci a
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una taxa anual del 13%; majors quotes de mercat; millora de l’eficiència fins a nivells inferiors al 40%; elevada
rendibilitat amb un ROE al voltant del 20%, i manteniment d’elevats nivells de solvència, amb un core capital
per sobre del 6%.

Balanç Social
El Pla destaca l’augment de la dimensió de l’Obra Social, que preveu arribar als 25 milions de beneficiaris, amb
aportacions del 25% del resultat recurrent del Grup. Això suposa un augment de la dotació pressupostària fins a
arribar als 2.000 milions d’euros en quatre anys. Per consolidar el gir social es preveu destinar més del 70% del
pressupost a finalitats socials, amb un especial èmfasi en activitats per eradicar la pobresa.

Balanç Sostenible
Cal mantenir una actuació socialment responsable en tots els àmbits d’actuació i fer de ”la Caixa” una entitat
de referència en Responsabilitat Social Corporativa. El 2007, ”la Caixa” s’ha mantingut com l’entitat financera
amb millor reputació de marca per qualitat de servei i repercussió social de les seves activitats.

El 2008 s’enceta atents a un escenari caracteritzat per una forta competència en tots els segments de negoci
i la desacceleració del creixement econòmic, que podria ser la tònica dominant del 2008. Tot i que la xifra de
creixement mundial tot just seria menor a la de 2007, les economies avançades podrien entrar en una etapa
d’expansió més continguda. Sobretot en el cas d’Estats Units, on el menor dinamisme del consum i la continuïtat
de la frenada immobiliària donarien com a resultat el creixement més moderat dels darrers anys.

L’economia espanyola no escaparia a les tendències anteriors. Previsiblement, 2008 serà el primer any des de
2002 que es creixerà per sota del 3%. El gruix de l’ajustament recauria sobre la inversió, tant la de béns d’equi-
pament com la de construcció, i en menor mesura en el consum. Les previsions apunten que el crèdit, tant
hipotecari com no hipotecari, s’expandirà a un ritme menor durant 2008.

El principal desequilibri a vigilar serà la inflació. D’acord amb les previsions, el repunt del final de 2007, amb re-
gistres superiors al 4%, tendirà a reduir-se. Aquesta desacceleració, tanmateix, no permetrà que l’índex general
s’allunyi massa del 3%, una xifra sensiblement més gran que la del socis de l’eurozona. El tipus de referència
del Banc Central Europeu es mantindrà en valors similars als actuals (4%) per bé que és possible que una major
debilitat del creixement justifiqui un retall.

La inestabilitat financera internacional que es desfermà a l’estiu de l’any 2007 amb la crisi de les hipoteques
subprime, lluny de contenir-se, manté la seva virulència al principi de 2008. Per bé que la tensió dels tipus d’in-
terès a curt termini s’ha suavitzat gràcies a l’actuació de la política monetària –la Reserva Federal ha rebaixat
dràsticament els tipus de referència i tots els bancs centrals s’han aplicat a proporcionar la liquiditat necessària–,
en altres segments del mercat les turbulències continuen. Els diferencials de crèdit han augmentat, igual que ho
han fet les primes de risc del deute, en un entorn de rendiments del deute públic a la baixa. Les borses han patit
un notable augment de la volatilitat i semblen haver entrat en un mercat baixista, tot anticipant una situació de
gran debilitat o recessió a l’economia dels Estats Units.

Fets posteriors al tancament

El 31 de gener de 2008 ha tingut lloc la formulació, per part del Consell d’Administració, dels Comptes Anuals
i de l’Informe de Gestió del Grup ”la Caixa” referits a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2007. Entre
ambdues dates, no s’ha produït cap esdeveniment important que incideixi en l’activitat del Grup.
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