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Informe de gestió de ”la Caixa” 

de l'exercici 2011 

 

 

A continuació es presenten les dades i fets més rellevants de l'exercici de 2011, de manera que pugui 
apreciar-se la situació de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, d'ara endavant ”la Caixa”, i l'evolució 
del seu negoci, així com els riscos i les perspectives futures previsibles. Els comptes anuals de ”la Caixa” 
de l'exercici 2011, que aquest Informe de Gestió complementa, s'han elaborat segons els criteris de la 
Circular 4/2004 del Banc d'Espanya i modificacions posteriors. 

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), entitat capdavantera del Grup ”la Caixa”, 
desenvolupa un model de negoci bancari orientat a fomentar l'estalvi i la inversió, activitat que fins al 30 
de juny de 2011 va exercir de manera directa i que l'ha situat en una posició de referència en el mercat 
minorista espanyol.  

Des de l'1 de juliol de 2011, després del procés de reorganització que ha impulsat, exerceix la seva 
activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta a través d'un banc, CaixaBank, SA, que en aquesta 
mateixa data va iniciar la seva cotització en els mercats borsaris. 

Reorganització del Grup ”la Caixa” 

L'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del 
règim jurídic de les caixes d'estalvis, així com la modificació del Text refós de la Llei de Caixes 
d'Estalvis de Catalunya mitjançant el Decret llei 5/2010, van introduir la possibilitat de l'exercici 
indirecte de l'activitat financera d'una caixa d'estalvis mitjançant un banc. 

A l'empara d'aquest marc legal, els Consells d'Administració de ”la Caixa”, Criteria CaixaCorp, SA 
(Criteria, societat cotitzada) i MicroBank de ”la Caixa”, SA (MicroBank) van subscriure, el 27 de gener 
de 2011, un acord marc (l'«Acord Marc») per dur a terme la reorganització del Grup ”la Caixa” amb 
l'objectiu d'adaptar-se a les noves exigències regulatòries nacionals i internacionals i, en particular, als 
nous requeriments de capital del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (Basilea III).  

El 28 d'abril i el 12 de maig de 2011, l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” i la Junta General 
Ordinària d'Accionistes de Criteria van aprovar la totalitat de les propostes formulades pels respectius 
Consells d'Administració en relació amb la reorganització del Grup. 

L'estructura adoptada permet a ”la Caixa” l'exercici indirecte de la seva activitat financera a través del 
banc cotitzat CaixaBank, alhora que manté intacte el compliment de les finalitats socials que li són 
pròpies.  

Al llarg del 2011 el procés de reorganització s'ha desenvolupat d'acord amb el que s'havia previst. Les 
operacions corporatives dutes a terme figuren àmpliament descrites en l'apartat «Reorganització del 
Grup ”la Caixa”» de la Nota 1 de la Memòria que aquest Informe de Gestió complementa. 

Bàsicament, les operacions s'han materialitzat en un bescanvi d'actius en virtut del qual ”la Caixa” va 
cedir el seu negoci bancari a Criteria, a canvi d'una part de la seva cartera industrial (Abertis, Gas 
Natural, Aguas de Barcelona, Port Aventura Entertainment i Mediterranea Beach & Golf Community) i 
d'accions de nova emissió a través d'una ampliació de capital. Criteria, mitjançant l'absorció de 
MicroBank, va adquirir la condició d'entitat de crèdit amb la denominació social de CaixaBank, SA.  
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La reorganització es va completar amb l'aportació per part de ”la Caixa” a Criteria CaixaHolding, SAU, 
nova societat holding no cotitzada, de les accions en les empreses esmentades que va rebre en la 
permuta, a més d’altres actius i passius no inclosos en la segregació de ”la Caixa”. Entre els primers hi 
ha les participacions en Servihabitat XXI, SAU, Metrovacesa, SA i Inmobiliaria Colonial, SA.  

En resum, a 31 de desembre de 2011 ’’la Caixa” és l'accionista majoritari de Caixabank, amb el 81,5% 
del seu capital, a més d'accionista únic de Criteria CaixaHolding. Així mateix, ”la Caixa” manté l’Obra 
Social i el finançament i sosteniment de les activitats que impulsa. Per la seva banda, CaixaBank agrupa 
el negoci bancari de ’’la Caixa”, les participacions en bancs internacionals i asseguradores i les 
participacions en Telefónica, SA i Repsol-YPF, SA. 

Després de finalitzar el procés de reestructuració, el Grup ”la Caixa” ha esdevingut una entitat 
capdavantera en solvència, amb una excel·lent base de capital i la millor qualitat creditícia entre els 
grans grups financers espanyols, a més del lideratge en banca minorista en el mercat espanyol. El Grup 
s'ha fixat com a objectius principals per als propers anys enfortir la seva posició en el mercat nacional, 
diversificar el negoci i potenciar la seva dimensió internacional. 

Entorn econòmic i financer 

Al llarg de l'últim any s'ha fet evident que la recuperació de les economies desenvolupades serà més 
lenta i irregular del que s'esperava. Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), aquestes economies 
han moderat significativament el seu ritme de creixement, que ha passat del 3,1% registrat el 2010 a 
l'1,6% del 2011. La desacceleració no ha estat exclusiva de les economies avançades: el creixement del 
conjunt de països emergents o en desenvolupament ha passat del 7,3% al 6,2% en el mateix període. 

Aquesta desacceleració econòmica més acusada del que s'esperava en les economies desenvolupades es 
pot atribuir a quatre factors: 1) El relleu del sector públic per part del sector privat com a motor del 
creixement està sent molt més lent del que s'esperava; 2) El terratrèmol que el mes de març va afectar el 
nord-est del Japó va provocar una important ruptura de les cadenes de subministrament que es va fer 
notar a nivell mundial; 3) L'escalada dels preus de les matèries primeres, que va culminar a principis del 
2011 i, en conseqüència, va complicar la recuperació dels països importadors; 4) L'agreujament de la 
crisi del deute sobirà europeu. 

En aquest context, els Estats Units i el Regne Unit han mantingut els tipus d'interès de referència en 
nivells molt reduïts, i fins i tot han ampliat les seves polítiques monetàries no convencionals per 
continuar estimulant les seves economies. Per contra, el Banc Central Europeu (BCE) va apujar el seu 
tipus d'interès de referència els mesos d'abril i juliol, davant del risc de pressions inflacionistes, fins a 
l'1,50%, encara que a la fi d'any el va tornar a retallar fins a l'1%, a mesura que es feia més evident el risc 
de desacceleració de l'activitat a la zona euro i augmentaven les tensions sobre el deute sobirà europeu. 
Per la seva banda, els països emergents han frenat el ritme d'enduriment de la seva política monetària i 
fins i tot alguns han iniciat retallades dels tipus d'interès de referència davant les evidències de 
moderació del creixement econòmic.  

Els mercats financers van evolucionar en un clima de relativa tranquil·litat fins a gairebé la primera 
meitat del 2011, com a continuació de la registrada al llarg del 2010. No obstant això, diversos factors 
han contribuït a alterar la trajectòria dels mercats cap a la meitat de l'any. A més d'aquest agreujament 
de la crisi del deute sobirà europeu, la manca d'acord polític sobre el deute i el dèficit dels Estats Units 
–que va provocar la pèrdua del ràting AAA per part de Standard&Poor’s– i els temors a una pèrdua 
important d'impuls de l'activitat, i fins i tot d'una recaiguda en la recessió, han provocat una forta 
inestabilitat i han disparat la volatilitat dels mercats en perjudici dels actius de risc.  
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Però, sens dubte, el principal factor desencadenant de les turbulències dels mercats va ser, com l'any 
2010, la crisi del deute sobirà europeu. Els esforços desplegats per tranquil·litzar els mercats i retornar-
los la confiança han estat insuficients. Les retallades en els ràtings de les agències de qualificació van 
situar el deute grec en el nivell de màxim risc i van afectar intensament Portugal i Irlanda, estenent-se 
després a Itàlia i Espanya. El mes de maig Portugal es va veure obligat a sol·licitar un programa d'ajut 
financer (78.000 milions d'euros). El juliol es va acordar un segon pla de rescat per a Grècia i es va 
acordar reforçar el paper del fons de rescat. Els mesos d'estiu, però, les turbulències van arribar a cotes 
màximes. La lenta implementació de l'aprovació nacional dels acords de l'eurozona, la resistència 
d'Alemanya i altres països membres a donar suport sense condicions als deutes en dificultats i el temor 
d'una nova recessió mundial van estendre la inestabilitat.  

La nova cimera europea celebrada a l'octubre tampoc va alleujar les tensions en els mercats de deute 
sobirà, que es van intensificar a Itàlia i Espanya. El BCE va procedir a adquirir deute d'aquests dos 
països en el mercat secundari i va desfer la pujada dels tipus d'interès de referència.  

El 9 de desembre es va celebrar una nova cimera, amb uns resultats que van contribuir a rebaixar 
tensions, però les decisions adoptades no van oferir la tan desitjada solució definitiva a la crisi. Es va 
redactar un acord internacional entre la major part de països membres de la Unió Europea (el Regne 
Unit se'n va desvincular) pel qual s'assentaran les bases d'una estricta vigilància de la política 
pressupostària dels estats. A més, es va acordar que el sector privat no assumirà automàticament 
pèrdues per l'impagament d'un país membre i que l'1 de juliol de 2012 s'engegarà el Mecanisme 
Europeu d'Estabilitat (MEDE), tot substituint el fons de rescat actual. Per la seva banda, el BCE va 
anunciar noves mesures extraordinàries de política monetària, que incloïen la realització de dues 
subhastes de liquiditat a tres anys, l'ampliació del col·lateral acceptat per als préstecs bancaris i la rebaixa 
del requeriment de reserves del 2% a l'1%. L'efecte encadenat d'aquests factors s'ha traduït en un 
descens de les primes de risc de les economies en el punt de mira, Itàlia i Espanya.  

És precisament l'impacte de la crisi del deute sobirà el factor que més bé explica la trajectòria de 
l'economia espanyola el 2011, juntament amb el refredament de les expectatives internacionals. En 
efecte, la recuperació de l'activitat semblava relativament encarrilada els primers mesos del 2011. No 
obstant això, l'impuls del creixement es va anar afeblint al llarg de l'exercici, es va estancar el tercer 
trimestre i ha experimentat una reculada durant el quart trimestre. La causa d'aquest perfil decreixent 
radica en la notable debilitat de la demanda interna, en part compensada per l'aportació positiva del 
sector exterior. El consum de les llars s'ha mantingut deprimit al llarg de l'any, a causa de la fragilitat 
dels seus ingressos, molt condicionats pel descens de l'ocupació. El consum públic també s'ha situat en 
taxes de creixement negatives, davant la necessitat de contenir la despesa corrent per fer front a la 
reducció del dèficit públic. Per la seva banda, la inversió empresarial s'ha mantingut deprimida a causa 
de la debilitat del mercat interior, el refredament de les perspectives dels mercats exteriors i les 
dificultats de finançament. També ha disminuït la inversió pública, mentre que la inversió en habitatges 
ha experimentat una nova reculada com a resultat de la depressió del mercat immobiliari. 

El deteriorament de la situació econòmica s'ha reflectit especialment en el mercat de treball: el nombre 
d'aturats supera els cinc milions de persones i la taxa d'atur es manté per sobre del 20% de la població 
activa. Quant a la inflació, l’índex de preus de consum va escalar fins al 4% durant els primers mesos de 
l’any a causa de l’efecte del preu de les matèries primeres, tot i que posteriorment s’ha moderat i s’ha 
situat en el 2,4% de final d’any. També el dèficit exterior ha experimentat una millora, gràcies al 
favorable comportament de la balança comercial no energètica i a la bona temporada turística. En 
relació amb el dèficit públic, la debilitat dels ingressos i l’insuficient esforç en els capítols de la despesa 
han determinat que no s’arribi a l’objectiu de reducció de fins al 6% del PIB. El Govern calcula que 
l’any 2011 el dèficit s’ha situat per sobre del 8% del PIB. 
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En aquest context de desacceleració econòmica i tensions en el deute públic, el sistema financer 
espanyol ha fet un pas decisiu en el seu procés de reestructuració, amb la sortida a borsa de les caixes 
d'estalvis més rellevants i l'especificació de plans d'augment del capital en les entitats en què ha calgut. 
 
El 2012 la reforma del sistema financer rebrà un nou impuls amb l'aprovació del Reial decret llei 
2/2012, de 3 de febrer, que introdueix nous requeriments de provisions i capital addicionals, amb 
l'objectiu d'aconseguir el sanejament dels balanços de les entitats de crèdit, afectats pel deteriorament 
dels seus actius vinculats al sector immobiliari. 

 

Evolució del balanç 

Després de la reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa”, l'actiu de ”la Caixa” el componen 
bàsicament les participacions accionarials en CaixaBank i en Criteria CaixaHolding. El finançament 
d’aquestes inversions es duu a terme mitjançant obligacions subordinades i recursos propis, que 
representen un total del 79% del balanç. 

A 31 de desembre de 2011, els actius totals són de 22.827 milions d’euros. A 1 de gener de 2011, data 
de la reorganització amb efectes comptables, el balanç total de ”la Caixa” era de 21.469 milions d’euros. 
Aquest balanç, que figura en l’apartat «Comparació de la informació» de la Nota 1, s’ha elaborat amb els 
mateixos criteris que el formulat a 31 de desembre de 2011 a fi de permetre l’adequada comprensió de 
l’evolució de l'Entitat durant el 2011. 

El capítol del balanç «Actius financers disponibles per a la venda» registra la inversió en un pagaré d’un 
valor nominal de 1.650 milions d’euros, emès per la filial bancària CaixaBank. 

Els préstecs pignoratius del Mont de Pietat, activitat que ”la Caixa” continua exercint després de la 
reorganització, són de 28 milions d’euros, import que recull el capítol «Inversions creditícies – Crèdit a 
la clientela».  

A 31 de desembre de 2011 les emissions en circulació són de 10.133 milions d’euros, que corresponen a 
bons simples avalats per l’Estat espanyol (2.410 milions d’euros) i deute subordinat (7.723 milions 
d’euros). El 2011, ”la Caixa” ha fet una nova emissió de deute subordinat per un import de 1.505 
milions d’euros i ha amortitzat una emissió de bons bescanviables en accions de CaixaBank (abans 
Criteria CaixaCorp) per 838 milions d’euros. 

  

Gestió del risc 

La gestió del risc en ”la Caixa” es fa de manera conjunta amb la de les seves dues principals filials, 
CaixaBank i Criteria CaixaHolding, en el marc d’uns Principis Generals de Gestió del Risc aprovats pel 
Consell d’Administració de ”la Caixa”. La gestió del risc en el Grup ”la Caixa” es descriu àmpliament 
en la Nota 3 dels comptes anuals consolidats del mateix Grup. 

El principal risc de ”la Caixa” és el de la pèrdua de valor de les seves filials, el banc cotitzat CaixaBank i 
la societat holding no cotitzada Criteria CaixaHolding.  

L’exposició al risc immobiliari l’impacta indirectament a través del deteriorament en els balanços dels 
actius vinculats a l’activitat immobiliària: préstecs concedits en CaixaBank i actius adjudicats en les filials 
BuildingCenter i Servihabitat, participades al 100% per ”la Caixa” a través de CaixaBank i Criteria 
CaixaHolding, respectivament. 
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D’altra banda, la transferència del negoci bancari a CaixaBank ha limitat el risc de crèdit en ”la Caixa” a 
la ja esmentada activitat de préstecs pignoratius del Mont de Pietat, amb un import d’escàs pes relatiu 
en el balanç total de l’Entitat. 

 

Resultats 

El resultat després d’impostos de ”la Caixa” corresponent a l’exercici 2011 és de 919 milions d’euros, 
un 7,5% més que no pas l’any 2010.  

El compte de pèrdues i guanys de ”la Caixa” corresponent a 2010, que es presenta a efectes 
comparatius, reflecteix l’estimació del resultat que hauria obtingut ”la Caixa” el 2010 si la reorganització 
del Grup hagués tingut lloc l’1 de gener de 2010 (vegeu l’apartat «Comparació de la informació de la 
Nota 1»). 

 

 

El marge d'interessos recull bàsicament el cost dels dèbits representats per valors negociables i dels 
passius subordinats.  

Els dividends registrats corresponen bàsicament a les filials CaixaBank i Criteria CaixaHolding. El 2011, 
la participació en CaixaBank, del 81,52%, ha meritat dividends per un import de 696 milions d’euros, 
que inclouen scrip dividend per 321 milions d’euros i dividends a compte de l’exercici de 375 milions. Per 
la seva banda, Criteria CaixaHolding, 100% propietat de ”la Caixa”, va acordar un dividend a compte de 
200 milions d’euros. 

El marge brut és de 748 milions d’euros i inclou resultats d’operacions financers de 50 milions d’euros 
vinculats pràcticament tots ells al bescanvi de bons en accions de CaixaBank.  

En relació amb l’Impost de Societats, cal considerar que els dividends de les filials estan exempts de 
tributació en ”la Caixa”, ja que han tributat en origen. A més, l'aportació de ”la Caixa” a l'Obra Social 
no s'integra en la base imposable de l'impost. 

Compte de pèrdues i guanys resumit de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (’’la Caixa’’) - Informe de gestió
(Milions d’euros)

2011 2010 (*)

Ingressos financers 6 2
Despeses financeres (271) (189)
Marge d’interessos (265) (187)
Dividends 961 901
Comissions netes 1 1
Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi 50 (8)
Altres productes i càrregues d’explotació 1 0
Marge brut 748 707
Total despeses d’explotació (30) (31)
Marge d’explotació 718 676
Pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres (1) 0
Guanys/pèrdues en baixes d’actius i altres 5 5
Resultat abans d’impostos 722 681
Impostos sobre beneficis 197 174
Resultat després d’impostos 919 855

(*) Compte de pèrdues i guanys combinat de ’’la Caixa” .

Gener-desembre
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La proposta de distribució del resultat destina 455 milions d’euros a l’Obra Social, que el 2012 
gestionarà un pressupost de 500 milions d’euros. 

 

 

Gestió del capital 

Capital i solvència 

El 2011 el Grup ”la Caixa” ha reforçat de manera molt significativa els seus ja elevats nivells de 
solvència.   

Els recursos propis computables de Grup ”la Caixa” al tancament de l'exercici 2011 són de 25.116 
milions d'euros, 5.918 milions més que no pas l'any anterior (+30,8%). Aquest fort increment es deu, 
principalment, a la sòlida capacitat de generació orgànica de capital, amb 975 milions d'euros de resultat 
atribuït al Grup, i a les operacions extraordinàries derivades de la reorganització del Grup ”la Caixa”, 
incloses l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions de CaixaBank per 
1.500 milions d'euros i l'emissió d'obligacions subordinades de ”la Caixa” per 1.505 milions d'euros. 

Els actius ponderats per risc (APR) se situen, a 31 de desembre de 2011, en 150.862 milions d'euros, 
amb una disminució de 12.486 milions respecte de l’any anterior (–7,6%). Aquesta reducció s'explica, 
bàsicament, per l'evolució de l'activitat creditícia, el ple reconeixement de les tècniques de mitigació del 
risc i les millores introduïdes en l'estimació del risc creditici. 

Els recursos propis excedeixen el nivell mínim regulatori exigit en un 108%, 13.047 milions d'euros, la 
qual cosa representa un increment del superàvit de capital de 6.917 milions respecte al desembre del 
2010. 

El core capital BIS II ha assolit el 11,6% enfront del 8,6% de tancament del 2010, mentre que la ràtio 
total de capital arriba al 16,6%, 480 punts bàsics més que no pas l'any anterior.  

La nova ràtio de Capital Principal (definit en el Reial decret llei 2/2011) se situa en l'11,8%, enfront del 
mínim del 8%. Això implica un superàvit de 5.792 milions d'euros. La diferència d'aquesta ràtio 
respecte del core capital procedeix del reconeixement dels ajustos de valoració de la cartera de disponibles 
per a la venda en Capital Principal. 

Aquestes ràtios posen de manifest l'excel·lent nivell de solvència del Grup i la seva posició diferencial 
respecte d'altres entitats del sector.  

 

Exercici recapitalització Banca Europea 

La fortalesa de la solvència de ”la Caixa” es reflecteix, així mateix, en la sòlida posició de capital del 
Grup, com ho demostren els resultats obtinguts en el recent exercici dut a terme per l'European 
Banking Authority (EBA) sobre les necessitats de recapitalització d'entitats sistèmiques de l'Espai 
Econòmic Europeu. Així, l'EBA va determinar, amb dades de 30 de setembre de 2011, unes necessitats 
addicionals de capital per al Grup ”la Caixa” de 630 milions d'euros, xifra molt inferior a l'exigida als 
altres quatre grans grups financers espanyols.  

La capacitat de generació de capital del Grup ”la Caixa” permet complir ja amb els requisits de capital 
fixats per l'EBA (9% de Core Tier 1 i matalàs de risc sobirà), de compliment obligat el juny del 2012. 
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Finalment, el Grup ”la Caixa” disposa d'altres elements –no inclosos en la metodologia establerta per 
l'EBA– que reforcen la seva solvència, com ara la provisió genèrica no disposada de 1.835 milions 
d'euros, les obligacions necessàriament convertibles en accions de CaixaBank de 1.500 milions d'euros 
(juny del 2011) i les plusvàlues latents de la cartera de participacions industrials (1.627 milions d'euros). 

 

Basilea III 

D'altra banda, l'estructura de capital del Grup ”la Caixa” està preparada per afrontar els majors 
requeriments regulatoris previstos en el marc normatiu conegut com Basilea III, que entrarà en vigor de 
manera progressiva a partir de l'1 de gener de 2013. Així, ”la Caixa” compleix folgadament aquests 
requeriments des del moment actual i no li cal acollir-se al període transitori fixat fins al 2019. 

El principal impacte de Basilea III en el Grup ”la Caixa” correspon a l'enduriment de l'esquema de 
deduccions, en traslladar-se a core capital la pràctica totalitat d'aquelles que en Basilea II s'imputen a Tier 
1 addicional i a Tier 2, així com a la incorporació de noves deduccions, fonamentalment per actius 
fiscals diferits. Així mateix, els requeriments de capital del Grup ”la Caixa” augmenten en Basilea III pel 
tractament del risc de contrapart i de la cartera accionarial. 

 

Liquiditat 

A 31 de desembre, els dipòsits en entitats de crèdit són de 464 milions d’euros, la inversió en pagarés de 
1.650 milions amb venciment el febrer del 2012 i el dividend a compte de CaixaBank de l’exercici 2011 
pendent de cobrament a 188 milions. 

Així mateix, el 2012 vencen emissions de bons avalats per l’Estat i deute subordinat per 2.300 i 538 
milions d’euros, respectivament, que ”la Caixa” preveu cobrir amb la seva pròpia liquiditat i mitjançant 
dues noves operacions de finançament.   

Així, ja el 2012 ha formalitzat un préstec amb una entitat de crèdit aliena al Grup ”la Caixa”, per un 
import de 500 milions d’euros, i ha emès un bo simple per un import de 100 milions d’euros.  

 

Obra Social 

El compromís de ”la Caixa” amb les persones desfavorides, un dels seus senyals d'identitat més 
definitoris, adquireix, si fos possible, una dimensió més gran en les circumstàncies actuals. Malgrat 
l'adversitat, l'Entitat mantindrà per al 2012 el pressupost de l'Obra Social en 500 milions d'euros, la 
mateixa xifra pressupostada en els 4 anys precedents. Aquesta quantitat situa l'Obra Social ”la Caixa” 
com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món.  

Un any més, la prioritat serà l'atenció a les principals necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, el 
66,3% del pressupost (331,5 milions d'euros) es destinarà al desenvolupament de programes socials i 
assistencials. L'apartat cultural acapararà el 13,8% de la inversió (69 milions); els programes de Ciència, 
Investigació i Medi ambient suposaran el 13,52% (67,6 milions); i el suport a l'educació i la formació, el 
6,38% (31,9 milions) d'euros. 
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El foment de l'ocupació, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, l'accés a un habitatge digne de 
col·lectius amb dificultats i l'envelliment actiu i saludable de les persones grans continuaran sent algunes 
de les línies d'actuació més estratègiques per a l'Obra Social ”la Caixa”.  

Unes prioritats que confirmen el treball fet el 2011, les principals magnituds del qual es detallen a 
continuació. 

En l'apartat de la promoció de l'ocupació, 9.889 persones van accedir a un lloc de treball durant 
l'exercici passat mitjançant el programa Incorpora, i són ja 42.629 les oportunitats laborals generades 
per l'Obra Social en prop de 18.000 empreses ordinàries des que el projecte es va engegar el 2006. 

CaixaProinfancia, el programa d'atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió social, va dedicar 
48 milions d'euros el 2011 a la concessió d'ajudes a famílies amb dificultats. Des del 2007, l'Obra Social 
treballa per trencar el cercle de la pobresa hereditària a Espanya en el marc d'un projecte al qual ja ha 
dedicat prop de 250 milions d'euros i del qual s'han beneficiat 185.000 nens i els seus familiars.  

Amb l'objectiu de garantir l'accés a l'habitatge, l'Obra Social ha engegat recentment el projecte «Lloguer 
Solidari». En el marc d'aquesta iniciativa, l'Entitat posa a la disposició dels ciutadans amb rendes més 
baixes 3.000 pisos repartits per tot Espanya, amb un lloguer mensual d'entre 85 i 150 euros. D'aquesta 
manera, l'entitat financera reforça el seu compromís amb el programa d'Habitatge Assequible, que el 
2012 finalitzarà la construcció dels 4.100 immobles planificats el 2004, al començament del projecte. 

El foment de l'envelliment actiu i la plena integració de les persones grans en la societat (a través del 
nou projecte Gent 3.0), l'atenció a persones amb malalties avançades i als seus familiars (25.545 pacients 
i 40.634 familiars s'han beneficiat ja d'aquest projecte), la reinserció social i professional de reclusos en 
últim grau de la seva condemna o la prevenció del consum de drogues també han centrat els esforços 
de l'Obra Social l'any 2011. 

El desenvolupament de programes propis s'ha completat amb el suport, a través de les Convocatòries 
d'Ajudes a Projectes Socials, a 1.198 iniciatives impulsades per ONG de tot Espanya en favor de 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. I amb les 21.285 accions que han tingut el suport de la xarxa 
d'oficines de CaixaBank per atendre les necessitats més pròximes en els seus territoris d'actuació a 
través de l'Obra Social descentralitzada. 

Més enllà de les nostres fronteres, ”la Caixa” continua orientant els seus esforços cap a la vacunació 
infantil en països en vies de desenvolupament (1,8 milions de nens immunitzats); cap al 
desenvolupament econòmic sostenible a través de 80 projectes vigents en 35 països; i, de manera molt 
especial, cap a la reconstrucció d'Haití i la fam d'Àfrica.  

El decidit suport de l'Entitat a la formació s'ha posat de manifest el 2011 amb el llançament d'eduCaixa, 
una nova plataforma dirigida a alumnes de 3 a 18 anys, a professors i a les associacions de mares i pares 
d'alumnes, que neix de l'experiència i el compromís que des de fa més de 35 anys ”la Caixa” té amb el 
món educatiu.  

El lliurament de beques per cursar estudis de postgrau en universitats espanyoles (100 ajudes) i a 
l'estranger (125) i els doctorats en Biomedicina en quatre centres de recerca d'excel·lència a Espanya 
(Centre de Regulació Genòmica i Institut de Recerca Biomèdica, a Barcelona, i Centre Nacional 
d'Investigacions Oncològiques Carlos III i Centre Nacional de Biotecnologia, a Madrid) ratifiquen 
aquest objectiu. 
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En l'àmbit de la reflexió acadèmica, l'Obra Social ha presentat el 2011 dos nous volums de la seva 
Col·lecció d'Estudis Socials. L'informe «Immigració i estat del benestar a Espanya» posa de manifest 
que, a pesar que més de la meitat dels espanyols percep els immigrants com a competidors en l'accés a 
serveis i prestacions socials, en realitat aquests aporten més a l'estat del benestar que no pas en reben. 
Per la seva banda, «Individualització i solidaritat familiar» sosté que la crisi econòmica ha reforçat la 
cooperació intergeneracional entre els membres de les famílies espanyoles. 

Dins el capítol mediambiental, l'Obra Social ha intensificat els seus esforços per a la conservació i 
millora dels espais naturals de tot Espanya. Al llarg de l'any 2011 s'han impulsat 316 projectes que, a 
més, han prioritzat la contractació de persones en risc d'exclusió per al desenvolupament de les accions 
de preservació. El 2011, 2.080 beneficiaris han trobat feina en el desenvolupament d'aquestes accions 
(8.161 en total des del 2005).  

I en el de la recerca, l'Obra Social ha continuat impulsant l'avanç del coneixement en àmbits 
universitaris (programa RecerCaixa), així com en relació amb la sida (irsiCaixa), el càncer (Unitat de 
Teràpia Molecular ”la Caixa” a l'Hospital Vall d'Hebron) i les malalties neurodegeneratives (Projecte 
BarcelonaBeta) o cardiovasculars (CNIC), entre altres. 

La divulgació de la cultura com a instrument per al creixement de les persones és un altre dels eixos 
bàsics de l'Obra Social. En aquest terreny, i dins la política de grans aliances amb les millors institucions 
del món, ”la Caixa” ha esdevingut Benefactora del Museo del Prado, amb el qual ja desenvolupa el 
programa pedagògic «L'art d'educar». La inauguració de les exposicions Delacroix, Retrats de la Belle 
Époque i Impressionistes. Obres mestres de la Col·lecció Clark ha estat una de les fites expositives del 2011. La 
presentació de Volum!, la primera mostra d'art contemporani organitzada conjuntament per ”la Caixa” i 
el MACBA, també ha centrat l'atenció del món de l'art. Els concerts participatius d'El Messies o Carmina 
Burana, entre altres; la programació d'humanitats; l'impuls a la Col·lecció Biblioteca Clàssica –editada 
per la RAE–; i les ajudes a projectes culturals d'impacte social aprofundeixen en el compromís de 
l'Obra Social en aquest àmbit. 

Un any més, els ciutadans han donat suport a la programació dels Museus de la Ciència CosmoCaixa i 
centres CaixaForum. El 2011, 3,5 milions de visitants han gaudit de les seves propostes, concebudes 
totes elles amb l'objectiu d'acostar el coneixement a públics de totes les edats i nivells de formació. 

En definitiva, un exercici durant el qual ”la Caixa” ha posat de manifest una vegada més la seva 
veritable raó de ser: el compromís amb les persones i amb el benestar de la societat en què desenvolupa 
la seva activitat financera. 

 

Medi ambient 

El compromís del Grup ”la Caixa” de respecte al medi ambient abraça tots els seus projectes, serveis i 
productes, així com els programes de l'Obra Social, i té la participació i la implicació d'empleats, filials i 
empreses col·laboradores. L'adopció de bones pràctiques ambientals, respectuoses amb el medi 
ambient, es fa malgrat que l'activitat financera que desenvolupa no comporta un risc significatiu per a 
l'entorn. 

Aquest compromís s'ha materialitzat en la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental, documentat 
segons el Reglament europeu EMAS 1221/2009 i la norma ISO 14001, que afecta les activitats 
desenvolupades a l'edifici que acull els Serveis Centrals a Barcelona. 
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La incorporació d'un Sistema de Gestió Ambiental garanteix la satisfacció dels requisits ambientals a 
totes les parts interessades, així com el compliment de la legislació vigent, amb la qual cosa es 
proporciona un servei més satisfactori als clients, en la línia de millora contínua que l'organització 
persegueix. 

El 2011 les principals iniciatives s'han orientat a millorar l'eficiència en el consum energètic i a 
sensibilitzar-ne el personal.  

Entre les primeres hi ha el canvi d'ordinadors per altres d'alta eficiència energètica, els controls en la 
gestió de l'encesa i apagada dels diferents perifèrics i la substitució de fluorescents i instal·lació de leds. 
Pel que fa a les segones, les oficines han rebut més de 5.000 missatges electrònics amb informació de 
consums realitzats i recordatoris de condicions ambientals recomanades, i s'han fet 2.500 visites, fora 
d'horari de treball, per validar l'apagada dels diferents equips.  

La declaració ambiental, que es publica anualment, es pot consultar en el web (www.lacaixa.es). Així 
mateix, la Nota 27.2 de la Memòria facilita informació més àmplia sobre el comportament ambiental. 

 

Perspectives per al 2012 

L'economia internacional comença el 2012 amb una generalitzada incertesa sobre la continuïtat del 
creixement. Mentre que els Estats Units mostren un perfil expansiu relativament sòlid, tot i que encara 
modest, l'eurozona apunta a un elevat risc de recessió, alhora que els països emergents registren una 
gradual pèrdua d'impuls. Encara que les causes que expliquen aquestes evolucions són variades, la crisi 
del deute sobirà de la zona de l'euro és assenyalada com la font principal de tensions i de generació de 
desconfiança, ja que els seus efectes no es limiten als membres de la moneda única. La resolució 
d'aquesta crisi serà decisiva a l'hora d'aclarir aquestes incerteses, mentre que el seu agreujament 
determinaria una complicada situació a nivell europeu i internacional. 

+L'economia espanyola, després d'anotar una taxa de creixement del PIB positiva durant gairebé dos 
anys, apunta al fet que entre l'acabament del 2011 i el començament del 2012 es produirà una lleu 
recessió, que suposarà que en el conjunt de l'any el PIB creixi solament el 0,2%, amb el risc que el 
retrocés sigui superior si la crisi del deute sobirà europeu no es conté i l'economia internacional creix 
menys del que s'esperava.  

El mercat de treball continuarà destruint ocupacions, si bé a un ritme més moderat, i portant la taxa 
d'atur a nous màxims. Els preus es mostraran continguts gràcies a la contenció del preu del petroli i 
altres matèries primeres. El sector exterior experimentarà una lleu millora, si bé l'economia espanyola 
continuarà necessitant finançament de l'exterior. En relació amb el dèficit públic, el nou govern ha 
anunciat una forta pujada d'impostos i un important esforç de reducció de la despesa per estabilitzar les 
finances públiques, encara que serà difícil aconseguir el compromís de dèficit del 4,4% del PIB en un 
context de baix creixement i després de l'incompliment del 2011, mentre que el deute rondarà el 75% 
del PIB.  

Les perspectives per als mercats es presenten subjectes a un elevat grau d'incertesa l'any 2012, si bé 
l'horitzó a mitjà i llarg termini s'albira més favorable, sobre la base de la confiança en els resultats de les 
polítiques monetàries i fiscals adoptades en les economies desenvolupades i la recuperació a mitjà 
termini del pols del creixement econòmic mundial. 
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”la Caixa” el 2012 

Des de la perspectiva macroeconòmica, l'exercici 2012 es presenta com un altre any complex. S'anticipa 
una moderació en el creixement mundial, amb una especial debilitat en els països europeus i 
perspectives d'una lleu recessió en l'economia espanyola.  

La regulació del sector financer continua amb la seva permanent transformació i és cada vegada més 
exigent, sobretot pel que fa a nivells més elevats de capital i sanejament dels balanços. El Reial decret 
llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer, estableix més requeriments de provisions 
i capital addicionals per a la cobertura del deteriorament de les exposicions al segment de promoció 
immobiliària a 31 de desembre de 2012. El nivell de provisió exigit difereix segons la situació dels actius 
i la tipologia de garantia subjacent, i incorpora, a més, una cobertura addicional per als préstecs en 
situació normal. 

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) ha comunicat, en data 7 de febrer de 2012 i 
mitjançant fet rellevant, el càlcul preliminar dels majors requeriments de sanejaments d'actius 
immobiliaris.  

L'import estimat a 31 de desembre de les noves provisions a constituir per a la cobertura dels actius 
immobiliaris del Grup CaixaBank és de 2.436 milions d'euros, mentre que el corresponent als actius 
immobiliaris del Grup Servihabitat és de 730 milions d'euros.  

El total de provisions addicionals a registrar pel Grup CaixaBank correspon a més provisions per a la 
cartera creditícia, de les quals 955 milions d'euros deriven de la provisió genèrica del 7% sobre actius 
classificats com normals. 

La forta capacitat de generació de resultats recurrents d'explotació, així com la provisió genèrica de 
1.835 milions d'euros existent a 31 de desembre de 2011, permetrà al Grup ”la Caixa” absorbir 
còmodament l'impacte dels nous requeriments de provisions. 

D'altra banda, l'import estimat de requeriments de capital principal, addicional a l'augment de 
provisions, és de 1.305 milions d'euros, dels quals 745 milions corresponen a Grup CaixaBank. Per a la 
seva cobertura, el Grup ”la Caixa” disposa d'un excedent de 5.792 milions d'euros de recursos propis 
sobre capital principal exigit a 31 de desembre de 2011, amb una ràtio de l'11,8% enfront del mínim 
exigit del 8%. 

En aquest context, els esforços de correcció dels desequilibris acumulats per l'economia espanyola, amb 
impacte directe en el creixement, les majors exigències regulatòries i un entorn altament competitiu, són 
factors que comporten, per al conjunt del sistema financer espanyol, més pressió per a la generació de 
resultats. 

El Grup ”la Caixa” afronta aquest complicat entorn per al negoci bancari des d'una sòlida posició 
gràcies a la seva capacitat de generació de resultats, a la qualitat dels seus actius i a les seves fortaleses 
financeres (elevada liquiditat i excel·lent nivell de solvència). 

Així mateix, la sòlida posició de solvència del Grup, reforçada estratègicament el 2011, atorga seguretat 
i garantia de futur. En aquest sentit, el core capital de l'11,6%, segons BIS, en reforça significativament la 
solvència. A més, al tancament de l'exercici 2011 i segons el marc normatiu conegut, el Grup compleix 
folgadament amb els requeriments de BIS III sense necessitat d'acollir-se al període transitori fixat fins 
al 2019. Per la seva banda, la sòlida posició de capital del Grup ”la Caixa” li permet cobrir ja amb els 
requisits establerts per l'European Banking Authority (EBA) sobre les necessitats de recapitalització 
d'entitats sistèmiques europees. 
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Sobre aquestes bases, el Grup continuarà impulsant el model de creixement orientat al client que li ha 
permès liderar el mercat espanyol de banca minorista. Aquest model té com a eixos una activitat 
comercial intensa, amb consolidació de la proposta de valor per als segments especialitzats, i la gestió 
activa de marges, despeses i morositat per reforçar encara més les seves fortaleses financeres.  

L'atenció i millora permanent de la qualitat de servei reforçarà la vinculació dels nostres clients, 
principal garantia del creixement futur. 

Els valors fundacionals, que formen part de la identitat de ’’la Caixa” –lideratge, confiança i compromís 
social–, continuaran sent un referent en les actuacions que desenvoluparà el Grup ”la Caixa”. El 2012 
l'Obra Social disposarà del mateix pressupost que en l'exercici anterior, 500 milions d'euros, amb el 
ferm objectiu d'atendre necessitats socials que en temps de crisi han passat a ser prioritàries i urgents. 

En resum, el Grup ”la Caixa” inicia l'exercici 2012 amb una sòlida fortalesa que li permetrà avançar en 
el desenvolupament del seu Pla Estratègic, que incorpora 11 grans reptes: 1) Reforçar el lideratge en 
banca minorista; 2) Diversificar el negoci cap a empreses; 3) Equilibrar la presència territorial; 4) 
Créixer en la internacionalització; 5) Mantenir una distintiva cartera de participades; 6) Mantenir la 
fortalesa financera; 7) Millorar la rendibilitat; 8) Avançar en eficiència i flexibilitat de l'organització; 9) 
Desenvolupar i motivar el talent; 10) Reafirmar el compromís social; i 11) Comunicar els objectius de la 
institució. 

 
Fets posteriors al tancament 

- El 7 de febrer de 2012, mitjançant fet rellevant, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (”la 
Caixa”) ha comunicat un càlcul preliminar dels majors requeriments de sanejaments derivats de 
l'aprovació del RDL 2/2012, de sanejament del sector financer. El seu impacte figura en 
l'apartat anterior, «”la Caixa” el 2012». 

- El 13 de febrer de 2012, com a conseqüència de la rebaixa del ràting sobirà d'Espanya, Fitch i 
Standard & Poor’s han atorgat a ”la Caixa” les qualificacions següents: 

o Fitch: ràting a llarg termini, A–, i a curt termini, F2. En revisió negativa. 

o Standard & Poor’s: ràting a llarg termini, BBB–, i a curt termini, A–3. Perspectiva 
estable. 

- El 23 de febrer de 2012 ha tingut lloc la formulació, per part del Consell d'Administració, dels 
Comptes Anuals i de l'Informe de ”la Caixa” referits a l'exercici anual acabat el 31 de desembre 
de 2011. 

 
Informe de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2011 

La Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable 
per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, va donar una 
nova redacció a l'article 49 del Codi de Comerç, que regula el contingut mínim de l'informe de gestió. 
Sobre la base d'aquesta regulació, ”la Caixa” inclou en una secció separada de l'Informe de Gestió el seu 
Informe de Govern Corporatiu anual. 

A continuació es presenta una edició maquetada del text íntegre de l'Informe Anual de Govern 
Corporatiu de ”la Caixa” corresponent a l'exercici 2011 que va aprovar el Consell d'Administració de 
”la Caixa” el 23 de febrer de 2012. L'informe original, elaborat d'acord amb el format i la normativa 
vigents, és disponible a la pàgina web de ”la Caixa” i a la de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 
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CCOOMMPPTTEESS  AANNUUAALLSS  DDEE  ””llaa  CCaaiixxaa””  DDEE  LL''EEXXEERRCCIICCII  22001111  
 

 

 

 Balanços de situació a 31 de desembre de 2011 i 2010, abans de l'aplicació 
 del resultat 

 Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats 
 el 31 de desembre de 2011 i 2010 

 Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 
 acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010 

A) Estats d'ingressos i despeses reconeguts 

B) Estats totals de canvis en el patrimoni net  

 Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals acabats el 
 31 de desembre de 2011 i 2010 

 Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 
 2011 
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BALANÇOS DE SITUACIÓ
a 31 de desembre de 2011 i 2010, abans de l'aplicació del resultat, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

Actiu
31.12.2011 31.12.2010 (*)  

Caixa i dipòsits en bancs centrals 0 5.161.805
Cartera de negociació 0 3.117.719

Valors representatius de deute 0 1.177.420
Instruments de capital 0 56.025
Derivats de negociació 0 1.884.274
Promemòria: Prestats o en garantia 0 0

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0 0
Actius financers disponibles per a la venda (Nota 7) 1.645.492 11.510.597

Valors representatius de deute 1.645.241 11.028.039
Instruments de capital 251 482.558
Promemòria: Prestats o en garantia 0 7.151.200

Inversions creditícies (Nota 8) 491.659 212.095.193
Dipòsits en entitats de crèdit 463.994 8.811.454
Crèdit a la clientela 27.665 198.565.028
Valors representatius de deute 0 4.718.711
Promemòria: Prestats o en garantia 0 53.906.540

Cartera d'inversió a venciment 0 7.389.398
Promemòria: Prestats o en garantia 0 6.577.902

Ajustos a actius financers per macrocobertures 0 45.700
Derivats de cobertura (Nota 9) 511.235 11.718.734
Actius no corrents en venda 0 424.071
Participacions (Nota 10) 19.293.036 9.722.916

Entitats associades 0 113.445
Entitats multigrup 0 110.940
Entitats del Grup 19.293.036 9.498.531

Contractes d'assegurances vinculats a pensions 0 1.782.643
Actiu material (Nota 11) 358.962 3.388.376

Immobilitzat material 358.962 3.267.329
D'ús propi 206 2.903.314
Afecte a l'Obra Social (Nota 16) 358.756 364.015

Inversions immobiliàries 0 121.047
Actiu intangible 0 494.563

Fons de comerç 0 350.337
Altre actiu intangible 0 144.226

Actius fiscals (Nota 15) 236.417 1.931.416
Corrents 196.317 281.552
Diferits 40.100 1.649.864

Resta d'actius (Nota 12) 290.081 974.124

Total Actiu 22.826.882 269.757.255

Promemòria
Riscs contingents (Nota 18) 0 9.287.583

Compromisos contingents (Nota 18) 178.476 55.517.045

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant del Balanç de situació a 31 de 
desembre de 2011. 
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BALANÇOS DE SITUACIÓ
a 31 de desembre de 2011 i 2010, abans de l'aplicació del resultat, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

Passiu i Patrimoni net
31.12.2011 31.12.2010 (*)  

Passiu

Cartera de negociació 0 2.597.440
Derivats de negociació 0 1.853.054
Posicions curtes de valors 0 744.386

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0 0
Passius financers a cost amortitzat (Nota 13) 10.570.999 237.011.081

Dipòsits de bancs centrals 0 0
Dipòsits d'entitats de crèdit  0 18.442.237
Dipòsits de la clientela 0 157.574.479
Dèbits representats per valors negociables 2.470.715 46.404.018
Passius subordinats 8.087.346 12.824.258
Altres passius financers 12.938 1.766.089

Ajustos a passius financers per macrocobertures 0 1.544.353
Derivats de cobertura (Nota 9) 84.187 9.338.104
Passius associats amb actius no corrents en venda 0 0
Provisions (Nota 14) 1.335.420 4.738.044

Fons per a pensions i obligacions similars 123 2.232.546
Provisions per a impostos i altres contingències legals 0 134.678
Provisions per a riscos i compromisos contingents 0 121.384
Altres provisions 1.335.297 2.249.436

Passius fiscals (Nota 15) 47.548 283.032
Corrents 0 3.885
Diferits 47.548 279.147

Fons de l'Obra Social (Nota 16) 886.394 888.630
Resta de passius (Nota 12) 5.590 1.299.508

Total Passiu 12.930.138 257.700.192

Patrimoni net

Fons propis 9.896.114 12.150.112
Capital o fons de dotació (Nota 17) 3.006 3.006

Emès 3.006 3.006
Prima d'emissió 0 0
Reserves (Nota 17) 8.974.607 11.298.000
Altres instruments de capital 0 0
Menys: Valors propis 0 0
Resultat de l'exercici 918.501 849.106
Menys: Dividends i retribucions 0 0

Ajustos per valoració 630 (93.049)
Actius financers disponibles per a la venda 630 (89.826)
Cobertures dels fluxos d'efectiu 0 (3.094)
Diferències de canvi 0 (129)

Total Patrimoni net 9.896.744 12.057.063

Total Patrimoni net i Passiu 22.826.882 269.757.255

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant del Balanç de situació a 31 de 
desembre de 2011. 
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COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

2011 2010 (*)

Interessos i rendiments assimilats (Nota 19) 6.205 6.153.934
Interessos i càrregues assimilades (Nota 20) (271.347) (3.064.568)
MARGE D'INTERESSOS (265.142) 3.089.366
Rendiment d'instruments de capital (Nota 21) 961.485 1.112.445
Comissions percebudes (Nota 22) 1.215 1.587.796
Comissions pagades (Nota 22) (38) (214.299)
Resultats d'operacions financeres (net) (Nota 23) 48.794 153.353

Cartera de negociació 50.545 53.682
Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (1.739) 46.131
Altres (12) 53.540

Diferències de canvi (net) 0 86.508
Altres productes d'explotació 1.267 91.809
Altres càrregues d'explotació 0 (130.036)
MARGE BRUT 747.581 5.776.942
Despeses d'administració (29.012) (2.598.456)

Despeses de personal (Nota 24) (14.224) (1.982.778)
Altres despeses generals d'administració (Nota 25) (14.788) (615.678)

Amortització (1) (272.600)
Dotacions a provisions (net) (31) (13.578)
Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) (838) (2.149.711)

Inversions creditícies (509) (2.071.012)
Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (329) (78.699)

RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 717.699 742.597
Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) 0 (449.899)

Fons de comerç i altre actiu intangible 0 (15.002)
Altres actius 0 (434.897)

Guanys (pèrdues) en la baixa d'actius no classificats com a no corrents en venda 3.245 241.294
Diferència negativa en combinacions de negocis 0 0

1.015 4.752
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 721.959 538.744
Impost sobre beneficis (Nota 15) 196.542 310.362
Dotació obligatòria a obres i fons socials 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'ACTIVITATS CONTINUADES 918.501 849.106
Resultat d'operacions interrompudes (net) 0 0
RESULTAT DE L'EXERCICI 918.501 849.106

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

Guanys (pèrdues) d'actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes 

 

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant del Compte de pèrdues i guanys de 
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011. 
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

A) ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

2011 (*)  2010 (**)  

A. RESULTAT DE L'EXERCICI 918.501 849.106

B. ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 630 (141.059)
Actius financers disponibles per a la venda 378 (204.443)

Guanys (pèrdues) per valoració (839) (176.020)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 1.217 (28.423)

Cobertures dels fluxos d'efectiu 0 10.421
Guanys (pèrdues) per valoració 0 (869)
Imports transferits al compte de pèrdues i guanys 0 11.290

Cobertures d'inversions netes en negocis a l'estranger 0 0
Diferències de canvi 0 (150)

Guanys (pèrdues) per valoració 0 (150)
Actius no corrents en venda 0 0
Guanys (pèrdues) actuarials en plans de pensions 0 0
Resta d'ingressos i despeses reconeguts 0 53.113
Impost sobre beneficis 252 0

C. TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B) 919.131 708.047

(*) Inclou els ingressos i les despeses reconeguts des de l'1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2011.

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

 

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant de l'Estat d'ingressos i despeses 
reconeguts de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011. 
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ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
B) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

EXERCICI 2011
Fons

de dotació

Reserves 
(pèrdues) 

acumulades
Resultat de 
l'exercici

Total Fons 
propis

Ajustos per
valoració

Total
Patrimoni neto

Saldo inicial a 01.01.2011 (*) 3.006 8.515.501 849.106 9.367.613 9.367.613
Ajustos per canvis de criteri comptable 0
Ajust per errors 0
Saldo inicial ajustat 3.006 8.515.501 849.106 9.367.613 0 9.367.613
Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 918.501 918.501 630 919.131
Altres variacions del patrimoni net 0 459.106 (849.106) (390.000) 0 (390.000)
Traspassos entre partides de patrimoni net 0 459.106 (459.106) 0 0
Dotació discrecional a obres i fons socials 0 (390.000) (390.000) (390.000)

Saldo final a 31.12.2011 3.006 8.974.607 918.501 9.896.114 630 9.896.744

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

EXERCICI 2010 (*)
Fons

de dotació

Reserves 
(pèrdues) 

acumulades
Resultat de 
l'exercici

Total Fons 
propis

Ajustos per
valoració

Total
Patrimoni neto

Saldo inicial a 31.12.2009 3.006 10.816.112 973.144 11.792.262 48.010 11.840.272
Ajustos per canvis de criteri comptable 0
Ajust per errors 0
Saldo inicial ajustat 3.006 10.816.112 973.144 11.792.262 48.010 11.840.272
Total ingressos i despeses reconeguts 0 0 849.106 849.106 (141.059) 708.047
Altres variacions del patrimoni net 0 481.888 (973.144) (491.256) 0 (491.256)
Traspassos entre partides de patrimoni net 548.144 (548.144) 0 0
Dotació discrecional a obres i fons socials (425.000) (425.000) (425.000)
Combinacions de negocis  (66.654) (66.654) (66.654)
Resta d'increments/(reduccions) de patrimoni net  398 398 398

Saldo final a 31.12.2010 3.006 11.298.000 849.106 12.150.112 (93.049) 12.057.063

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

Fons propis
Patrimoni net

Patrimoni net
Fons propis

 

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant de l'Estat total de canvis en el 
patrimoni net de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011. 
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ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU (*)
Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010, en milers d'euros
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "la Caixa"

2011 (**) 2010 (***)  

A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (117.221) 2.245.965
Resultat de l'exercici 918.501 849.106
Ajustos per obtenir els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (2.371) 2.917.569

Amortització 705 272.600
Altres ajustos (3.076) 2.644.969

Augment/Disminució neta dels actius d'explotació (422.911) 9.853.215
Cartera de negociació 0 (3.889.949)
Actius financers disponibles per a la venda (2.444) (2.963.892)
Inversions creditícies 1.266 15.302.389
Altres actius d'explotació (421.733) 1.404.667

Augment/Disminució neta dels passius d'explotació (1.259.720) 8.642.867
Cartera de negociació (302) 1.179.253
Passius financers a cost amortitzat (402.423) 6.939.012
Altres passius d'explotació (856.995) 524.602

Cobraments/Pagaments per impostos sobre beneficis (196.542) (310.362)

B. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (1.731.037) (8.047.054)
Pagaments 1.735.081 8.910.627

Actius materials 52.836 207.997
Actius intangibles 0 85.013
Participacions 37.004 480.271
Actius no corrents i passius associats en venda 0 747.948
Cartera d'inversió a venciment 0 7.389.398
Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió 1.645.241 0

Cobraments 4.044 863.573
Actius materials 0 104.876
Participacions 4.044 134.509
Actius no corrents i passius associats en venda 0 624.188

C. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 861.895 5.842.000
Pagaments 643.604 2.810.000

Dividends 0 0
Passius subordinats 0 0
Amortització d'instruments de capital propis
Adquisició d'instruments de capital propi
Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament 643.604 2.810.000

Cobraments 1.505.499 8.652.000
Passius subordinats 1.505.499 3.000.000
Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament 0 5.652.000

D. EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI 0 1.603

E. AUGMENT (DISMINUCIÓ) NET DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS (A+B+C+D) (986.363) 42.514

F. EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERÍODE 1.450.357 5.119.291

G. EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE 463.994 5.161.805

Promemòria
COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE

Caixa 0 1.287.500

Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals 0 3.874.305

Dipòsits en entitats de crèdit 463.994 n/a

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE 463.994 5.161.805

(*) Vegeu Nota 2.11.

(**) Inclou els fluxos generats des de l'1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2011.

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

Les Notes 1 a 27 i els Annexos 1 a 4 adjunts formen part integrant de l'Estat de fluxos d’efectiu de 
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011. 
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Memòria corresponent a  
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2011 

 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 

 

D'acord amb la normativa vigent sobre contingut dels comptes anuals, aquesta Memòria completa, 
amplia i comenta el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat 
de fluxos d'efectiu, i forma amb ells una unitat, amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera de ”la Caixa” a 31 de desembre de 2011, així com dels resultats de les seves 
operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d'efectiu, 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 qualsevol altra empresa o entitat. L'objecte social és el foment de l'estalvi en les 
modalitats autoritzades, la realització d'obres beneficosocials i la inversió dels fons corresponents en 
actius segurs i rendibles d'interès general, així com el foment del desenvolupament econòmic i social en 
el seu àmbit d'actuació. D'acord amb el que estableixen els seus estatuts, ”la Caixa” exerceix la seva 
activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta a través d'un banc, CaixaBank, SA (d'ara endavant, 
CaixaBank), el qual, addicionalment, gestiona part de la cartera de participacions del Grup Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (d'ara endavant, el Grup ”la Caixa” o el Grup) tot centrant-se en 
companyies de primer nivell del sector financer i assegurador. 

Com a entitat de crèdit, subjecta a la normativa i regulació que determinin les autoritats econòmiques i 
monetàries espanyoles i de la Unió Europea, ”la Caixa” desenvolupa una activitat de banca universal 
amb un important desenvolupament dels serveis bancaris minoristes. 
 
’’la Caixa’’ és l'entitat dominant d'un grup d'entitats dependents que ofereixen altres productes i serveis i 
amb les quals constitueix una unitat de decisió. Conseqüentment, ”la Caixa” està obligada a elaborar, a 
més dels seus propis comptes anuals individuals, uns comptes anuals consolidats del Grup Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d'ara endavant, el Grup ”la Caixa” o el Grup), que també inclouen 
les participacions en negocis conjunts i les inversions en entitats associades. 

Reorganització del Grup ”la Caixa” 

L'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del 
règim jurídic de les caixes d'estalvis, així com la modificació del Text refós de la Llei de Caixes 
d'Estalvis de Catalunya mitjançant el Decret llei 5/2010, van introduir la possibilitat de l'exercici 
indirecte de l'activitat financera d'una caixa d'estalvis mitjançant un banc. 

A l'empara d'aquest marc legal, els Consells d'Administració de ”la Caixa”, Criteria CaixaHolding, SAU 
(Criteria) i MicroBank de ”la Caixa”, SA (MicroBank) van subscriure, el 27 de gener de 2011, un acord 
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marc (l'«Acord Marc») per dur a terme la reorganització del Grup ”la Caixa” amb l'objectiu d'adaptar-se 
a les noves exigències regulatòries nacionals i internacionals i, en particular, als nous requeriments de 
capital del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (Basilea III). L'estructura dissenyada permet a ”la 
Caixa” l'exercici indirecte de la seva activitat financera tot mantenint intacte el compliment de les 
finalitats socials pròpies. 

El 28 d'abril i el 12 de maig de 2011, l'Assemblea General Ordinària de ”la Caixa” i la Junta General 
Ordinària d'Accionistes de Criteria, respectivament, van aprovar la totalitat de les propostes formulades 
pels respectius Consells d'Administració en relació amb la reorganització del Grup ”la Caixa”. 

Amb data de 30 de juny de 2011 es van completar, a efectes legals i mercantils, les operacions 
corporatives que van donar lloc a la transformació de Criteria en CaixaBank. Estan recollides en l'àmbit 
de l'Acord Marc i, de conformitat amb la normativa vigent, s'hi ha aplicat la retroactivitat comptable des 
de l'1 de gener de 2011. 

Les normes comptables aplicables a les operacions de fusió i escissió entre entitats pertanyents a un 
mateix grup estableixen, a més de la retroactivitat esmentada anteriorment, la valoració dels elements 
patrimonials involucrats en aquestes operacions per l'import que els correspondria en els comptes 
anuals consolidats del grup. En conseqüència, els actius i passius afectats per les operacions que es 
detallen a continuació s'han valorat pel seu import en els comptes anuals consolidats del Grup ”la 
Caixa” corresponents a 31 de desembre de 2010. 

A continuació es descriuen les principals operacions corporatives dutes a terme en el procés de 
reorganització del Grup ”la Caixa”: 

a) segregació, a favor de MicroBank, dels actius i passius que integraven l'activitat financera de ”la 
Caixa”, excepte la participació en Servihabitat XXI, SAU; Metrovacesa, SA; Inmobiliaria 
Colonial, SA, i determinats actius immobiliaris i emissions de deute. Igualment, ”la Caixa” 
manté la seva Obra Social i el finançament i sosteniment d'activitats d'interès benèfic o social. 
El valor net comptable en el balanç individual de ”la Caixa” dels elements de l'actiu i del passiu 
constitutius del patrimoni segregat a favor de MicroBank és d'11.591.982 milers d'euros. 
 
En termes consolidats, aquest patrimoni net s'eleva a 11.894.481 milers d'euros. La seva 
composició es presenta en el detall següent: 
 
 Milers d'euros 

 Valor net en el balanç individual de ”la Caixa” dels 
actius i passius segregats (*) 11.591.982 

 Reserves de consolidació en societats del Grup ”la Caixa” 
segregades a favor de MicroBank i altres 211.256 

 Patrimoni net de MicroBank previ a la reorganització                                   91.243 
 

Total Patrimoni net de MicroBank postsegregació (**) 11.894.481 
 

(*) Vegeu apartat «Comparació de la informació. Detall a. Efecte del procés de reorganització 
de les activitats del Grup ”la Caixa”. Elaboració d'un balanç de situació a 1 de gener de 2011». 

(**) El patrimoni net de MicroBank postsegregació constitueix el patrimoni net dels negocis 
rebuts per Criteria. El valor individual total dels actius i passius segregats en ”la Caixa” és 
d'11.871.379 milers d'euros, i inclou el valor net ajustat dels actius i passius segregats a favor 
de MicroBank. 
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El valor de mercat, a 1 de gener de 2011, del 100% de les accions de MicroBank s'ha estimat 
en 9.515.585 milers d'euros, equivalent a l'aplicació d'un factor de 0,8 sobre el patrimoni net de 
MicroBank. Tal com s'indica en l'Acord Marc, per determinar el factor aplicat es van tenir en 
compte els preus de cotització d'entitats que poguessin presentar un perfil similar, ajustant els 
seus múltiples de cotització per la millor posició competitiva, qualitat creditícia, nivell de 
cobertures i absència d'actius immobiliaris. 

La valoració de mercat va rebre el suport de diverses fairness opinion a càrrec d'experts 
independents. 

b) aportació a Criteria, per part de ”la Caixa”, de la totalitat de les accions de MicroBank 
postsegregació. Per la seva banda, Criteria lliura a ”la Caixa”, per un import net total de 
9.181.929 milers d'euros: 
 
 Les participacions accionarials que es detallen a continuació, amb un valor comptable 

consolidat de 7.137.684 milers d'euros i un valor de mercat estimat en 7.471.340 milers 
d'euros. Ambdues xifres són referides a 1 de gener de 2011. 
 
(i) Una participació directa del 36,64% en el capital social de Gas Natural SDG, SA; 
(ii) una participació directa del 20,72% en el capital social d'Abertis Infraestructuras, SA 

(d'ara endavant, Abertis) i una participació directa del 50,1% en el capital social 
d'Inversiones Autopistas, SL (titular d'un 7,75% del capital social d'Abertis), la qual 
cosa implica, en total, una participació econòmica del 24,61% en el capital social 
d'Abertis; 

(iii) una participació indirecta del 24,03% en el capital social de Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SA a través d'una participació directa del 24,26% en la societat 
Hisusa, Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, SA, titular d'un 99,04% del 
capital social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA; 

(iv) una participació directa i indirecta del 50% en el capital social de Port Aventura 
Entertainment, SA; i 

(v) una participació directa del 100% en el capital social de Mediterranea Beach & Golf 
Community, SA. 

 
L'estimació del valor de mercat de les participacions indicades s'ha elaborat a partir dels criteris 
de valoració següents: 
 

- Gas Natural SDG, SA i Abertis Infraestructuras, SA: preu mitjà de cotització entre 
els dies 27 de desembre de 2010 i 26 de gener de 2011, ajustat pels dividends pagats 
durant aquest període. 

- Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA: preu de l'última operació corporativa 
realitzada. 

- Port Aventura Entertainment, SA: múltiples d'EBITDA emprats en l'última 
transacció realitzada, amb xifra d'EBITDA actualitzada sobre la base de l'últim 
tancament. 

- Mediterranea Beach & Golf Community, SA: valor comptable net dels immobles 
llogats i taxació de tercer dels terrenys amb ús residencial, hoteler i comercial amb 
urbanització finalitzada. 

 
 374.403.908 noves accions de Criteria emeses en el marc d'una ampliació de capital no 

dinerària per un valor de 2.044.245 milers d'euros. El valor unitari de les noves accions 
emeses per Criteria s'ha establert en 5,46 euros, equivalent al valor net (NAV, net asset 
value), sense considerar els efectes de la reorganització, dels actius de Criteria el dia 26 de 
gener de 2011. 



 - 24 - 

 

 
En conjunt, l'import de l'ampliació de capital (2.044.245 milers d'euros) i el valor de 
mercat de les participacions accionarials i altres actius lliurats per Criteria a ”la Caixa” 
(7.471.340 milers d'euros) equivalen al valor de mercat de les accions de MicroBank 
lliurades a Criteria per ”la Caixa” (9.515.585 milers d'euros). 

 
c) absorció de MicroBank per part de Criteria. Mitjançant aquesta actuació, Criteria ha adquirit la 

condició d'entitat de crèdit amb la denominació social de CaixaBank, SA». CaixaBank és 
l'entitat bancària cotitzada mitjançant la qual ”la Caixa” desenvolupa l'exercici indirecte de la 
seva activitat financera. 

 
El procés de reorganització descrit en els paràgrafs anteriors preveu, així mateix, el lliurament d'accions 
de CaixaBank, equivalents a un 0,4% del capital social de la companyia, als empleats del Grup ”la 
Caixa”. 
 
Després de la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes de Criteria el 12 de maig de 2011, 
es va iniciar el termini per exercitar el dret de separació per part d'aquells accionistes de Criteria que no 
haguessin votat a favor de l'acord de fusió amb MicroBank. A la data de conclusió del termini, el 14 de 
juny de 2011, havien exercit el seu dret de separació accionistes titulars de 46.485.705 accions de 
Criteria, representatives d'un 1,38% del capital social de la companyia previ a la reorganització. En 
execució de l'acord adoptat en la Junta del 12 de maig de 2011, Criteria ha procedit a l'adquisició en 
autocartera d'aquestes accions, per la qual ha abonat la quantitat de 5,0292 euros per acció. 

Una vegada dutes a terme les operacions corporatives indicades, CaixaBank manté les participacions 
que Criteria posseïa en assegurances, gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats financeres 
estrangeres, Telefónica, SA i Repsol-YPF, SA. 
 
Addicionalment, en el marc d'aquest procés de reorganització del Grup ”la Caixa”, el segon semestre de 
l'exercici 2011 s'han dut a terme, amb efectes comptables retroactius des de l'1 de gener de 2011, les 
operacions següents: 
 

 Aportació per part de ”la Caixa” a un holding no cotitzat, la raó social del qual és Criteria 
CaixaHolding, SAU, de totes les participacions accionarials assenyalades en el punt b anterior, 
així com d'altres actius, no inclosos en la segregació de ”la Caixa” a MicroBank, esmentats en el 
punt a anterior. ”la Caixa” és l'únic accionista de Criteria CaixaHolding. 

 Segregació, el 16 de setembre de 2011, per part de CaixaBank, a favor d'una entitat de nova 
creació, la raó social de la qual és Nuevo Micro Bank, SA, dels actius i passius corresponents a 
l'activitat de microcrèdits desenvolupada per MicroBank amb anterioritat a la reorganització. 
CaixaBank és l'únic accionista de Nuevo Micro Bank. 
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A continuació es mostra gràficament la reorganització del Grup ”la Caixa”: 

Estructura anterior   Nova estructura  

Negoci  
bancari  
(inclou actius  
immobiliaris) 

Obra 
Social  

79,5%  

cotizada

Asseguradores 

Bancs 
internacionals 

Cartera 
industrial 

i de serveis

Obra 
Social

81,5% 100%  

Negoci bancari
i assegurador 

Cartera industrial  

Actius  
immobiliaris Bancs internacionals

Repsol + Telefónica

anterior Criteria cotitzada no cotitzada 

no cotizada

Criteria 
CaixaHolding 

no cotizada

 
 

 
En relació amb tot el que s'ha dit anteriorment, i amb l'objectiu de reforçar l'estructura de recursos 
propis del Grup CaixaBank, el mes de juny de 2011 Criteria (denominada CaixaBank després de la 
reorganització) va fer una emissió de 1.500 milions d'euros d'Obligacions Subordinades Necessàriament 
Convertibles en accions de CaixaBank, distribuïdes a través de la xarxa de ”la Caixa”. 

Finalment, en el marc del procés descrit en els paràgrafs anteriors, s'ha procedit a registrar la 
participació del 12,69% en Repsol-YPF, SA com a entitat associada, amb efectes a partir de l'1 de gener 
de 2011, ja que el Grup ”la Caixa” disposa d'influència significativa en la companyia. 

Bases de presentació 

Els comptes anuals adjunts es presenten d'acord amb els models i criteris comptables i les normes de 
valoració establerts en la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya (d'ara endavant, la Circular). La Circular 
constitueix l'adaptació al sector de les entitats de crèdit espanyoles de les Normes Internacionals 
d'Informació Financera, 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, relatiu a 
l'aplicació de les Normes Internacionals de Comptabilitat.  
 

Els principis i polítiques comptables i els criteris de valoració definits per la Circular 4/2004 figuren 
descrits en la Nota 2. No s'ha aplicat cap criteri que suposi una diferència pel que fa a aquests i que 
tingui un impacte material. 
 
Els estats financers s'han elaborat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per ”la Caixa”. 
 
Els estats financers de ”la Caixa” adjunts no reflecteixen les variacions patrimonials que resultarien 
d'aplicar criteris de consolidació global, proporcional o pel mètode de la participació, segons que 
correspongui a les participacions en el capital de societats dependents, multigrup i associades, d'acord 
amb la normativa vigent que regula la consolidació de les entitats de crèdit. Addicionalment han estat 
formulats els comptes anuals del Grup ”la Caixa”, que recullen aquestes variacions, de conformitat amb 
les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF) adoptades per la Unió Europea a 31 de 
desembre de 2011. 
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A continuació es presenten el patrimoni net consolidat, el resultat atribuït al Grup i el total d'actius 
consolidats corresponents als exercicis 2011 i 2010. 
 
(Milers d'euros)

31.12.2011 31.12.2010

Patrimoni net 23.201.880 21.979.856
Fons propis 17.619.108 17.421.121
Ajustos per valoració 70.837 1.404.135
Interessos minoritaris 5.511.935 3.154.600
Promemòria: Resultat atribuït a l'entitat dominant 974.794 1.307.353

Total actius 282.406.240 285.724.221

 
Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

Els comptes anuals de ”la Caixa” corresponents a l'exercici 2011 han estat formulats pel Consell 
d'Administració en la reunió celebrada el 23 de febrer de 2012. Aquests comptes anuals estan pendents 
d'aprovació per l'Assemblea General de l'Entitat. No obstant això, el Consell d'Administració de ”la 
Caixa” espera que siguin aprovats sense modificacions. Els comptes anuals corresponents a l'exercici 
2010 es van aprovar en l'Assemblea General celebrada el 28 d'abril de 2010, i es presenten 
exclusivament a efectes comparatius amb la informació referida a l'exercici 2011. 
 
En l’elaboració dels estats financers s’han utilitzat judicis i estimacions fets per l’Alta Direcció de ”la 
Caixa” que fan referència, entre altres, al valor raonable de determinats actius i passius, a les pèrdues per 
deteriorament i a la vida útil dels actius materials. Les estimacions afecten els imports registrats tant en 
el balanç com en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2011. Malgrat que aquestes estimacions 
s'han fet 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 manera prospectiva, reconeixent els efectes 
del canvi d'estimació en el balanç i el compte de pèrdues i guanys, d'acord amb la norma dinovena de la 
Circular 4/2004 del Banc d'Espanya. 
 

Comparació de la informació 

La reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” (vegeu l'apartat «Reorganització del Grup ”la 
Caixa”» d'aquesta mateixa Nota) ha originat el canvi de la composició dels actius i passius de “la Caixa”, 
que ha passat a exercir de manera indirecta l'activitat financera a través de CaixaBank. Amb la finalitat 
de permetre l'adequada comprensió i comparació de la situació financera i patrimonial de ”la Caixa” a 
31 de desembre de 2011 amb la de 31 de desembre de 2010, així com dels resultats de les seves 
operacions i dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici 2011 amb els de l'exercici anterior, en 
aquest apartat «Comparació de la informació» s'inclouen els detalls addicionals indicats a continuació: 

a. Efecte del procés de reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” en la composició dels 
actius i passius de ”la Caixa”: Elaboració d'un balanç de situació a 1 de gener de 2011. 

b. Compte de pèrdues i guanys combinat corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre 
de 2010. 

Els detalls a i b ofereixen d'una manera integrada la informació rellevant per comprendre l'abast de la 
reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” i el seu impacte en el patrimoni net i l'efectiu i 
equivalents de ”la Caixa”. D'aquesta manera, es facilita la comprensió de l'evolució del negoci de ”la 
Caixa” des de l'1 de gener de 2011, data d'efectes comptables del procés de reorganització, fins al 31 de 
desembre de 2011. En aquest sentit, la informació comparativa relativa al balanç de situació inclosa en 
les Notes 7 a 18 adjuntes es refereix a l'1 de gener de 2011, una vegada completada la reorganització del 
Grup ”la Caixa”. Per la seva banda, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu 
corresponents a l'exercici 2011 mostren els canvis en el patrimoni net i els fluxos d'efectiu des de l'1 de 
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gener de 2011, data d'efectes comptables de la reorganització (vegeu l'apartat «Reorganització del Grup 
”la Caixa”» d'aquesta mateixa Nota i el detall «a. Efecte del procés de reorganització de les activitats del 
Grup ”la Caixa” en la composició dels actius i passius de ”la Caixa”» d'aquest apartat «Comparació de la 
informació»). 
 
Pel que fa al resultat de les operacions de ”la Caixa”, en les Notes 19 a 25 adjuntes es presenta, si escau, 
la informació comparativa relativa de l'exercici 2010 formulada pels Administradors amb data de 27 de 
gener de 2011.  
 
Per la seva banda, l'estat d'ingressos i despeses reconeguts consolidats mostra tant el resultat de 
l'exercici com els resultats reconeguts directament en el patrimoni net des de l'1 de gener de 2011, data 
d'efectes comptables de la reorganització (vegeu l'apartat «Reorganització del Grup ”la Caixa”» i els 
detalls «a. Efecte del procés de reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” en la composició dels 
actius i passius de ”la Caixa”: elaboració d'un balanç de situació consolidat de ”la Caixa” a 1 de gener de 
2011» i «b. Compte de pèrdues i guanys combinat de ”la Caixa” corresponent a l'exercici anual finalitzat 
el 31 de desembre de 2010», d'aquest apartat «Comparació de la informació»). 
 
Tal com s'indica en els paràgrafs anteriors, la informació corresponent a l'exercici 2010 i a l'1 de gener 
de 2011 continguda en aquests comptes anuals es presenta, únicament i exclusivament, a efectes 
comparatius amb la informació relativa a l'exercici 2011. 

Les normes comptables requereixen que la informació presentada corresponent a diferents períodes 
sigui homogènia. En l'exercici 2011 no s'ha produït cap modificació rellevant de la normativa 
comptable aplicable que afecti la comparació de la informació (vegeu Nota 2). 

 

a. Efecte del procés de reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” en la composició dels 
actius i passius de ”la Caixa”: Elaboració d'un balanç de situació a 1 de gener de 2011. 

A continuació es presenta el detall de la conciliació del balanç de situació de ”la Caixa”, a 31 de 
desembre de 2010, al balanç de situació a 1 de gener de 2011, data d'efectes comptables del procés 
de reorganització (vegeu l'apartat «Reorganització del Grup ”la Caixa”» en aquesta mateixa Nota). El 
balanç es presenta amb el desglossament dels capítols més rellevants, amb l'objectiu de mostrar les 
principals variacions derivades del procés de reorganització. 
 
La columna amb l'encapçalament «”la Caixa” individual 31.12.2010» correspon al balanç de situació 
de ”la Caixa”, a 31 de desembre de 2010, formulat pels seus Administradors amb data de 27 de 
gener de 2011. 
 
En els subapartats següents es descriuen els “Negocis rebuts” i “Negocis transferits”. 
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LA CAIXA NEGOCI NEGOCI CONSTITUCIÓ LA CAIXA
ACTIU INDIVIDUAL TRANSFERIT REBUT DE CRITERIA INDIVIDUAL

CRITERIA CAIXAHOLDING REORGANITZADA
31/12/2010 01.01.2011

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS 5.161.805 (5.161.805) 0 0 0

CARTERA DE NEGOCIACIÓ 3.117.719 (3.117.719) 0 0 0

Valors representatius de deute 1.177.420 (1.177.420) 0 0 0
Instruments de capital 56.025 (56.025) 0 0 0
Derivats de negociació 1.884.274 (1.884.274) 0 0 0
Promemòria: Prestats o en garantia 0 0 0 0 0

ALTRES ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN  PiG 0 0 0 0 0     
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER LA VENDA 11.510.597 (11.276.230) 0 (231.672) 2.695

Valors representatius de deute 11.028.039 (11.028.039) 0 0 0
Instruments de capital 482.558 (248.191) 0 (231.672) 2.695
Promemòria: Prestats o en garantia 7.151.200 (7.151.200) 0 0 0

INVERSIONS CREDITÍCIES 212.095.193 (209.296.348) 118.885 (1.440.974) 1.476.756

Dipòsits en entitats de crèdit 8.811.454 (6.039.008) 118.885 (1.440.974) 1.450.357
Crèdit a la clientela 198.565.028 (198.538.629) 0 0 26.399
Valors representatius de deute 4.718.711 (4.718.711) 0 0 0
Promemòria: Prestats o en garantia 53.906.540 (53.906.540) 0 0 0

CARTERA D'INVERSIÓ A VENCIMENT 7.389.398 (7.389.398) 0 0 0

Promemòria: Prestats o en garantia 6.577.902 (6.577.902) 0 0 0

AJUSTOS A ACTIUS FINANCERS PER MACROCOBERTURES 45.700 (45.700) 0 0 0

DERIVATS DE COBERTURA 11.718.734 (11.304.381) 0 0 414.353

ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA 424.071 (326.160) 0 (97.911) 0

PARTICIPACIONS 9.722.916 (1.113.131) 9.063.044 1.269.832 18.942.661

Entitats associades 113.445 (113.445) 2.141.799 (2.141.799) 0
Entitats multigrup 110.940 (110.936) 4.602.203 (4.602.203) 4
Entitats del Grup 9.498.531 (888.750) 2.319.042 8.013.834 18.942.657

CONTRACTES D'ASSEGURANÇA VINCULATS A PENSIONS 1.782.643 (1.782.643) 0 0 0

ACTIU MATERIAL 3.388.376 (3.024.361) 0 0 364.015

Immobilitzat material 2.903.314 (2.903.314) 0 0 0
Afecte a l'Obra Social 364.015 0 0 0 364.015
Inversions immobiliàries 121.047 (121.047) 0 0 0

ACTIU INTANGIBLE 494.563 (494.563) 0 0 0

Fons de comerç 350.337 (350.337) 0 0 0
Altre actiu intangible 144.226 (144.226) 0 0 0

ACTIU FISCAL 1.931.416 (1.545.822) 0 (229.303) 156.291

Corrents 281.552 (164.552) 0 0 117.000
Diferits 1.649.864 (1.381.270) 0 (229.303) 39.291

RESTA D'ACTIUS 974.124 (861.821) 0 0 112.303

TOTAL ACTIU 269.757.255 (256.740.082) 9.181.929 (730.028) 21.469.074

PROMEMÒRIA 
Riscs contingents 9.287.583 -9.287.583 0
Compromisos contingents 55.517.045 -55.483.382 33.663  
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LA CAIXA NEGOCI NEGOCI CONSTITUCIÓ LA CAIXA
PASSIU INDIVIDUAL TRANSFERIT REBUT DE CRITERIA INDIVIDUAL

CRITERIA CAIXAHOLDING REORGANITZADA
31/12/2010 01.01.2011

CARTERA DE NEGOCIACIÓ 2.597.440 (2.597.138) 0 0 302

Derivats de negociació 1.853.054 (1.852.752) 0 0 302
Posicions curtes de valors 744.386 (744.386) 0 0 0

ALTRES PASSIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS EN  PiG 0 0 0 0 0

PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT 237.011.081 (227.543.158) 0 0 9.467.923

Dipòsits de bancs centrals 0 0 0 0 0
Dipòsits d'entitats de crèdit  18.442.237 (18.442.237) 0 0 0
Dipòsits de la clientela 157.574.479 (157.574.479) 0 0 0
Dèbits representats per valors negociables 46.404.018 (43.272.386) 0 0 3.131.632
Passius subordinats 12.824.258 (6.488.314) 0 0 6.335.944
Altres passius financers 1.766.089 (1.765.742) 0 0 347

AJUSTOS A PASSIUS FINANCERS PER MACROCOBERTURES 1.544.353 (1.544.353) 0 0 0

DERIVATS DE COBERTURA 9.338.104 (9.091.706) 0 0 246.398

PASSIUS ASSOCIATS AMB ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA 0 0 0 0 0

PROVISIONS 4.738.044 (2.605.527) 0 (730.028) 1.402.489

Fons per a pensions i obligacions similars 2.232.546 (2.232.546) 0 0 0
Provisions per a impostos i altres contingències legals 134.678 (134.678) 0 0 0
Provisions per a riscos i compromisos contingents 121.384 (121.384) 0 0 0
altres provisions 2.249.436 (116.919) 0 -730.028 1.402.489

PASSIUS FISCALS 283.032 (235.096) 0 0 47.936

Corrents 3.885 (3.885) 0 0 0
Diferits 279.147 (231.211) 0 0 47.936

FONS DE L'OBRA SOCIAL 888.630 0 0 0 888.630

RESTA DE PASSIUS 1.299.508 (1.251.725) 0 0 47.783

TOTAL PASSIU 257.700.192 (244.868.703) 0 (730.028) 12.101.461

FONS PROPIS 12.150.112 (11.964.428) 9.181.929 0 9.367.613

Capital 3.006 0 0 0 3.006
Prima d'emissió 0 0 0 0 0
reserves 11.298.000 (11.964.428) 9.181.929 0 8.515.501
Menys: valors propis 0 0 0 0 0
Resultat de l'exercici 849.106 0 0 0 849.106
Menys: Dividends i retribucions 0 0 0 0 0

AJUSTOS DE VALORACIÓ (93.049) 93.049 0 0 0

Actius financers disponibles per a la venda (89.826) 89.826 0 0 0
Cobertures de fluxos d'efectiu (3.094) 3.094 0 0 0
Diferències de canvi (129) 129 0 0 0

TOTAL PATRIMONI NET 12.057.063 (11.871.379) 9.181.929 0 9.367.613

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 269.757.255 (256.740.082) 9.181.929 (730.028) 21.469.074
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Negoci financer transferit a MicroBank 

Tal com s'indica en l'apartat «Reorganització del Grup ”la Caixa”» d'aquesta mateixa Nota, ”la Caixa” 
ha aportat a CaixaBank (anteriorment Criteria) la totalitat de les accions de MicroBank després d'haver 
segregat a favor d'aquest els actius i passius de la seva activitat financera. Per tant, els imports reflectits 
com «Negocis transferits» corresponen al valor comptable individual dels actius, passius i patrimoni net 
del negoci financer de ”la Caixa”. 
 
Així, el valor comptable individual del patrimoni net transferit a MicroBank per ”la Caixa” és 
d’11.871.379 milers d'euros, amb un valor de mercat estimat en 9.515.585 milers d'euros, equivalent a 
0,8 vegades el seu valor comptable consolidat (11.894.481 milers d'euros). 
 

Negocis rebuts 

En el procés de reorganització, Criteria ha lliurat a ”la Caixa” part del seu negoci relatiu a la gestió de 
participacions industrials i de serveis, segons s'explica en l'apartat «Reorganització del Grup ”la Caixa”» 
d'aquesta Nota 1. En concret: 
 

• Les participacions en entitats associades (2.141.799 milers d'euros) corresponen al valor 
consolidat de les participacions en Abertis Infraestructuras, SA (1.502.599 milers d'euros) i en 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA a través de Holding de Infraestructuras de Servicios 
Urbanos, SA - Hisusa (639.200 milers d'euros). 

• Les participacions en entitats multigrup (4.602.203 milers d'euros) corresponen al valor 
comptable consolidat de les participacions en Gas Natural, SDG, SA (4.526.387 milers d'euros) i 
en Port Aventura Entertainment, SA (75.816 milers d'euros). Addicionalment, dins de «Negocis 
rebuts», en l'epígraf «Dipòsits en entitats de crèdit», s'inclouen 118.885 milers d'euros 
corresponents a dividends complementaris de Gas Natural siguin meritats i pendents de 
cobrament a 31 de desembre de 2010 i cobrats amb posterioritat a aquesta data. 

• Les participacions en entitats del grup (274.797 milers d'euros) corresponen al valor comptable de 
les participacions en Mediterranea Beach & Golf Community (116.802 milers d'euros) i en 
Inversiones Autopistas (157.995 milers d'euros). 

 
Per tant, el valor comptable consolidat del patrimoni net rebut en el balanç individual de ”la Caixa” és 
de 7.137.684 milers d'euros, amb un valor de mercat de 7.471.340 milers d'euros (vegeu l'apartat 
«Reorganització del Grup ”la Caixa”» en aquesta mateixa Nota).  
 
A més, per compensar el valor de mercat del negoci transferit, ”la Caixa” ha rebut 374.403.908 noves 
accions de Criteria emeses en el marc d'una ampliació de capital no dinerària per un valor de 2.044.245 
milers d'euros, registrat en l’epígraf participacions en entitats del Grup. 
 
L'impacte total del patrimoni net rebut és de 9.181.929 milers d'euros. 
 
 
Negoci transferit a Criteria CaixaHolding 
 
L'1 d'agost de 2011, i amb efectes comptables retroactius a 1 de gener de 2011, ”la Caixa” transfereix a 
Criteria CaixaHolding les participacions industrials i de serveis descrites en l'apartat anterior, pel mateix 
import per les quals les havia rebut, és a dir, 7.137.684 milers d'euros, equivalent al seu valor comptable 
consolidat. Així mateix, transfereix les participacions següents: 
 

 El 100% de la participació en ServiHabitat XXI, SAU mantinguda per ”la Caixa” per un valor 
comptable net individual de 2.294.549 milers d'euros. 
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 Les participacions en les societats Estullogimmo, Estuinmo, Aliancia Zero, Estuinvest i 
Estuvendimmo, per un import net total de 13.759 milers d'euros. 

 3.527.379 accions de Metrovacesa, SA, per un import de 87.855 milers d'euros. 
 13.074.273 accions de Colonial, SA, per un import de 143.817 milers d'euros, de les quals 

1.576.328 accions estaven subjectes a un préstec de valors a CaixaBank. 
 
Aquesta transmissió s'instrumenta mitjançant una ampliació de capital en Criteria CaixaHolding per un 
import total de 9.677.664 milers d'euros. ”la Caixa” té el 100% del capital d'aquesta societat. 
 
 
b. Compte de pèrdues i guanys de ”la Caixa” corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de 

desembre de 2010 

Finalment, es presenta, a efectes únicament informatius, el compte de pèrdues i guanys combinat de 
CaixaBank corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2010. Aquest compte 
reflecteix l'estimació del resultat que hauria obtingut a 31 de desembre de 2010 de ”la Caixa” si la 
reorganització hagués tingut lloc l'1 de gener de 2010. 
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COMPTE DE RESULTATS
2010

INTERESSOS I RENDIMENTS ASSIMILATS 2.334

INTERESSOS I CÀRREGUES ASSIMILADES (189.402)

MARGE D'INTERESSOS (187.068)

RENDIMENT D'INSTRUMENTS DE CAPITAL 900.316

COMISSIONS NETES 1.290

COMISSIONS REBUDES 0

COMISSIONS PAGADES 0

RESULTATS D'OPERACIONS FINANCERES (7.704)

Cartera de negociació (1.590)

Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0
Altres (6.114)

DIFERÈNCIES DE CANVI 0

ALTRES PRODUCTES D'EXPLOTACIÓ 38

ALTRES CÀRREGUES D'EXPLOTACIÓ (129)

MARGE BRUT 706.743

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ (29.928)

Despeses de personal (13.730)

Altres despeses generals d'administració (16.198)

AMORTITZACIÓ (922)

DOTACIÓ A PROVISIONS NET 0

PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'ACTIUS FINANCERS NET 0

Inversions creditícies 0
Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0

RESULTATS DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 675.893

PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE LA RESTA D'ACTIUS NET 0

Fons de comerç i altres actius intangibles 0
altres actius 0

BENEFICIS/PÈRDUES EN LA BAIXA D'ACTIUS NO CLASSIFICATS COM A NO CORRENTS EN VENDA 5.370

DIFERÈNCIA NEGATIVA EN COMBINACIONS DE NEGOCI 0

BENEFICIS/PÈRDUES D'ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA NO CLASSIFICATS COM A OPERACIONS INTERROM 0

RESULTAT ABANS D'IMPOST 681.263

IMPOST SOBRE BENEFICIS 173.731

DOTACIÓ OBLIGATÒRIA A OBRES I FONS SOCIALS 0

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'ACTIVITATS CONTINUADES 854.994

RESULTATS D'OPERACIONS INTERROMPUDES NET 854.994

RESULTAT DE L'EXERCICI 854.994

COMPTE DE RESULTATS
Combinada de ’’la Caixa’’ 

corresponent a l'exercici 2010
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A continuació es presenta el detall del capítol «Rendiments d’instruments de capital» amb l’objecte 
de facilitar-ne la comprensió. 

(Milers d'euros)
2010

Participacions:
CaixaBank (1) 684.648
Criteria CaixaHolding, SAU (2) 185.068
Altres 30.600

Total 900.316

(1) Dividends estimats amb la hipòtesi de repartiment de 0,231 euros per acció.

(1) Dividends estimats mantenint el pay-out ajustat de Criteria CaixaHolding de 2011.  

 

Participacions en el capital d'entitats de crèdit 

De conformitat amb allò que es disposa en el Reial decret 1245/1995, sobre publicitat de 
participacions, ”la Caixa” no manté cap participació directa igual o superior al 5% del capital o dels 
drets de vot en entitats de crèdit diferent de les participacions en societats dependents que es detallen 
en l'Annex 1. 
 
Així mateix, a 31 de desembre de 2011 i 2010 no hi ha cap entitat de crèdit espanyola o estrangera, o 
grup en el qual 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”.  
 

Coeficient de reserves mínimes 

A 31 de desembre de 2011 i 2010, així com al llarg dels exercicis 2011 i 2010, ”la Caixa” complia els 
mínims exigits, per a aquest coeficient, per la normativa espanyola aplicable. 
 

Fons de Garantia de Dipòsits 

”la Caixa” no fa aportacions anuals al Fons de Garantia de Dipòsits, ja que la seva activitat bancària 
amb clients la duu a terme de manera indirecta a través de CaixaBank, societat que fa aquestes 
aportacions. 
 

Fets posteriors al tancament 

Amb data de 7 de febrer de 2012 i en relació amb l'aprovació del Reial decret llei 2/2012, de sanejament 
del sistema financer, el Grup ”la Caixa” ha comunicat el càlcul preliminar dels majors requeriments de 
sanejaments d'actius immobiliaris. ’’la Caixa’’ no té exposició directa als actius immobiliaris, ja que 
l’activitat financera l’exerceix de manera indirecta. Els imports calculats a 31 de desembre de 2011 de les 
noves provisions a constituir per la cobertura dels actius immobiliaris del Grup ’’la Caixa’’ són de 2.436 
milions d’euros corresponents a la cobertura del Grup CaixaBank i de 730 milions d’euros 
corresponents a la cobertura del grup Servihabitat.  
 
El total de provisions addicionals a registrar pel Grup CaixaBank correspon a més provisions per a la 
cartera creditícia, de les quals 995 milions d'euros deriven de la provisió genèrica del 7% sobre actius 
classificats com normals. 
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La forta capacitat de generació de resultats recurrents d'explotació, així com la provisió genèrica de 
1.835 milions d'euros existent a 31 de desembre de 2011, permetrà al Grup ”la Caixa” absorbir 
còmodament l'impacte dels nous requeriments de provisions. D'altra banda, l'import estimat de 
requeriments de capital principal, addicional a l'augment de provisions, és de 1.305 milions d'euros, dels 
quals 745 corresponen a Grup CaixaBank. Per a la seva cobertura, el Grup ”la Caixa” disposa d'un 
excedent de 5.792 milions d'euros de recursos propis sobre capital principal exigit a 31 de desembre de 
2011, amb una ràtio de l'11,8% enfront del mínim exigit del 8% (vegeu Nota 4). 
 
Com a conseqüència de la senda de rebaixes que el mes de gener del 2012 han afectat el ràting sobirà 
d'Espanya, amb data 13 de febrer de 2012 Fitch i Standard & Poor’s han atorgat a ”la Caixa” les 
qualificacions següents: 
 

- Fitch: ràting a llarg termini, A–, i a curt termini, F2. En revisió negativa. 
- S & P : ràting a llarg termini, BBB–, i a curt termini, A–3. Perspectiva estable. 
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 2. Principis i polítiques comptables i criteris de valoració aplicats 

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2011 s'han aplicat els principis i polítiques 
comptables i criteris de valoració següents: 
 

2.1. Instruments financers 

Valor raonable i cost amortitzat 

En el seu registre inicial en el balanç de situació, 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 lliurat, 
si es tracta d'un actiu, o liquidat, si es tracta d'un passiu, en una transacció feta entre parts interessades, 
informades en la matèria, que actuessin en condicions d'independència mútua.  
 
La majoria d'actius inclosos en el capítol «Inversions creditícies» i alguns passius continguts en el capítol 
«Passius financers a cost amortitzat» són a tipus variable amb revisió anual del tipus d'interès aplicable; 
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. Per a l'obtenció d'aquest 
valor raonable s'utilitzen tècniques de valoració en les quals algunes de les principals hipòtesis no 
recolzen en dades directament observables en el mercat.  
 
La resta d'actius inclosos en el capítol «Inversions creditícies» i de passius continguts en el capítol 
«Passius financers a cost amortitzat» són a tipus fix; d'aquests, una part significativa té venciment 
residual inferior a un any i, per tant, de la mateixa manera que en el 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 financers 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, l'Entitat considera que la variació del seu valor raonable, 
com a conseqüència exclusivament dels moviments del tipus d'interès de mercat, no tindrà un impacte 
significatiu en la situació patrimonial de l'Entitat. 
 
No obstant això, part d'aquests actius i passius financers estan inclosos en alguna de les 
microcobertures de valor raonable gestionades per ”la Caixa” i, per tant, figuren en el balanç de situació 
pel seu valor raonable corresponent al risc cobert. 
 
Quant als instruments de capital no cotitzats, l'Entitat considera que el seu cost d'adquisició minorat 
per qualsevol pèrdua per deteriorament que s'hagi posat de manifest és la millor estimació del seu valor 
raonable. 
 
 

Classificació i valoració dels actius i passius financers 

Els instruments financers es classifiquen, a l'efecte de la seva gestió i valoració, en alguna de les 
categories següents: «Inversions creditícies», «Actius financers disponibles per a la venda» i «Passius 
financers a cost amortitzat». La resta d'actius i passius financers no integrats en les categories anteriors 
figuren registrats en algun dels capítols següents del balanç de situació adjunt: «Caixa i dipòsits en bancs 
centrals», «Derivats de cobertura» i «Participacions».  
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Inversions creditícies: aquest capítol inclou el finançament atorgat a tercers amb origen en les activitats 
típiques de crèdit i préstec dutes a terme per l'Entitat, els deutes contrets amb aquesta 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 suficientment 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 en el compte de pèrdues i 
guanys pel mètode del tipus d'interès efectiu fins al seu venciment. Posteriorment es valoren a cost 
amortitzat, segons allò que s'ha descrit anteriorment en aquesta mateixa Nota. Els actius adquirits a 
descompte es comptabilitzen per l'efectiu desemborsat. La diferència entre el valor de reemborsament i 
l'efectiu desemborsat es reconeix com a ingressos financers en el compte de pèrdues i guanys durant el 
període que falta fins al venciment. 
 
Actius financers disponibles per a la venda: aquest capítol del balanç inclou els valors representatius de 
deute i instruments de capital que no s'han inclòs en altres categories. 
  
Pel que fa als instruments representatius de deute, aquests es valoren sempre pel seu valor raonable, 
ajustats 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 en el compte de pèrdues i guanys pel mètode del 
tipus d'interès efectiu fins al seu venciment. Els instruments de capital, quan la determinació del valor 
raonable no sigui suficientment objectiva, es valoren pel seu cost net del possible deteriorament. 
 
Passius financers a cost amortitzat: aquest capítol recull els passius financers que no s'han classificat 
com a cartera de negociació o com 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, independentment de la seva forma d'instrumentalització i del seu termini de venciment. 
 
Inicialment es valoren pel seu valor raonable, ajustat per l'import dels costos de transacció que siguin 
directament atribuïbles a l'emissió del passiu financer, els quals s'imputen en el compte de pèrdues i 
guanys pel mètode del tipus d'interès efectiu fins al seu venciment. Posteriorment es valoren a cost 
amortitzat, segons allò que s'ha descrit anteriorment en aquesta mateixa Nota. 
 
Els instruments financers es valoren d'acord amb la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya. 
 

2.2. Instruments derivats i cobertures 

”la Caixa” utilitza derivats financers com a eina de gestió dels riscos financers (vegeu Nota 3). Quan 
aquestes operacions compleixen determinats requisits, es consideren com «de cobertura». 
 
Quan l'Entitat designa una operació com de cobertura, ho fa des del moment inicial de les operacions o 
dels instruments inclosos en la mateixa cobertura, i documenta l'operació de manera adequada segons la 
normativa vigent. En la documentació d'aquestes operacions de cobertura s'identifiquen correctament 
l'instrument o instruments coberts i l'instrument o instruments de cobertura, a més de la naturalesa del 
risc que es pretén cobrir, així com els criteris o mètodes seguits per l'Entitat per valorar l'eficàcia de la 
cobertura al llarg de tota la seva durada, tenint en compte el risc que s'intenta cobrir.  
”la Caixa” considera com a operacions de cobertura aquelles que són altament eficaces. Una cobertura 
es considera altament eficaç si durant el termini previst de la seva durada 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, l'Entitat analitza si des de l'inici i fins al final del 
termini definit per a 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 gairebé íntegrament pels canvis en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu, segons el cas, 
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de l'instrument o instruments de cobertura, i que, retrospectivament, els resultats de la cobertura hagin 
oscil·lat dins un rang de variació del 80% al 125% pel que fa al resultat de la partida coberta.  
Les operacions de cobertura fetes per ”la Caixa” es classifiquen en dues categories:  

 Cobertures de valor raonable, que cobreixen l'exposició a la variació en el valor raonable 
d'actius i passius financers o de compromisos en ferm encara no reconeguts, o d'una porció 
identificada d'aquests actius, passius o compromisos en ferm, atribuïble a un risc en particular i 
sempre que afectin el compte de pèrdues i guanys. 

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

 
L'Entitat 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 necessaris per ser considerada 
com a tal o, finalment, quan es procedeix a revocar la consideració de l'operació com de cobertura.  

2.3. Reconeixement d'ingressos i despeses 

A continuació es resumeixen els criteris més significatius emprats per ”la Caixa” en el 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 i 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 que es 
cobren, 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 l'Entitat, que és el de 
l'anunci oficial de pagament de dividend per l'òrgan adequat de la societat. 

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. 
 

2.4. Deteriorament del valor dels actius financers 

Un actiu financer es considera deteriorat quan hi ha una evidència objectiva d'un impacte negatiu en els 
fluxos d'efectiu futurs que es van estimar en el moment de formalitzar la transacció o quan no se'n 
pugui recuperar íntegrament el valor en llibres. La disminució del valor raonable per sota del cost 
d'adquisició no constitueix per si mateixa una evidència de deteriorament.  
 
Com a criteri general, la correcció del valor en llibres dels instruments financers a causa del seu 
deteriorament s'efectua amb càrrec al compte de pèrdues i guanys del període en què aquest 
deteriorament es manifesta, i les recuperacions de les pèrdues per deteriorament prèviament registrades, 
en cas que es produeixin, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys del període en què el 
deteriorament s'elimina o es redueix. 
 
Quan la recuperació de qualsevol import registrat es considera remota, aquest s'elimina del balanç, 
sense perjudici de les actuacions que l'Entitat pugui dur a terme per intentar aconseguir-ne el 
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cobrament fins que no se n'hagin extingit definitivament els drets, sigui per prescripció, condonació o 
altres causes.  
 

Instruments de deute valorats al seu cost amortitzat 

Com a criteri general, 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. 
 
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, una vegada 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. 
 
Quan hi ha una evidència objectiva que les diferències positives sorgides en la valoració d'aquests actius 
tenen l'origen en el seu deteriorament, deixen de presentar-se en l'epígraf del patrimoni net «Ajustos per 
valoració – Actius financers disponibles per a la venda» i es registren per l'import considerat com a 
deteriorament acumulat fins llavors en el compte de pèrdues i guanys consolidat. En cas que la totalitat 
o part de les pèrdues per deteriorament es recuperin posteriorment, 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, una vegada deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte 
de pèrdues i guanys. 
 
Quan hi ha una evidència objectiva de deteriorament, com ara una disminució del 40% en el valor 
raonable o una situació de pèrdua continuada al llarg d'un període superior als 18 mesos, les 
minusvàlues latents es reconeixen seguint els criteris de registre de les pèrdues per deteriorament 
aplicats als valors representatius de deute classificats com a disponibles per a la venda, excepte pel fet 
que qualsevol recuperació que es produeixi d'aquestes 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 
diferència 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, i minoren directament el cost de l'instrument. Aquestes pèrdues només es poden 
recuperar posteriorment en cas de venda dels actius. 
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2.5. Despeses de personal i compromisos de postocupació 

El procés de reorganització de les activitats del Grup ”la Caixa” (vegeu Nota 1, apartat «Reorganització 
del Grup ”la Caixa”») ha suposat un transvasament majoritari de plantilla de ”la Caixa” a CaixaBank 
amb data d'1 de juliol de 2011 (amb efectes comptables des de l'1 de gener de 2011). Aquest canvi 
també ha implicat un traspàs a CaixaBank dels compromisos amb aquests empleats, entre els quals hi 
havia els compromisos per pensions i altres obligacions similars vigents a 30 de juny en ”la Caixa”, que 
bàsicament estaven regulats pels Acords Laborals sobre el sistema de Previsió Social en ”la Caixa” de 
31 de juliol de 2000 i de 29 de juliol de 2002, i per l'Acord Laboral de prejubilacions de 23 de desembre 
de 2003. 

L'acord laboral subscrit el 31 de juliol de 2000 va substituir el sistema anterior de previsió social per uns 
compromisos de jubilació amb el personal actiu en un pla de pensions extern d'aportació definida. En 
l'acord també s'estableix la cobertura de la contingència de viduïtat, invalidesa i orfandat. 

Així mateix, en aquest acord es van assumir amb determinats col·lectius d'empleats garanties en les 
seves prestacions futures que tenen el tractament de compromisos de prestació definida.   

L'any 2002, en compliment de l'acord laboral subscrit el 29 de juliol de 2002, es va integrar en el Pla de 
Pensions el valor actual en aquella data dels compromisos amb els beneficiaris que havien passat a la 
situació de passiu abans del 31 de juliol de 2000, i es va formalitzar una pòlissa d'assegurances específica 
amb VidaCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances.  

El punt de partida per entendre els efectes del traspàs de compromisos entre ”la Caixa” i CaixaBank és 
l'acord aconseguit amb els sindicats l'1 d'abril de 2011 per adequar les condicions laborals dels empleats. 
Un dels principals punts de l'acord recull que als empleats de ”la Caixa” que s'incorporin a CaixaBank 
els seran aplicables les condicions laborals derivades de la totalitat dels acords i pactes col·lectius 
vigents en ”la Caixa” en el moment de la successió, sense perjudici de les modificacions posteriors que 
es puguin acordar col·lectivament. Això suposa que CaixaBank ha de mantenir les mateixes condicions 
i compromisos per a tota la plantilla traspassada, amb la qual cosa es mantenen els compromisos 
postocupació. 

El 10 de juny de 2011, en l'àmbit de la Comissió de Seguiment de l'Acord Laboral d'1 d'abril de 2011, 
”la Caixa” va acordar amb els sindicats les bases per al desenvolupament del pacte sisè que s'aplica previ 
acord en l'àmbit CaixaBank a partir de l'1 de juliol de 2011. Els acords adoptats afecten tots els partícips 
del Pla de Pensions (empleats de ”la Caixa” i CaixaBank) i tots els beneficiaris de prestacions del Pla de 
Pensions. Els punts clau d'aquestes bases són els següents: 

1) aprovació de la creació del Pla de Pensions de Promoció Conjunta de ”la Caixa” i CaixaBank; 
2) aprovació de la modificació de les especificacions del Pla de Pensions dels empleats de ”la 

Caixa” per transformar-les en les del Pla de Pensions de Promoció Conjunta de ”la Caixa” i 
CaixaBank, i incorporació de dos annexos en les especificacions (en el de ”la Caixa” 
s'incorporen els partícips amb relació laboral amb ”la Caixa” i en el de CaixaBank s'incorporen 
els partícips amb relació laboral amb CaixaBank i tots els beneficiaris de l'antic Pla de Pensions 
de ”la Caixa” i partícips en suspens); 

3) designació dels integrants de la Comissió de Control del Pla de Pensions de Promoció 
Conjunta; 

4) formalització i constitució de la Comissió de Control del Pla de Pensions de Promoció 
Conjunta de ”la Caixa” i CaixaBank. 

Finalment, el 12 de juliol de 2011, amb efectes l'1 de juliol de 2011, ”la Caixa” i CaixaBank van segellar 
un Acord Laboral amb els representants de les organitzacions sindicals per adaptar el Règim General de 
Previsió Social de ”la Caixa” i Caixabank amb l'aprovació dels punts indicats en el paràgraf anterior. 
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Compromisos postocupació 

Són compromisos postocupació tots els que ”la Caixa” ha assumit amb el seu personal i que es 
liquidaran després de finalitzar la seva relació laboral amb l'Entitat. 

Plans d'aportació definida 

Totes les aportacions fetes per aquest concepte en cada exercici es registren en el capítol «Despeses 
de personal» del compte de pèrdues i guanys (vegeu Nota 24). 

Plans de prestació definida 

A 31 de desembre de 2011, ”la Caixa” no manté cap compromís de prestació definida. 

Altres retribucions a llarg termini 

Tenen aquesta consideració els compromisos amb el personal prejubilat, tant en matèria de salaris com 
de càrregues socials fins a la data en què passen a la situació legal de jubilat, i els premis d'antiguitat dels 
empleats (vegeu Nota 14). 

Programes de prejubilacions 

Tal com s'ha comentat en l'apartat anterior, CaixaBank ha assumit els compromisos dels dos 
programes de prejubilació vigents en el moment de la reorganització del Grup ”la Caixa”. Aquests 
programes es van iniciar l'any 2003 i, després de diferents renovacions, el 31 de desembre de 2011 
han arribat al seu venciment. El primer, de jubilació parcial, per als empleats amb més de 60 anys 
d'edat, i el segon, de jubilació anticipada, per als empleats de 57 a 62 anys d'edat, amb un mínim de 
dos anys fins a l'edat de jubilació acordada i un màxim de cinc. Per adherir-se a tots dos programes, 
els empleats havien de complir uns requisits mínims d'antiguitat en CaixaBank i de cotització a la 
Seguretat Social. 
 
A 31 de desembre de 2011, ”la Caixa” no té vigent cap programa de prejubilació. 

Premis d'antiguitat 

”la Caixa” té constituït un fons per la part meritada pel seu personal actiu en concepte de premis per 
antiguitat en 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 en l'Entitat. Els imports registrats per 
aquest concepte s'inclouen en l'epígraf «Provisions – Fons per a pensions i obligacions similars» del 
balanç de situació. 

 

Indemnitzacions per acomiadament 

Les indemnitzacions per acomiadament s'han de reconèixer com a provisió per a «Fons per a pensions i 
obligacions similars» i com a «Despeses de personal» quan es pugui demostrar l'existència d'un 
compromís per rescindir el vincle contractual amb els empleats abans de la data normal de jubilació o 
de pagar contraprestacions com a resultat d'una oferta per incentivar la rescissió voluntària. Atès que no 
hi ha cap compromís d'aquesta mena, en el balanç de situació no figura cap fons per aquest concepte. 
 

Facilitats creditícies als empleats 

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. 
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Aquesta diferència es registra en l'epígraf «Despeses d'administració – Despeses de personal», amb 
contrapartida en «Interessos i rendiments assimilats» del compte de pèrdues i guanys. 
 

2.6. Impost sobre Beneficis 

La despesa per l'Impost sobre Beneficis es considera una despesa de l'exercici i es reconeix en el 
compte de pèrdues i guanys, excepte quan és conseqüència d'una transacció els resultats de la qual es 
registren directament en el patrimoni net. En aquest cas, l'Impost sobre beneficis es registra amb 
contrapartida en el patrimoni net. 
 
Totes aquestes diferències temporàries es registren en el 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 de Societats i comptes d'Hisenda pública deutora per IVA a compensar. 
 
 
2.7. Participació en entitats dependents 

Segons la Circular del Banc d'Espanya, s'entén que una entitat controla una altra quan disposa del poder 
per governar-ne la política financera i l'activitat amb la finalitat d'obtenir beneficis de les seves activitats. 
El control d'un negoci es pot obtenir mitjançant el lliurament de contraprestacions o sense mantenir 
cap participació en el patrimoni del negoci adquirit. Es consideren entitats dependents aquelles amb les 
quals ”la Caixa” constitueix una unitat de decisió, fet que es presumeix quan es posseeix directament o 
indirectament el 50% o més dels drets de vot o, si aquest percentatge és inferior, es mantenen acords 
amb altres accionistes d'aquestes societats que atorguen la majoria dels drets de vot. També es 
consideren entitats dependents aquelles en les quals s'obté el control sense lliurar cap contraprestació. 
Així mateix, també tenen la consideració d'entitats dependents les anomenades «entitats de propòsit 
especial». 
 
Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup es valoren inicialment al cost, que equival al valor 
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li són directament atribuïbles. 
L'import dels drets preferents de subscripció que, si escau, s'hagin adquirit forma part de la valoració 
inicial.  

Amb posterioritat, aquestes inversions es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 

Com a mínim al tancament de l'exercici, i sempre que es tingui evidència objectiva que el valor en llibres 
podria no ser recuperable, la Societat efectua els corresponents tests de deteriorament per quantificar-
ne la possible correcció valorativa. Aquesta correcció valorativa es calcula com la diferència entre el 
valor en llibres i l'import recuperable, entenent-se aquest com l'import més alt entre el seu valor 
raonable en aquest moment, menys els costos de venda, i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs 
derivats de la inversió. 

Les correccions valoratives per deteriorament i, si escau, la seva reversió es registren com una despesa o 
un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys.  

La reversió d'un deteriorament tindrà com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria 
reconeguda en la data de reversió si no se n'hagués registrat el deteriorament de valor. 

L'Annex 1 facilita informació significativa sobre totes aquestes entitats. 
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2.8. Actiu material 

Inclou l'import dels immobles, terrenys, mobiliari, vehicles, equips informàtics i altres instal·lacions 
propietat de l'Entitat o adquirits en règim d'arrendament financer. El capítol «Actiu material» del balanç 
de situació recull els actius materials d’ús propi i els actius materials afectes a l’Obra Social. 
 
El primer recull els actius materials d'ús propi, els actius cedits en arrendament operatiu i els actius 
materials afectes a l'Obra Social. L'immobilitzat material d'ús propi l'integren els actius que l'Entitat té 
per a ús actual o futur amb propòsits administratius diferents dels de l'Obra Social o per a la producció 
o el subministrament de béns i que s'espera que s'utilitzin durant més d'un exercici econòmic.  
 
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 
import recuperable corresponent. 
 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys el seu 
valor residual. En són una excepció els terrenys, que no s'amortitzen perquè s'estima que tenen una vida 
indefinida. 
 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es fan amb contrapartida en el 
capítol «Amortització» del compte de pèrdues i guanys consolidat i, bàsicament, equivalen als 
percentatges d'amortització 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 el capítol «Fons Obra Social» del balanç (vegeu Nota 16).  
 
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, l'Entitat consolidada analitza si hi ha indicis que el valor net 
dels elements del seu actiu material excedeixi el seu corresponent import recuperable. En aquest cas 
redueix el valor en llibres de l'actiu fins al seu import recuperable i ajusta els càrrecs futurs en concepte 
d'amortització en proporció amb el valor en llibres ajustat i amb la nova vida útil restant, en cas que 
sigui necessària una reestimació. La reducció del valor en llibres dels actius materials es fa amb càrrec en 
l'epígraf «Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) – Altres actius» del compte de pèrdues i 
guanys, excepte per a l'actiu material afecte a l'Obra Social, la correcció de valor del qual s'efectua amb 
contrapartida en el capítol «Fons Obra Social» del balanç. 
 
De manera similar, quan hi ha indicis que s'ha recuperat el valor d'un actiu material, l'Entitat en registra 
la reversió de la pèrdua per deteriorament comptabilitzada en períodes anteriors en l'epígraf esmentat 
del compte de pèrdues i guanys, i ajusta en conseqüència els càrrecs futurs en concepte d'amortització. 
En cap cas la reversió de la pèrdua per deteriorament d'un actiu pot comportar l'increment del seu valor 
en llibres per sobre del que tindria si no s'haguessin reconegut pèrdues per deteriorament en exercicis 
anteriors. 
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Així mateix, una vegada l'any o quan s'observin indicis que així ho aconsellin, es revisa la vida útil 
estimada dels elements de l'immobilitzat i, si cal, se n'ajusten les dotacions en concepte d'amortitzacions 
en el compte de pèrdues i guanys d'exercicis futurs. 
 
Les despeses de conservació i manteniment es carreguen en l'epígraf «Despeses d'administració – Altres 
despeses generals d'administració» del compte de pèrdues i guanys. 
 
Pel que fa al valor raonable dels actius classificats en el capítol del balanç de situació «Actiu material», 
en les Notes 2.8 i 10, s'informa del seu valor raonable i del mètode utilitzat per a la seva determinació. 
 

2.9. Provisions i contingències 

Els comptes anuals de l'Entitat recullen totes les provisions significatives respecte de les quals s'estima 
que la probabilitat que calgui atendre l'obligació és més alta que la de no fer-ho. Les provisions es 
registren en el passiu del balanç 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 riscos i 
compromisos contingents. Els passius contingents es reconeixen en els comptes d'ordre del balanç 
(vegeu Nota 18). 
 

2.10. Obra Social 

El Fons de l'Obra Social es registra en el capítol «Fons Obra Social» del balanç. Les dotacions a aquest 
fons es comptabilitzen com una aplicació del benefici de ”la Caixa” (vegeu Nota 5). 

Les despeses derivades de l'Obra Social es presenten en el balanç com una deducció del Fons de l'Obra 
Social, sense que en cap cas s'imputin en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Els actius materials, les inversions financeres i els passius afectes a l'Obra Social es presenten en 
partides separades del balanç, en funció de la seva naturalesa (vegeu Nota 16). 

2.11. Estat de fluxos d'efectiu 

Els conceptes utilitzats en la presentació de l'estat de fluxos d'efectiu són els següents: 

 Fluxos d'efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i dels seus equivalents; és a dir, les 
inversions a curt termini de gran liquiditat i sota risc d'alteracions en el seu valor. Amb motiu de 
la reorganització descrita en la Nota 1, ’’la Caixa’’ ja no exerceix l’activitat bancària directament, 
sinó indirectament a través de CaixaBank. Per tenir una millor comprensió del moviment de 
l’efectiu a ’’la Caixa’’ en l’exercici 2011, s’han considerat els Dipòsits d’entitats de crèdit inclosos 
en el capítol d’Inversions creditícies com ara efectiu i equivalents.  

 Activitats d'explotació: activitats que no es poden qualificar com d’inversió o de finançament. 

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

 Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la composició del patrimoni net i 
dels passius que no formen part de les activitats d'explotació, com ara els passius financers 
subordinats. En aquest grup s’han considerat les emissions i venciments dels passius a cost 
amortitzat. 



 - 44 - 

 

3. Gestió del risc 

3.1. Organització de la funció de riscs 

Segons s’explica en la Nota 1, durant el primer semestre del 2011 l’activitat financera del Grup la va 
desenvolupar la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, mentre que Criteria CaixaCorp, SA en va 
gestionar les participades més rellevants. L’1 de juliol de 2011 va culminar l’organització del Grup 
amb la creació de CaixaBank i l’inici de la seva cotització en borsa.  

El Grup ’’la Caixa’’ és el marc en què es desenvolupa de manera coordinada la gestió dels riscos de 
l’entitat matriu i de les seves filials CaixaBank (grup bancari cotitzat, participat al 81,52% per ’’la 
Caixa’’, a través del qual aquesta exerceix de manera indirecta la seva activitat financera) i Criteria 
CaixaHolding (societat no cotitzada participada al 100% per ’’la Caixa’’).  

Per activitats, a CaixaBank corresponen bàsicament l’activitat financera i les participacions en Repsol 
YPF, SA i Telefónica, SA. D’altra banda, Criteria CaixaHolding gestiona la resta de la cartera 
industrial i de serveis, així com els actius immobiliaris adquirits amb anterioritat al procés de 
reorganització (vegeu Nota 1).  

L’excepció a l’exercici indirecte és l’activitat de préstecs pignoratius del Mont de Pietat, que depèn 
directament de ’’la Caixa’’ atesa la funció social coberta per aquesta activitat tradicionalment 
reservada a les caixes d’estalvis.  

El Consell d'Administració de ”la Caixa”, com a òrgan delegat de l’Assemblea General, és l'òrgan 
màxim que determina la política de risc de l’Entitat. S'ha establert un marc de comunicació al 
Consell en matèria de riscos que estableix els continguts i la periodicitat adequats per a cada un dels 
riscos, així com uns llindars que, si se sobrepassen, insten la comunicació en la propera sessió, amb 
independència del calendari previst. 

La Comissió d’Inversions de ”la Caixa” té la funció d’informar el Consell d’Administració o la seva 
Comissió Executiva sobre la viabilitat i l’adequació de les inversions i desinversions estratègiques a 
través de CaixaBank o CaixaHolding als plans estratègics del Grup. 

La gestió dels riscos al més alt nivell en ”la Caixa” la duu a terme el Comitè de Direcció, d’acord 
amb les estratègies establertes pel Consell. El Comitè de Direcció de ”la Caixa”, format pel Director 
General i altres 5 alts directius, revisa i gestiona la informació rellevant sobre les principals fites i 
l’evolució dels riscos que assumeix com a entitat de crèdit i, en especial, dels derivats de l’exercici 
indirecte de la seva activitat mitjançant CaixaBank i dels derivats de l’activitat de Criteria 
CaixaHolding.  

Les societats del Grup tenen estructures de control i supervisió de les seves respectives activitats, a 
les quals s’afegeix, en ”la Caixa”, una estructura complementària, organitzada sota el principi 
d’eficiència i que té com a objectiu donar suport al règim de responsabilitat dels seus administradors 
mitjançant el control de la pròpia activitat com a entitat de crèdit, i de l’exercida a través de les 
societats dependents.  

Per tal de complir amb el principi d’eficiència, d’una banda en ”la Caixa” es desenvolupen 
internament les tasques necessàries per conformar l’estructura de gestió, control i supervisió 
complementària, pròpies de l’execució de l’exercici indirecte. Aquesta tasca s’estructura mitjançant 
l’Àrea de Riscos de ’’la Caixa’’, que depèn directament de la Direcció General Adjunta Executiva, 
dels quals, al seu torn, depenen les àrees Financera, Assessoria Jurídica, Mitjans i Recursos Humans.  
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De l’altra, s’han externalitzat en altres societats del Grup les àrees que, encara que es puguin realitzar 
a ”la Caixa”, no resulta eficient fer-ho, i aquelles amb un component elevat d’especialització 
focalitzat en CaixaBank o en altres societats del Grup. 

Entre les funcions de l’Àrea de Riscos de ’’la Caixa’’ (algunes de les quals en tenen l'execució 
externalitzada en les filials) destaquen: 

 Fixació de polítiques i de l’estructura de límits del Grup ’’la Caixa’’, en coordinació amb CaixaBank 
i Criteria CaixaHolding. 

 Coneixement i supervisió del compliment de polítiques i estratègies de les societats del Grup ’’la 
Caixa’’. 

 Gestió, seguiment i supervisió dels riscos individuals i consolidats de ’’la Caixa’’.  

Per fer un seguiment proper del risc en les seves participades, i en especial de la seva activitat 
indirecta, l’àrea de risc és present, a més, en el Comitè de Polítiques de Concessió de CaixaBank. En 
els comptes anuals consolidats del Grup ’’la Caixa’’ corresponents a l’exercici 2011, formulats el 23 
de febrer de 2012, es detallen tots els comitès de gestió riscos existents a CaixaBank.  

3.2. Gestió del risc 

Tal com s'ha indicat a l'apartat 3.1 anterior, la gestió del risc a ’’la Caixa’’ s’ha d'entendre d'una 
manera conjunta amb la que es fa en les seves dues filials principals, CaixaBank i Criteria 
CaixaHolding, dins el marc d'uns Principis Generals de Gestió del Risc aprovats pel Consell 
d'Administració de ’’la Caixa’’ que en guien la gestió dins el Grup i que es comenten resumidament 
en la Nota 3 dels comptes anuals consolidats del Grup ’’la Caixa’’. 

Tenint en compte les particularitats del balanç de ’’la Caixa’’, a continuació s'esmenten aquells 
aspectes que convé ressaltar en relació amb els diferents tipus de riscos. Per obtenir més detalls 
sobre aquests aspectes, es pot accedir també a allò establert en els comptes anuals consolidats del 
Grup ’’la Caixa’’. 

3.2.1. Risc de crèdit 

El risc de crèdit procedent de l'activitat financera és normalment el més significatiu en el balanç de 
les entitats. Per a ’’la Caixa’’, a causa de l'exercici de la seva activitat de manera indirecta a través de 
CaixaBank, aquest risc cal limitar-lo a la possibilitat de pèrdua de valor de les seves dues 
participacions principals, CaixaBank i Criteria CaixaHolding. 

Cal exceptuar de l'activitat indirecta, perquè depèn directament de ’’la Caixa’’, l'activitat de 
préstecs pignoratius del Mont de Pietat. L'import d'aquesta cartera de préstecs a 31.12.2011 és de 28 
milions d'euros, la qual cosa dóna idea del seu escàs pes relatiu respecte del balanç de l'Entitat. 
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Risc de participades 

A continuació es mostra gràficament la composició del Grup ”la Caixa”: 

“la Caixa”

CaixaBank
81,52%

Criteria CaixaHolding
100%

Foment  Immobiliari 
Assequible  100%

 

Per entendre el risc de crèdit assumit, en el cas de ’’la Caixa’’ el de pèrdua de valor de les seves 
participades, convé fer referència a tot allò que, en relació amb la gestió de riscos, es detalla en la 
Nota 3 dels comptes anuals consolidats del Grup ’’la Caixa’’, on es pot observar l'aplicació de les 
millors pràctiques en gestió de riscos. 

El risc immobiliari i de crèdit és, sens dubte, un aspecte rellevant atès el moment econòmic actual. 
Per a ’’la Caixa’’, el seu possible impacte seria indirecte i sempre a través d'un deteriorament de 
valor de les seves participacions més rellevants, mantingudes a través de Criteria CaixaHolding. 
L'Entitat fa periòdicament estimacions del valor de mercat de les seves participacions, amb 
l'objectiu d'identificar indicis de deteriorament de valor i, en cas que n'hi hagi, registrar-los 
comptablement, segons els criteris comptables esmentats en la Nota 2.  

A 31 de desembre de 2011 el valor comptable de la participació en CaixaBank és de 9.415 milions 
d'euros, amb un valor de mercat d’11.880 milions d'euros (vegeu Nota 10). 

Foment Immobiliari Assequible, SAU és una empresa del Grup amb una rellevància financera molt 
petita si es compara amb la resta de participades, però que exerceix una funció social destacable a 
través de la gestió realitzada des de l'Obra Social de ’’la Caixa’’.  

3.2.2. Risc de mercat 

L'activitat financera de les entitats de crèdit implica l'assumpció de risc de mercat, dins el qual 
agrupem exposicions amb diferents orígens: el risc del balanç comercial derivat de l'evolució del 
tipus d'interès i dels tipus de canvi, el provocat per la presa de posicions en 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. 

La reorganització del Grup ha comportat que ’’la Caixa’’ dugui a terme la seva activitat bancària de 
manera indirecta a través de CaixaBank. D'aquesta manera, l'actiu de l'Entitat ha quedat integrat 
bàsicament per les seves participacions en CaixaBank i en Criteria CaixaHolding, mentre que el 
passiu està format, sobretot, per finançament instrumentalitzat a través de bons i deute subordinat i 
pels fons propis.   

A fi de cobrir els riscos assumits, ”la Caixa” fa microcobertures de valor raonable. Són operacions 
de cobertura en les quals hi ha una identificació perfecta entre l'operació coberta, sigui una operació 
d'actiu o de passiu, i la de cobertura, normalment un derivat. Amb aquesta tipologia, els bons i el 
deute subordinat s'han convertit a tipus variable a través de contractes d’IRS amb CaixaBank.   
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A la Nota 13 es detallen les característiques principals (terminis, imports i tipus d'interès) de les 
emissions de ’’la Caixa’’. 

3.2.3. Risc de liquiditat 

”la Caixa” gestiona la liquiditat de manera que sempre pugui atendre puntualment els seus 
compromisos i la seva activitat mai no es vegi limitada per desfasaments de tresoreria. Per a aquesta 
planificació financera, la principal font d'ingressos és el cobrament de dividends de les seves 
participades CaixaBank i Criteria CaixaHolding, mentre que les principals obligacions de pagament 
deriven del principal i els interessos de les emissions de bons i deute subordinat de l'Entitat. 

A continuació es mostra un detall dels venciments de les emissions de ’’la Caixa’’: 

Venciments d'emissions majoristes
(Milers d'euros)

2012 2013 2014 > 2014

Emissions avalades per l'Estat 2.300.000 60.000 50.000 0
Deute subordinat 537.563 0 0 7.185.694

Total venciments d'emissions majoristes 2.837.563 60.000 50.000 7.185.694  

                                                                                                        
L'Entitat preveu la cobertura de les necessitats de tresoreria del 2012 a través de la seva pròpia 
liquiditat i mitjançant les operacions de finançament següents: 

 Amb data 31 de gener de 2012 ’’la Caixa’’ ha formalitzat un préstec amb una entitat financera 
aliena al Grup ’’la Caixa’’ per un import de 500 milions d'euros, amb venciment el juny i el 
desembre del 2014. 

 Amb data 3 de febrer de 2012 ”la Caixa”' ha emès un bo simple per un import de 100 milions 
d'euros, amb venciment el maig del 2014. 

3.2.4. Risc operacional 

”la Caixa”, en exercir l'activitat financera de manera indirecta, recolza en CaixaBank per a la gestió 
del risc operacional, seguint el principi d'eficiència que inspira la nova estructura corporativa del 
grup. Això obliga a adaptar el model de gestió del risc operacional aplicat en CaixaBank, les línies 
estratègiques d'actuació del qual estan definides pel seu Comitè Global de Riscos i segueixen sent 
vàlides per a ’’la Caixa’’ amb l’objectiu de mitigar els possibles riscos.  

En qualsevol cas, les mesures a aplicar al nivell individual de ’’la Caixa’’ han de ser, tenint-ne en 
compte la menor complexitat, molt inferiors, atès que la seva operativa, que es pot observar 
clarament sobre la base de la menor complexitat del seu balanç, és molt inferior a la que s'efectua 
dins les dues principals societats participades, CaixaBank i Criteria CaixaHolding, ambdues 
subjectes als procediments de control d'aquest risc. 

Un cop transferit el negoci financer a CaixaBank i rebut el negoci de l'antiga Criteria, ’’la Caixa’’ 
centra la seva activitat bàsicament en la gestió de les seves dues participacions principals, CaixaBank 
i Criteria CaixaHolding, el negoci del Mont de Pietat, la gestió de la liquiditat per fer front als 
venciments dels bons simples i del deute subordinat, i, finalment, gestionar l'Obra Social. 

 

L'objectiu global de ”la Caixa” és millorar la qualitat en la gestió a partir de la informació dels riscos 
operacionals i, d'aquesta manera, facilitar la presa de decisions per assegurar la continuïtat de 
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l'organització a llarg termini, la millora en els processos i la qualitat de servei, i complint, a més, amb 
el marc regulatori establert i optimitzant el consum de capital. 

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

•  Identificació i detecció de tots els riscos operacionals (actuals i potencials), a partir de tècniques 
qualitatives –opinió dels experts de processos i indicadors de risc– i de procediments per a la seva 
gestió, per definir el perfil de risc operacional de ”la Caixa”. S'ha establert l'objectiu d'actualització 
anual de l'avaluació i valoració qualitativa de riscos operacionals, focalitzada en els riscos 
operacionals més rellevants. Les mesures de valoració establertes són la pèrdua esperada i el valor 
en risc. La primera avaluació de ’’la Caixa’’ a nivell individual, un cop segregada de la que es duu a 
terme a CaixaBank i Criteria CaixaHolding, està prevista per a l'exercici 2012. 
 
•  Avaluació quantitativa del risc operacional a partir de les dades reals de pèrdues registrades en 
la Base de dades d'esdeveniments operacionals. Actualment per a ’’la Caixa’’ individual s’està 
implementant la captura de dades sobre pèrdues mitjançant els procediments estandaritzats. 

•  Gestió activa del perfil de risc de l'Entitat, que implica establir un model de reporting intern per 
facilitar la presa de decisions amb vista a la seva mitigació (establiment de nous controls, 
desenvolupament de plans de continuïtat de negoci, reenginyeria de processos, assegurament de 
possibles contingències i altres), anticipant les possibles causes de risc i reduint-ne l'impacte 
econòmic. El seguiment dels principals riscos, tant qualitatius com pèrdues reals, concretat en les 
accions correctores i plans d'acció corresponents, és la base per avançar en la consecució de 
l'objectiu de gestió. 

3.3. Risc de compliment normatiu 

La política de Compliment Normatiu de ”la Caixa” es fonamenta en els principis d'integritat i 
conducta ètica, peces angulars sobre les quals es basa l'activitat del Grup ”la Caixa”, i inclou també 
la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. 

La missió de compliment normatiu 

La missió de Compliment Normatiu en el Grup ”la Caixa” va encaminada a la gestió del risc de 
sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que el Grup ”la Caixa” 
pugui tenir com a resultat d'incomplir lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta. 

Aquesta missió suposa el desenvolupament d'una sèrie d'activitats, entre les quals destaquen: la 
creació, difusió i implantació de la cultura de compliment a tots els nivells del Grup ”la Caixa”; 
l'assessorament a l'Alta Direcció en matèria de compliment normatiu mitjançant l'elaboració i/o 
foment de normes i codis interns o, si escau, la seva millora; i la definició de procediments eficaços 
proposant els controls adequats. En aquest sentit, cal detectar qualsevol risc d'incompliment i 
formular, si escau, propostes de millora i dur-ne a terme el seguiment i l'examen de possibles 
deficiències amb els principis de deontologia. 

Per aconseguir aquests objectius, l'Àrea de Compliment Normatiu elabora informes de compliment 
normatiu, fa el seguiment de millores i duu a terme les activitats pròpies del Reglament Intern de 
Conducta del Mercat de Valors. 

El seguiment d'aquestes millores es duu a terme mensualment fins que es resolen. En relació amb 
aquest aspecte, cal remarcar que Compliment Normatiu té caràcter universal i inclou tot el conjunt 
de les activitats del Grup ”la Caixa”. 
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Reglament Intern de Conducta en el mercat de valors 

L'octubre del 2008 el Consell d'Administració va aprovar una nova versió del Reglament Intern de 
Conducta (RIC) en l'àmbit del mercat de valors, amb la finalitat d'adaptar-lo a les últimes novetats 
legislatives. 

3.4. Auditoria Interna 

La missió d'Auditoria Interna és garantir la supervisió eficaç del sistema de control intern de l'Entitat 
mitjançant l'exercici d'una funció independent, que depèn directament de la Direcció General i de la 
Comissió de Control (òrgan supervisor de la funció d'Auditoria Interna) a qui reporta 
sistemàticament. 

Auditoria Interna està estratègicament enfocada a la detecció, supervisió i control dels principals 
riscos del Grup ”la Caixa”, i manté en nivells raonables el possible impacte d'aquests en la 
consecució dels reptes del Grup, alhora que proporciona valor afegit mitjançant la seva actuació. 

La metodologia aplicada es basa en la identificació dels principals riscos inherents del Grup, els 
processos en què es poden materialitzar i els controls que els mitiguen. Aquesta relació de riscos, 
processos i controls s'actualitza anualment i permet, mitjançant els successius treballs d'auditoria, 
avaluar el sistema de control intern del Grup i obtenir un Mapa de Riscos Residuals. 

3.5. Control intern sobre la informació financera 

El model de Control Intern sobre la Informació Financera del Grup ”la Caixa” inclou un conjunt 
de processos dissenyats per la Direcció Financera i executats pel Consell d'Administració, la 
Comissió de Control, l'Alta Direcció i el personal involucrat amb la finalitat de proporcionar una 
seguretat raonable respecte a la fiabilitat de la informació financera que l'Entitat publica. 

El model implantat es basa en els estàndards internacionals del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), així com en el conjunt de principis generals i 
bones pràctiques recomanats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors en l'Esborrany de Guia 
en matèria de Control Intern sobre la informació financera en les entitats cotitzades, publicada el 
juny del 2010. 

En l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2011 es descriuen amb més profunditat els 
mecanismes que formen els sistemes de control i gestió de riscos en relació amb el procés d'emissió 
d'informació financera en l'Entitat. 
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4. Gestió de la solvència 

Marc normatiu 

La solvència de les entitats financeres està regulada per la Circular 3/2008 del Banc d'Espanya, que 
trasllada el contingut de les dues directives europees de capital relacionades (2006/48/CE i 
2006/49/CE), conegut internacionalment com Basilea II.  

Actualment, el marc normatiu està en ple procés de reforma, ja que la crisi financera internacional ha 
posat de manifest la necessitat de modificar la regulació del sistema financer, amb l'objectiu de reforçar-
la. En concret, el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (CSBB) va publicar, el desembre del 2010, 
un marc regulador global detallat amb noves normes sobre l'adequació del capital i la liquiditat de les 
entitats de crèdit, que es coneixen col·lectivament com Acord de Basilea III. La Comissió Europea 
recull aquestes normes en la Directiva comunitària CRD IV, aprovada l'últim trimestre de l'any 2011. A 
nivell nacional, en aquest moment n'hi ha pendent la transposició a la legislació espanyola perquè pugui 
ser aplicada a partir de l'1 de gener de 2013. 

No obstant això, el mes de novembre del 2011 el Banc d'Espanya ja ha introduït certes modificacions 
en la Circular 3/2008, a través de la Circular 4/2011, amb la finalitat d'avançar en l'adaptació de la 
regulació als nous criteris establerts per Basilea III i assegurar la computabilitat futura dels instruments 
de capital que s'emetin a partir del 2012. 

Addicionalment, al llarg de l'any s'han escomès diverses mesures, tant en l'àmbit nacional com en 
l'internacional, encaminades a reforçar l'arquitectura financera i la solvència de les entitats, amb 
l'adopció de noves normes i requisits més exigents.  

A nivell nacional, el Reial decret llei 2/2011, de 18 de febrer, per al reforçament del sistema financer, 
defineix una nova magnitud, el Capital Principal, per al qual s'estableix un nivell mínim que, en el cas 
del Grup ”la Caixa”, se situa en el 8% dels actius ponderats per risc. A 31 de desembre, el Grup ”la 
Caixa” compleix folgadament amb aquest requisit, amb la ràtio de Capital Principal en un 11,8% i un 
excedent de 5.792 milions d’euros respecte del capital principal exigit. 

A nivell internacional, el test de resistència del sector bancari europeu 2011 dut a terme per l'Autoritat 
Bancària Europea (EBA), els resultats del qual es van publicar el mes de juliol, ha confirmat la sòlida 
fortalesa financera del Grup ”la Caixa”, fins i tot en un escenari especialment advers, ja que compleix 
folgadament amb el llindar mínim de solvència establert (ràtio Core Tier 1 superior al 5%). 

Posteriorment, amb la finalitat de recuperar la confiança en el sistema financer europeu, les autoritats 
europees han incrementat els requeriments de capital Core Tier 1 fins al 9% per a les entitats sistèmiques 
de l'Espai Econòmic, entre elles el Grup ”la Caixa”, aplicant un estrès addicional a l'exposició al risc 
sobirà, amb dades a 30 de setembre de 2011. 

La ràtio de solvència Core Tier 1 del Grup ”la Caixa” a 30 de setembre de 2011 va ser del 8,8%, és a dir, 
dues desenes per sota del 9,0% exigit. Les necessitats de recapitalització es van fixar en 630 milions 
d'euros, dels quals 358 milions d'euros corresponen a les minusvàlues estimades per l'EBA per a les 
exposicions al risc sobirà. L'import de 630 milions d'euros de necessitats de capital establertes per al 
Grup ”la Caixa” representa el 2,4% del total exigit al conjunt d'entitats sistèmiques del sistema financer 
espanyol.  

La capacitat de generació de capital del Grup ”la Caixa” permet complir ja amb els requisits de capital 
fixats per l'EBA.  
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Solvència del Grup ”la Caixa” 

La reorganització del Grup ”la Caixa” ha permès consolidar la fortalesa financera malgrat la conjuntura 
econòmica actual, a més d'anticipar-se a les exigències de la nova normativa Basilea III, més nombroses. 
D'aquesta manera, el Grup ”la Caixa” manté una posició de lideratge dins el sistema financer espanyol 
en termes de solvència: situa la ràtio de solvència Core Capital en l’11,6%, el Tier 1 en el 13,5% i el Tier 
total en el 16,6% a 31 de desembre, amb un superàvit de 13.047 milions d'euros respecte a les 
exigències mínimes. 

La generació de 1.200 milions d'euros de resultats (975 atribuïts al Grup i 225 a minoritaris) permet al 
Grup mantenir el ritme de capitalització orgànic malgrat les dificultats de l'entorn. Addicionalment, les 
operacions extraordinàries vinculades al procés de reorganització del Grup han tingut un impacte 
rellevant positiu en la solvència del Grup. S'ha de destacar la classificació de la participació en Repsol-
YPF, SA com a associada, l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions 
de CaixaBank, SA per 1.500 milions d'euros, l'operació de venda del 50% del negoci de VidaCaixa 
Adeslas, SA i, finalment, l’emissió d’obligacions subordinades de ’’la Caixa’’ per 1.505 milions d’euros 
(vegeu Nota 13.2). D'altra banda, els actius ponderats per risc (APR) s'estimen, a 31 de desembre de 
2011, en 150.862 milions d'euros. 

A 31 de desembre de 2011, els ràtings a llarg termini del Grup ”la Caixa” se situen en BBB+ per 
Standard&Poor's, A2 per Moody's i A per Fitch. Amb data 13 de febrer de 2012, aquests ràtings han 
estat revisats (vegeu Nota 1, apartat de fets posteriors). 

A continuació es detalla la composició dels recursos propis computables del Grup ”la Caixa”. 

 

(Milers d'euros)

Import en % Import en %

+ Capital, Reserves, Resultat i Interessos minoritaris 22.309.469 19.295.043
– Fons de comerç, actius materials i altres (4.799.373) (5.259.478)

Core capital 17.510.096 11,6% 14.035.565 8,6%

+ Participacions preferents 4.897.586 4.947.586
- Deducció inversió en entitats financeres / asseguradores i altres (2.116.194) (2.743.757)

Recursos propis bàsics (Tier 1 ) 20.291.488 13,5% 16.239.394 9,9%

+ Finançaments subordinats 7.305.693 5.937.707
+ Reserves revaloració 469.021
+ Cobertura genèrica computable i altres 214.251 274.704
- Deducció inversió en entitats financeres / asseguradores i altres (2.695.740) (3.722.935)

Recursos propis de segona categoria (Tier 2 ) 4.824.204 3,1% 2.958.497 1,9%

Recursos propis totals (Tier  Total) 25.115.692 16,6% 19.197.891 11,8%

Exigències de Recursos propis mínims (Pilar 1) 12.068.952 8,0% 13.067.840 8,0%

Superàvit de Recursos propis 13.046.740 8,6% 6.130.051 3,8%

Promemòria: Actius ponderats per risc 150.861.905 163.348.000

(*) Dades estimades.

31.12.2011 (*) 31.12.2010

 
 

Addicionalment, tal com determina la Circular del Banc d'Espanya, el Grup ”la Caixa” disposa d'un 
Procés d'Autoavaluació de Capital (PAC) que té com a objectiu garantir la relació adequada entre els 
seus recursos propis i el seu perfil de risc. Els resultats del PAC es plasmen en l'Informe 
d'Autoavaluació de Capital (IAC), de periodicitat anual. L'IAC elaborat pel Grup ”la Caixa” a 31 de 
desembre de 2010 va ser aprovat pel Consell d'Administració el 28 d'abril de 2011. Els aspectes més 
destacats que s'hi recullen són els següents: 
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• Anàlisi del perfil de risc, que ha permès concloure que el perfil de risc del Grup ”la Caixa” és 
mitjà-alt. 

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

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

• Anàlisi de l'impacte del nou marc normatiu de Basilea III sobre les projeccions de recursos 
propis del Grup ”la Caixa”, abans i després del procés de reorganització societària a través del 
qual Criteria es transforma en CaixaBank, permetent d'aquesta manera l'accés més àgil i eficient 
als mercats, així com la gestió activa del capital del Grup. 

 

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

Finalment, en relació amb la informació al mercat, el Grup ”la Caixa” ha publicat el document 
«Informació amb Rellevància Prudencial» (IRP), referit a 31 de desembre de 2010, que conté la 
informació sobre els recursos propis, les exposicions i els processos d'avaluació del risc en el Grup ”la 
Caixa” i que té com a objectiu facilitar als agents del mercat l'avaluació de la solvència del Grup. 
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5. Distribució de resultats     

Pel que fa a la distribució del benefici de l'exercici, ”la Caixa” ha d'aplicar un 50%, com a mínim, a 
reserves, i l'import restant al Fons de l'Obra Social. 
 
La proposta d'aplicació del benefici de ”la Caixa” de l'exercici 2011, que el Consell d'Administració 
proposarà a l'Assemblea General perquè l'aprovi, es presenta tot seguit juntament amb la de l'exercici 
2010. 

 
(Milers d'euros)

2011 2010

Dotació al Fons de l'Obra Social(Nota 16) 455.000 390.000
Dotació a Reserves (Nota 17) 463.501 459.106

Benefici de l'exercici 918.501 849.106  
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6. 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 format pels membres del Consell 
d'Administració, de la Comissió de Control i de l'Alta Direcció. Pels 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 són parts vinculades el conjunt de persones que mantenen amb «el personal clau de 
l'administració i direcció» determinades relacions de parentiu o afectivitat, així com aquelles societats 
controlades amb influència significativa o amb poder de vot important del personal clau o d'algunes de 
les persones esmentades del seu entorn familiar. De les transaccions del Grup ”la Caixa” amb aquestes, 
i les restants, parts vinculades s'informa en la Nota 40. 
 
Remuneracions al Consell d'Administració i a la Comissió de Control 
 
A 31 de desembre de 2010, l'article 27 dels Estatuts de ”la Caixa” estableix que el càrrec de membre del 
Consell d'Administració i de la Comissió de Control tindrà dret a ser retribuït i a l'abonament de les 
despeses de desplaçament a les sessions. Les retribucions les fixarà el Consell d'Administració, el qual 
determinarà l'import a percebre per a cada sessió, amb un informe previ de la Comissió de Retribucions 
i Nomenaments. 
 
Les remuneracions meritades el 2011 per aquest concepte, a favor de les persones que han integrat 
aquests 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'inclouen les 
retribucions mitjançant dietes d'assistència percebudes per les persones que són membres d'alguna de 
les comissions delegades del Consell d'Administració, és a dir, la Comissió Executiva i la Comissió 
d'Obres Socials, així com les que es deriven de la seva pertinença a la Comissió de Retribucions i a la 
Comissió d'Inversions. 
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(Milers d'euros)

Consell d'Administració

Dietes pagades 
per ”la Caixa”

Remuneracions en 
societats del Grup

Primes per 
assegurances (*)

Dietes pagades 
per ”la Caixa”

Remuneracions en 
societats del Grup

Primes per 
assegurances (*)

Fainé Casas, Isidre 0 1.120 10 0 1.120 9
Gabarró Serra, Salvador 87,0 109,0 11 91,5 90,0 10
Mercader Miró, Jordi 81,0 650,0 8 78,0 435,0 8
Godó Muntañola, Javier 76,5 198,8 8 76,5 180,0 8
Barber Willems, Victòria 36,0 45,0 4 36,0 0,0 4
Bartolomé Gil, Mª Teresa 33,0 45,0 3 36,0 0,0 1
Bassons Boncompte, Mª Teresa 36,0 45,0 7 33,0 0,0 4
Cabra Martorell, Montserrat 45,0 45,0 4 45,0 0,0 5
Calvo Sastre, Ana María 22,5 45,0 1 33,0 0,0 1
Guàrdia Canela, Josep-Delfí 36,0 45,0 9 40,5 0,0 9
Habsburg Lothringen, Monika 33,0 45,0 6 33,0 0,0 5
Juan Franch, Immaculada       66,0 180,0 1 69,0 139,0 1
López Burniol, Juan José      45,0 75,0 8 45,0 0,0 6
López Ferreres, Montserrat  45,0 45,0 1 45,0 0,0 1
Llobet María, Mª Dolors 78,0 256,0 5 75,0 120,0 5
Mora Valls, Rosa Mª 33,0 45,0 3 36,0 0,0 3
Noguer Planas, Miquel 63,0 289,1 4 69,0 140,0 4
Novella Martínez, Justo Bienvenido 45,0 45,0 3 43,5 0,0 3
Rodés Castañé, Leopoldo     60,0 90,0 8 63,0 90,0 8
Villalba Fernández, Nuria Esther 36,0 45,0 4 30,0 0,0 4
Zaragozà Alba, Josep Francesc 30,0 45,0 4 36,0 0,0 4

Total 987,0 3.507,9 112 1.014,0 2.314,0 104

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

2011 2010

 
 
(Milers d'euros)

Comissió de Control Dietes
Primes per

assegurances (*) Dietes
Primes per

assegurances (*)

72,0 10 66,0 10
33,0 4 30,0 5
37,5 6 33,0 5
36,0 4 33,0 4
36,0 4 30,0 3
33,0 6 30,0 7
36,0 4 33,0 4
37,5 5 33,0 5
36,0 3 33,0 3

Total 357,0 46 321,0 46

Gil Aluja, Jaume

20102011

Gras Pahissa, Albert

Fullana Massanet, Josep
Frías Molina, Josep Antoni

Ros Domingo, Ángel
Castellví Piulachs, Josefina

Santana Fuster, Carlos
Sierra Fatjó, Joan

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

Pujol Esteve, Mª Rosa

 
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 i va establir que el càrrec de President tindria caràcter retribuït. En 
cas que la dedicació sigui exclusiva, la quantia de la seva retribució serà superior al 50%, sense 
sobrepassar el 100%, de la retribució del Director General. 
 
El Consell d'Administració celebrat el 16 de novembre de 2006 va acordar que el President tindrà 
dedicació exclusiva. La remuneració total meritada pel President ha estat de 2.690 milers d’euros, tant 
en l’exercici 2011 com en l’exercici 2010, i no ha percebut dietes en concepte d’assistència al Consell de 
”la Caixa”. En aquestes retribucions es computen els imports percebuts de les societats filials, entre les 
quals s’inclou CaixaBank (detallats en el quadre anterior), i entitats en les quals representa ”la Caixa” o 
CaixaBank, o en les quals hagi estat designat a proposta de ”la Caixa” o de CaixaBank, o en 
representació dels seus interessos. 
 



 - 56 - 

 

D'altra banda, ’’la Caixa” té subscrita una pòlissa d'assegurança col·lectiva de responsabilitat civil que 
cobreix els membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, i que també inclou els 
membres de l'Alta Direcció de ’’la Caixa”. Les primes pagades el 2011 i el 2010 per aquest concepte són 
de 245 i 302 milers d'euros, respectivament. 
 
’’la Caixa” no té contretes obligacions en matèria de compromisos per pensions amb els membres, 
antics i actuals, del Consell d'Administració i de la Comissió de Control per la seva condició de 
consellers. 
 
Les remuneracions percebudes durant els exercicis 2011 i 2010 pels consellers de ”la Caixa” per la seva 
funció de representació de l'Entitat en els Consells d'Administració de societats cotitzades i d'altres 
societats en les quals aquella tingui una presència o representació significativa, i que siguin societats del 
perímetre de ”la Caixa”, excloses les societats del Grup, per a les quals les dietes pagades s’han 
comunicat en el quadre anterior, són de 1.345 i 4.706 milers d'euros, respectivament, i figuren 
registrades en els comptes de pèrdues i guanys de les societats esmentades. Aquestes remuneracions no 
inclouen la corresponent al President, ja que aquesta figura inclosa en l'apartat d'aquesta mateixa Nota 
corresponent a les seves retribucions. Conformement a la Circular 2/2005 de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, sobre l'informe anual de govern corporatiu de les caixes d'estalvis, s'entén que ’’la 
Caixa” té presència o representació significativa en totes les societats dependents del Grup i, en general, 
en totes aquelles altres societats en les quals participi en un 20% o més del seu capital. 
 
 
Remuneracions a l'Alta Direcció 
 
Per a una interpretació i comparació correctes de la informació, s'ha de considerar que la reorganització 
del grup ”la Caixa” (vegeu Nota 1) ha comportat la incorporació, en l'exercici 2011, del negoci bancari 
de ”la Caixa” a CaixaBank, que al seu torn ha implicat una reestructuració completa de l'Alta Direcció i 
un canvi en els perímetres de societats entre els exercicis 2011 i 2010. 
 
Després de la reorganització, l'Alta Direcció de ”la Caixa” consta, a 31 de desembre de 2011, de 8 
persones, que ocupen els càrrecs següents en l'Entitat: Director General (1), Director General Adjunt 
Executiu (1), Directors Executius (5) i Secretari General (1). A 31 de desembre de 2010, abans de la 
reorganització del Grup i l’aportació del negoci bancari a CaixaBank, aquest col·lectiu l'integraven 26 
persones. 
 
Durant els exercicis 2011 i 2010, 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 en el capítol «Despeses de personal» del compte de pèrdues i 
guanys de ”la Caixa”. 

 
(Milers d'euros)

2011 2010

Retribucions a curt termini 3.725 19.260
Prestacions postocupació 1.838 4.845
Altres prestacions a llarg termini 120 441
Indemnitzacions per cessament 0 1.998

Total 5.683 26.544  
                              
Les remuneracions percebudes durant els exercicis 2011 i 2010 per l'Alta Direcció de ”la Caixa” per la 
seva activitat de representació de l'Entitat dominant en els Consells d'Administració de societats 
cotitzades i d'altres societats en les quals aquella tingui una presència o representació significativa, i que 
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siguin societats del perímetre de ”la Caixa”, són de 1.147 i 1.818 milers d'euros, respectivament, i 
figuren registrades en els comptes de pèrdues i guanys de les societats esmentades. D'acord amb la 
Circular 2/2005 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre l'informe anual de govern 
corporatiu de les caixes d'estalvis, s'entén que ’’la Caixa” té presència o representació significativa en 
totes les societats dependents del Grup i, en general, en la resta de societats en les quals participi en un 
20% o més del seu capital. 
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7. Actius financers disponibles per a la venda 

El detall dels actius financers disponibles per a la venda és el següent: 

 

(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011(*)

Valors representatius de deute 1.645.241 0
1.645.241 0

Instruments de capital 251 2.695
0 2.444

251 251

Subtotal 1.645.492 2.695

Menys fons de deteriorament:
Valors representatius de deute 0 0

Total 1.645.492 2.695

(1) A 1 de gener de 2011, la societat mantenia 84.596 accions de Metrovacesa, que van ser venudes en mercat entre juny i juliol 2011. 

Emesos per entitats de crèdit

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

Accions de societats cotitzades (1)

Accions de societats no cotitzades

 

L'import dels valors representatius de deute correspon íntegrament a la contractació d'un pagaré emès 
per CaixaBank, el 15 de desembre de 2011, a un tipus d'interès del 4% TAE i venciment el 2 de febrer 
de 2012. 
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8. Inversions creditícies 

La composició del saldo d'aquest capítol dels balanços de situació, atesa la naturalesa de l'instrument 
financer en el qual tenen origen, és la següent: 
 
(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011 (*)

Dipòsits en entitats de crèdit 463.994 1.450.357
Crèdit a la clientela 27.665 26.399

Total 491.659 1.476.756

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  
8.1. Dipòsits en entitats de crèdit 

L'import en Dipòsits en entitats de crèdit correspon íntegrament a comptes corrents mantinguts en 
CaixaBank. El tipus d'interès meritat és l'Euríbor a 1 mes menys 5 punts bàsics. 
 

8.2. Crèdit a la clientela 

L'import d'aquest epígraf correspon íntegrament a l'activitat de préstecs pignoratius del Mont de Pietat. 
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9. Derivats de cobertura (actiu i passiu) 

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

Actiu Passiu Actiu Passiu

Opcions sobre tipus d'interès 442.230 83.338 287.534 162.986
Comprades 442.230 287.534
Emeses 0 83.338 0 162.986

Altres operacions sobre accions i tipus d'interès 69.005 849 126.819 83.412
Permutes financeres sobre tipus d'interès 69.005 849 126.819 83.412

Total 511.235 84.187 414.353 246.398

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

(Milers d'euros) 31.12.2011 01.01.2011 (*)

 

                                
El detall per tipologia del mercat en el qual es negocia i per tipus de contrapart del valor raonable dels 
derivats designats com a derivats de cobertura, és el següent: 

 
Valor raonable per contrapart

Actiu Passiu Actiu Passiu

Mercats organitzats 0 0 0 0
Mercats no organitzats 511.235 84.187 414.353 246.398

Entitats de crèdit (1) 511.235 84.187 414.353 246.398

Total 511.235 84.187 414.353 246.398

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

(1) "la Caixa" té contractats tots els seus derivats de cobertura amb CaixaBank.

(Milers d'euros) 31.12.2011 01.01.2011 (*)

 

 
Tots els derivats designats com derivats de cobertura són microcobertures de valor raonable. 
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10. Participacions 

 
A 31 de desembre i 1 de gener de 2011, el detall de l'epígraf de «Participacions – Entitats del Grup» és 
el següent: 
 
(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011 (*)

Cotitzats 9.415.130 9.099.718
CaixaBank 9.415.130 9.099.718

No cotitzats 9.897.788 9.860.791
Criteria CaixaHolding 9.677.721 9.677.721
Foment Immobiliari Assequible 220.000 183.062
Altres 67 8

Subtotal 19.312.918 18.960.509

Menys:
Fons de deteriorament      (19.882) (17.852)

Total 19.293.036 18.942.657

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  
 
El valor de mercat de la participació en CaixaBank a 31 de desembre de 2011 era d’11.879.816 milers 
d’euros (3,795 euros/acció).  
 
A continuació es detallen els moviments d'aquest epígraf sense considerar el fons de deteriorament en 
l'exercici 2011: 
 
2011
Moviments bruts
(Milers d'euros)

Compres Vendes Altres Total
Saldo a 01.01.2011 18.960.509
CaixaBank, SA (1) 320.685 (5.274) 315.411
Foment Immobiliari Assequible, SAU 36.938 36.938
Altres societats 66 1 (7) 60
Total moviments de l'exercici 66 357.624 0 (5.281) 352.409
Saldo a 31.12.2011 19.312.918

Ampliacions de 
capital

(1) En la columna "Altres" es registra el lliurament d'accions a empleats del Grup.  
 
Les dotacions a càrrec de resultats de l'exercici per al fons de deterioració corresponen, 
fonamentalment, a la diferència generada entre el cost de la inversió en Foment Immobiliari Assequible 
i el valor net dels seus actius i passius, com a conseqüència de l'increment de les despeses de gestió i 
finançament, associats al major volum d'activitat, i de les pèrdues per venda i deterioració d'actius 
reconegudes. L'activitat principal és l'adquisició i gestió d'actius immobiliaris destinats a programes 
socials de lloguer assequible. 
 
En l'Annex 1 d'aquesta Memòria es presenten les dades més rellevants, el percentatge de participació, el 
capital social, les reserves, els resultats i el cost de la participació (net) de les entitats dependents més 
significatives. 
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11. Actiu material 

La composició del capítol «Actiu material», les seves corresponents amortitzacions acumulades i els 
moviments que s'han produït durant els exercicis 2011 i 2010, són els següents: 
 
(Milers d'euros) 2011 2010 (*)

Terrenys
i edificis

Mobiliari,
instal·lacions

i altres Total
Terrenys
i edificis

Mobiliari,
instal·lacions

i altres Total

Cost
Saldo a l'inici de l'exercici 0 0 0 0 0 0

Altes 0 207 207 0 0 0
Baixes 0 0 0 0 0 0
Traspassos 0 0 0 0 0 0

Saldo al final de l'exercici 0 207 207 0 0 0

Amortització acumulada
Saldo a l'inici de l'exercici 0 0 0 0 0 0

Altes 0 (1) (1) 0 0 0
Baixes 0 0 0 0 0 0
Traspassos 0 0 0 0 0 0

Saldo al final de l'exercici 0 (1) (1) 0 0 0

D'ús propi net 0 206 206 0 0 0

Cost
Saldo a l'inici de l'exercici 358.749 155.580 514.329 349.582 153.382 502.964

Altes 49.239 3.390 52.629 88.922 1.116 90.038
Baixes (48.651) (839) (49.490) (74.169) (1.382) (75.551)
Traspassos (1.725) 1.723 (2) (5.586) 2.464 (3.122)

Saldo al final de l'exercici 357.612 159.854 517.466 358.749 155.580 514.329

Amortització acumulada
Saldo a l'inici de l'exercici (90.414) (59.900) (150.314) (79.455) (57.209) (136.664)

Altes (8.759) (2.711) (11.470) (10.381) (2.888) (13.269)
Baixes 2.281 791 3.072 938 1.297 2.235
Traspassos 114 (112) 2 (1.516) (1.100) (2.616)

Saldo al final de l'exercici (96.778) (61.932) (158.710) (90.414) (59.900) (150.314)

Afecte a l'Obra Social 260.834 97.922 358.756 268.335 95.680 364.015

Total Actiu material 260.834 98.128 358.962 268.335 95.680 364.015

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  
 
No hi ha cap operació amb un benefici, pèrdua o sanejament significatiu a nivell individual. 
 
A 31 de desembre de 2011 ”la Caixa” no manté compromisos de compra d'elements d'immobilitzat 
material. 
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12. Resta d'actius i passius 

La composició del saldo d'aquests capítols dels balanços de situació és la següent: 
 
(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011 (*)

Resta d'actius 290.081 112.303

Periodificacions 101.503 111.999
Dividends pendents de cobrament (1) 187.823 0
Altres 755 304

Resta de passius 5.590 47.783

Periodificacions 5.586 0
Altres 4 47.783

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

(1) Correspon al dividend a compte acordat per CaixaBank i pendent de pagament a 31.12.2011 (vegeu Nota 21).  
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13. Passius financers a cost amortitzat 

A continuació es detalla, en funció de la seva naturalesa, la composició del saldo d'aquest capítol dels 
balanços de situació: 
 
(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011 (*)

Dèbits representats per valors negociables 2.470.715 3.131.632
Passius subordinats 8.087.346 6.335.944
Altres passius financers 12.938 347

Total 10.570.999 9.467.923
(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  
 
A continuació es facilita un detall dels principals ajustos de valoració inclosos en cada un dels diferents 
epígrafs de passius del capítol «Passius financers a cost amortitzat»: 
 
31.12.2011

(Milers d'euros)                                   Ajustos per valoració

Interessos Costos Primes i Saldo

Saldo brut meritats Microcobertures transacció descomptes en balanç

2.410.000 65.190 2.023 (6.369) (129) 2.470.715
Passius subordinats 7.723.256 11.075 376.873 (23.860) 8.087.346
Altres passius financers 12.938 12.938

Total 10.146.194 76.265 378.896 (30.229) (129) 10.570.999

01.01.2011 (*)

(Milers d'euros)                                   Ajustos per valoració

Interessos Costos Primes i Saldo

Saldo brut meritats Microcobertures transacció descomptes en balanç

3.053.604 63.590 52.646 (29.342) (8.866) 3.131.632
Passius subordinats 6.217.757 10.815 107.372 0 6.335.944
Altres passius financers 347 347

Total 9.271.708 74.405 160.018 (29.342) (8.866) 9.467.923

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

Dèbits representats per valors 
negociables

Dèbits representats per valors 
negociables
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13.1. Dèbits representats per valors negociables 

 
La composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació, sense considerar els ajustos per 
valoració i per emissions, és la següent: 
 
Milers d'euros

Data 31.12.2011 01.01.2011 (*)

03-02-2009 2.000.000                 3,375 % 03-02-2012 2.000.000         2.000.000            
19-06-2009 75.000                       3,090 % 19-06-2012 75.000               75.000                  
23-06-2009 100.000                    3,125 % 19-06-2012 100.000            100.000               
26-10-2009 125.000                    2,512 % 26-10-2012 125.000            125.000               
14-12-2009 50.000                       E3M+0,500 % 14-12-2014 50.000               50.000                  
26-05-2010 60.000                       3,000 % 18-10-2013 60.000               60.000                  

Bons simples 2.410.000 2.410.000

19-06-2008 837.700                    35,00 19-06-2011 837.700

Bons bescanviables 0 837.700

Subtotal 2.410.000 3.247.700

Valors propis comprats (194.096)

Total 2.410.000 3.053.604

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

Import nominal inicial 

Import pendent d'amortització

Tipus d'interès nominal Data amortització

 
 
La distribució per venciments dels dèbits representats per valors negociables és la següent: 
 
Venciments
(Milers d'euros)

31.12.2011 01.01.2011 (*)

Menys d'1 any 2.300.000 643.604
Entre 1 i 2 anys 60.000 2.300.000
Entre 2 i 5 anys 50.000 110.000

Total 2.410.000 3.053.604

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

Import pendent d'amortització

 
 
El 19 de juny de 2011 ha vençut l'emissió de bons bescanviables en accions de Criteria CaixaHolding, 
SAU que va fer ”la Caixa” en el mercat institucional internacional el 19 de juny de 2008 per un import 
de 837,7 milions d'euros. El bo tenia un cupó del 3,50% anual i el preu de bescanvi es va fixar en 
5,6601 euros per acció. En el moment de l'emissió dels bons ”la Caixa” va reconèixer per separat els 
components de l'instrument financer compost. D'una banda va registrar un passiu financer per a 
l'entitat i, d'una altra, l'opció concedida al tenidor del bo per bescanviar-ho per instruments de 
patrimoni del Grup ”la Caixa”. 
 
L'import en llibres assignat al component de passiu en el moment de l'emissió va ser de 789,7 milions 
d'euros. La diferència entre el valor en llibres i el valor nominal de l'emissió es va registrar com un 
descompte sobre el valor de reemborsament i a cost amortitzat en el compte de pèrdues i guanys fins a 
la data de venciment de l'emissió. L'import en llibres de l'instrument de patrimoni representat per 
l'opció de bescanvi de l'instrument en accions ordinàries de Criteria CaixaCorp, SA es va determinar 
deduint, del valor de l'instrument financer compost considerat en el seu conjunt, el valor raonable del 
passiu financer; el seu import és de 48 milions d'euros. Al venciment de l'emissió no s'ha exercit el dret 
de bescanvi, per la qual cosa s'ha reemborsat el nominal en efectiu als titulars dels bons. El valor 
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raonable del derivat financer s’ha registrat amb abonament a resultats per 48 milions d’euros (vegeu 
Nota 23).  
 
 
El 2011, el tipus d'interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l'epígraf «Dèbits representats 
per valors negociables» ha estat del 4,46%. El 2010 va ser del 4,74%. Aquests tipus són els que resulten 
dels interessos meritats en l'exercici i inclouen la periodificació de les despeses d’emissió i no 
incorporen les rectificacions de costos com a conseqüència de cobertures comptables. 
 
Els interessos meritats i les despeses d'emissió pel total de dèbits representats per valors negociables 
figuren dins el capítol «Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 

13.2. Passius subordinats 

 
El detall del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació, sense considerar els ajustos per valoració, 
és el següent: 
 
(Milers d'euros) Import Tipus d'interès
Data d'emissió Venciment nominal nominal vigent 31.12.2011 01.01.2011 (*)

Octubre 1985 (a) 18.031 2,10% 2.860 2.860
Novembre 1985 (a) 12.020 2,10% 1.984 1.984
Març 1988 (a) 45.076 4,00% 17.387 17.387
Maig-juny 1988 (a) 204.344 3,68% 49.649 49.649
Febrer 1991 (a) 258.435 3,97% 108.314 108.314
Abril 2002 41.247 357.563 3,93% 357.563 357.563
Juliol 2002 22-07-2012 180.000 3,94% 180.000 180.000
Gener 2009 28-02-2019 2.500.000 3,94% 2.500.000 2.500.000
Març 2010 30-03-2020 3.000.000 3,94% 3.000.000 3.000.000
Desembre 2011 31-01-2017 1.505.499 7,50% 1.505.499 0

Deute subordinat 7.723.256 6.217.757

Total 7.723.256 6.217.757

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

(a) Emissions perpètues.

  Import pendent d'amortització

 
El mes de desembre del 2011 ”la Caixa” va emetre 1.505 milions d'euros de deute subordinat a un tipus 
d'interès del 7,50% i venciment el gener del 2017. S'ha contractat una cobertura de tipus d'interès amb 
CaixaBank a Euríbor 6 mesos més 525 punts bàsics.  
 
El mes de març del 2010 ”la Caixa” va emetre 3.000 milions d’euros de deute subordinat a un tipus 
d’interès fix del 4,91%. El tipus d’interès passa a ser Euríbor 3 mesos més l’1% anual, amb un mínim 
garantit del 3,94% i un màxim del 5,87%. 
 
El mes de gener de 2009 ”la Caixa” va emetre 2.500 milions d’euros de deute subordinat a un tipus 
d’interès fix del 5,87%. El febrer del 2010, el tipus d’interès passa a ser Euríbor 3 mesos més el 2% 
anual, amb un mínim garantit del 3,94% i un màxim del 6,35%. 
 
Les emissions de deute subordinat han rebut la qualificació necessària del Banc d'Espanya perquè 
puguin computar, amb les limitacions previstes per la Circular 3/2008 del Banc d'Espanya, com a 
recursos propis de segona categoria del Grup consolidat. 
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Els interessos meritats i les despeses d'emissió pel total de passius subordinats figuren dins el capítol 
«Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts (vegeu Nota 28). 
 
El 2011, el tipus d'interès efectiu mitjà dels passius financers que integren l'epígraf «Passius subordinats» 
ha estat del 4,08%. El 2010 va ser del 4,55%. Aquests tipus són els que resulten dels interessos meritats 
en l'exercici i inclouen la periodificació de les despeses d’emissió i no incorporen les rectificacions de 
costos com a conseqüència de cobertures comptables. 

13.3. Altres passius financers 

El saldo d'aquest epígraf inclou bàsicament els comptes de recaptació. 
 
 
 



 - 68 - 

 

14. Provisions 

A continuació es mostren els moviments en l'exercici 2011 i la naturalesa de les provisions registrades 
en aquest capítol dels balanços de situació adjunts: 
 
2011
(Milers d'euros)

Fons a
01.01.2011 (*)

Dotacions
netes de

disponibilitats
amb càrrec a

resultats
Utilització

de fons
Traspassos i

altres
Fons a

31.12.2011

0 31 (12) 104 123

31 (12) 104 123
Altres provisions 1.402.489 0 (67.192) 0 1.335.297

Fons de bloqueig de beneficis 1.402.489 (67.192) 1.335.297

Total fons 1.402.489 31 (67.204) 104 1.335.420

(*) La conciliació del saldo a 31.12.2010 amb l'01.01.2011 es detalla en la Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

Fons per a pensions i obligacions 
similars

Altres retribucions a llarg termini de 
prestació definida

 
 
 
Altres provisions 
 
Els fons registrats en l'epígraf «Provisions – Altres provisions» corresponen al fons de bloqueig de 
beneficis de les operacions entre ”la Caixa” i Criteria CaixaHolding, SAU (actualment CaixaBank) 
originades en el procés de reorganització de la cartera de participades previ a la seva sortida en borsa 
l'any 2007. La dotació a aquests fons de bloqueig per un import inicial de 1.487 milions d'euros es va 
registrar, en aquell exercici, en els epígrafs del compte de pèrdues i guanys en els quals es va registrar el 
benefici corresponent. Els fons constituïts s'alliberen a mesura que els actius es venen a tercers i es 
transfereixen els riscos i avantatges inherents a la seva propietat. En l'exercici 2011, les vendes d'alguna 
d'aquestes participacions han permès alliberar 67 milions d'euros. Aquests imports s’han registrat en els 
mateixos epígrafs del compte de pèrdues i guanys on l’exercici 2007 es va registrar el bloqueig de 
beneficis.  
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15. Situació fiscal 

Consolidació fiscal 
 
La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona està acollida al règim de tributació consolidada en l'Impost 
de Societats des de l'exercici 1991. Des de l'exercici 2008, arran de la modificació de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), introduïda per la Llei 36/2006, de 29 de 
novembre, ’’la Caixa’’ també s'ha acollit al règim especial del grup d'entitats, que permet la tributació 
consolidada de l'Impost sobre el Valor Afegit, conjuntament amb les societats del Grup que també han 
adoptat aquest règim especial. 

La composició del Grup consolidat per a la tributació en l'Impost de Societats i la tributació en l'Impost 
sobre el Valor Afegit, de l'exercici 2011, figura en l'Annex 3 d'aquesta Memòria. 

Exercicis subjectes a inspecció fiscal 
 
Durant l'exercici 2011, la Inspecció de Tributs ha iniciat la comprovació del Grup Fiscal en relació amb 
els exercicis 2007 a 2009 per als principals impostos que li són aplicables. 

Operacions sotmeses a règim fiscal especial 
 
A continuació es relacionen les operacions efectuades per CaixaBank i ”la Caixa” a l'empara del règim 
fiscal especial del capítol VIII del títol VII del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats: 

- En l'exercici 2011, ”la Caixa” ha segregat a favor de MicroBank la pràctica totalitat els actius i 
passius que integren la branca d'activitat financera, valorats en 11.592 milions d'euros, i en 
contraprestació ha rebut accions de MicroBank valorades en 11.792 milions d'euros. 

- En l'exercici 2011, ”la Caixa” i CaixaBank (abans Criteria) han dut a terme un bescanvi de valors, a 
través del qual ”la Caixa” ha lliurat a CaixaBank accions de Microbank valorades comptablement 
per 2.044 milions d'euros; a canvi ha rebut accions de CaixaBank pel mateix import. 

- En l’exercici 2011 ’’la Caixa’’ ha fet una aportació no dinerària especial i bescanvi de valors, que ha 
consistit principalment en accions i participacions de societats cotitzades i no cotitzades, a la 
societat Criteria CaixaHolding, amb una valoració conjunta de 10.099 milions d’euros, i ha rebut en 
contraprestació accions de Criteria CaixaHolding, que comptabilitza pel mateix import. 

- En l'exercici 2010 ”la Caixa” ha absorbit Caixa d'Estalvis de Girona, que queda dissolta sense 
liquidació amb el traspàs en bloc i per successió universal del seu patrimoni a ”la Caixa”. La Nota 6 
i els Annexos 4, 5 i 6 de la memòria individual de ”la Caixa” de l'exercici 2010 recullen la 
informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 del Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats.  

- En l'exercici 2009, bescanvi de valors, mitjançant el qual ”la Caixa” va rebre accions de la societat 
Foment Immobiliari Assequible, SA, que va registrar comptablement per un import de 41.147 
milers d'euros, i va aportar accions de la societat Arrendament Immobiliari Assequible II, SA, que 
figuraven comptablement registrades pel mateix import. 

- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social de ”la Caixa” Gestió de Patrimonis, 
SV, SA a ’’la Caixa”. En l'Annex 4 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2008 
es recull la informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 del Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats. 
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- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social d'HipoteCaixa, EFC, SA a ’’la 
Caixa”. En l'Annex 4 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2005 es recull la 
informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 del Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats. 

- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social d'InverCaixa Holding, SA a ’’la 
Caixa”. En els Annexos 5 i 7 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2005 es 
recull la informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 del Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats. 

- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social d'InverCaixa Valors, SA a ’’la Caixa”. 
En els Annexos 6 i 7 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2005 es recull la 
informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 93 del Reial decret legislatiu 
4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost de Societats. 

- En l'exercici 2000, aportació no dinerària especial i bescanvi de valors de ”la Caixa” a Criteria 
CaixaCorp d'accions de diferents societats, comptabilitzades per un import de 8.236.330 milers 
d'euros, per la qual ”la Caixa” rep accions de Criteria CaixaCorp, que comptabilitza pel mateix 
import net. 

- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social de Caixaleasing i Factoring, EFC, SA 
a ’’la Caixa”. En l'Annex 4 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2003 es recull 
la informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 107 de la Llei 43/1995, de 
l'Impost de Societats. 

- Dissolució sense liquidació i cessió global del patrimoni social del Banco Granada Jerez, SA i de 
CaixaBank, SA a ’’la Caixa”. En la Nota 30 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de 
l'exercici 1996 es recull la informació necessària d'acord amb el que s'estableix en l'article 107 de la 
Llei 43/1995, de l'Impost de Societats. 

- Altres operacions efectuades figuren en les notes següents dels comptes anuals individuals de ”la 
Caixa”: 

 Nota 26 dels exercicis 1996 i 1997 
 Nota 25 de l'exercici 1998 
 Nota 24 dels exercicis 1999 a 2004 
 Nota 23 de l'exercici 2005 

 

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 

En l'Annex 2 se n'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 de Societats (règim aplicable 
des del dia 1 de gener de 2002). 

 
Revaloracions comptables 

La Nota 2.12 dels comptes anuals individuals de ”la Caixa” de l'exercici 2005 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” es va acollir i va actualitzar el valor dels immobles d'ús propi prenent com a base les 
taxacions dutes a terme 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, per la qual cosa el seu 
valor actualitzat net a 1 de gener de 2005 va ser de 760.045 milers d'euros. 
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Deterioraments en societats participades 

En relació amb els deterioraments de societats participades, d'acord amb el que es disposa en l'article 
12.3 del Text refós de la Llei de l'Impost de Societats, a continuació s'inclou la informació relativa a les 
correccions de valor deduïdes. 

Atès que no es disposa de la informació relativa als fons propis definitius de les societats participades a 
31 de desembre de 2011, les quantitats finalment deduïdes corresponents al període impositiu 2011 es 
faran constar en la memòria de l'exercici 2012, una vegada presentada la declaració de l'Impost de 
Societats de l'exercici 2011. 

(Milers d'euros)

Deteriorament integrat 
en la base imposable

Diferència de fons propis 
a inici i tancament (1)

Quantitat pendent 
d'integrar  

Servihabitat

Exercici 2010 (293.311) (293.311) (293.311)

Estullogimmo
Exercici 2009 (540) (540) (540)
Exercici 2010 (882) (882) (1.422)

Estuimmo
Exercici 2009 (19.928) (19.928) (19.928)
Exercici 2010 (7.660) (7.660) (27.588)

Estuvendimmo
Exercici 2009 (5.395) (5.395) (5.395)
Exercici 2010 (605) (605) (6.000)

Estuinvest
Exercici 2009 (10.000) (10.000) (10.000)
Exercici 2010 (10.000)

Inv. Inmob. Teguise 
Exercici 2010 (352) (352) (352)

Inv. Inmob. Oasis
Exercici 2010 (585) (585) (585)

(1) La diferència entre els fons propis a l'inici i al tancament ja ha estat corregida per les despeses de l'exercici que no tenen la consideració de 
fiscalment deduïbles.  
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Conciliació dels resultats comptable i fiscal 

A continuació es presenta una conciliació entre la despesa per Impost de Societats comptabilitzat en el 
compte de resultats dels exercicis 2011 i 2010 i el resultat abans d'impostos d'aquests exercicis: 

 
(Milers d'euros)

2011 2010

Resultat abans d'impostos (1) 721.959 538.744
Augments / disminucions per diferències permanents (801.160) (504.625)

Dotació Obra Social (Nota 16) (455.000) (390.000)
Amortització del fons de comerç de l'adquisició de Morgan Stanley 0 (17.517)
Altres disminucions (*) (346.160) (97.108)

Base imposable (79.201) 34.119
Quota (base imposable * 30%) 23.760 (10.236)
Deduccions i bonificacions: 172.782 355.099

Deducció dividends intersocietaris 172.782 323.510
Deducció per reinversió 0 28.121
Altres deduccions i bonificacions 0 3.468

Quota de l'impost sobre societats de l'exercici 196.542 344.863
Ajustos d'impostos 0 (32.335)
Altres impostos 0 (2.166)
IMPOST SOBRE BENEFICIS (2) 196.542 310.362

Resultat després d'impostos (1) + (2) 918.501 849.106

(*) Inclou bàsicament els dividends cobrats en el marc del Programa Dividend/Acció de CaixaBank.  

Actius/Passius fiscals diferits 

Segons la normativa fiscal vigent, en els exercicis 2011 i 2010 hi ha determinades diferències 
temporàries que s'han de tenir en compte a l'hora de quantificar la despesa d'impostos sobre beneficis 
corresponent.  
 
Els actius fiscals diferits registrats en el balanç de situació adjunt corresponen principalment als generats 
pel fons de bloqueig de beneficis intragrup (vegeu Nota 14). 
 
Els passius fiscals diferits registrats en el balanç de situació adjunt corresponen principalment a les 
eliminacions per resultats obtinguts en operacions intragrup. 
 
 
 



 - 73 - 

 

16. 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 manera directa o en estreta col·laboració amb les administracions 
públiques i les entitats socials. La seva actuació parteix de 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 2011-2014, l’Obra Social ”la Caixa”, en coherència amb els valors 
fundacionals de ”la Caixa” i el seu compromís social, es proposa ser una entitat de referència a nivell 
internacional, compromesa amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones. Amb 
aquest objectiu, l'Obra Social de ”la Caixa” ha destinat 409 milions d'euros en l’exercici 2011 
fonamentalment a continuar desenvolupant les seves iniciatives socioassistencials, sense detriment dels 
programes culturals i científics. 
 
Seguint en aquesta mateixa línia, la proposta de pressupost de l'Obra Social ”la Caixa” per a l'exercici 
2012 és de 500 milions d'euros, 455 milions d'euros d'aportació a càrrec de resultats de l'any 2011 de ”la 
Caixa” i 45 milions d'euros a càrrec del Fons no compromès de l'Obra Social, que a 31 de desembre de 
2011 era de 99 milions d'euros. 
 
L'actuació de l'Obra Social ”la Caixa” es duu a terme a través de la Fundació ”la Caixa”, que és una 
entitat instrumental 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 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, vigents a 31 de desembre de 2011, el Patronat de la Fundació l’integren el 
President, els Vicepresidents i els vocals del Consell d’Administració de ”la Caixa” i el Director General 
de ”la Caixa”. El mateix 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 l’integren 29 persones, entre les quals hi ha el Director General i 21 membres 
del Consell d’Administració de ”la Caixa”. 
 
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 2012, 2011 i 2010: 
 
Pressupost
(Milers d'euros) Proposta 

2012 2011 2010 (*) Import en %

Aportació de "la Caixa" a l'Obra Socia (Nota 5) 455.000 390.000 425.000 65.000 17%
Pressupost de l'Obra Social per programes 500.000 500.000 500.000 0 0%

Programes socials 331.540 335.277 356.274 (3.737) -1%
Programes medi ambient i ciència 67.556 68.148 61.633 (592) -1%
Programes culturals 68.997 63.888 55.384 5.109 8%
Programes educatius i de recerca 31.907 32.687 26.709 (780) -2%

Variació 2012/2011

(*) El pressupost de l'exercici 2010 no inclou l'aportació a l'Obra Social de Caixa d'Estalvis de Girona ni el seu pressupost, que va ser, por ambdós 
conceptes, de 5.000 milers d'euros.    
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El pressupost de l'Obra Social de l'exercici 2012, tenint en compte la seva naturalesa, és el següent:  
 
Pressupost per naturalesa
(Milers d'euros)

2012

Inversió en immobilitzat 31.563
Despeses de manteniment de programes 468.437

Total 500.000

 
 
La liquidació del pressupost de l'Obra Social de l'exercici 2011 ha estat la següent: 
 
Per programes
(Milers d'euros)

2011

Programes socials 261.102
Programes medi ambient i ciència 59.129
Programes culturals 57.621
Programes educatius i de recerca 30.806

Total 408.658

 
Per naturalesa
(Milers d'euros)

2011

Inversió en immobilitzat 46.929
Despeses de manteniment de programes 361.729

Total 408.658

 
 
La relació d'actius afectes a l'Obra Social de ”la Caixa” a 31 de desembre de 2011 i 2010 és la següent: 
 
Actiu
(Milers d'euros)

2011 2010

Circulant 327.269 359.155
Disponible 344 201
Comptes per cobrar 88 96
Efectiu disponible en "la Caixa" 326.837 358.858

Inversions financeres 200.369 165.460
Inversions financeres 220.251 183.313
Fons fluctuació accions (19.882) (17.853)

Fix 358.756 364.015
Immobilitzat (Nota 11) 517.466 514.329

Solars i immobles 357.612 358.749
Mobiliari i instal·lacions 159.854 155.580

Fons d'amortització(Nota 11) (158.710) (150.314)
Immobles (96.778) (90.414)
Mobiliari i instal·lacions (61.932) (59.900)

Total Actiu 886.394 888.630
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Les «Inversions financeres» són majoritàriament participacions accionarials en la societat dependent del 
Grup ”la Caixa” Foment Immobiliari Assequible, SAU, que té com a objectiu la promoció d'habitatges 
de lloguer a preus assequibles per a col·lectius amb dificultats per a l'accés al mercat de l'habitatge. 
Aquesta societat té dues filials: Arrendament Immobiliari Assequible, SLU, i Arrendament Immobiliari 
Assequible II, SLU. Aquestes participacions s'eliminen en el procés de consolidació i se substitueixen 
pels actius, passius i resultats d'aquestes societats. 
 
Durant l'exercici 2011, l'Obra Social de ”la Caixa” ha dut a terme noves ampliacions de capital i 
desemborsaments pendents en la societat Foment Immobiliari Assequible, SAU, destinades a la 
promoció d'habitatges dins el nou programa d'Habitatge Assequible orientat a famílies. Aquestes 
operacions s'han efectuat mitjançant aportacions no dineràries en solars (ampliació de capital), per un 
import de 31.000 milions d'euros, i aportacions dineràries (desemborsaments pendents), per un import 
de 5.938 milers d'euros. 
 
El concepte «Altres aplicacions – ”la Caixa”» s'elimina en el procés d'integració de balanços. 
 
L'amortització de l'immobilitzat es determina seguint criteris idèntics als indicats per a la resta de 
l'immobilitzat de ”la Caixa” (vegeu Nota 2.8). 
 
La relació de passius a 31 de desembre de 2011 i 2010 de l'Obra Social de ”la Caixa”, després de la 
liquidació del pressupost i abans de l'aplicació del benefici de ”la Caixa”, és la següent: 
 
Passiu
(Milers d'euros)

2011 2010

Circulant 228.394 244.167
Despeses diferides per pagar 78.678 97.727
Altres comptes per pagar 1.223 272
Fundació "la Caixa" 148.493 146.168

Recursos propis de l'Obra Social 658.000 644.463
Fons de l'Obra Social 98.875 114.988
Reserves de l'Obra Social 559.125 529.475

Total Passiu 886.394 888.630

 
 
 
A continuació es presenta la composició dels recursos propis de l'Obra Social: 
 
Recursos propis de l'Obra Social
(Milers d'euros)

2011 2010

Dotació de l'Obra Social 1.033.256 1.026.702
Aplicada a actiu material (Nota 11) 358.756 364.015
Aplicada a altres actius financers 200.369 165.460
Import no compromès (abans aplicació de despeses de manteniment de l'exercici) 23.218 90.768
Despeses compromeses en l'exercici 450.913 406.459
Despeses de manteniment (375.256) (382.239)
Despeses de manteniment de programes (361.730) (368.460)
Dotacions a fons d'amortització i fluctuació de valors (13.526) (13.779)

Total Recursos propis de l'Obra Social 658.000 644.463
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De la dotació de l'Obra Social aplicada a l'actiu material, la part que finança immobles afectes s'integra 
en els recursos propis de ”la Caixa”. La Circular 3/2008 del Banc d'Espanya va introduir un calendari 
de reducció de la seva computabilitat en 5 anys per deixar solament com a computables els immobles 
d'ús polivalent. 
 
Els moviments de l'apartat «Dotació de l'Obra Social», abans de la liquidació de les despeses de 
manteniment dels exercicis 2011 i 2010, han estat els següents: 
 
Moviment de la «Dotació de l'Obra Social»
(Milers d'euros)

2011 2010

Saldo a l'inici de l'exercici 1.026.702 1.013.823
més:

Fusió amb Caixa d'Estalvis de Girona 0 4.993
Aportació a l'Obra Social de l'exercici 390.000 430.000
Romanent per benefici venda immobilitzat (1.207) (548)

menys:
Despeses de manteniment (382.239) (421.566)

Saldo al tancament de l'exercici 1.033.256 1.026.702  
 
 
Els moviments de l'epígraf «Import no compromès», abans i després de l'aplicació de les despeses de 
manteniment dels exercicis 2011 i 2010, han estat els següents: 
 
Import no compromès

(Milers d'euros)

2011 2010

Saldo a l'inici de l'exercici 114.988 143.050
Integració Caixa Girona 0 710
Pressupost no compromès (*) (1) 49.087 98.541
Ajust per diferència entre Pressupost i Dotació (110.000) (75.000)
Ajust per a dotacions de l'exercici (**) 13.526 13.779
Fluxos de les inversions (44.383) (90.312)

Vendes d'immobilitzat 2.546 3.857
Baixes d'immobilitzat 3.753 4.405
Beneficis/pèrdues d'immobilitzat (1.207) (548)

Inversió en immobilitzat (3) (46.929) (94.169)
Altres ajustos

Import no compromès (abans de l'aplicació despeses manteniment) 23.218 90.768
Despeses compromeses en l'exercici (2) 450.913 406.459
Despeses de manteniment (375.256) (382.239)

Despeses de l'exercici de manteniment de programes (4) (361.730) (368.460)
Dotacions de l'exercici a fons d'amortització i fluctuació de valors (**) (13.526) (13.779)

Import no compromès (després d'aplicació despeses manteniment) 98.875 114.988

(*) És la part del pressupost prevista per incrementar les inversions i, per tant, no destinada a despeses de manteniment.

(1) + (2) Pressupost de l'exercici.

(3) + (4) Liquidació del pressupost de l'exercici.

(**) Ajust de la dotació als fons d'amortització i fluctuació de valors de l'exercici, que no genera cap sortida d'efectiu. S'ajusta a l'import no 
compromès, ja que correspon a la inversió necessària per compensar la disminució del valor dels actius per efecte de les dotacions de l'exercici. 
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17. Fons de dotació i reserves 

Segons el que estableix el Decret 1838/1975, de 3 de juliol, ”la Caixa” es va constituir amb un fons de 
dotació de 3.006 milers d'euros. 
 
A continuació es facilita el detall de moviments de les reserves en els exercicis 2011 i 2010: 
 
(Milers d'euros)

2011 2010

Saldo a l'inici de l'exercici 8.515.501 (*) 8.943.395
Aplicació del benefici de l'exercici anterior (Nota 5) 459.106 548.144
Combinació de negocis 0 (66.654)
Altres moviments (net) 0 398

Saldo al tancament de l'exercici 8.974.607 11.298.000

(*) Saldo a 01.01.2011. Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».  
 
Com a conseqüència de la reorganització, les reserves existents a 31 de desembre de 2010, per un 
import de 11.298.000 milers d’euros s’han reduït a 8.515.501 milers d’euros a 1 de gener de 2011 (vegeu 
Nota 1), motivat per l’ajust negatiu d’11.964.428 milers d’euros corresponents al valor net comptable 
dels negocis transferits i per l’ajust positiu de 9.181.929 milers d’euros pel negoci rebut de l’antiga 
Criteria. 
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18. Riscs i compromisos contingents 

 
 
A continuació es detalla la composició del capítol «Compromisos i riscs contingents», inclòs en la 
promemòria dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre i 1 de gener de 2011: 
 
Riscs contingents
(Milers d'euros)

Disponible Límits Disponible Límits

Disponible per tercers 150.000 150.000 0 0
Altres sectors 150.000 150.000 0 0

Altres compromisos 28.476 0 33.633 0

Total 178.476 150.000 33.633 0

(*) Vegeu Nota 1, apartat «Comparació de la informació».

31.12.2011 01.01.2011 (*)

 
 
 
L’import disponible per a tercers correspon a un préstec de ’’la Caixa’’ a la seva filial Criteria 
CaixaHolding, de data 8 de setembre de 2011 i venciment el desembre de 2013. Aquest préstec s’ha 
anul·lat amb data 31 de gener de 2012. 
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19. 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, així com les rectificacions de productes com a conseqüència d'operacions de cobertura. 
 
En els exercicis 2011 i 2010, 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)

2011 2010

Banc d'Espanya 0 28.051
Altres bancs centrals 0 470
Entitats de crèdit 773 50.512
Operacions del mercat monetari 0 574
Inversions creditícies i altres productes financers 5.432 5.487.455
Valors representatius de deute 0 595.056
Rectificació d'ingressos per operacions de cobertura 0 (8.184)

Total 6.205 6.153.934  
 
 
Els rendiments meritats pels valors representatius de deute s'incorporen al valor dels actius inclosos en 
els epígrafs «Cartera de negociació», «Actius financers disponibles per a la venda» i «Inversions 
creditícies» dels balanços de situació adjunts. 
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20. Interessos i càrregues assimilades 

Aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts recull els interessos meritats en l'exercici pels 
passius financers amb rendiment, implícit o explícit, inclosos els procedents de remuneracions en 
espècie, que s'obtenen d'aplicar el mètode del tipus d'interès efectiu, així com les rectificacions de cost 
com a conseqüència de cobertures comptables i el cost per interessos imputable als fons de pensions 
constituïts. 
 
En els exercicis 2011 i 2010, 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)

2011 2010

Banc d'Espanya 0 (30.914)
Entitats de crèdit 0 (184.978)
Operacions del mercat monetari 0 (14.327)
Creditors i altres càrregues financeres 0 (2.050.863)
Dèbits representats per valors negociables (121.494) (1.460.396)
Passius subordinats (250.504) (343.595)
Rectificació de despeses per operacions de cobertura 100.651 1.033.884
Cost imputable als fons de pensions constituïts 0 (13.379)

Total (271.347) (3.064.568)  
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21. Rendiment d'instruments de capital 

En els exercicis 2011 i 2010, el saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts es 
desglossa, en funció de la cartera en la qual figuren registrats els instruments de capital en els balanços 
adjunts, de la manera següent: 
 
(Milers d'euros)

2011 2010

Cartera de negociació 1.818
Actius financers disponibles per a la venda 14.786
Participacions 961.485 1.095.841

CaixaBank, SA 696.333 1.044.691
Scrip dividend 320.685

Dividends a compte 375.648 320.628

Dividend complementari 349.993

Dividend amb càrrec a reserves 160.302

Dividend extraordinari amb càrrec a resultats 213.768

Criteria CaixaHolding, SAU 200.000
Altres 65.152 51.150

Total 961.485 1.112.445

 
En l’exercici 2011, s’han meritat els següents dividends: 
 
- Emmarcats en el programa Dividend/acció de CaixaBank, s’han meritat 0,051 euros per acció el 

juny de 2011 i 0,06 euros per acció el setembre de 2011. Aquests dividends són de 320.685 milers 
d’euros. 

- CaixaBank ha acordat el novembre de 2011 un primer dividend a compte de 0,06 euros per acció 
per un import total de 187.825 milers d’euros, i el desembre un segon dividend a compte de 0,06 
euros per acció i un import total de 187.823 milers d’euros. Aquest últim dividend està pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2011. 

- Criteria CaixaHolding, SAU va acordar un dividend a compte, por un import de 200.000 milers 
d’euros, el setembre de 2011. 

L'exercici 2010 es van reportar 0,391 euros per acció en concepte de dividends de Criteria 
CaixaHolding, SAU, dels quals 0,131 euros per acció corresponien al dividend complementari de 
l'exercici 2009; 0,06 euros per acció al dividend amb càrrec a reserves; 0,12 euros per acció a dividend a 
compte del resultat de l'exercici 2010; i 0,08 euros per acció al dividend extraordinari a compte del 
resultat de l'exercici 2010. 
 
En el marc de la reestructuració financera de Criteria CaixaHolding, SAU, anterior a l'Oferta Pública de 
Subscripció d'Accions, la societat va distribuir 1.860 milions d'euros en concepte de dividends a compte 
del resultat de l'exercici 2007. D'aquesta xifra, 1.350 milions d'euros tenien el seu origen en el dividend 
distribuït per Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA, d'Assegurances i Reassegurances a compte del 
resultat de l'exercici 2007 generat per la venda, a preus de mercat, de la seva cartera de participacions a 
la Caixa”. Per aquest import ”la Caixa” va constituir un fons de bloqueig a càrrec del capítol 
«Rendiment d'instruments de capital», ja que manté els riscos i avantatges inherents a la propietat dels 
actius transferits i segueix implicada en la seva gestió a través de Criteria CaixaHolding, SAU. Amb la 
venda de l’1,071% de participació en el capital social d’Abertis Infraestructuras, SA, i del 0,69% en el de 
Telefónica, SA, efectuades en l'exercici 2011, s'ha procedit a disposar parcialment d'aquest fons de 
bloqueig (vegeu Nota 14), la qual cosa ha implicat el registrament de 65.152 milers d'euros en el capítol 
«Rendiment d'instruments de capital» del compte de pèrdues i guanys.  
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22. Comissions 

Els ingressos i despeses més significatius registrats en concepte de comissions en els comptes de 
pèrdues i guanys adjunts de l’exercici 2011 corresponen bàsicament als originats amb les operacions 
amb el Mont de Pietat. 
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23. Resultats 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 el següent: 
 
 
(Milers d'euros)

2011 2010

Cartera de negociació 50.545 53.682
Valors representatius de deute 2.461 (9.606)
Instruments de capital 0 657
Derivats financers (1) 48.084 62.631

dels quals operacions a termini i instruments financers derivats sobre divises 0 6.513

Actius financers disponibles per a la venda (1.739) 46.131
Valors representatius de deute 0 37.793
Instruments de capital (1.739) 8.338

Derivats de cobertura (12) 53.540
Microcobertures (12) (2.082)

Elements coberts (313.945) 137.132

Derivats de cobertura 313.933 (139.214)

Macrocobertures 0 55.622
Elements coberts 0 (1.575.884)

Derivats de cobertura 0 1.631.506

Total 48.794 153.353

(1) Correspon al valor raonable del derivat financer dels bons convertibles en accions de Criteria CaixaCorp vençuts el 19 de juny de 2011 (vegeu 
Nota 13.1).
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24. Despeses de personal 

La composició d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts dels exercicis 2011 i 2010 es 
mostra en el quadre següent: 
 
Detall per tipus de retribucions
(Milers d'euros)

2011 2010

Sous i salaris (10.414) (1.422.412)
Seguretat Social (956) (280.727)
Dotacions a plans d'aportació definida (1.413) (118.964)
Dotacions a plans de prestació definida 0 (3.439)
Altres despeses de personal (1.441) (157.236)

Total (14.224) (1.982.778)  
 
 
La despesa registrada a l'apartat «Dotacions a plans d'aportació definida» inclou les aportacions 
obligatòries establertes en l'Acord Laboral sobre el sistema de previsió social subscrit el 31 de juliol de 
2000 en ’’la Caixa’’. Aquestes aportacions al Pla de Pensions es fan per donar cobertura als 
compromisos de jubilació, invalidesa i defunció dels empleats en actiu. Per a la cobertura de jubilació, 
’’la Caixa’’ fa una aportació mensual equivalent a un percentatge sobre els conceptes salarials 
pensionables, que va del 0% al 8,5% en funció de l'antiguitat en l'Entitat o altres condicions pactades. 
Per a la cobertura dels riscos d'invalidesa i defunció, l'aportació és anual i equival al cost de la prima 
necessària per assegurar aquests riscos. 
 
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. Els tipus aplicables es fixen anualment segons l'Euríbor a 1 any 
del mes d'octubre amb data d'aplicació de l'1 de gener de l'any següent. 
 
Els tipus de mercat aplicats durant l'exercici 2010 i fins al 30 de setembre de 2011 han estat Euríbor 1 
any +0,50 punts per als préstecs hipotecaris i Euríbor 1 any +1,0 punts per als préstecs personals. A 
partir d'aquesta data han estat Euríbor 1 any +0,30 punts per als préstecs amb finalitat d'adquisició 
d'habitatge i Euríbor 1 any +1,25 punts per a altres préstecs. 
 
El tipus d'interès pactat segons la Normativa Laboral amb els empleats per a la garantia hipotecària és 
l'Euríbor 1 any –2,50 punts, amb una clàusula d'un tipus mínim del 0,10%, mentre que per a la garantia 
personal el tipus d'interès pactat és igual a l'Euríbor. 
 
Els imports registrats per aquest concepte en els exercicis 2011 i 2010 són de 50 i 33.051 milers d'euros, 
respectivament. 
 
També en l'apartat «Altres despeses de personal» de l'exercici 2011 s'han registrat 142 milers d'euros pel 
lliurament d'accions de CaixaBank als empleats de ”la Caixa”, associat a la reorganització del Grup 
(vegeu la Nota 1, apartat «Reorganització del Grup ”la Caixa”»). Addicionalment, aquesta partida 
inclou, entre altres, els conceptes de formació, ajuda d'estudis i indemnitzacions. 
 
 
 
 
 
 



 - 85 - 

 

 
En els exercicis 2011 i 2010 la composició de la plantilla, en termes mitjans i per categories 
professionals, és la següent: 
 
Plantilla mitjana
(Nombre d'empleats)

Homes Dones Homes Dones

Directius 6 1 83 5
Caps 27 15 8.011 4.203
Administratius 6 23 4.903 7.541
Personal auxiliar 1 3 3 5
Personal no fix 0 0 26 41

Total 40 42 13.026 11.795

2011 2010
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25. Altres despeses generals d'administració 

El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent: 

 
(Milers d'euros)

2011 2010

Immobles i instal·lacions (1.783) (151.782)
Tecnologia i sistemes (513) (153.059)
Publicitat (227) (65.561)
Comunicacions (32) (45.444)
Serveis administratius subcontractats (2.332) (36.142)
Tributs 0 (25.151)
Servei de vigilància i trasllat de fons (499) (26.148)
Despeses de representació i desplaçament del personal (125) (25.973)
Impressos i material d'oficina 0 (17.495)
Informes tècnics (582) (15.604)
Altres despeses (8.695) (53.319)

Total (14.788) (615.678)  
 

En l’apartat d’«Informes tècnics» s’inclouen, en l’exercici 2011, 235 milers d’euros corresponents als 
honoraris i despeses de Deloitte, SL en concepte d’auditoria. També inclou 258 milers d'euros en 
concepte de consultoria de les línies de serveis de Deloitte, SL i societats vinculades a 31 de desembre 
de 2011. Tots aquests imports no inclouen l'IVA corresponent. Els imports esmentats abans inclouen 
15 milers d'euros en concepte d'assessorament fiscal per part de Deloitte, SL o alguna empresa 
vinculada. 
 
En l'apartat d'«Informes tècnics» s'incloïen, en l'exercici 2010, 687 milers d'euros corresponents als 
honoraris i despeses de Deloitte, SL en concepte d'auditoria, i 2.304 milers d'euros per altres serveis 
relacionats amb l'auditoria, que incloïen despeses relacionades amb altres requeriments normatius. 
També incloïa 512 milers d'euros en concepte de consultoria de les línies de serveis de Deloitte, SL i 
societats vinculades, a 31 de desembre de 2010. Tots aquests imports no incloïen l'IVA corresponent. 
No obstant això, aquests imports inclouen 15 milers d'euros en concepte d'assessorament fiscal per part 
de Deloitte, SL o alguna empresa vinculada. 
 
 
Informació sobre ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors: deure d'informació de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol 

L'entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que va modificar la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
estableix l'obligació per a les societats de publicar de manera expressa les informacions sobre els 
terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals. En relació amb 
aquesta obligació d'informació, el passat 31 de desembre de 2010 es va publicar en el BOE la 
corresponent resolució emesa per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). 
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D'acord amb allò que s'indica en la disposició transitòria segona d'aquesta resolució, a continuació es 
desglossa la informació requerida en relació amb els pagaments fets i pendents de pagament en la data 
del tancament del balanç: 
 
Terminis fets i pendents de pagament en la data de tancament del balanç
(Milers d'euros)

Import %

Pagaments fets dins el termini màxim legal 768 98,2%
Resta 14 1,8%

Total pagaments de l'exercici 782 100%

Termini mitjà ponderat excedit (dies) en el pagament 1
Ajornaments que en la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal

2011

 
 
A 31 de desembre de 2010 no hi havia imports significatius pendents de pagament a proveïdors que 
acumulessin un ajornament superior al termini legal de pagament. 
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26. 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 als 
seus cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins al segon grau, i també a les societats en què 
aquestes persones tinguin una participació que, aïlladament o conjuntament, sigui majoritària, o en les 
quals exerceixin càrrecs de president, conseller, administrador, gerent, director general o assimilat, ha de 
ser aprovada pel Consell d'Administració i ha de ser comunicada al Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya perquè l'autoritzi de manera 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 a l'Alta Direcció, la política seguida en la concessió es regeix pel que disposen 
el conveni del sector de caixes d'estalvis i la normativa laboral interna que l'ha desenvolupat. La resta 
d'operacions actives, passives o de prestació de serveis financers, concertades per ”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'han concedit en condicions de mercat. 
D'altra banda, cap d'aquestes transaccions no és d'un import significatiu per a una adequada 
interpretació dels comptes anuals.  
 
A continuació es detallen els saldos més significatius mantinguts al tancament dels exercicis 2011 i 2010 
entre ”la Caixa” i les empreses dependents, multigrup i associades, així com els mantinguts amb 
Administradors, Alta Direcció i altres parts vinculades (familiars i empreses vinculades a membres del 
Consell d'Administració, Comissió de Control i Alta Direcció, fins on l'Entitat coneix), i els mantinguts 
amb altres parts vinculades, com ara el pla de pensions dels empleats, etc. També es detallen els imports 
registrats en el compte de pèrdues i guanys com a conseqüència de les operacions dutes a terme. 
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2011
(Milers d'euros)

Entitats
del Grup

Entitats associades 
i multigrup

Administradors i
Alta Direcció (2)

Altres parts 
vinculades (3)

ACTIVO
Crèdits sobre entitats de crèdit (1) 2.108.334 0 0 0
Crèdits sobre clients 0 0 0 0

Adquisició temporal d'actius 0 0 0 0
Préstecs hipotecaris 0 0 0 0
Altres préstecs i crèdits 0 0 0 0

Total 2.108.334 0 0 0

PASSIU
Dèbits a entitats de crèdit 31.626 0 0 0
Dèbits a clients (4) 81.750 0 0 0
Passius fora de balanç 0 0 0 0

Total 113.376 0 0 0

PÈRDUES I GUANYS
Interessos i càrregues assimilades (2.874) 0 0 0
Interessos i rendiments assimilats 3.779 0 0 0

Total 905 0 0 0

ALTRES
Riscs contingents - Avals i altres 0 0 0 0
Compromisos contingents - Disponibles per tercers i altres (5) 150.000 0 0 0
Compromisos postocupació de prestació definida meritats 0 0 0 0

Total 150.000 0 0 0

(1) Inclou valors representatius de deute i dipòsits en entitats de crèdit.

(2) Els Administradors i l'Alta Direcció dels quals s'informa són els de les societats "la Caixa", CaixaBank i Criteria CaixaHolding.

(4) Inclou Dipòsits, Dèbits representats per valors negociables i Deutes subordinats.

(5) Inclou els disponibles de línies de risc comercials i d'operacions de confirming .

(3) Familiars i entitats vinculades als membres del Consell d'Administració i l'Alta Direcció de "la Caixa", CaixaBank i Criteria CaixaHolding, i Comissió de Control de "la Caixa", i 
altres parts vinculades com ara el Pla de pensions d'empleats.

 
 
El saldo més important inclòs en el quadre adjunt correspon al pagaré emès per CaixaBank i comprat 
per ”la Caixa” el 15 de desembre de 2011, el saldo del qual és de 1.644 milions d'euros a 31 de 
desembre, té una TAE del 4% i venç el 2 de febrer de 2012. 
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2010
(Milers d'euros)

Entitats
del Grup

Entitats 
associades i 

multigrup

Administradors i
Alta Direcció 

Altres parts 
vinculades (1)

ACTIU
Crèdits sobre entitats de crèdit 728.366 51.421
Crèdits sobre clients 20.038.077 1.547.151 10.676 86.089

Adquisició temporal d'actius 7.274.044
Préstecs hipotecaris 399.221 11.817 9.468 39.912
Altres préstecs i crèdits 12.364.812 1.535.334 1.208 46.177

Total 20.766.443 1.598.572 10.676 86.089

PASSIU
Dèbits a entitats de crèdit 53.841 113.058
Dèbits a clients (2) 18.307.818 779.432 40.103 211.520
Passius fora de balanç (3) 21.253 50.370

Total 18.361.659 892.490 61.356 261.890

PÈRDUES I GUANYS
Interessos i càrregues assimilades (4) (353.848) (9.091) (915) (5.129)
Interessos i rendiments assimilats 435.054 38.084 179 1.978

Total 81.206 28.993 (736) (3.151)

ALTRES
Riscs contingents - Avals i altres 207.060 236.172 68 20.695
Compromisos contingents - Disponibles per tercers i altres (5) 3.698.914 806.060 6.769 74.982
Compromisos postocupació de prestació definida meritats 51.426

Total 3.905.974 1.042.232 58.263 95.677

(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 .

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

 
Per una correcta interpretació de la informació comparativa dels exercicis 2011 i 2010, cal tenir en 
consideració la reorganització del grup ’’la Caixa’’ descrita en la Nota 1, i el fet que en l'exercici 2010, 
’’la Caixa’’ exercia directament l'activitat financera, amb la qual cosa el volum d'operacions amb les 
societats del seu grup, i amb les seves associades i multigrup era significatiu, tal com s'observa en la 
informació numèrica relativa a l'exercici 2010. 
 
A 31 de desembre de 2011 i 2010 no hi ha evidència de deteriorament ni en el valor dels actius 
financers ni en els avals i compromisos contingents mantinguts amb «personal clau de l'administració i 
direcció». 
 
 



 - 91 - 

 

27. Altres requeriments d'informació 

27.1. Defensor del Client i Servei d'Atenció al Client 

Segons s'explica en la Nota 1, ’’la Caixa’’ efectua l'exercici indirecte de l'activitat financera a través de 
CaixaBank, entitat que manté la relació amb els clients i que informa en els seus comptes anuals de 
l'activitat del defensor del client i del servei d'Atenció al Client. 
 

27.2. Informació sobre medi ambient      

En una societat cada vegada més sensibilitzada per la necessitat de protegir l'entorn en el qual vivim i 
desenvolupem les nostres activitats, i com a part de la seva política de millora contínua, el Grup ’’la 
Caixa’’ ha concretat les seves accions de respecte i protecció al medi ambient amb la implantació d'un 
Sistema de Gestió Ambiental segons el Reglament europeu EMAS 1221/2009 i la norma ISO 14001. 

Tot i que l’activitat del Grup ’’la Caixa’’ no genera un risc significatiu per al medi ambient, el 
compromís amb l’entorn és imprescindible en un grup amb la dimensió i les implicacions socials del 
Grup ’’la Caixa’’. 

El Grup col·labora en el desenvolupament sostenible dels sectors d’activitat en què participa. Per a la 
implantació d'un sistema de gestió ambiental s'han triat els Serveis Centrals del Grup a Barcelona, 
edifici emblemàtic dins l'arquitectura de la ciutat. 

El compromís es fa extensiu als empleats i les empreses col·laboradores, sense oblidar que ha de 
comportar un benefici afegit en la relació amb els clients. 

Per al Grup, la incorporació d'un Sistema de Gestió Ambiental és la manera més segura de garantir la 
satisfacció dels requisits ambientals de totes les parts interessades, així com el compliment de la 
legislació vigent. D'aquesta manera es proporciona un servei més satisfactori als clients, que és la 
garantia per a la millora contínua de l’Organització. 

El 2011 s'han dut a terme diferents iniciatives per actuar directament tant sobre l'eficiència en el 
consum com en la sensibilització del personal.  

Entre les primeres hi ha els canvis d’ordinadors personals per uns altres d'alta eficiència energètica, els 
controls en la gestió de l'encesa i apagada dels diferents perifèrics, la substitució de fluorescents i la 
instal·lació de leds.  

Pel que fa a les segones, s'han enviat 5.166 missatges electrònics de consums a les diferents oficines i 
recordatoris de condicions ambientals recomanades, i s'han fet 2.500 visites anuals fora d'horari per 
validar l'apagada dels diferents equips.  

Així mateix, en els caixers automàtics s'ha incorporat l'opció de «veure saldo i no imprimir el 
comprovant». 

Entre els projectes iniciats el 2011 que es desenvoluparan al llarg del 2012 destaquem la creació d'un 
web de medi ambient i d'una calculadora per al càlcul i posterior compensació de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle (GEH) en els actes institucionals del Grup ’’la Caixa’’. 

En la declaració ambiental que es publica anualment en el web www.lacaixa.es se'n facilita una 
informació més àmplia. 
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Annex 1 
 
Participacions de "la Caixa" en societats dependents del Grup "la Caixa"
(Milers d'euros)    

Denominació social i activitat Domicili Capital
% Participació  social  Reserves Resultats 

CaixaBank, SA   (C) Av. Diagonal, 621-629 81,52 3.840.103 13.939.713 838.332 9.415.130
Banca 8028 Barcelona

Criteria CaixaHolding, SAU Av. Diagonal, 621-629 100,00 3.225.000 6.452.502 556.107 9.677.721
Holding de Participaciones. Serveis de consultoria i administració 8028 Barcelona

Foment Immobiliari Assequible, SAU (*) Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136 100,00 212.575 (11.041) (2.863) 200.118
Promoció d'habitatges, inclosos els de protecció oficial 8038 Barcelona

Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo la Caixa, CB Gran Via Carles III, 103 4,17 24 - - 1
8028 Barcelona

Servihabitat Alquiler III, SA Provençals, 39 (Torre Pujades) 0,01 16 (3.137) (346) -
Explotació, gestió i administració d'habitatges 8019 Barcelona

Servihabitat Alquiler IV, SA Provençals, 39 (Torre Pujades) 0,00 15 (4) - -
Explotació, gestió i administració d'habitatges 8019 Barcelona

Servihabitat Alquiler, SL Provençals, 39 (Torre Pujades) 0,03 10.503 (21.110) (12.348) -
Explotació, gestió i administració d'habitatges 8019 Barcelona

(C) Societats que cotitzen en borsa: últimes dades públiques disponibles en el moment de redactar aquesta Memòria.
(*) Participacions assignades a l'Obra Social.
Nota: la informació de les societats que no cotitzen en 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" seguint les NIIF (Normes Internacionals d'Informació Financera).

 Cost net de la 
participació 

directa
(net) 

Assessoria i prevenció de riscs laborals i desenvolupament de l'activitat 
preventiva necessària en empreses
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Annex 2 
 
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: 
 
(Milers d'euros)

Exercici

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
2007 412 16 3 22.401 749.813 149.963
2008 1.797 2.215 0 4.918 927.367 0
2009 12.458 12.458 0 14.129 14.129 0
2010 235.739 235.739 0 401.313 401.313 0

"la Caixa" "Grup Fiscal"

 
 
 
L'import total de les transmissions dels elements patrimonials fetes fins al 31 de desembre de 2005 i les 
realitzades en l'exercici 2006, que van permetre aplicar la deducció per reinversió de beneficis 
extraordinaris en ”la Caixa” per un import de 167.268 milers d'euros i en les societats del perímetre de 
consolidació fiscal del Grup ”la Caixa” per un import de 177.697 milers d'euros, es va reinvertir en el 
període comprès entre l'any anterior a la data de la transmissió i el final de l'exercici de la transmissió 
mateix. 
 
En l'exercici 2006, les societats del perímetre de consolidació fiscal del Grup ”la Caixa” van efectuar 
transmissions que donaven dret a una renda acollida de 2.538.347 milers d'euros, dels quals a 31 de 
desembre de 2006 hi havia 1.649.862 milers d'euros pendents d'aplicar. Una vegada presentada la 
declaració de l'exercici 2007, les inversions fetes per les societats que formen part del Grup de 
consolidació fiscal van permetre acreditar 1.107.307 milers d'euros de renda acollida a la deducció per 
reinversió de beneficis extraordinaris corresponent a l'exercici 2006, així com acreditar-ne una deducció 
de 221.461 milers d'euros. La quota consolidada de la declaració de l'exercici 2007 només va permetre 
l'aplicació d'una deducció de 146.308 milers d'euros. 
 
Addicionalment, les reinversions efectuades en l'exercici 2007 per les societats que formen part del 
Grup de consolidació fiscal van permetre aplicar, en la declaració de l'exercici 2007, la xifra de 18.272 
milers d'euros dels 22.401 milers d'euros de renda acollida generada per les transmissions patrimonials 
del 2007. La deducció aplicada en la declaració va ser de 3.654 milers d'euros. 
 
Durant l'exercici 2008 les societats del perímetre de consolidació fiscal del Grup ”la Caixa” van efectuar 
la reinversió pendent corresponent a la totalitat de la renda acollida generada en les transmissions 
patrimonials del 2006 i el 2007, així com la que corresponia a la totalitat de la renda acollida de l'exercici 
2008. 
 
Les reinversions s'efectuen en valors de renda variable, que atorguin una participació superior al 5%, i 
en immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries afectes a l'activitat. 
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Annex 3 
 
 
Empreses que consoliden fiscalment 
 
La composició del Grup consolidat de ”la Caixa” per a la tributació en l'Impost de Societats de 
l'exercici 2011 és la següent: 
 
AgenCaixa, SA Agència d'Assegurances Finconsum, EFC, SA
Aris Rosen, SAU GDS - Cusa, SA
BuildingCenter, SA General de Inversiones Tormes, SA
Caixa Capital Biomed, SCR de Régimen Simplificado, SAU GestiCaixa, SGFT, SA
Caixa Capital Micro, SCR de Régimen Simplificado, SAU Holret, SAU
Caixa Capital Risc, SGECR, SA InverCaixa Gestión, SGIIC, SA
Caixa Capital Semilla, SCR de Régimen Simplificado, SA Limpieza y Mantenimientos Hospitalarios, SL
Caixa Corp, SA Lince Servicios Sanitarios, SA
Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA d'Assegurances i Reassegurances Mediterranea Beach & Golf Resort Community, SA
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (entitat dominant) Norton Center, SL
CaixaBank, SA Nuevo MicroBank, SAU
Caixa Girona Gestió, SGIIC, SAU PromoCaixa, SA
Caixa Girona Pensions, EGFP, SA Servihabitat Alquiler II, SLU
Caixa Preference, SAU Servihabitat Alquiler III, SA
CaixaRenting, SA Servihabitat Alquiler IV, SA
Centro Médico Zamora, SA Servihabitat Alquiler, SL
Corporación Hipotecaria Mutual, EFC, SA Servihabitat XXI, SAU
Criteria CaixaHolding, SAU Silc Immobles, SA
e-la Caixa 1, SA Silk Aplicaciones, SA
Estugest, SA Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA 
Estuimmo, SA Trade Caixa I, SA
Estuinvest, SL Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, SA        
Estullogimmo, SLU VidaCaixa Grup, SA
Estuvendimmo, SLU VidaCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances
FinanciaCaixa 2, EFC, SA VidaCaixa Mediació, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, SAU

 
 
 
La composició del Grup consolidat de ”la Caixa” per a la tributació en l'Impost sobre el Valor Afegit de 
l'exercici 2011 és la següent: 
 
Arrendament Immobiliari Assequible, SLU
Arrendament Immobiliari Assequible II, SLU
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (entitat dominant)
CaixaBank, SA
e-la Caixa 1, SA
Foment Immobiliari Assequible, SAU
GDS - Cusa, SA
Serveis Informàtics la Caixa, SA (és baixa en data d'1 de desembre de 2011)
Suministros Urbanos y Mantenimientos, SA
Silk Aplicaciones, SLU  
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Annex 4 
 
Notificacions sobre adquisició i venda de participacions en el capital en l'exercici 2011 
 

(Article 155 de la Llei de Societats de Capital i article 53 de la Llei 24/19998, del Mercat de Valors). 

Amb data de 27 de gener de 2011 es van registrar en la CNMV sengles comunicacions fetes per ”la 
Caixa” i CaixaBank (anteriorment denominada Criteria CaixaCorp), amb la finalitat d'actualitzar el 
Registre de la CNMV sobre les participacions del Grup ”la Caixa” en Repsol-YPF, SA, sense que hi 
hagi hagut, estrictament, encreuament de qualsevol llindar notificable, segons el RD 1362/2007. En 
aquestes comunicacions s'informava que amb l'operació de venda de la participació íntegra de Repinves, 
SA en Repsol-YPF, SA i posterior adquisició per Criteria del 3,393% de Repsol-YPF, SA, la participació 
total de Criteria CaixaCorp, SA en Repsol-YPF, SA passava del 14,599% (9,577% de participació 
directa i 5,022% d'indirecta) al 12,972% de participació total, només directa. 

Amb data de 6 de juliol de 2011 es van registrar en la CNMV sengles comunicacions fetes per ”la 
Caixa” i CaixaBank (anteriorment denominada Criteria CaixaCorp) en les quals s'informava que, 
després de les operacions de reorganització del grup ”la Caixa”, la participació directa i indirecta de 
CaixaBank (anteriorment denominada Criteria CaixaCorp) en Abertis s'havia traspassat de manera 
pràcticament íntegra a ”la Caixa”. 

Amb data de 8 de juliol de 2011 es va registrar en la CNMV la comunicació feta pel Grup ”la Caixa” i el 
Grup Repsol (en acció concertada) en la qual s'informava que, després de les operacions de 
reorganització del grup ”la Caixa”, la participació directa i indirecta de CaixaBank (anteriorment 
denominada Criteria CaixaCorp) en Gas Natural SDG, SA s'havia traspassat de manera pràcticament 
íntegra a ”la Caixa”. 

Amb data de 2 d'agost de 2011 es va registrar en la CNMV la comunicació feta per ”la Caixa” en la qual 
s'informava que ”la Caixa” aportava a Criteria CaixaHolding, SAU la seva participació en Abertis. 

Amb data de 2 d'agost de 2011 es va registrar en la CNMV la comunicació feta pel Grup ”la Caixa” i el 
Grup Repsol (en acció concertada) en la qual s'informava que ”la Caixa” aportava a Criteria 
CaixaHolding, SAU la seva participació en Gas Natural SDG, SA. 

Amb data de 2 d'agost de 2011 es va registrar en la CNMV la comunicació feta per ”la Caixa” en la qual 
s'informava que ”la Caixa” aportava a Criteria CaixaHolding, SAU la seva participació en Inmobiliaria 
Colonial, SA. 
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PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE ’’la Caixa’’ 
 
La proposta de distribució del resultat de l'exercici de 2011 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, que el Consell d'Administració elevarà a l'Assemblea General per a la seva aprovació, és la 
següent: 
 
Imports en euros

Dotació al Fons de l'Obra Social 455.000.000,00

Dotació a Reserves 463.501.438,58

Resultat de l'exercici 918.501.438,58

 
 


