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Contribuïm al progrés de la societat 

Ens complau, un any més, presentar l’Informe de 
Responsabilitat Corporativa de “la Caixa”, on es recullen les 
principals línies d’actuació de l’Entitat, que treballa per 
contribuir al progrés de la societat amb la seva activitat 
financera i social. 

L’Entitat, en un entorn econòmic advers com el viscut l’any 2010, 
ha mantingut el suport financer a particulars, autònoms i 
empreses. La cartera de crèdits ha augmentat en un 6,5%, fins a 
arribar als 189.546.000 d’euros, amb gairebé un milió de noves 
operacions concedides. D’altra banda, s’han renovat les mesures 
d’ajuda als particulars afectats per dificultats econòmiques 
temporals, per tal de facilitar el pagament de les quotes dels seus 
préstecs hipotecaris. Finalment, MicroBank, el banc social de “la 
Caixa”, s’ha consolidat com a líder en el sector dels microcrèdits 
a Europa, amb 36.800 noves operacions per un valor de 212 
milions d’euros, un 20% més que l’any anterior. 

Així mateix, el 2010 s’ha mantingut el pressupost de l’Obra 
Social, en 500 milions d’euros. Aquest pressupost, en una 
conjuntura econòmica desfavorable, i responent al compromís 
social de l’Entitat, s’ha dirigit de manera prioritària a la lluita 
contra l’exclusió social, amb especial atenció a la pobresa 
infantil i al foment de l’ocupació entre els col·lectius en risc 
d’exclusió social. 

La voluntat de contribuir al progrés econòmic i social de 
l’entorn es reflecteix en el nou Pla Estratègic 2011-2014 de “la 
Caixa”, que explicita la necessitat que la Responsabilitat 
Corporativa sigui un objectiu per a tota l’organització. 

La resta d’empreses del Grup comparteixen amb “la Caixa” 
aquest compromís social i la voluntat de treballar pel 
desenvolupament sostenible i, com “la Caixa”, són signants 
dels Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, una 
adhesió renovada any a any. El 2010, totes han presentat el seu 
primer Informe de Progrés amb els avenços de l’any en la 
implantació dels principis del Pacte. 

Com a resposta al nostre objectiu de millorar l’Informe de 
Responsabilitat Corporativa, s’ha incrementat el nivell de 
seguretat d’aquesta informació en haver estat sotmesa a la 
revisió d’una firma d’auditoria independent per obtenir un 
nivell d’assegurament raonable en comptes de limitat com en 
anys anteriors. Això suposa que la informació de 
Responsabilitat Corporativa ha estat revisada per un tercer i 
s’ha comprovat que no té errors significatius. 

Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que han 
dipositat la seva confiança en “la Caixa” i desitgem que aquest 
informe serveixi per conèixer més la realitat de la nostra Entitat. 

Isidre Fainé 

President 

Joan Maria Nin 

Director General 
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1. Procés d’elaboració de l’informe 
1.1 Abast de l’Informe 

El perímetre del present Informe de Responsabilitat Corporativa 
2010 comprèn “la Caixa” i les seves empreses filials: Caixa 
Capital Risc, MicroBank, Habitatge Assequible, Sumasa, 
ServiHabitat, Silk, e-laCaixa, GDS-Cusa, PromoCaixa, 
TradeCaixa i Serviticket. Així mateix, s’ha integrat la informació 
de Caixa Girona, després de la fusió de “la Caixa”, com a 
entitat absorbent, i Caixa Girona, com a entitat absorbida, que 
es va fer efectiva, un cop rebudes les autoritzacions pertinents, 
el 3 de novembre del 2010. 

Més informació sobre l’estructura del Grup “la Caixa” 

(Informe Anual)
�

En l’abast de l’Informe no s’hi inclou Criteria CaixaCorp, S.A., 
ja que disposa de polítiques pròpies i d’un sistema de gestió i 
un Informe de Responsabilitat Corporativa independents. 

Protocol Intern de Relacions entre “la Caixa” i Criteria 

CaixaCorp, S.A.
�

En el període des de la finalització de l’exercici 2010 i la 
publicació del present Informe, els Consells d’Administració de 
“la Caixa” i de Criteria CaixaCorp, S.A., han aprovat els termes 
de la reorganització del Grup “la Caixa”, que suposarà, d’una 
banda, el traspàs del negoci bancari de “la Caixa” a Criteria 
CaixaCorp (que passarà a ser un banc i es denominarà 
CaixaBank) i, de l’altra, el traspàs de les participacions 
industrials (Gas Natural, Fenosa, Abertis, Aigües de Barcelona, 
PortAventura i Mediterránea Beach & Golf Community) de 
Criteria CaixaCorp a una nova entitat que dependrà de “la 
Caixa” i en la qual quedaran inclosos també ServiHabitat i 
altres negocis immobiliaris. 

Com a conseqüència de la reorganització, durant el 2011 es 
revisarà el model de gestió de la Responsabilitat Corporativa, 
sempre basat en els valors corporatius de “la Caixa” i en les 
pràctiques de bon govern corporatiu. Aquest procés afectarà la 
materialitat dels pròxims informes de Responsabilitat 
Corporativa. 

http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/responsabilidadcorporativa/informesanuales_ca.html
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/responsabilidadcorporativa/informesanuales_ca.html
http://criteria.com/informacincorporativa_ca.html
http://criteria.com/informacincorporativa_ca.html
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1. Procés d’elaboració de l’Informe 
1.2 Diàleg amb els nostres grups d’interès: AA1000 

Identificació de temes rellevants 

“la Caixa” ofereix al seu Informe de Responsabilitat 
Corporativa una visió panoràmica dels avenços en matèria de 
Responsabilitat Corporativa (RC) de l’exercici, alhora que tracta 
d’identificar i donar resposta a aquelles matèries rellevants que 
són objecte d’interès per a les persones i col·lectius amb què es 
relaciona. 

Per detectar aquests aspectes, l’Entitat porta a terme un procés 
de diàleg constituït per diferents fases. Per a la identificació de 
les matèries rellevants d’aquest Informe, el primer pas va 
consistir en un estudi de fonts externes. Es van analitzar 
notícies de premsa relacionades amb la Responsabilitat 
Corporativa, publicacions d’altres entitats del sector líders en 
sostenibilitat i de diferents prescriptors sectorials com 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), 
l’UNEPFI o el Banc Mundial, i socials, com la Fundació Ecologia 
y Desarrollo o el World Business Council for Sustainable 
Development. Com a resultat, es van detectar alguns 
assumptes que es repetien en la majoria de fonts. 

D’altra banda, es va efectuar una enquesta entre els empleats 
de l’Entitat, amb l’objectiu que valoressin el grau d’importància 
per a “la Caixa” dels diferents assumptes rellevants detectats, i 
perquè determinessin el nivell d’acompliment de l’Entitat 
respecte a aquests. 

Així mateix, i amb el mateix propòsit, es van dur a terme 
consultes telefòniques amb preguntes de caràcter qualitatiu a 
diversos experts en Responsabilitat Corporativa de les següents 
organitzacions: 

ESADE 

ASHOKA (inserció laboral) 

Fundació Ecología y Desarrollo (ECODES) 

Club de Excelencia en Sostenibilidad 

La Seiba (innovació social) 

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) 

Observatori RSE de CCOO 

Creu Roja de Catalunya 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) 

Fundación Edad y Vida 

“la Caixa”, en el procés de determinació d’aquells 
temes a tractar en el present Informe de 
Responsabilitat Corporativa 2010, ha seguit la 
metodologia establerta per la norma AA1000 
d’Accountability. 

 Més informaciò sobre l’AA1000 

http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/responsabilidadcorporativa/informesanuales_ca.html?#enlacef263f068c322a210VgnVCM10000078fe770aRCRD
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Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 1.2 diàleg amb els nostres grups d’interès: aa1000 
1. Procés d’elaboració de l’informe 1 432 

Arran d’aquest estudi de materialitat, es van determinar els 
assumptes més prioritaris per als grups d’interès de “la Caixa”, 
que són els que s’indiquen a continuació: 

• Solvència: solidesa del balanç de l’Entitat. 

• Concessió de finançament: resposta a les necessitats de 
finançament de particulars, autònoms i empreses. 

• Comportament ètic: Existència d’un Codi Ètic amb els seus 
sistemes de salvaguarda i adequació de l’oferta de serveis al 
perfil de risc del client 

• Pràctiques laborals: Les polítiques en matèria de conciliació, 
igualtat i mobilitat i canals de comunicació bidireccionals a 
disposició dels empleats, que els hi permetin expressar els 
seus dubtes, suggeriments o queixes. 

• Satisfacció i atenció al client: Informació clara, senzilla i veraç 
sobre productes i serveis; i un equip de gestors comercials 
amb disponibilitat per atendre les seves necessitats. 

• Acció social: Programes socials i assistencials adreçats a 
col·lectius desfavorits i iniciatives que contribueixin a impulsar 
el desenvolupament econòmic local. 

• Innovació en productes i serveis: Oferta més gran de fons 
d’Inversió Socialment Responsable, que consideren criteris 
socials, ambientals i de bon govern corporatiu, a més dels 
estrictament financers, en la selecció de les companyies que 
els componen. 

• Mesures anticrim: L’adopció d’iniciatives pioneres per a la 
prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del 
terrorisme. 

Finalment, aquests temes rellevants es van classificar en una grups d’interès com el grau de desenvolupament en l’estratègia 
matriu, tenint en compte tant el grau d’importància per als de “la Caixa”: 
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Nivell d’aplicació de les memòries 

*Versió final del suplement sectorial 

Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 1.2 Diàleg amb els nostres grups d’interès: AA1000 
1. Procés d’elaboració de l’informe 1 432 

El present Informe comprèn les novetats de l’any 2010 i 
incorpora els temes necessaris d’acord amb la seva classificació 
a la matriu. Els no inclosos, es tractaran en pròxims exercicis. 

Respecte a la matriu de rellevància de l’any 2009 i l’evolució 
dels temes que s’hi destaquen, cal remarcar que el de 
l’alfabetització financera, que no era objecte de l’Informe, ha 
estat desenvolupat l’any 2010. Així mateix, la inversió 
socialment responsable, un tema en consolidació, també s’ha 
abordat durant el 2010 i inclòs a l’Informe. 

Finalment, en la determinació del contingut de l’Informe, 
també s’ha aplicat la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad de la Global Reporting Iniciative (GRI) i el 
Suplemento Sectorial para Servicios Financieros, i s’ha redactat 
d’acord amb els requisits exigits per al nivell d’aplicació A+ 
establert a la Guía G3 de GRI. 

Accedir a la taula d’indicadors GRI 

 

 

 

Verificació externa de la Memòria A+ 

A 

Els mateixos requisits que per al 
nivell B 

B+ 

C+ 

C 

B 

Informa sobre tots els criteris del nivell 
C a més de: 
1.2 
3.9-3.13 
4.5-4.13, 4.16- 4.17 

Informa sobre: 
1.1 
2.1-2.10 
3.1-3.8, 3.10- 3.12 

Informació sobre l’enfocament de la 
direccó per a cada categoria d’indicador. 

Verificació externa de la Memòria 

Informació sobre l’enfocament de gestió 
per a cada categoria d’indicador 

Verificació externa de la Memòria 

No és necessari 

Informa sobre cada indicador central G3 i 
sobre els indicadors dels suplements 
sectorials, de conformitat amb el principi 
de materialitat bé sigui: 
a) informant sobre l’indicador 
b) explicant el motiu de la seva omissió 

Informació sobre l’enfocament de la 
direcció per a cada categoria d’indicador 

Informa sobre un mínim de 10 indicadors 
d’acompliment i com a mínim un de cada 
dimensió: Econòmica, Social i Ambiental 

Informació sobre el perfil 
segons la G3 

Producte 

Informació sobre l’enfocament de 
gestió segons la G3 

Producte 

Indicadors d’acompliment segons la 
G3 i Indicadors d’acompliment dels 
suplements sectorials 

Producte 

Continguts bàsics 

http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/portal/respcorp/informes/laCaixa_Resum_indicadors_GRI_2010.pdf
http:2.1-2.10
http:4.5-4.13
http:3.9-3.13
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Canals de comunicació amb els grups d’interès 

Per “la Caixa”, conèixer les expectatives de les persones i 
entitats amb qui es relaciona resulta fonamental per continuar 
avançant en la seva política de Responsabilitat Corporativa. 

Amb aquest objectiu, i tal com requereix la norma AA 1000, hi 
té establerts uns canals de diàleg. Aquests canals estan 
dissenyats per facilitar una comunicació fluïda i constant amb 
l’Entitat i cada un dels grups d’interès en té sempre algun a la 
seva disposició per fer arribar la seva opinió a “la Caixa”. 

Clients Xarxa de més de 5.400 oficines i més de 28.000 empleats 
Representació als Òrgans de Govern 
Servei d’Atenció al Client 
 • Telèfon 
 • Internet 
 • Via postal 
Enquestes telefòniques mensuals sobre la qualitat del servei 
Opinions rebudes sobre els anteriors Informes de Responsabilitat Corporativa 
 • Enquesta disponible a la pàgina web sobre l’Informe de Responsabilitat Corporativa 
 • Trobades amb representants dels grups d’interès 
 • Comunicacions telefòniques amb experts en Responsabilitat Corporativa 

Empleats CanalCaixa, la revista interna de l’Entitat (4 números a l’any) 
Virtaula, el centre d’aprenentatge online 
Portal de l’empleat 
Comitès 
Fòrums a la intranet corporativa 
Enquestes a oficines 
Diàleg amb els representants sindicals 
Representació als Òrgans de Govern 
Call Center telefònic i online 

Proveïdors Contactes amb els gestors dels contractes
�
Comitès de compres
�

Societat i medi 
ambient 

Representació als Òrgans de Govern 
Obra Social i Fundació “la Caixa” 
MicroBank 
Caixa Capital Risc 
Participació a fòrums, tallers, cursos, jornades, conferències o taules rodones sobre aquestes matèries 
Contactes amb organismes i institucions especialitzats 
Col·laboració amb agents socials 
Consultes en focus groups 
Cobertura de mitjans de comunicació sobre la matèria 



 

 

 

 

2. Un projecte sòlid 

2.1 Valors ètics i principis d’actuació
�

2.2 dades més rellevants del Grup “la Caixa”
�

2.3 Una entitat sòlida i solvent
�
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2. Un projecte sòlid 
2.1. Valors ètics i principis d’actuació 

“la Caixa” té una missió i una visió clarament definides i la seva actuació es basa en el respecte constant 
dels valors corporatius, d’acord amb uns principis específics d’actuació, detallats en el Codi Ètic de 
l’Entitat. 

Missió, visió i valors corporatius 

La missió i la visió de ”la Caixa” reflecteixen els orígens, 
l’objecte i les finalitats bàsiques de l’Entitat. 

Missió 
Fomentar l’estalvi i la inversió a través de l’oferta del millor i 
més complet servei financer al major nombre de clients, i 
realitzar una decidida aportació a la societat per a la cobertura, 
flexible i adaptada, de les necessitats financeres i socials 
bàsiques. 

Visió 
Ser el Grup financer líder en el mercat espanyol, amb vocació 
internacional, orientat a la generació de valor per a la societat, 
per als clients i per als empleats. 

Valors 
L’actuació estratègica de “la Caixa” i la seva vocació per servir 
la societat se sustenta sobre tres valors que constitueixen l’eix 
de referència per a tota l’organització i la clau del seu model de 
gestió: 

El Lideratge, entès com a compromís, integritat, professionalitat 
i treball en equip; la Confiança, basada en l’honestedat i el 
respecte a les persones, i el Compromís social, en què la 
societat és l’eix central d’actuació. 

Codi de Valors Ètic i de Principis d’Actuació 

Pacte Mundial de Nacions 

Aquesta secció cobreix: 

Principi 1 Les empreses han de donar suport i respectar la 
protecció dels drets humans internacionals en el 
seu àmbit d’influència. 

Principi 2 Les empreses han d’assegurar-se que no són 
còmplices d’abusos dels drets humans. 

Principi 3 Les empreses han de defensar la llibertat 
d’associació i el reconeixement efectiu del dret a 
la negociació col·lectiva. 

Principi 4 Les empreses han d’eliminar tota forma de treball 
forçat i obligatori. 

Principi 5 Les empreses han d’abolir efectivament el treball 
infantil. 

Principi 6 Les empreses han de donar suport a l’abolició de 
les pràctiques de discriminació a la feina i 
l’ocupació. 

Principi 10 Les empreses han de lluitar contra tota 
forma de corrupció, inclosos el xantatge i el 
suborn. 

A finals del 2009 es va aprovar el nou Codi de Valors Ètics i 
de Principis d’Actuació de l’Entitat, que actualitzava 
l’anterior en vigor i que està disponible per a la seva 
consulta pública a la pàgina web de l’Entitat: 

Codi de Valors Ètics i de Principis d’Actuació 

http://portal.lacaixa.es/respcorp/clients_ca.htm
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El codi aplega les directrius bàsiques de l’exercici de l’activitat 
de “la Caixa”. Els empleats, directius i administradors de 
l’Entitat han de respectar els valors, els principis i les normes 
que inclou, tant en les relacions professionals internes com en 
les externes amb els clients, proveïdors i comunitat en general. 

El Codi promou els següents Principis d’Actuació de “la Caixa”: 

• la Integritat, que genera la confiança, valor fonamental de “la 
Caixa”; 

• la Confidencialitat de la informació dels clients; 

• el Respecte per les persones i la seva dignitat i els seus valors 
fonamentals; 

• el Respecte per les cultures locals de les comunitats on “la 
Caixa” opera i per la diversitat dels seus empleats i clients; 

• la Responsabilitat, en assumir cadascun dels professionals les 
seves funcions amb la dedicació necessària; 

• la Transparència en els processos interns i externs, en les 
informacions i en l’assessorament, admetent i solucionant els 
errors que s’hagin pogut cometre en el l’exercici de la feina; 

• el Treball en equip, que enriqueix l’activitat professional; 

• el Servei als clients; 

• la Responsabilitat Social, ja que l’exercici de les activitats 
empresarials i humanes respectuós amb el dret i l’ètica 
contribueix a l’assoliment d’un món millor. 

Així mateix, s’ha dissenyat un curs de Responsabilitat 
Corporativa, de caràcter voluntari, en què el Codi Ètic és 
objecte d’un mòdul específic. La formació es va posar a 
disposició de tots els empleats a través de Virtaula, a finals del 
2010, i serà obligatòria per a les noves incorporacions a partir 
de l’1 de gener de 2011, en formar part del programa de 
cursos de benvinguda per a nous empleats, el “Welcome 
Pack”. 

Amb la finalitat d’assegurar-ne el compliment efectiu, el Codi 
de Valors Ètic mateix preveu un canal confidencial per gestionar 
les denúncies sobre possibles vulneracions que, alhora, també 
es podrà utilitzar per exposar els dubtes que vagin sorgint sobre 
la seva interpretació o aplicació pràctica. 

Així, s’ha establert que totes les comunicacions d’empleats 
relacionades amb el Codi es remetin a l’Àrea de Compliment 
Normatiu, que les rebrà, estudiarà i resoldrà, salvaguardant en 
tot moment la confidencialitat del remitent. En el cas que les 
comunicacions les remetin clients, es trametran a través dels 
canals habituals d’atenció al client. Durant el 2010 l’Àrea de 
Compliment Normatiu no ha rebut cap comunicació. 

Finalment, cal assenyalar que la “la Caixa” entén el seu 
compromís ètic en un sentit ampli, que inclou l’extensió 
d’aquest a les empreses filials i participades. Per això fomenta 
que aquestes companyies adoptin un marc de conducta similar. 
En aquest sentit, destaca l’elaboració i publicació el 2010 dels 
codis de conducta de Criteria i MicroBank. 

“la Caixa” ha centrat els seus esforços el 2010 en la 
difusió del Codi de Valors Ètics i de Principis 
d’Actuació a través de la intranet corporativa, amb la 
finalitat que tots els empleats el coneguin. 
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Nou Codi Ètic de MicroBank 

El  Consell  d’Administració  de  MicroBank  va  aprovar  el  seu 
Codi  de  Valors  Ètics  i  Principis  d’Actuació  el  14  de  juny  de 
2010.  El  document  conté  les  directrius  bàsiques  del 
desenvolupament  de  l’activitat  del  banc  i  les  normes  de 
conducta  que  regeixen  la  seva  actuació,  aplicables  a  tots  els 
empleats  i  directius. 

El Codi s’ha difós a través dels canals de comunicació interns 
de MicroBank i s’ha comunicat a tots els empleats, que han 
firmat individualment la conformitat amb el Codi. D’altra 
banda, en l’Informe Anual Corporatiu de MicroBank 
corresponent a l’exercici 2010, s’inclou una síntesi del 
contingut del Codi, per donar-lo a conèixer a la resta del Grup. 

Finalment, en el Codi Ètic de MicroBank també s’ha previst 
un mecanisme de control. Així, les comunicacions sobre 
possibles incompliments del Codi o els dubtes que pugui 
suscitar la seva interpretació o aplicació es remetran a la 
direcció de MicroBank. En el cas que siguin clients els qui els 
proposen, es trametran pels canals d’atenció al client 
establerts. 

D’altra banda, MicroBank va participar, com a única entitat 
espanyola, a la sessió de treball per a l’estudi, realització i 
desenvolupament del “Codi de Bona Conducta per a 
Institucions Microfinanceres Europees” que va organitzar la 
Comissió Europea a Brussel·les, al febrer del 2010. 
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Protecció de dades i confidencialitat 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han d’assegurar-se que no
Principi 2 

són còmplices d’abusos dels drets humans. 

“la Caixa” té l’obligació de protegir al màxim la informació 
personal i privada dels seus clients i empleats, tal com es recull 
al seu Codi Ètic i a la legislació vigent en matèria d’intimitat, de 
protecció de dades i de secret bancari. 

La protecció de dades i el dret a la intimitat són considerats en 
tots els àmbits de gestió de “la Caixa”, que compta amb 
estrictes normatives internes i du a terme cursos de formació 
específics per a la plantilla. 

Així mateix, l’Entitat inscriu en el Registre General de 
Protecció de Dades tots els fitxers de la seva responsabilitat 
amb dades de caràcter personal, i tots els empleats tenen 
accés a un document de seguretat que estableix les mesures 
necessàries per garantir la seguretat dels fitxers amb dades 
de caràcter personal i dels centres de tractament, etc. A 
més, no es permet l’accés a la consulta de dades de clients 
no estrictament necessàries per a la feina, o, si és possible 
fer-ho i es porta a terme, és objecte de sanció, encara que 
no tingui transcendència exterior. 

El 2010, “la Caixa” ha rebut quatre sancions per 
l’incompliment de la normativa de protecció de dades, per 
un import de 127.702,42 euros. Tot i així, sobre dues de les 
sancions, de 60.101,21 euros cada una, s’ha interposat un 
Recurs Contenciós Administratiu davant l’Audiència 
Nacional, pendent de resoldre a finals de 2010. 
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Prevenció del blanqueig de capitals 

      
      

 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Principi 10	� Les empreses han de lluitar contra tota 
forma de corrupció, inclosos el xantatge i 
el suborn. 

La lluita contra el blanqueig de capitals, a més a més d’una 
obligació legal, constitueix una prioritat per a tots els empleats, 
directius i administradors de “la Caixa”, en coherència amb els 
seus valors corporatius i el seu Codi Ètic. Davant d’una activitat 
sospitosa en aquesta matèria, els empleats, directius i 
administradors tenen el deure de comunicar-la de seguida a la 
Comissió Interna de Prevenció de Blanqueig. 

L’any 2010, mitjançant el sistema d’alertes centralitzades, s’han 
analitzat 42.173 alertes, corresponents a 1.716 clients. D’altra 
banda, a través del sistema d’alertes descentralitzades, que 
gestionen les oficines, s’han analitzat 4.135 alertes addicionals, 
corresponents a 2.186 clients. 

A més a més, la Unitat Operativa de Prevenció de Blanqueig de 
Capitals (UOPBC) ha analitzat 626 operacions, de les quals se 
n’han comunicat 91 al Servei Executiu del Banc d’Espanya. 

L’any 2010 va entrar en vigor la Llei 10/2010, de prevenció del 
blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Aquesta 
llei suposa l’adaptació nacional a les Directives de la Unió 
Europea que adopten les recomanacions del Grup d’Acció 

Financera Internacional (GAFI) i, en particular, la inclusió del 
concepte de mesures de diligència deguda previst en la 
recomanació 5 del GAFI, i de mesures de diligència reforçada 
per a persones relacionades amb càrrecs públics que té en 
compte la recomanació 6 del GAFI. 

Després de la seva entrada en vigor, s’ha modificat la normativa 
interna que recull les pautes d’actuació en matèria de prevenció 
de blanqueig i finançament del terrorisme. Com a novetat, cal 
destacar la introducció del concepte de mesures de diligència 
deguda: es tracta de diverses obligacions relatives a la 
identificació i el coneixement dels clients. Entre aquestes 
s’inclou la d’identificació no només dels intervinents en les 
operacions sinó també dels titulars reals. 

D’altra banda, l’Entitat s’ha anticipat a la futura obligació legal 
de digitalització dels documents identificatius dels clients. Així, 
“la Caixa” compta amb un pla de digitalització que millora de 
forma significativa la conservació de la documentació i que, a 
més, suposa una millora en la seguretat en l’operativa. 

Davant els canvis introduïts per la nova normativa, “la Caixa” 
ha establert un pla de formació específic en matèria de 
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme. A partir del 2011 inclourà en l’oferta formativa per 
als empleats les modificacions respecte a la legislació anterior 
sobre aquest tema. 

Més informació  

http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/prevencionblanqueo_ca.html
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2.2 Dades més rellevants del Grup “la Caixa” 

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, és una 
entitat de caràcter financer, sotmesa al Decret Legislatiu 

1/2008, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Caixes d’Estalvis de Catalunya i inscrita en el registre 
especial de caixes d’estalvis de la Generalitat de Catalunya. 

Com a Caixa d’Estalvis, és una institució financera de caràcter 
social i de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, que no 
depèn de cap altra empr esa, dedicada a la captació, a l’ad
ministració i a la inversió dels estalvis que li són confiats. 

El govern, el règim, l’administració, la representació i el control 
de ”la Caixa” corresponen, d’acord amb les competències  
establertes en la llei i en els Estatuts, a l’Assemblea General, al  
Consell d’Administració i a la Comissió de Control. 

Accedir a: 

Informe de Bon Gover  n Corporatiu 2010 

 Informe Anual 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informació financera
�

Dades més rellevants del Grup “la Caixa”
�

(Imports en milions d’euros) Desembre-10 Desembre-09 Variació en %
�

Balanç 
Actiu Total 

Volum Total de Negoci Bancari 

Crèdits sobre clients bruts 

Recursos totals de clients 

Cartera de valors de renda variable: 

Valor de mercat de les societats cotitzades 

Plusvàlues latents de les societats cotitzades 

Resultat 

Resultat total atribuït al Grup “la Caixa” 

285.724 

437.443 

189.546 

247.897 

271.873 

415.825 

178.026 

237.799 

5,1 

5,2 

6,5 

4,2 

18.685 

2.709 

1.307 

20.118 

3.945 

1.510 

(7,1) 

(31,3) 

(13,4) 

Resultats extraordinaris (200) (200) 

Resultat recurrent del Grup “la Caixa” 1.507 1.710 (11,9) 

Variació Absoluta 

Activitat comercial i mitjans (nombre) 

Empleats “la Caixa” 25.288 24.944 344 

Grup “la Caixa” 28.651 27.505 1.146 

Oficines 5.409 5.326 83 

Terminals d’autoservei 8.181 7.951 230 

Parc de targetes (milions) 10,3 10,3 0,0 

Eficiència i rendibilitat 

Ràtio d’eficiéncia recurrent (Despeses d’administració/Marge brut) 43,6% 42,9% 0,7 

ROE (Rtat. atribuït recur. / Fons propis mitjans) 9,3% 11,3% (2,0) 

ROA (Resultat net recur. / Actitus totals mitjans) 0,7% 0,8% (0,1) 

RORWA (Rtat.net.recur. / Actius ponderats per risc) 1,4% 1,6% (0,2) 

http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/infoinversores/gobiernocorplacaixa_ca.html
http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/infoinversores/informesanuales_ca.html
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dades més rellevants del Grup “la Caixa” (Cont.) 

Gestió del Risc  

Ràtio de morositat 3,71% 3,42% 0,29 

Provisions per a insolvències 5.025 3.914 1.111 

-Específica 3.190 2.079 1.111 

-Genèrica 1.835 1.835  

Cobertura de la morositat 70% 62% 8 

Cobertura de la morositat amb garantia real 140% 127% 13 

liquiditat de “la Caixa” 19.638 21.208 (1570) 

solvència - BIs II  

Core Capital 8,6% 8,7% (0,1) 

Tier 1 9,9% 10,4% (0,5) 

Coeficient de solvència (Ràtio BIS) 11,8% 11,0% 0,8 

Fons Propis 17.421 16.696 725 

Recursos propis computables 19.198 17.251 1.947 

Excedent de recursos propis 6.130 4.667 1.463 
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Gestió de la Responsabilitat Corporativa 
a “la Caixa” 

La Responsabilitat Corporativa a “la Caixa” consisteix a actuar 
d’acord amb els valors de lideratge, confiança i compromís 
social. Aquesta actuació es tradueix en un sistema de gestió 
eficient i sostenible a llarg termini que garanteix la solvència, té 
en compte la protecció del medi ambient i l’impacte social de 
les seves actuacions i es fonamenta en els principis de 
transparència i bones pràctiques que presideixen el bon govern 
corporatiu. 

En el seu desenvolupament, i com a compromís corporatiu, 
compta amb el suport i la implicació de l’Alta Direcció i de la 
resta de membres de l’organització i es troba en el rerefons de 
la gestió diària de l’entitat i de la seva estratègia global. 

A més, com a mostra de la seva significació a l’Entitat, hi ha un 
òrgan amb funcions específiques en la matèria: el Comitè de 
Reputació Corporativa, que s’encarrega de definir, implementar 
i supervisar les polítiques de Responsabilitat Corporativa i que 
està vinculat al Comitè de Direcció de “la Caixa” a través de la 
Presidència. 

Per poder portar-ho a terme, compta amb el suport de tota 
l’organització i, de forma més directa, de les principals àrees 
presents en el Comitè de Reputació: Subdirecció General 
responsable de Secretaria Tècnica i Validació, Subdirecció 
General responsable de Serveis Generals, Direcció de l’Àrea de 
Comunicació, Direcció de l’Àrea de RRHH, Direcció de l’Àrea de 
Qualitat, Direcció de l’Àrea de Responsabilitat Corporativa, 
Direcció de l’Àrea de Marca i Imatge Corporativa, Direcció de 

l’Àrea de Qualitat i una Direcció de Delegació Territorial com a 
representant de la xarxa d’oficines. 

El Comitè de Reputació Corporativa té assignades les següents 
funcions específiques: 

• Identificar les oportunitats i els riscos reputacionals existents i 
futurs i fer-ne el seguiment i gestionar-los. 

• Col·laborar amb el Comitè de Direcció en la determinació de 
la política i les línies estratègiques de la gestió reputacional. 

• Establir mesures de control i gestió en matèria de 
Responsabilitat. 

• Seleccionar i revisar els indicadors numèrics clau de 
Responsabilitat. 

• Revisar i aprovar els programes de Responsabilitat 
Corporativa. 

Així mateix, el 2003 es va crear un Comitè de Medi Ambient, 
responsable de la gestió ambiental de l’Entitat i que treballa per 
disminuir l’impacte directe i indirecte de l’activitat de “la Caixa” 
en l’entorn. Aquest Comitè és l’òrgan encarregat d’establir, 
aprovar i mantenir al dia un sistema de gestió que fomenti el 
respecte al medi ambient dels consums i processos relacionats 
amb l’activitat financera de “la Caixa”, així com de promoure la 
participació de totes les persones que formen part de l’Entitat. 
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Premis i reconeixements 

El model de gestió responsable de “la Caixa” s’ha vist reconegut un any més amb diversos premis que destaquen la seva 
actuació en aspectes clau de la seva activitat tals com la transparència, la qualitat dels seus productes i serveis i les polítiques 
avançades en matèria de gestió de les persones.  

Entre els més assenyalats, tant a escala nacional com internacional, destaquen: 

Gran Premi de la Marca 2010 Premi Empresas con Más Futuro 

La coherència, el caràcter innovador i l’excel·lència en la “la Caixa” ha obtingut el certificat d’“Empresas con más 
gestió de “la Caixa” han estat premiats en la V edició dels futuro 2010”, atorgat per la consultora CRF Institute, que ha 
Premis Centre de la Marca de l’escola de negocis ESADE, els ressaltat la tasca i l’esforç de l’Entitat per romandre fidel als 
primers d’Espanya que se centren en l’eficàcia i en els seus principis, per convertir-se en exemple de sostenibilitat, i 
resultats obtinguts per la gestió i que premien l’estratègia de per traslladar el benestar en el seu entorn a la societat en 
marca. general. 

“la Caixa”, la més transparent Millors advocats d’empresa d’Europa 

L’Entitat ha rebut el XIV Premi Llotja a la Millor Informació de L’equip d’Assessoria Juridicolaboral de “la Caixa” ha rebut 
Societats Mercantils al Mercat i als Clients, que atorga la per part de l’organització International Law Office (ILO) el 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de reconeixement per l’excel·lència de la seva feina tant a escala 
Barcelona. personal com en equip. 

Premi a la “Mejor gestión de la RSC” La V Edició dels Premis CIRE 

“la Caixa” ha resultat guanyadora en la setena edició de Centre de reinserció de presos i proveïdor d’arts gràfiques 
“Los mejores de pr”, de prnoticias.com, els guardons dels subvencionat per la Generalitat de Catalunya, ha distingit la 
quals premien l’excel·lència en la RSC. tasca de la filial del Grup “la Caixa” Sumasa en la reinserció 

de presos. 

http:prnoticias.com
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Així mateix el 2010 “la Caixa” ha ocupat una posició destacada en diferents rànquings: 

la primera segons el Merco Marcas 2010 

“la Caixa” ha estat, per vuitè any consecutiu, la marca 
financera d’implantació nacional amb més bona reputació 
segons el monitor Merco Marcas Financieras, un estudi que 
revela des del 2003 quines entitats financeres nacionals i 
autonòmiques són les preferides per la població basant-se en 
aspectes com l’atenció al client, la solvència, la confiança, el 
comportament ètic, el suport a causes socials o la 
identificació amb l’entitat. 

empresa “prime”, segons l’agència de ràting sostenible
Oekom 

L’agència de qualificació alemanya Oekom, que fa ràtings 
sobre la sostenibilitat de les companyies, ha inclòs “la Caixa” 
entre les empreses més ben classificades del seu sector, 
després d’analitzar les seves polítiques i actuacions en 
matèria social, ambiental i econòmica. Els aspectes amb més 
puntuació són les actuacions en matèria social, tant cap a la 
seva plantilla com cap a la societat en general, així com el 
sistema de gestió i les polítiques ambientals. Aquesta 
qualificació la situa entre les més sostenibles del sector i 
atorga als seus bons i emissions la consideració d’Inversió 
Socialment Responsable. 

entre els 50 bancs més segurs del món

“la Caixa” ha assolit el lloc número 28 en el rànquing 
“World’s 50 Safest Banks”, elaborat per la revista Global 
Finance, que considera en la seva selecció les 500 entitats 
financeres més grans del món. 
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2.3. Una entitat sòlida i solvent 

el creixement i la seguretat són dos dels fonaments de la 
confiança, un dels valors corporatius de l’entitat, que li 
permeten oferir un servei de qualitat que comprengui 
tota la gestió del negoci. 

A “la Caixa”, els bons resultats econòmics li serveixen per 
mantenir un nivell de solvència contrastat en el mercat 
financer, gràcies a una gestió exigent i conservadora dels 
riscos. 

solvència 

El manteniment d’uns nivells elevats de solvència és un dels 
pilars principals sobre els quals se sustenta la confiança 
dipositada en “la Caixa” pels seus clients. 

El 2010, “la Caixa” ha consolidat la seva fortalesa financera 
malgrat la conjuntura econòmica, i ha mantingut una posició 
de lideratge dins del sistema financer espanyol en termes de 
solvència, presentant un Core Capital del 8,6%, un TIER 1 del 
9,9% i un TIER total de l’11,8%, i s’ha recolzat a més a més en 
l’emissió de 3.000 milions d’euros de deute subordinat durant 
el 2010, que han reforçat els seus recursos propis. 

D’altra banda, “la Caixa” ha participat activament en el procés 
de reestructuració del sector de caixes d’estalvis espanyoles 
mitjançant la integració de Caixa Girona durant el darrer 
trimestre del 2010. Es pot destacar que aquesta operació no ha 
compromès la fortalesa financera de “la Caixa” ni la solvència 
de l’Entitat, que no ha hagut de recórrer a les ajudes públiques 
(Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, FROB) per 
afrontar aquest procés. 

El test de resistència efectuat pel Comitè de Supervisors 
Bancaris Europeus (CEBS) durant el primer semestre del 
2010 a les principals entitats financeres europees, entre 
elles “la Caixa”, ha estat una de les principals fites de 
l’any en l’àmbit de la solvència. 

Els resultats obtinguts en aquesta prova, publicats pel 
Comitè, han confirmat la solidesa de “la Caixa” fins i tot 
en l’escenari macroeconòmic més advers que es 
proposava, superant àmpliament el nivell objectiu de 
capital marcat pel CEBS. 

 Més informació sobre la solvència de “la Caixa” 

Alta qualificació creditícia 
Les principals agències de qualificació creditícia han mantingut, 
durant l’any 2010, uns ràtings elevats per a “la Caixa”: AA- per 
Standard & Poor’s, Aa2 per Moody’s i A+ per Fitch, amb 
perspectiva estable a llarg termini. Aquests nivells situen “la 
Caixa” per sobre de la mitjana de les entitats financeres 
espanyoles. 

Aquestes agències valoren positivament l’excel·lent 
posicionament bancari de l’Entitat en el mercat espanyol, la 
seva liquiditat i solvència, i també la gestió i l’èxit de 
l’estratègia, malgrat la debilitat de l’economia espanyola, 
marcada per la caiguda del mercat immobiliari i les perspectives 
de creixement menors. 
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liquiditat 

Durant el 2010 la disponibilitat de liquiditat ha continuat sent 
fonamental per operar en un mercat financer marcat per les 
fluctuacions constants. 

“la Caixa” ha continuat mantenint un alt nivell de liquiditat, 
amb 19.638 milions, una quantitat que suposa el 6,8% dels 
actius totals del Grup “la Caixa” i que és superior al mínim del 
5% previst en el Pla Estratègic 2007-2010 de l’Entitat. 

Comptar amb aquesta disponibilitat folgada de diner líquid li 
permet no només afrontar el creixement dels seus negocis de 
forma segura i millorar la seva posició davant la competència, 
sinó també respondre davant les necessitats de finançament 
dels clients. 

eVOlUCIó de lA lIqUIdItAt de “lA CAIxA” 
(Milions d’euros) 

21.208 

19.638 

2009 2010 

Més informació sobr e la liquiditat de “la Caixa” 
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3. els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 

Clients 

l’any 2010, “la Caixa” ha centrat la seva atenció de forma 
prioritària a oferir solucions financeres a les persones i les 
famílies, a donar suport als projectes d’emprenedors i 
d’empreses, a treballar a favor de la inclusió financera 
dels col·lectius en risc d’exclusió social i a oferir un servei 
millor i més complet. 

satisfacció del client 

Nombre de microcrèdits concedits 

Inversió de MicroBank 

8,5 
8,4 

8,38,3 
8,2

8 

08 09 10 

Empresa Particular 

36.845 

32.008 

20.641 

08 09 10 

212 

176,8 

137,2 

08 09 10 

Cartera de crèdits sobre clients 
(total inversió bruta en milions d’euros) 

189.546 

178.026
176.100 

08 09 10 



ClIeNts COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

MicroBank 

• Arribar als 100.000 clients. 
 • MicroBank ha arribat als 108.000 clients, cosa que representa un increment del 
59% respecte al 2009. 

 • Incrementar el nombre de microcrèdits en cartera a 85.000, amb una 
inversió de 350 milions d’euros. 

 • El nombre de microcrèdits en cartera era de 64.455 a finals de l’any 2010 i la 
inversió, de 325 milions, cosa que representa un increment del 37% respecte al 
2009. 

emprenedors 

 • Reforçar el Premi EmprenedorXXI, mantenint la seva presència a les 17 
comunitats autònomes, amb més difusió que es tradueixi en més 
candidatures. A més, incrementar la vinculació amb els partners 
estratègics del premi. 

 • Les candidatures han augmentat de 300 a 372. La presència a les 17 Comunitats 
Autònomes ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 35 entitats locals i
regionals vinculades a l’emprenedoria i la creació d’empreses. 

 • Donar suport a les empreses participades i invertir en nous projectes de 
base tecnològica, principalment del sector TIC o de les ciències de la vida, 
que operin a Espanya. 

 • S’ha compromès una inversió de 7,5 milions d’euros en 8 noves empreses 
(principalment del sector ciències de la vida i tecnologies de la informació).

 • Augmentar el nombre de projectes participants en el programa 
BioEmprenedorXXI. 

 • En la seva tercera edició ha comptat amb 18 participants, 3 més que en l’edició 
anterior. 

 • Continuar dirigint la inversió de capital risc, de forma prioritària, cap a 
aquelles empreses en cartera, amb l’objectiu de contribuir a garantir-ne la 
viabilitat i la supervivència. 

 • S’ha reforçat la cartera per ajudar en la seva supervivència a causa de l’entorn 
econòmic (amb un 20% del total de la inversió compromesa). 

 • Impulsar el creixement de les zones rurals mitjançant el suport a 
iniciatives empresarials destinades a la creació de nous serveis o 
infraestructures. 

 • El volum de la cartera de crèdits al sector agrari va créixer fins a assolir els 4.785 
milions d’euros, una xifra el 3,62% superior a la de l’any 2009. Així mateix, s’ha 
creat un butlletí gratuït, AgroCaixa, dirigit als clients de les oficines agràries, amb
informació especialitzada en economia agrària i desenvolupament rural. 

Internacional 
 • Donar suport a la internacionalització de les empreses amb l’obertura de 
noves oficines a Delhi (Índia), Alger (Algèria) i Dubai (Emirats Àrabs). 

 • Oficines de representació operatives a Dubai i Murnika- Nova Delhi. L’oficina 
d’Alger s’obrirà el 2011. 

Ètica empresarial 

 • Difondre el Codi Ètic. • Disponible per a la seva consulta a www.lacaixa.es i a la intranet corporativa. 

 • Establiment d’un Codi Ètic i de Conducta (a Silk). 
 • A pesar de no haver-se desenvolupat el Codi Ètic, s’ha publicat un Codi de 
Conducta Telemàtica. 

  Complert En procès No aconseguit 
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ClIeNts COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

seguretat 

 • Continuar amb la instal·lació de nous sistemes antiskimming (anticòpia 
de targetes) a la xarxa de caixers automàtics. 

 • S’han instal·lat els nous sistemes.

 • Continuar amb el canvi de la central d’alarmes analògica per una de 
digital a 193 oficines més, per tal d’incrementar el nivell de seguretat de 
clients i empleats, ja que permeten més bidireccionalitat de les dades. 

 • Les alarmes digitals s’han instal·lat a 100 oficines. No s’ha aconseguit el repte en la 
seva totalitat a causa d’un canvi en la legislació vigent que ha comportat una
modificació en la planificació prevista i l’ajornament d’una part de les instal·lacions 
per a l’any 2011. 

satisfacció  
del Client 

 • Reduir el nombre total de reclamacions dels clients en un 15%.  • S’han reduït les reclamacions de clients en un 37%. 

 • Elaboració d’un pla per a la reducció de les reclamacions per “temps 
d’espera”. 

 • Ha disminuït el temps d’espera a les cues en un 44%, gràcies a l’agilització del 
servei i a l’àmplia oferta de canals electrònics de l’Entitat (caixers automàtics, Línia 
Oberta o CaixaMòbil), que permeten als clients fer consultes o operacions 
còmodament i amb total flexibilitat. 

 • Ampliar l’enviament d’enquestes de satisfacció d’empreses a comerços i 
autònoms. 

 • El 2010, a més de continuar amb el programa d’enquestes a clients particulars i 
clients empreses, s’ha ampliat el mesurament del nivell de qualitat del servei prestat 
als clients de banca corporativa i banca privada. L’ampliació del programa als 
col·lectius de clients autònoms i comerços es preveu per a l’any 2011. 

 • Millora de la qualitat per reduir el nombre d’oficines amb un Índex de 
Satisfacció de Client (ISP) inferior a 100 en un 10% l’any 2012. 

 • El 2010 s’han iniciat diferents iniciatives per millorar els indicadors de qualitat de les 
oficines: creació de comitès de qualitat, visites a oficines de personal independent, 
publicació d’argumentaris per respondre a les reclamacions de clients, etc. Malgrat 
tot, no s’ha aconseguit la reducció del nombre d’oficines amb ISP inferior a 100. 
L’objectiu del 2011 és continuar amb les mesures específiques del Pla de Millora de 
la Qualitat, per tal d’aconseguir el repte marcat l’any 2012. 

 • Creació d’un nou portal informatiu dedicat a la Qualitat dins de la 
Intranet corporativa, que inclourà, entre altres temes, informació sobre 
les enquestes als clients, un decàleg de qualitat, articles relacionats o un 
espai participatiu on els empleats puguin aportar suggeriments de 
millora. 

 • Creació del nou portal de Qualitat Activa per a empleats amb protocols d’actuació i 
amb exemples pràctics de com treballar amb qualitat. 

 • Creació d’una nova enquesta de satisfacció per als clients interns, que 	
permeti mesurar la qualitat del servei i el suport rebut per part dels 
Serveis Centrals. 

 • El 2010 s’ha ampliat el tipus d’indicadors de qualitat per als clients interns: s’han 
confeccionat nous indicadors de qualitat objectiva i s’ha dut a terme el seu 
seguiment: mesurament de no-disponibilitat de serveis, compliment de temps de 
resposta, percentatge d’errors sobre operacions. Aquest indicador complementa 
l’indicador de qualitat percebuda de les àrees de Serveis centrals i filials. 

  Complert En procès No aconseguit 
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ClIeNts COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

Innovació 
 • Desenvolupament de pilots i/o noves solucions de pagament mitjançant 
telèfons mòbils per facilitar el pagament als clients. 

 • Posada en marxa d’una prova pilot que utilitza la tecnologia NFC (Near Field 
Communication) per facilitar el pagament a comerços a través del telèfon mòbil. A 
més a més, s’han posat en funcionament noves aplicacions en el servei de banca a 
distància per a mòbils, com la possibilitat de gestionar l’operativa d’activació i 
bloqueig de targetes. 

Accessibilitat 

 • Ampliar el nombre d’operatives i llenguatge de signes als vídeos d’ajuda 
a sordmuts a caixers i a Línia Oberta. 

 • Previst en caixers per al 2011. 

 • Consolidació del projecte INREDIS (Interfícies de relació entre l’entorn i les 
persones amb discapacitat), en col·laboració amb l’ONCE. 

 • El projecte ha continuat funcionant i la difusió de resultats es farà el 2011. 

 • Disposar almenys d’un caixer accessible a cada oficina.	�
 • El nombre de caixers accessibles ha descendit lleugerament arran de la paralització 
del pla de renovació de caixers i a la incorporació dels procedents de la xarxa de 
Caixa Girona. 

Inversió 
socialment 
Responsable 

 • Simplificació de la cartera de fons d’inversió per a aconseguir una oferta 
més transparent per als clients. 

 • S’ha procedit a la racionalització de l’oferta de fons d’inversió. 

 • Augmentar la promoció de les inversions socialment responsables en 
col·laboració amb InverCaixa i Banca Privada. 

  • Oferta de dos nous fons d’inversió: 
 – MicroBank Fons Ètic (resultant de la fusió dels dos fons ja existents). 

– SAM Sustainable Climate. 

La inversió mínima al Microbank Fons Ètic és de 600 euros, la qual cosa permet 
l’accés a tots els segments de clients, tant de banca privada com de banca personal. 

 • Creació d’un nou fons d’inversió que tingui en compte criteris 
mediambientals en la composició de la seva cartera. 

 • S’ha iniciat la comercialització del SAM Sustainable Climate, centrat en les 
companyies que lluiten contra els efectes del canvi climàtic. 

difusió de la 
Responsabilitat 
Corporativa (RC) 

 • Més presència de la RC a les oficines per apropar-se a clients i empleats. 

 • Inclusió a l’apartat “RC per a empreses” a la pàgina web de “la Caixa”, 
d’informació sobre el Programa Incorpora de l’Obra Social i sobre l’Aliança 
Empresarial per a la Vacunació Infantil. 

 • Difusió d’anuncis específics a les pantalles dinàmiques de les oficines para difondre 
els valors i forma d’actuar de “la Caixa” sobre temes com la inclusió financera, 
recursos humans o l’accessibilitat. 

 • Incentivar la col·laboració amb els projectes de l’Obra Social a través de la 
Banca Privada. 

 • Difusió entre els clients de les actuacions en matèria social en què ells puguin 
col·laborar, a través de la revista de Banca Privada i de jornades específiques. 

  Complert En procès No aconseguit 
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ClIeNts RePtes 2011-2012 

MicroBank 

 • Concedir microcrèdits en els propers dos anys per valor de 550 milions d’euros. 

 • Arribar el 2011 als 85.000 microcrèdits en cartera, amb una inversió de 425 milions d’euros. 

 • Potenciar la inversió socialment responsable (ISR) a través del MicroBank Fons Ètic. 

emprenedors 

  • Augmentar el nombre d’empreses acompanyades a través del premi EmprenedorXXI. 

 • Donar suport a les empreses participades i invertir en projectes de base tecnològica del sector tecnologies de la informació, ciències de la vida i tecnologies netes. 

 • Augmentar el nombre de projectes participants en el programa EcoEmprenedorXXI. 

 • Crear un nou programa de creació d’empreses especialitzat en les tecnologies de la informació i Internet. 

Internacional  • Fer costat a la internacionalització de les empreses clientes amb l’obertura de noves oficines de representació a Algèria, Singapur i Egipte. 

Ètica empresarial 

 • Establiment de nous canals confidencials per a la gestió de les consultes / denúncies relacionades amb l’aplicació i possibles incompliments del Codi Ètic de l’Entitat. 

 • Actualització de la política anticorrupció i antisuborn de “la Caixa”. 

  • A GDS-Cusa, l’elaboració del Codi Ètic de la companyia. 

excel·lència en el 
servei 

 • Ampliar i completar la gamma d’indicadors de qualitat, cobrint totes les fases de la relació amb els clients: captació, gestió i retenció. 

 • Millorar l’efectivitat de la gestió dels suggeriments: a partir del 2011, les oficines podran valorar online la qualitat de la resposta que reben a cada un dels suggeriments de 
millora que hagin plantejat. 

 • Ser els primers en el rànquing AQMetrix, que mesura el nivell de qualitat en els serveis financers online, tant en banca mòbil com en banca per internet. I, en aquest últim 
cas, en tots els segments, tant de particulars com d’empreses i professionals. 

Innovació 
 • Aconseguir el 75% de l’operativa de clients feta a través de Línia Oberta i caixers automàtics.

 • Continuar amb el procés de construcció dels nous Centres Procés de Dades (CPD), més eficients i de menys consum energètic. 

seguretat 

 • Programa per potenciar la innovació tecnològica aplicada a les necessitats del Grup “la Caixa”. 

 • Disseny i implementació de nous controls de seguretat per a la detecció i mitigació de possibles fugues d’informació. 

 • Revisió dels usuaris i permisos existents en els sistemes d’informació, alineada amb les recomanacions del Banc d’Espanya. 
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ClIeNts RePtes 2011-2012 

Accessibilitat 

 • Ampliar el nombre d’operatives i llenguatge de signes en els vídeos d’ajuda a sordmuts a caixers i Línia Oberta. 

 • Consolidació del projecte INREDIS (Interfícies de Relació entre l’Entorn i les Persones amb Discapacitat), en col·laboració amb l’ONCE. 

 • Implantació d’un nou llibre d’estil de Línia Oberta, amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés, la consulta i la forma d’operar dels clients. 

Inversió 
socialment 
Responsable 

 • Incrementar el pes de la inversió ètica, en línia amb la resta de països europeus amb una comercialització activa del MicroBank Fons Ètic. 

 • Entrada d’InverCaixa en el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable (Spainsif), per fomentar la integració de criteris ambientals, socials, i de bon govern 
corporatiu en les polítiques d’inversió a Espanya. 

difusió de la 
Responsabilitat 
Corporativa (RC) 

 • Aconseguir que els clients de Banca Privada de la “la Caixa” percebin l’Entitat com un referent no només en temes de gestió i finances sinó també en actuació social. A 
més a més, que hi hagi integració de totes les iniciatives en matèria de RC en el discurs comercial i en els diversos suports que s’utilitzen, intentant que els clients hi 
participin activament i distingeixin “la Caixa” de la resta d’entitats financeres de la competència. 

 • Continuar amb la difusió del Codi Ètic i establir nous canals de comunicació respecte a aquest per tal de facilitar consultes i denúncies. 

 • Fomentar la visibilitat de la Inversió Socialment Responsable (ISR) amb la col·laboració d’InverCaixa, Banca Privada i MicroBank. 
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 empleats de “la Caixa”: distribució 
per gènere 

Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 
3. Els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 

3. els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 
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empleats 

“la Caixa” ha mantingut el seu compromís amb 
l’estabilitat laboral i amb el desenvolupament 
professional de la seva plantilla i ha continuat sent líder, 
segons l’opinió del col·lectiu d’empreses analitzades al 
Monitor empresarial de Reputación Corporativa Merco 
Personas 2010, destacant especialment per la gestió del 
talent. A més, ha registrat el segon lloc en el rànquing 
general de “millors empreses per treballar” a espanya. 

Nombre d’empleats Grup “la Caixa” 

28.651 
27.818 27.505 

26.056 
25.28824.944 

08 09 10 

“la Caixa” Grup “la Caixa” 

% d’empleats promocionats internament 

26% 

20,01% 
19,4% 

08 09 10 

53,7% 

46,3% 

52,9% 

47,1% 

52% 

48% 

08 09 10 

Homes Dones 

% de dones de l’equip directiu de “la Caixa” 

14,60 14,58
�

12,20
�

08 09 10 
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eMPleAts COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

 • El 2010, la direcció de Recursos Humans ha treballat en la definició dels nous perfils professionals, així 
 • Definir els nous perfils professionals de les noves 

com en el disseny d’itineraris formatius i d’un sistema retributiu específic per a cada una d’aquestes 
funcions més especialitzades. 

funcions. 

 • Sistema de seguiment de la contribució individual en  • S’ha desenvolupat el mapa de contribucions individuals partint d’una anàlisi detallada de les 
Serveis Centrals. aportacions individuals de cada professional. 

desenvolupament  • “la Caixa” ha organitzat jornades monogràfiques per potenciar el lideratge del col·lectiu de directius i 
professional  • Desenvolupament de plans formatius i de carrera, tant ha desenvolupat un pla de formació per a la integració de la plantilla de Caixa Girona. A més, les 

a ”la Caixa” com a les empreses filials. empreses filials Caixa Capital Risc, GDS-Cusa i Silk han desenvolupat plans formatius i de carrera i e-la 
Caixa ha posat en marxa un Pla de Formació. 

 • Nou Programa per compartir el coneixement en un 
 • Ha desenvolupat i implantat la plataforma “Forma’t” (amb, entre altres, wikis, newsletters, fòrums de 

entorn de sistemes, mitjançant la plataforma 
coneixement, biblioteca de documentació, formació online, píndoles formatives online, etc.).

“Forma’t” (a l’empresa Silk). 

 • Compliment de la LISMI: elaboració d’un pla per 
incrementar les contractacions de persones amb  • Durant el 2010, i amb aquest propòsit, es van reservar places a totes les convocatòries de personal. Tot 
discapacitat fins a arribar a un 2% d’empleats en i així, la falta de candidatures qualificades va fer que no resultés possible la consecució de l’objectiu. 

diversitat 
plantilla. 

 • Aprovació d’un Pla d’Igualtat.  • El Pla d’Igualtat ha s’ha desenvolupat i s‘aprovarà l’any 2011. 

 • Difusió del Codi Ètic a través d’un mòdul formatiu per 
a empleats. 

 • Creació, a finals del 2010, d’un curs de formació per a empleats sobre Responsabilitat Corporativa a 
 • Creació d’un curs, de formació per a empleats a Virtaula, amb la col·laboració de la Càtedra ”la Caixa” de Responsabilitat Social i Empresarial de 
Virtaula sobre Responsabilitat Corporativa, amb la l’escola de negocis IESE i creació d’un fòrum participatiu sobre el mateix tema, amb un mòdul específic difusió de la 
col·laboració de la Càtedra “la Caixa” de sobre el Codi Ètic. El curs és obligatori per a les noves incorporacions i accessible a tots els empleats.Responsabilitat 
Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern 

Corporativa (RC)   El fòrum participatiu es posarà en funcionament durant l’any 2011. 
Corporatiu de l’escola de negocis IESE i creació d’un 
fòrum participatiu sobre el mateix tema. 

 • Curs de formació per als empleats de GDS-Cusa que 
 • El curs no s’ha realitzat, en haver-se optat per fer-ne d’altres de competències directives. 

inclou temes de RC. 

 • Els empleats han participat activament en el programa de Voluntariat Corporatiu a través de les 

Voluntariat  • Consolidar el compromís i la participació dels empleats diferents associacions de voluntaris, amb 1.546 accions de voluntariat. 

corporatiu del Grup “la Caixa”.  • A través dels canals de comunicació interns, s’ha donat suport a les iniciatives de voluntariat i 
participació com la campanya de recollida d’aliments. 

  Complert En procés No aconseguit 
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eMPleAts RePtes 2011-2012 

 • En el marc del Programa de gestió del talent directiu, creació d’un Centre de Lideratge per impulsar el desenvolupament professional dels directius de l’Entitat. 

 • Impulsar la concreció d’un Pla d’Igualtat de caràcter i aplicació general a tots els àmbits de la institució. 

 • Continuar amb el procés d’implantació del sistema d’avaluació dels reptes vinculats a la retribució variable, fins a arribar a l’aplicació de tota la plantilla de Serveis Centrals 
i als nous segments de negoci de la xarxa comercial. 

 • Avançar en l’aplicació dels perfils de competències dels llocs de treball fins a arribar a la majoria de la plantilla. Per exemple: gestora de serveis centrals, empleats que 
Gestió de  ocupen el lloc de caixa a les oficines. 
l’equip humà 

 • Difondre el curs de Responsabilitat Corporativa entre els empleats. 

A Silk, 

 • Implantació d’un sistema de gestió de l’acompliment. 

 • Implantació d’un Pla d’Igualtat. 
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Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 
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 Programa Voluntariat Corporatiu: 
nombre de voluntaris 

societat 

A través de la seva Obra social, “la Caixa” ha dirigit la 
seva atenció prioritària als programes que persegueixen 
contribuir a la millora de les condicions de vida de les 
persones i a facilitar tant la seva integració com el seu 
desenvolupament com a via per al progrés de la societat. 
entre ells destaquen CaixaProinfància i el Programa 
Incorpora d’Integració laboral. A més, ha contribuït a 
facilitar l’accés a un habitatge a joves, a gent gran i a 
famílies a través d’Habitatge Assequible. 

Programa Incorpora d’Integració laboral: 
nombre de persones inserides 

11.553 

8.604 

5.959 

08 09 10 

Habitatge Assequible: nombre de famílies 
beneficiàries (acumulat) 

1.846 
1.610 

1.194 

08 09 10 

Programa Caixa Proinfància: nombre de 
menors atesos (acumulat) 

165.000 
140.408 

92.185 

08 09 10 

3.286
3.061 

2.538 

08 09 10 
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  Complert En procés No aconseguit 

sOCIetAt COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

Obra social 

 • Contribuir al compliment del quart Objectiu de Desenvolupament del 
Mil·lenni enunciat per Nacions Unides, reduir la mortalitat infantil en dos 
terços abans de l’any 2015, a partir de l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil i de la col·laboració amb GAVI Alliance. 

 • Renovació de l’aliança amb GAVI Alliance per a la vacunació infantil i lluita contra la 
mortalitat infantil, amb una aportació acumulada els tres últims anys d’11 milions 
d’euros. 

 • Potenciar la sensibilitat empresarial a favor de la contractació de persones 
amb dificultats o en risc d’exclusió social. 

 • “la Caixa” ha continuat fomentant la inclusió laboral dels col·lectius en risc 
d’exclusió a través del Programa Incorpora, que ha contribuït a la inserció de 
32.740 persones i compta amb 13.626 empreses col·laboradores. 

 • Consolidar el compromís i la participació dels empleats del Grup “la 
Caixa” en el desenvolupament d’accions solidàries. 

 • El programa de Voluntariat Corporatiu comptava, a finals de 2010, amb la 
participació de 3.286 empleats. 

Habitatge 
Assequible 

• Programa Joves i Gent Gran: 

   Adjudicar 450 habitatges i construir-ne 1.020 més (i arribar així als 3.000 
habitatges construïts en el període 2004-2012). 

 • Durant l’any 2010 s’han lliurat 236 habitatges i se n’han adjudicat uns altres 492. A 
més, estan en fase de construcció 940 habitatges i s’han adquirit solars o firmat 
convenis amb ajuntaments per a la construcció de 172 habitatges més, fins a 
completar el 100% del Programa Joves i Gent Gran. 

   La diferència respecte al repte marcat es deu a un retard en la finalització de les 
obres de les promocions de Sevilla i València, que s’entregaran durant el 1r 
trimestre del 2011. 

• Programa Famílies: 

   Construir 306 pisos i adquirir sòl per a la construcció d’uns 697 més 
(l’objectiu per al 2012 és comptar amb un parquet de 1.000 habitatges). 

 • Durant l’exercici 2010, 271 habitatges han entrat en fase de construcció i s’ha 
adquirit sòl per a la construcció de 830 habitatges. D’aquests, 76 ja han estat
adjudicats durant el 2010. En el primer trimestre de 2011 es començarà la 
construcció de 89 habitatges a Bilbao. 

Proveïdors 

 • Adhesió i compliment de la Normativa Europea de Compres. 
 • S’ha optat per desenvolupar una nova política de compres interna, que inclou la 
redefinició del procés de registre i homologació dels proveïdors i la introducció de 
criteris de Responsabilitat Corporativa en aquest procés d’homologació. 

 • A PromoCaixa, avançar en el procés de control i seguiment de les 
pràctiques responsables dels proveïdors mitjançant el control de les 
certificacions ambientals i laborals dels proveïdors més significatius, que 
representen un 70% de la facturació de PromoCaixa. 

 • S’ha avançat en el procés de control però l’objectiu no s’ha realitzat, ja que 
PromoCaixa ha estat gestionant l’obtenció de tots els contractes de proveïdors. 
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sOCIetAt COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

Proveïdors (cont.)	�

 • A PromoCaixa, incloure en el plec de condicions de subhasta unes 
clàusules més restrictives que permetin, de forma automàtica, no 
formalitzar la contractació si després de la revisió dels centres productius 
l’auditoria és negativa. A més, i en el cas de realitzar-se una segona 
auditoria, el cost aniria a càrrec del proveïdor. 

 • Implementat. 

difusió de la 
Responsabilitat 
Corporativa (RC) 

 • Difondre la responsabilitat corporativa entre els grups d’interès: millorar 
l’accessibilitat de l’Informe de RC, especialment per a les persones amb 
discapacitat visual. 

 • L’Informe de RC 2009 es va deixar de publicar en format flash per ser publicat en 
format pdf, que permet, mitjançant la funció ‘llegir en veu alta’, la lectura 
automàtica per a persones amb discapacitat visual. 

 • Redisseny de l’apartat de RC a www.lacaixa.cat per millorar la 
comunicació amb els grups d’interès. 

 • S’ha ampliat i reorganitzat el contingut de l’apartat de RC de la pàgina web de 
manera més intuïtiva, agrupant-lo per grups d’interès. Més informació 

 • Informar periòdicament sobre els temes rellevants en RC. 

 • A través de la intranet corporativa, s’ha informat de forma periòdica els empleats 
sobre les novetats de RC per incentivar la seva participació en les diferents iniciatives 
empreses. 

 • Publicació d’articles sobre les iniciatives i el model de gestió de la RC a la revista 
interna CanalCaixa. 

 • A través de Virtaula, la plataforma d’aprenentatge online de l’Entitat, s’ha posat a 
disposició dels empleats informació sobre els programes de RC més rellevants. 

 • Participació de “la Caixa” en actes, jornades, fires i conferències per difondre la RC. 

 • Donar més visibilitat a la col·laboració de la Càtedra “la Caixa” de 	
Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu de l’escola de 
negocis IESE, com a tribuna oberta a la societat i impulsora d’innovació. 

 • S’han celebrat dos actes: un a Madrid, sobre canvi climàtic, i un altre a Barcelona, 
sobre els emprenedors socials. Se n’ha informat a través de la pàgina web de la 
Càtedra i de la revista de Banca Privada de “la Caixa”. 

 • Participar en els programes organitzats pel Círculo de Empresarios, amb 
l’objectiu d’afavorir l’intercanvi mutu d’experiències i coneixements entre 
el món empresarial i els estaments legislatiu i judicial. 

   Més informació 

 • El 2010, “la Caixa” ha participat en el Programa Empresa-Parlamentaris: tres 
diputats i cinc senadors han tingut l’oportunitat de conèixer en profunditat el 
model de gestió de “la Caixa”.

 • Realitzar una auditoria completa de l’Informe de Responsabilitat 
Corporativa. 

 • Aquest informe ha estat objecte d’una verificació completa per part dels auditors, i 
ha assolit el nivell d’assegurament raonable segons ISAE 3000. 

  Complert En procés No aconseguit 
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sOCIetAt RePtes 2011-2012 

Obra social 
 • Contribuir a fomentar la cohesió social i la convivència ciutadana a través del nou programa d’Intervenció Comunitària Intercultural. 

 • Potenciar el nostre compromís amb les necessitats de la societat en matèria de superació de l’exclusió i creació d’oportunitats laborals per a col·lectius desfavorits. 

Habitatge 
Assequible 

 • Promoció i explotació d’habitatges de lloguer:

  – Programa Joves i Gent Gran: tenir, a finals del 2012, 2.958 habitatges adjudicats (2.848 en explotació).

  – Programa Famílies: tenir, a finals del 2012, 955 habitatges adjudicats i en explotació i 186 en construcció. 

Proveïdors 

 • Millorar la gestió de proveïdors a través d’un nou procés de registre i homologació dels proveïdors de referència, amb garanties totals de compliment de la normativa legal 
i mediambiental, i que fomenti el respecte als principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

 • Dotar els proveïdors de referència d’un Portal de Proveïdors per al Grup “la Caixa” com a vehicle per a la comunicació i informació, que permeti més col·laboració. 

 • A PromoCaixa, fer el control de les certificacions ambientals i de qualitat dels proveïdors de referència (el 70% del total). 

difusió de la 
Responsabilitat 
Corporativa (RC) 

 • Donar a conèixer la RC entre els grups d’interès, a través de les oficines de l’Entitat, la pàgina web i la participació en actes i conferències. Així mateix, col·laborar amb la 
Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu de l’Escola de Negocis IESE, per fomentar la Responsabilitat Corporativa entre la societat. 

 • Continuar amb la difusió de Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil (AEVI). 

 • Ampliar la possibilitat de col·laborar en els projectes de l’Espai Solidari a tota la societat. 
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Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 
3. Els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 

3. els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 
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 Volum d’emissions de CO2 

(directes i indirectes) 
 Consum de paper i electricitat 

per empleat a “la Caixa” 

Medi Ambient 

“la Caixa” entén el compromís amb la protecció de 
l’entorn d’una forma àmplia, que engloba els seus 
projectes, serveis i productes, així com els programes de 
l’Obra social. Per fer-ho, compta amb la implicació 
d’empleats, filials i empreses col·laboradores. 

Inversió total en projectes d’energia renovable 
(milions d’euros) 

76 72 
67 

30,5 28,9 26,6 

08 09 10 

Paper (kg) Electricitat (GJ) 

3.347 3.172 

2.458 

08 09 10 

Nombre de project finance subjectes 
als Principis de l’equador 

80.93480.432 

67.104 67.867 

09 10 

“la Caixa” Grup “la Caixa” 

6564
�
55
�

08 09 10 
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  Complert En procés No aconseguit 

MEDI AMBIENT COMPROMÍS 2009 PROGRÉS 2010 

Finançament 
 • Estendre l’aplicació dels Principis de l’Equador a les 
operacions de finançament superiors a set milions 
d’euros, encara que no es tracti de project finance. 

 • S’ha desenvolupat un nou procediment per a l’avaluació dels riscos socials i ambientals a les 
operacions sindicades superiors a set milions d’euros, que s’aplicaran a partir de gener del 2011. 

Política  
ambiental 

 • Incrementar l’eficiència energètica de “la Caixa”, 
minimitzant-ne el rastre ambiental:

   – Disminució del consum elèctric en còmput global: 
10%.

   – Reducció de les emissions de CO  derivades dels 2

desplaçaments en un 10%.

   – Reducció del consum de paper en còmput global: 
10%.

  – Reducció del consum de tòner: 10%. 

 • A pesar de la notable reducció en l’impacte directe de l’Entitat, que indica l’esforç realitzat, no s’ha 
assolit l’objectiu marcat:

   – La reducció en el consum elèctric ha estat del 7,01%.

   – El nombre de quilòmetres recorreguts s’ha reduït en 1.311.314 km, cosa que ha suposat un estalvi 
de 322,73 tones en l’emissió de CO  (7,20%).2

   – S’ha reduït el consum de paper en un 5,2%.

   – El consum de tòner ha augmentat en un 16,7%. 

 • Conscienciar i promocionar les bones pràctiques 
ambientals a ”la Caixa”: mantenir el programa de 
sensibilització dels empleats. 

  • S’ha engegat una campanya d’informació i sensibilització als empleats de la xarxa d’oficines sobre el 
seu consum elèctric durant l’any i la diferència respecte a l’exercici anterior. 

 • Creació d’un fòrum a la Intranet Corporativa per 
incentivar la col·laboració entre els empleats i la 
innovació en les pràctiques. 

 • S’ha decidit no crear el fòrum específic. De tota manera, els empleats tenen a la seva disposició una 
bústia de suggeriments i els fòrums de Virtaula per donar a conèixer els seus comentaris i idees 
innovadores. 

 • Canviar el paper de regal del programa de Punts 
Estrella per un d’ecològic i reciclable (PromoCaixa). 

 • S’han substituït els diferents models de paper existents per un d’ecològic i reciclable. 

 • A Servihabitat, definició d’una política ambiental. 

 • No s’ha definit encara a causa del trasllat de les oficines a la nova seu, tot i que s’apliquen protocols 
concrets d’actuació (minimització de generació de residus, optimització de màquines d’impressió) que 
seran recollits en una normativa global i permetran definir la política ambiental de hd’acord amb els 
aspectes de les noves oficines. 
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 No aconseguit  Complert En procés 

MedI AMBIeNt COMPROMÍs 2009 PROGRÉs 2010 

Política  
ambiental  
(cont.) 

 • A Sumasa:

   – Supressió de les papereres i incorporació de nous 
recipients que permetin el reciclatge. 

   – Reducció del nombre de models de llibretes usat, de 
30 a 7. 

   – Continuar amb el procés de substitució dels articles 
d’oficina de “la Caixa” per articles de menor 
impacte ambiental. 

 • S’han suprimit les papereres.

 • S’ha treballat amb aquest objectiu però no s’han aconseguit avenços.

 • S’han substituït els materials d’oficina per altres de més ecològics en determinats articles. 

 • A Habitatge Assequible:

   – Arribar al 50% de consum de paper reciclat sobre el 	  • El 90% del paper consumit és reciclat. 

total consumit. 
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MedI AMBIeNt RePtes 2011-2012 

Finançament  • Aplicació de criteris socials i mediambientals en l’avaluació de les sol·licituds d’operacions sindicades superiors a 7 milions de dòlars. 

 • Reducció del consum de paper en còmput global: 5%. 

• Reducció del consum elèctric en còmput global: 5%. 

 • Conscienciació i promoció de bones pràctiques ambientals. 

 • Continuar amb l’emissió de productes de finançament específics. 

 • Reducció de l’emissió de CO  produït pels desplaçaments en un 5%. 2

Política 
ambiental 

A Sumasa: 

 • Continuar amb l’aplicació de mesures d’estalvi energètic. 

 • Reducció del 3% de la despesa per consum elèctric. 

En Habitatge Assequible: 

 • Incrementar l’ús del paper reciclat fins a arribar a un 100% del total de paper consumit. 

 • Fomentar l’estalvi en el consum de paper. 

4 15 14 13 

Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 3. els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 
3. Els nostres compromisos: objectius 2010 i reptes 2011 410 98 12 41 11 543 762 16 17 

Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 2010 39 



 

 

 

4. Amb les persones i els seus projectes: líders en qualitat 

4.1 Un servei més bo cada dia
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  eNqUestes de sAtIsFACCIó 

4. Amb les persones i els seus projectes: líders en qualitat 
4.1. Un servei més bo cada dia 

“la Caixa” treballa, a través d’una gestió personalitzada i 
de qualitat, amb l’objectiu de garantir l’excel·lència en el 
servei i mantenir la confiança, que constitueix, amb el 
lideratge i el compromís social, els seus valors 
corporatius. 

I, per aconseguir-ho, resulta també fonamental mantenir 
i garantir el màxim nivell de seguretat en l’operativa de 
l’entitat i en les seves instal·lacions. 

“la Caixa”, generant confiança 

“la Caixa” ha tancat el 2010 amb 10,5 milions de clients, una 
xifra que reforça la posició de lideratge de l’Entitat en el 
mercat, que confirma la confiança que genera el seu model de 
gestió i que suposa un estímul per seguir treballant amb 
l’objectiu d’atendre cada dia més be les seves necessitats. 

eVOlUCIó del NOMBRe de ClIeNts 
(MILIONS) 

10,7 
10,5 10,5 

08 09 10 

“la Caixa”, la primera entre els particulars 

“la Caixa” s’ha consolidat com l’entitat líder en banca de 
particulars a Espanya. 

Segons dades de l’estudi FRS Inmark 2010 sobre el 
comportament financer dels particulars, “la Caixa” ha 
incrementat en vint punts bàsics la seva quota de mercat 
en el rànquing de les entitats financeres preferides pels 
clients, fins a arribar al 16,5% de quota. 

excel·lència en el servei 

“la Caixa” treballa de forma constant per aconseguir 
l’excel·lència en la seva activitat. Per aconseguir-la, resulta clau 
conèixer la percepció dels clients sobre la qualitat del servei que 
reben de l’Entitat. Amb aquest objectiu es porten a terme 
diverses enquestes de satisfacció, que permeten obtenir un 
indicador intern, l’ISP (Índex de Servei Personalitzat), que 
mesura el nivell de satisfacció dels clients en relació amb el 
servei que reben i, alhora, assigna una puntuació a les oficines, 
que permet la seva classificació. 

Els criteris que es recullen a l’ISP inclouen aspectes com el 
tracte o la disponibilitat, però també aprofundeixen en els pilars 
de l’activitat professional dels empleats, amb puntuacions 
sobre, entre altres, el coneixement dels productes, l’adaptació a 
les necessitats dels clients o la iniciativa i proactivitat en l’oferta 
comercial. 

ÍNdex de sAtIsFACCIó del ClIeNt 

8,5 

Particulars 8,4 

8,3 

8,3 

Empreses 8,0 

8,2 
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8,2Recinte dels 

terminals 
 8,3 

d’autoservei 8,1 

8,7
Terminals 

8,7d’autoservei 
8,7 

8,7 
Línia 

8,9Oberta 
8,7 

2008 2009 2010 
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SuggERIMENTS DE MILLORa REbuTS EL 2010 
PER TIPOLOGIA 

A més del mesurament i la millora de la qualitat percebuda pels 
clients, es porten a terme enquestes a totes les oficines per 
obtenir dades sobre la qualitat dels serveis, els processos i les 
aplicacions internes. L’objectiu és avaluar cada una de les 
principals unitats organitzatives de l’Entitat, i obtenir així un 
resultat sobre la satisfacció del client intern. 

Així mateix, “la Caixa” té una bústia de suggeriments oberta a 
tots els empleats, una font d’innovació que li permet continuar 
millorant en el servei que ofereix als clients. Durant l’any 2010 
s’han gestionat 7.242 suggeriments, aportats per 3.302 
persones. D’aquests suggeriments, més de la meitat ja s’han 
implantat, i els altres tenen una planificació a curt/mitjà termini. 

Evolució suggeriments per any 

2008 2009 2010 

Rebuts 8.359 9.708 7.287 

Tancats 6.315 7.874 6.319 

Finalitzats 3.926 5.522 4.262 

Desestimats 2.389 2.352 2.057 

149145 

101 

5548 

Actiu Passiu Serveis Comercial Assegurances Altres 

57 
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Pla de Millora de la qualitat	�

Amb l’objectiu d’incrementar la puntuació rebuda per les 
oficines en matèria de qualitat, “la Caixa” va desenvolupar un 
Pla de Millora de la Qualitat el 2009. 

Aquest pla, implantat el 2010, ha suposat l’adopció d’una sèrie  
de mesures específiques. D’una banda, amb l’objectiu de 
dissenyar i proposar accions de millora, s’han analitzat les 
causes principals de la baixa valoració rebuda per les oficines en 
funció de l’estudi dels indicadors de cada un dels casos 
(territori, zona, oficina). Paral·lelament, s’ha millorat la difusió 
de la informació relacionada amb la Qualitat, ampliant el 
nombre d’informes disponibles per a tots els empleats i 
informant tots els Comitès de Qualitat. 

D’altra banda, la xarxa d’oficines, de manera descentralitzada, i 

a través dels responsables de qualitat de cada territori, ha 

dissenyat múltiples iniciatives que han comptat amb l’ajut i el 

suport documental de l’Àrea d’Organització i Qualitat. Entre 

aquestes destaquen els tallers de qualitat, en què aquelles 

oficines amb més bon resultats “tutelen” oficines amb més 

recorregut de millora. 

Altres actuacions comprenen l’explicació i la difusió dels 

protocols d’actuació i informació del Portal de Qualitat Activa, 

l’ús de Virtaula per compartir idees i informació relacionades 

amb la qualitat o la realització d’enquestes internes per 

conèixer les opinions dels empleats i els seus possibles 

suggeriments de millora. 

Nou Portal de qualitat Activa 

”la Caixa” ha creat un nou Portal de Qualitat Activa en la intranet corporativa amb l’objectiu de reunir la informació relativa 
a qualitat en un únic espai i de compartir bones pràctiques entre els empleats. 

El Portal s’estructura en tres apartats: 

•  En el primer es publiquen cada mes notícies directament relacionades amb la qualitat. 

•  El segon consisteix en un bloc de continguts estàtics sobre bones pràctiques en matèria de qualitat que tots els empleats 
han de tenir sempre presents. 

•  El tercer apartat permet l’accés a les dades/els resultats de diferents índexs interns i externs. 

•  L’eina ha comptat amb la participació activa dels empleats en la definició dels continguts. 
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 ReClAMACIONs de ClIeNts 
Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han donar suport i respectar la 
Principi 1 protecció dels drets humans internacionals 

en el seu àmbit d’influència. 

l’Oficina d’Atenció al Client 

L’atenció als clients i la resposta a les seves queixes, 
reclamacions o suggeriments és un aspecte fonamental per a la 
consecució de l’excel·lència en el servei. Per aquesta raó, i amb 
l’objectiu d’assegurar una comunicació efectiva amb els clients, 
“la Caixa” posa a disposició d’aquests diversos canals, 
emmarcats en l’Oficina d’Atenció al Client: 

•  Línia telefònica 900 32 32 32 

Formulari   a través de la pàgina web de l’Entitat 

• Cartes al Dir ector General 

      Nombre de comunicacions dels clients rebudes a 
        l’Oficina d’Atenció al Client (via carta, telèfon i e-mail) 

Consultes o suggeriments 17.375 

Felicitacions 154 

Reclamacions o queixes 20.633 

total 38.162 

D’acord amb l’informe del Banc d’Espanya de l’any 2009, 
l’últim disponible, la majoria de les entitats financeres van 
experimentar un increment notable en el nombre de 
reclamacions de clients rebudes. Entre elles, les relacionades 
amb un instrument de cobertura davant del risc de tipus 
d’interès, també conegut com a swap de tipus d’interès. 

Aquest producte va ser contractat per clients amb operacions 
d’actiu de tipus variable com a mesura de protecció davant la 
creixent corba de tipus d’interès d’anys anteriors, en què 
l’Euribor a un any havia passat d’un 2,10 el juliol de 2005 a un 
5,38 l’agost de 2008, i de les perspectives que la tendència 
alcista continués i encarís la quota de les seves operacions de 
finançament. 

En el cas dels swaps de tipus d’interès o IRSP de “la Caixa”, 
l’Entitat va introduir mesures de flexibilitat per adaptar-se a les 
necessitats canviants dels clients i aportar solucions davant 
l’evolució dels tipus. A finals de 2008, la baixada abrupta en 
l’Euribor (3,339 punts en 5 mesos) va suposar, per a alguns 
clients, liquidacions negatives de l’IRSP. Davant aquest fet, “la 
Caixa” va decidir contactar amb els clients per introduir, en els 
casos en què fos convenient, les mesures de flexibilitat 
disponibles. 

“la Caixa” aposta per la millora contínua en els processos de 
definició, construcció i comercialització dels seus productes i 
serveis, per aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients. 

En aquest sentit, i segons el mateix Informe del Banc d’Espanya 
de l’any 2009, “la Caixa” va continuar sent una de les entitats 
amb menys reclamacions per volum de negoci (2,4 per cada 
1.000 milions d’euros de volum de negoci). A més a més, es va 
mantenir el percentatge de resolucions favorables a “la Caixa” 
(45%) i van disminuir les favorables al client. El nombr e 
d’assentiments (acord amb el client) s’ha situat en el 16%. 
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31.668 

20.633 
19.362 
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Reclamacions de “la Caixa” presentades al defensor 
del Client de les Caixes d’estalvi Catalanes 

2009 2010 

Resoltes a favor de “la Caixa” 660 785 

Resoltes a favor del client 458 436 

Improcedents / no admeses 446 665 

Renúncies del client 24 

Pendents de resoldre 642 305 

tOtAl 2.229 2.201 
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Així mateix, i amb l’objectiu de garantir l’excel·lència en el 
servei, l’any 2009 es va constituir la Comissió de Transparència 
de Productes Financers, en la qual estan implicades les 
principals àrees relacionades amb el desenvolupament i la 
comercialització de productes, amb l’objectiu de debatre tots 
els temes relacionats amb la transparència dels productes i els 
serveis oferts als clients. 

Durant  l’exercici  2010,  s’han  reduït  les  reclamacions  de  clients  en 
un  35%  respecte  a  l’any  anterior,  ja  que  han  passat  de  31.668  a 

20.633,  en  el  darrer  any.  Cal  destacar  que  aquesta  disminució 
s’ha  produït  a  totes  les  zones  i  tots  els  segments  de  clients. 

A tall d’exemple, és remarcable la disminució de les 
reclamacions per cues a les oficines ( un 44%) gràcies a 
l’aplicació de mesures que tendeixen a agilitzar el servei i 
millorar la gestió comercial. També s’han reduït les reclamacions 
per comissions (en un 40%), i això ha millorat la informació i 
ha posat a disposició dels clients diferents alternatives de servei 
a un cost reduït. 

Quant a la resolució de les reclamacions, el 2010 els temps de 
resposta de les reclamacions han estat inferiors als establerts: 
set dies per a les trucades, quatre per a les cartes i tres per als 
correus electrònics. 
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Cartes al director 

trucades 

Correus electrònics 

tOtAl 

5.729 

7.752 

7.152 

20.633 

-30% 

-27% 

-44% 

-35% 

 

Comissions 4.985 

4.731Serveis 

3.692 Risc 

atenció al 2.892 
client 

1.231 Recursos 

984 assegurances 

725 Canals 

-40% 

-12% 

-46%

-36%

-17%

+4%

-25%

0 
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Polítiques responsables en l’activitat comercial 

“la Caixa” basa les relacions amb els clients i els mitjans de 
comunicació en la transparència, la claredat i la credibilitat, i 
aplica polítiques responsables en la venda de productes i 
serveis. 

L’entitat treballa per assegurar la transparència dels comunicats 
comercials que emet, per evitar la informació ambigua, 
inexacta o exagerada. En aquest sentit, és membre 
d’AUTOCONTROL, l’Associació per a l’Autoregulació de la 
Comunicació Comercial. A més a més, durant el 2010 “la 
Caixa” ha estat desenvolupant una nova Política de 
Comunicació comercial, en fase d’aprovació, amb l’objectiu 
que sigui una norma interna de compliment obligat. Així 
mateix, ha promogut que les seves filials desenvolupin els seus 
propis codis ètics i normes de conducta en matèria publicitària. 

A escala nacional i en l’àmbit de la publicitat, un aspecte 
important el 2010 ha estat la publicació en el BOE el 29 de juny 
de 2010 de les ordres EHA 1717/2010 i 1718/2010 d’11 de 
juny, per les quals se suprimeix la presentació prèvia a la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors i al Banc d’Espanya dels 
projectes de publicitat per a la seva aprovació. Des que es va 
aprovar aquest canvi legislatiu, l’Entitat ha presentat un total de 
22 consultes prèvies sobre projectes publicitaris a 
AUTOCONTROL. La majoria han obtingut un informe positiu 
d’entrada i, en el cas d’haver-ne obtingut un de negatiu en la 
primera presentació, s’han aplicat tots els suggeriments rebuts i 
així s’ha obtingut sempre en segona instància un informe 
positiu. 

El 2010 no hi ha hagut informacions o resolucions contràries a 
“la Caixa” en matèria de publicitat o informació de productes. 

També l’any 2010, i sota l’impuls del Comitè de Transparència 
d’Instruments Financers de “la Caixa”, que ha celebrat 12 
sessions, s’ha continuat treballant en els aspectes relacionats 
amb la comercialització dels instruments financers adaptant-se 
a les diferents normatives legals sobre transparència, com la 
normativa europea MiFID. 

D’altra banda, i en relació amb els mitjans de comunicació, “la 
Caixa” manté una relació directa i personalitzada amb els 
professionals de la informació a través de l’àrea de comunicació 
que s’encarrega, entre altres temes, de la redacció de notes 
informatives, l’organització de rodes de premsa o d’atendre les 
preguntes i peticions dels periodistes. 

Així mateix, l’Entitat compta amb un bloc corporatiu i manté 
un espai de premsa en el seu portal corporatiu, amb informació 
permanentment actualitzada. 

Aparició de “la Caixa” en els mitjans de comunicació 

Notes de premsa corporatives / institucionals 49 

Notes de premsa negoci 47 

tOtAl 96 
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seguretat de les instal·lacions, els productes i els serveis 

“la Caixa” té com a prioritat mantenir els màxims nivells de 
seguretat tant en les oficines com en l’operativa dels clients, 
així com garantir la màxima confidencialitat en la gestió de les 
dades de caràcter personal que els clients li confien. 

Protecció de la informació 

“la Caixa” és conscient de la importància de garantir la 
seguretat en els seus processos informàtics per protegir la 
confidencialitat de les dades dels clients. En aquest sentit, 
durant el 2010 s’ha desenvolupat el Pla Estratègic de Gestió de 
Seguretat Informàtica, que comprèn el període 2011-2014 i 
que s’orienta a la mitigació de fugues d’informació. 

Durant l’any, els projectes implementats més rellevants han 
estat: 

• Més seguretat en l’accés remot a “la Caixa”: empleats i 
proveïdors externs han de subministrar dues claus per poder 
accedir a la xarxa interna. 

• Disminució de privilegis en estacions de treball corporatives, 
per evitar que els empleats puguin executar software no 
autoritzat. 

• Requeriments de seguretat en contractes amb tercers. 

• Baixa d’usuaris inactius en accessos remots i unitats de xarxa. 

• Bloqueig de l’accés a xarxes socials des dels ordinadors de 
l’Entitat. 

• Xifratge del disc dur en PC portàtils. 

• Bloqueig de la gravació en dispositius externs (USB i CD/ 
DVD). 

• Revisió diària i automatitzada de les pàgines web del grup “la 
Caixa”, per buscar-hi possibles debilitats o infeccions per 
malware que puguin suposar un risc per als clients o per a la 
imatge de l’Entitat. 

Cal destacar també que el 2010 s’ha renovat el certificat del 
Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d’acord amb 
la norma ISO 27001. 

A més a més, s’ha impulsat la formació dels empleats relativa 
a la protecció de dades. Una de les mesures adoptades ha 
estat la publicació periòdica d’articles a la revista interna 
CanalCaixa amb el propòsit de posar en comú les pràctiques 
recomanades per garantir la seguretat informàtica i fomentar-
ne l’aplicació. 

A més, s’ha desenvolupat un curs online per als empleats sobre 
seguretat de la informació, disponible en l’entorn Virtaula. 

Així mateix, amb l’objectiu de conèixer i compartir les millors 
pràctiques en matèria de seguretat informàtica, “la Caixa” 
participa en diversos grups de treball, tant nacionals com 

internacionals. Entre aquests destaquen l’Internet Security 
Forum (ISF), el grup de Seguretat Informàtica i de Frau en 
Targetes del Centre de Cooperació Interbancari (CCI), el grup 
de Treball de Seguretat (GTS) o el grup del Consorci Espanyol 
de Continuïtat de Negoci (CECON). 
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eVOlUCIó del NOMBRe d’AtRACAMeNts 
(PER CADA 100 OFICINES) 

Oficines segures 

A més de treballar per maximitzar la seguretat de l’operativa en 
l’àmbit informàtic, “la Caixa” considera una prioritat garantir la 
integritat física dels clients i empleats. Per això les oficines de 
“la Caixa” estan preparades per minimitzar el risc d’atracament 
i de robatori, en especial en aquelles zones considerades de 
més incidència. 

Aquest  compromís  implica  també  l’adopció  de  mesures  de 
protecció  per  sobre  dels  mínims  legals  establerts.  Així,  durant 
el  2010,  s’ha  millorat  la  central  d’alarmes  de  100  oficines  i 
s’han  instal·lat  30  nous  controls  individualitzats  d’accés  amb 
arc  detector  de  metalls,  amb  l’objectiu  de  prevenir 
atracaments.  D’altra  banda,  i  pensant  en  la  seguretat  dels 

empleats,  s’ha  dotat  300  oficines  d’un  innovador  sistema 
d’alarma  a  distància. 

Cal destacar que el percentatge d’atracaments a oficines de “la 
Caixa” és menor que la mitjana del sector. El 2010 hi va haver 
1,0 atracaments per cada 100 oficines, la mitjana més bona 
dels darrers 4 anys. 

Finalment, s’ha de destacar que el 2010 els 109 vigilants de 
seguretat que desenvolupen la seva tasca a l’Entitat han 
completat cursos específics sobre la seguretat de les oficines. 
Aquesta formació té en compte també temàtiques relacionades 
amb el respecte dels Drets Humans en l’exercici de la seva 
activitat. 

1,2 1,1 1 

08 09 10 
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  eVOlUCIó del NOMBRe d’OFICINes 

4. Amb les persones i els seus projectes: líders en qualitat 
4.2. Innovadors, més propers i més accessibles 

“la Caixa”, que disposa d’una àmplia xarxa d’oficines, 
manté la proximitat als seus clients com una de les seves 
senyes més característiques i continua treballant per 
garantir l’excel·lència en el servei. A més, ha reafirmat la 
seva aposta per la innovació, invertint en tecnologia, la 
qual cosa li ha permès desenvolupar noves formes 
d’accés als seus productes i serveis, sempre garantint la 
seguretat en les transaccions. 

Accessibilitat 

“la Caixa” entén l’accessibilitat d’una forma àmplia, que 
suposa no només oferir als seus clients el major nombre 
possible de canals d’accés als seus productes i serveis, 
mantenint una extensa xarxa d’oficines, sinó també treballar 
perquè aquests canals puguin ser utilitzats pel major nombre 
possible de persones. 

Proximitat geogràfica i multicanalitat 

La xarxa d’oficines de l’Entitat continuava sent, el 2010, una de 
les més nombroses del territori espanyol, amb presència en, 
com a mínim, el 100% de les poblacions amb més de 20.000 
habitants. 

En tancar l’any 2010, després de finalitzada la integració de la 
xarxa provinent de Caixa Girona, “la Caixa” disposava de 5.409 
oficines, 83 més respecte al tancament de 2009. 

“la Caixa” i la integració de Caixa Girona: 

Durant el 2010 s’han incorporat a la xarxa de l’Entitat les 
227 oficines procedents de Caixa Girona. L’absorció ha 
comportat una duplicitat notable en la xarxa d’oficines, 
que s’ha resolt amb la integració de 210 oficines de les 
dues xarxes i mitjançant la redistribució del personal per a 
la cobertura de vacants a Girona i comarques limítrofes. 

En tots els casos s’ha seguit el protocol vigent per a la 
integració d’oficines i s’han aplicat criteris basats en: 

•  la proximitat entre l’oficina integrada i la de destí; 

•  l’elecció del local més adequat per a l’atenció comercial 
dels clients; 

•  la integració d’oficines petites en altres de més grans 
on el client pugui trobar empleats especialitzats en tota 
mena de serveis. 

Altres mesures relacionades amb la integració han inclòs 
les campanyes d’informació als clients traslladats arran 
dels motius de la integració, el respecte de la categoria 
professional dels directors i subdirectors procedents de les 
oficines integrades i la seva prioritat en la cobertura de 
futures vacants. De la mateixa manera, es va acordar 
també que els clients mantinguessin la numeració dels 
seus comptes per evitar molèsties addicionals. 

5.530 

5.326 
5.409 

08 09 10 
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Així mateix, “la Caixa” continua oferint als seus clients la 
possibilitat d’utilitzar diferents vies d’accés als seus productes i 
serveis: caixers, telèfon mòbil (CaixaMòbil) o Línia Oberta (a 
través d’internet i de la televisió digital). 

Aquests canals permeten a l’Entitat estar disponible les 24 
hores del dia, els 7 dies de la setmana, i millorar d’aquesta 
manera la comoditat dels clients. 

eliminació de barreres físiques i sensorials 

El 2010, “la Caixa” ha continuat treballant en l’eliminació 
d’aquelles barreres físiques i sensorials que puguin suposar un 
obstacle per a l’accés a les seves instal·lacions o als seus 
productes i serveis a les persones amb discapacitat. 

En l’àmbit de la seva xarxa d’oficines, s’ha prosseguit amb 
l’anomenat “Objectiu Quota-zero”, que persegueix eliminar les 
barreres d’entrada a les oficines per a les persones amb 
mobilitat reduïda. Dintre d’aquest marc, s’han dut a terme 33 
actuacions durant l’any que han implicat, en els casos 
necessaris, la instal·lació de rampes d’entrada. 

Quant als caixers automàtics, són objecte d’actualització 
permanent per millorar la seva accessibilitat i possibilitats de 
personalització. A més, es treballa per garantir la seva facilitat 
d’ús, tenint sempre en compte les persones grans, aquelles 
persones amb dificultats de mobilitat o amb discapacitat visual, 
i també les menys familiaritzades amb l’ús de les noves 
tecnologies. 

Per això compten, entre altres mesures, amb: 

• Teclats adaptats per a persones amb discapacitat visual; 

• Vídeos d’ajuda amb llenguatge de signes, subtitulats en 
castellà i català; 

• La possibilitat de personalitzar l’operativa mitjançant l’opció 
“1111”, per a persones amb discapacitat visual, i la “2222” 
per a les que tenen dificultats auditives. 

En aquest sentit, “la Caixa” participa en la definició, el 
desenvolupament i la implantació de programes pilot 
d’accessibilitat aplicada als caixers automàtics amb entitats de 
diversos països de la Unió Europea. Entre aquests programes 
destaca el projecte d’identificació de les persones sense que 
calgui el contacte físic (contactless), gràcies a una targeta 
financera intel·ligent que contindrà el perfil del client. Així, si un 
client vol, per exemple, activar l’ajuda per veu, no haurà de 
teclejar l’opció 2 del caixer, sinó que les seves preferències 
quedaran emmagatzemades en el xip de la targeta i s’activaran 
en introduir o acostar la targeta al caixer. Aquest projecte preveu 
la utilització de sistemes biomètrics alternatius a la introducció 
del PIN i, a més, incorpora un escenari d’emergència per garantir 
les comunicacions entre el sistema i l’usuari encara que es tracti 
de persones amb alguna discapacitat. 

D’altra banda, el 2010 i en el cas de Serviticket, tant la seva 
pàgina web com les operatives internes de correu electrònic i fax 
han estat adaptades per a les persones amb discapacitat visual. 

Més informació sobre accessibilitat 
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Innovació 

L’entitat ha apostat, un any més, per invertir en tecnologia i en 
R+D+i, la qual cosa li permet millorar els seus processos, 
augmentant-ne l’eficiència, així com oferir noves solucions als 
clients, incorporant els avenços tecnològics més recents en la 
seva oferta de productes i serveis. 

Inversió en tecnologia 

“la Caixa”, dins del marc del Pla Estratègic 2007-2010, ha 
continuat treballant per complir amb els reptes tecnològics 
marcats i, el 2010, ha invertit un total de 155,9 milions d’euros 
en tecnologia, dels quals 29,32 milions corresponen a R+D+i. 

D’altra banda, el 2010, i dins del Pla Estratègic de Serveis 
Informàtics, s’ha donat un impuls decisiu a la construcció d’un 
Centre de Processament de Dades d’última generació. Aquest 
projecte, que albergarà els servidors i les dades informàtics de 
l’Entitat, potenciarà el lideratge tecnològic de “la Caixa” quan 
es creïn unes instal·lacions innovadores i avançades pel que fa a 
infraestructures informàtiques, energètiques i de 
telecomunicacions. Està prevista l’entrada en funcionament del 
primer centre el 2011. 

Durant el 2010, “la Caixa” ha desenvolupat, juntament amb el 
centre tecnològic Barcelona Digital, un projecte d’innovació 
que té com a objectiu el desenvolupament de sistemes 
d’informació avançats que permetin accedir a la informació de 
negoci mitjançant un motor de cerca semàntica i intel·ligent, a 
través de preguntes en llenguatge natural, de manera que el 

cercador es pugui utilitzar per personal no expert per poder 
localitzar fàcilment les dades, sense tenir coneixements previs. 
Aquest projecte s’emmarca dins el creixent interès de “la 
Caixa” a participar en projectes d’investigació amb centres 
tecnològics que la situïn com una de les entitats pioneres de les 
noves tecnologies. 

Finalment, i en relació amb el Pla de millora de la 
infraestructura de comunicacions, cal destacar que s’ha 
treballat per dotar les oficines d’una xarxa de banda més 
ampla, amb la finalitat de facilitar l’accés als serveis tecnològics 
més avançats i que requereixen solucions de comunicació de 
més capacitat. 

Millora en l’eficiència de les oficines 

La utilització de noves tecnologies en la xarxa d’oficines ha 
permès, el 2010, millorar l’eficiència dels processos i facilitar el 
treball dels empleats. A tall d’exemple, s’ha implantat el 
denominat “expedient electrònic de riscos” en tota la xarxa 
d’oficines, que substitueix l’enviament físic de documents; 
s’han incorporat noves prestacions al Terminal Financer, la 
plataforma utilitzada en oficines per treballar, i s’ha constituït 
un “back office” comú, que permet centralitzar algunes 
tasques que duien a terme les noves oficines de forma 
individual. 

El 2010, a més, s’ha culminat el Pla Estratègic de Serveis 
Informàtics 2007-2010. Aquest pla ha permès donar resposta a 
les necessitats creixents de negoci i, a més, simplificar les 
infraestructures tecnològiques del Grup “la Caixa”. El 2011, es 
treballarà per estendre a la totalitat de companyies del Grup 
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aquest model d’optimització de tecnologies de la informació de 
Serveis Informàtics, amb l’objectiu de guanyar en eficiència i 
eficàcia. 

Noves aplicacions i millores en relació amb les noves 
tecnologies 

“la Caixa” compta amb una oferta global de serveis, 
disponibles a través de diferents canals de comunicació com 
internet, telèfon mòbil, televisió digital i, de forma pionera, a 
través de diferents aplicacions per a productes com iPad o 
iPhone. 

El 2010 ha continuat treballant per adaptar-se a les noves 
tecnologies i a les noves necessitats dels usuaris. 

Línia Oberta 

“la Caixa” s’ha convertit en un referent tecnològic en Banca 
per internet a escala europea. La clau per mantenir aquest 
lideratge rau en la innovació i en la millora contínua dels serveis 
tot tenint en compte les opinions dels clients. 

Per a “la Caixa” és important facilitar als seus clients l’accés a 
les transaccions bancàries de manera còmoda, fàcil i segura, 
amb independència del canal utilitzat. 

En el caso de la Línia Oberta mòbil, el servei de banca a 
distància per a mòbils, s’han posat en funcionament noves 
aplicacions durant el 2010. Destaquen la possibilitat de 
confirmar l’esborrany de renda i d’efectuar aportacions a plans 
de pensions a través del mòbil o, entre altres, la de gestionar 
l’operativa d’activació i bloqueig de targetes. D’altra banda, 
s’ha desenvolupat una aplicació per a iPhone que permet a 
l’usuari pagar els rebuts amb més comoditat, escanejant-ne el 
codi de barres. 

línia Oberta empreses, en primer lloc en els 
paràmetres de qualitat 

El 2010, la consultora AQmetrix ha valorat “la Caixa” com 
l’entitat financera espanyola amb el millor nivell de servei 
ofert a través de la xarxa. Els resultats obtinguts per la Línia 
Oberta Empreses la situen com a líder del rànquing de 
totes les subcategories que es valoren i amb la màxima 
qualificació possible (A1A1). 

OPeRACIONs ReAlItzAdes A tRAVÉs dels 
CANAls eleCtRòNICs 

23% 
526.972.157 

74% 3% 
1.729.178.358 77.522.635 

Línia oberta Mòbil 
Caixers 

línia Oberta, a mida dels clients de “la Caixa” 

Durant el 2010, els clients de “la Caixa” han tingut 
l’oportunitat de participar en el procés de millora 
contínua de la Línia Oberta, mitjançant l’emplenament 
d’una enquesta online que es va enviar als usuaris més 
operatius i que van respondre més de 4.500 clients. 

Com a resultat, es van rebre més d’un centenar de 
suggeriments que s’han anat implementant durant el 
2010. Un exemple de millora introduïda ha estat 
l’ampliació del nombre de posicions del número PIN de 4 
a 6, amb l’objectiu d’incrementar el nivell de seguretat. 
O, d’altra banda, i en relació amb la millora de la 
informació oferta, s’ha ampliat el nombre de simuladors 
de productes i s’han creat nous vídeos d’informació 
financera. 

El 2011 s’aplicaran noves idees, com la modificació de la 
pàgina del comprovant de les transferències, perquè 
ocupin una sola pàgina i se’n faciliti la impressió. 

Aquesta iniciativa, a més de ser útil per millorar la Línia 
Oberta i atendre les necessitats dels clients, permet 
conèixer-ne el grau de satisfacció respecte als serveis 
disponibles i millorar-ne la competitivitat. 

En les enquestes, els usuaris van donar valoracions 
superiors als 8 punts a tots els serveis, i en van destacar la 
facilitat d’ús, la claredat de la informació, la rapidesa de 
resposta i el disseny, entre altres aspectes. 
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banca a través del mòbil 

“la Caixa” és l’entitat amb més quota de mercat de banca 
mòbil del món, segons dades de Nielsen, una companyia de 
mesurament de mercats. 

En aquest àmbit, una de les novetats destacades del 2010 ha 
estat la introducció de la tecnologia “contactless” en els 
pagaments a comerços, basada en la comunicació de 
radiofreqüència, l’anomenada tecnologia NFC (Near Field 
Communication). Aquesta tecnologia aporta, tant a clients com 
a comerços, més rapidesa en el procés de compra, ja que 
només es requereix la introducció del número secret PIN. 

Referent a això, “la Caixa” presideix el grup de treball 
internacional sobre pagaments NFC creat pel Mobey Forum, un 
organisme que agrupa operadores, entitats financeres i 
fabricants de mòbils per al desenvolupament de noves 
solucions de pagament. 

També en el terreny de les aplicacions per a telèfons mòbils 
s’han creat nous portals d’accés per a clients de Banca Privada. 
A més, des de l’Obra Social “la Caixa” s’ha desenvolupat una 
aplicació que permet fer una visita guiada per les exposicions 
dels centres CaixaForum. El 2011 es preveu que estigui 
disponible també per als centres CosmoCaixa. 

Així mateix, “la Caixa” i ServiCaixa (que gestiona el servei de 
venda d’entrades d’oci) han creat noves aplicacions que 
permeten l’accés dels usuaris a la compra de localitats a través 
d’iPad i de Windows Phone. 

Rapidesa i comoditat en el pagament: “Mobile 
shopping sitges 2010” 

Durant un període de 6 mesos s’ha desenvolupat a Sitges 
una experiència pilot de pagament mitjançant telèfons 
mòbils amb tecnologia NFC (Near Field Communication). 

“la Caixa”, Telefónica i Visa Europe han participat en 
aquest projecte, que també ha comptat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sitges i de Samsung, i 
en el qual han participat 1.500 usuaris i 500 comerços, 
clients de “la Caixa” i de Telefónica. 

En aquest projecte “la Caixa” ha actuat com a entitat 
emissora d’una targeta Visa que es col·loca en la SIM del 
mòbil dels usuaris. A més a més, ha dotat de terminals 
punt de venda (TPV) especials els comerços que hi han 
participat per a la lectura de la targeta Visa. 

Els clients, en efectuar les seves compres, havien 
d’acostar el telèfon al TPV, que llegia la targeta i, a més, 
sol·licitava la introducció del PIN per validar l’operació. 

Durant la prova pilot, els clients van incrementar un 30% 
les operacions. El 70% dels participants va atorgar una 
puntuació superior a 8 punts al pagament per mòbil i va 
valorar l’agilitat, la rapidesa i la seguretat del sistema. 

El projecte ha estat el primer que s’ha dut a terme en un 
escenari real a Europa amb aquest volum de participants 
i, a causa de la gran acceptació del pagament amb el 
mòbil, es preveu que podria implantar-se de forma 
massiva a Espanya en un període d’entre 3 i 5 anys. 

Més informació 
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Seguretat en la banca electrònica 

El servei gratuït CaixaProtect garanteix als clients de “la Caixa” 
la protecció total davant qualsevol operació fraudulenta (no 
feta per ells) en els entorns de: 

•  Línia Oberta; 

•  llibretes, en caixers automàtics; 

•  targetes. 

Així, el servei gratuït “CaixaProtect” envia avisos al número de 
mòbil donat pel client, on li notifica, a través de SMS, les 
operacions més rellevants fetes amb la targeta. Aquest servei 
comptava a finals de 2010 amb més de 6 milions de clients 
subscrits, i s’havien enviat més de 8 milions d’avisos. 

“CaixaProtect” té com a finalitat protegir el client davant de 
possibles operacions fraudulentes i, alhora, ofereix seguretat en 
la utilització dels canals electrònics en efectuar un seguiment 
continu de les operacions. Cada any s’actualitza amb les 
últimes tecnologies. 

De manera paral·lela, “la Caixa” també ofereix consells als 
clients en matèria de seguretat a través d’un espai destacat en 
el portal web de l’Entitat: 

 Accés al portal de Seguretat 

El 2010, una altra de les novetats més significatives en matèria 
de seguretat en l’operativa i facilitat d’accés ha estat la 
substitució de les targetes per unes altres adaptades als 
estàndards de seguretat europeus, i que incorporen el xip EMV. 

Amb el xip s’ofereix més seguretat als clients, tant per la 
dificultat de falsificació de les targetes com per la necessitat 
d’introduir el PIN en les compres. Aquest requeriment evita que 

la targeta s’utilitzi fraudulentament quan l’hem perdut o ens 
l’han robat. 

A més, resulta més còmoda quan es fa servir per pagar, tant 
per al comprador com per al comerç, perquè no cal firmar cap 
comprovant després de la compra ni que el comerç guardi 
còpia de l’operació. 

CaixaMòbil Store 

“la Caixa” disposa de la seva pròpia botiga online, la primera 
d’aplicacions de banca per al mòbil de tot el món, que permet 
als clients de l’Entitat descarregar més de 36 aplicacions 
gratuïtes per fer operacions com ara invertir en borsa o 
recarregar el saldo del telèfon mòbil. 

El 2010, e-la Caixa, l’empresa del Grup que gestiona els 
continguts per a mòbils, va dur a terme un procés de consulta 
als clients sobre les noves aplicacions per al CaixaMòbil Store. 
Com a resultat, s’han rebut més de 1.500 suggeriments, dels 
quals el 67% han estat catalogats com a vàlids. Alguns van ser 
implantats durant el 2010, i la resta ho faran el 2011. 

Serviticket 

La companyia, filial de “la Caixa”, dedicada a la venda 
d’entrades per internet (cine, teatre i altres successos d’oci), ha 
desenvolupat durant l’any 2010 diverses millores en els seus 
serveis. 

Ara el client pot imprimir a casa seva les entrades adquirides a 
través d’internet (h-ticketing) i evitar així desplaçaments 
innecessaris. També és possible fer servir el mòbil per comprar 
les entrades (m-ticketing) i triar el seient, i, en alguns casos, es 
pot optar per rebre l’entrada al mòbil mitjançant un codi de 
barres. D’aquesta manera, no cal la impressió. 
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Web 2.0 

Amb l’objectiu d’estar present als llocs on són els clients, 
l’Entitat aposta per la presència a internet, que evoluciona en 
paral·lel als avenços de la societat de la informació. 

Durant el 2010 s’han dut a terme diverses accions de difusió a 
les xarxes socials i en altres espais d’internet. Cal destacar-ne la 
incorporació de nous vídeos al canal Youtube, tant de l’Entitat 
com de l’Obra Social “la Caixa”, l’actualització de la informació 
del Grup “la Caixa” a Wikipedia o la incorporació de fotos 
actualitzades al banc d’imatges Flickr. 

Accedeix al canal “la Caixa” a Youtube 

D’altra banda, els clients més joves de l’Entitat poden rebre 
informació sobre les ofertes específiques per al col·lectiu a 
través de twitter. 

El 2010 “la Caixa” va crear Online Community CaixaEmpresa, 
la primera xarxa social de negocis que permet als clients de 
l’Entitat generar contactes comercials i de negoci entre ells, i 
que respon a la voluntat de “la Caixa” de donar suport als seus 
clients perquè puguin aprofitar les oportunitats de negoci que 
generen les xarxes socials. 

També Serviticket ha apostat per entrar a la comunitat digital 
2.0 i el 2010 ha creat pàgines corporatives a les principals 
xarxes socials: Facebook, twitter i Tuenti. 

La pàgina de Facebook li permet estar en contacte permanent 
amb els usuaris i respondre els seus dubtes i comentaris. 
Twitter, en canvi, és l’aposta de ServiCaixa per fer arribar les 
seves notícies i novetats a més persones. A finals del 2010 era 
l’única operadora de ticketing que hi era present, amb un total 
de 790 seguidors. 

Accès a Serviticket: 

A Facebook 

A twitter 

http://www.youtube.com/user/laCaixaTV
http://twitter.com/lkxa
http://www.facebook.com/ServiCaixa
http://twitter.com/servicaixa
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4.3. solucions davant un entorn econòmic complex 

Mantenir el suport al teixit productiu del país i donar 
solucions a les famílies forma part del compromís amb 
l’entorn de “la Caixa”, un dels valors corporatius i que, 
atesa la complexa situació econòmica, ha constituït una 
de les prioritats de l’entitat el 2010. 

Durant l’any, marcat pel context desfavorable, s’ha continuat 
oferint respostes als clients particulars amb dificultats 
financeres temporals i s’han posat a disposició d’autònoms i 
empreses diferents línies de finançament. 

evolució de la cartera de crèdits 

La cartera de crèdits sobre clients ha augmentat el 2010 en 
11.520  milions d’euros, fins als 189.546 (+6,5%), amb 
939.463 noves operacions en els darrers dotze mesos i 99.491 
milions d’euros de risc concedit, a causa del fort creixement de 
la inversió creditícia a través dels 83 centres d’empresa i de tota 
la xarxa d’oficines. 

189.546 

178.026 

176.000 
+0,9%+8,9% 

+6,5% 

08 09 10 

Clients particulars 

Per a l’Entitat, oferir un servei de qualitat suposa adaptar-se a 
les necessitats financeres dels clients en un entorn canviant, 
amb una àmplia oferta de productes i serveis. 

Davant un context advers com el de l’any 2010, han agafat una 
rellevància especial les mesures d’ajut i finançament que “la 
Caixa” posa a disposició dels clients perquè puguin superar les 
seves dificultats financeres circumstancials.  

Pla d’Ajudes a Particulars 

“la Caixa” ha mantingut el Pla d’Ajudes a Particulars, vigent  
des del 2009, introduint mesures addicionals, amb la finalitat 
d’adaptar-se a la realitat econòmica del moment i posant 
l’accent especialment en les persones en situació d’atur. 

L’objectiu del Pla és oferir ajudes a aquelles famílies que, amb 
un historial de bon comportament com a clients de “la Caixa”, 
hagin d’afrontar una reducció d’ingressos derivada d’una 
malaltia, situació d’atur o alguna altra circumstància de caràcter 
conjuntural que els impedeixi la liquidació puntual de les 
quotes hipotecàries. Amb aquesta finalitat, es consideren 
diferents possibilitats: l’ús de la carència o clàusula d’espera, el 
refinançament o la reestructuració de deute i la moratòria en el 
pagament de les quotes. 

Una  de  les  millores  del  Pla  d’Ajudes,  aprovada  el  2010  i  en 
procés  d’implementació,  permetrà  que  els  clients  beneficiaris 

d’algun  dels  eixos  del  Pla  i  que,  tenint  expectatives  de 
recuperació,  hagin  demostrat  certa  possibilitat  de  pagament, 
puguin  allargar  les  ajudes  al  pagament  de  les  quotes 
pendents.  

Contractes acollits al Pla d’Ajudes a Particulars 2010 

Carència/Clàusula d’espera 11.277 

Refinançament/Reestructuració del deute 9.022 

Moratòria en el pagament de les quotes 7.133 

tOtAl 27.432 
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línies ICO 

“la Caixa” ha renovat el 2010 el conveni amb l’Institut de 
Crèdit Oficial (ICO) per a la comercialització de la línia ICO-
Moratòria Hipotecària que facilita l’ajornament del pagament 
de les quotes als clients particulars en situació d’atur o viduïtat, 
o bé a autònoms que hagin patit una disminució important 
d’ingressos. 

Entre  el  2009  i  el  2010,  “la  Caixa”  ha  tramitat  un  total  de  2.325 
contractes  per  un  import  total  d’11.316  milers  d’euros.  També 
s’ha  mantingut  l’ICO-Plan  Avanza  2007-2010,  amb  l’objectiu  de 
facilitar  l’acostament  dels  ciutadans  a  les  tecnologies  de  la 
informació  i  de  la  comunicació.  A  través  d’aquesta  línia  s’han 
finançat,  durant  els  tres  últims  anys,  85.158  operacions. 

Autònoms i empreses 

“la Caixa” ha continuat oferint solucions flexibles i adaptades a 
les seves empreses clients per ajudar-les a afrontar aquest any 
caracteritzat per la conjuntura econòmica adversa. Per fer-ho 
ha comptat amb un equip d’especialistes multidisciplinari, que 
treballa per elaborar “solucions a mida” que permetin a les 
empreses cobrir les necessitats de negoci, tant d’inversió com 
de finançament o altres serveis i productes. Aquest equip, a 
més, exerceix una funció de suport comercial als directors tant 
dels centres d’empreses com de la resta de la xarxa d’oficines. 

Un servei a mida 

“la Caixa” ofereix als clients una sòlida proposta financera que 
es basa en un model d’atenció diferenciat i competitiu. 

D’una  banda,  compta  amb  un  servei  de  Banca  de  pimes  per 
donar  servei  a  les  empreses  clients  amb  una  facturació  inferior 

a  9  milions  d’euros.  L’any  2010  ha  estat  el  primer  any  de 
plena  activitat  d’aquest  servei,  amb  l’objectiu  de  reforçar  el 
compromís  de  l’Entitat  amb  les  petites  i  les  mitjanes 
empreses.  A  finals  del  2010,  l’equip  estava  format  per  820 
gestors  especialitzats  a  resoldre  les  necessitats  de  les  pimes. 
Aquest  mateix  equip  comptava  amb  el  suport  de  la  potència 
comercial  que  ofereix  la  xarxa  de  5.409  oficines  de  “la 
Caixa”. 

A 31 de desembre de 2010 el negoci de pimes gestionava 
190.000 clients, cosa que ha permès a “la Caixa” assolir una 
quota de penetració del 31%, segons FRS Inmark. 

Així mateix, per atendre de la forma més adequada les mitjanes 
i grans empreses, es va posar en marxa el 2008 un model de 
gestió diferenciat, descentralitzat i flexible, orientat al servei a 
aquest col·lectiu, amb professionals altament especialitzats. A 
finals de 2010, després de l’obertura de tres nous centres 
durant l’exercici, “la Caixa” tenia una xarxa pròpia de 83 
centres d’empreses. 

D’altra banda, existeix una divisió especialitzada per als grups 
d’empreses amb més de 200 milions d’euros de facturació, 
denominada Banca Corporativa. Aquest servei compta amb 
dues oficines operatives a Madrid i Barcelona, a més de les 
filials de companyies portugueses a través del Centre 
d’Empreses Mercat Internacional. El 2010, l’equip estava 
format per 125 professionals. 

Pel que fa als clients autònoms i microempreses, se’ls atén a 
través de la banca de particulars i compten amb una oferta de 
productes i serveis específica i un programa de fidelització 
propi. A finals del 2010 “la Caixa” tenia una quota de 
penetració del 21,7% en autònoms i del 24,2% en 
microempreses. 
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Finançament 

Una de les vies per donar suport als projectes viables i rendibles 
de les empreses espanyoles són les diferents línies de 
finançament que s’han posat a disposició de les empreses i els 
empresaris autònoms. 

“la Caixa”, a més de comptar amb un complet catàleg de 
productes i serveis, ha reforçat els acords de col·laboració amb 
organismes públics per oferir finançament amb condicions 
avantatjoses. En aquest sentit, l’Entitat ha participat activament 
el 2010 de les diferents línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) 
per potenciar l’accés al crèdit per a les empreses, entre les quals 
han destacat les d’Inversió i Liquiditat. 

Així, “la Caixa” ha concedit crèdits per valor de 1.000 milions 
d’euros en les línies d’Inversió i de 579 milions d’euros en la 
línia de Liquiditat, uns imports corresponents a més de 40.000 
préstecs a empreses i autònoms. Aquestes operacions han 
suposat una millora en el rànquing d’entitats que anualment 
confecciona l’ICO basant-se en els volums de concessió de les 
seves línies de finançament, i li ha permès pujar del cinquè al 
tercer lloc. 

Així mateix, amb l’objectiu d’atendre les necessitats financeres 
dels promotors immobiliaris, “la Caixa” s’ha adherit al 
programa ICO-Habitatge, per impulsar la reconversió del parc 
d’habitatges pendents de venda en habitatges de lloguer amb 
opció de compra. 

D’altra  banda,  “la  Caixa”  ha  firmat  convenis  de  col·laboració 
amb  altres  institucions  públiques  per  afavorir  el  finançament 
de  les  empreses.  Entre  aquests,  destaquen  la  línia  de 
finançament  a  pimes  a  través  d’un  préstec  de  300  milions 
d’euros  que  li  ha  concedit  el  Banc  Europeu  d’Inversions  (BEI). 
Aquest  préstec  fomentarà  el  desenvolupament  empresarial  i 
social  de  les  petites  i  mitjanes  empreses  des  d’una  perspectiva
sostenible.  Un  altre  dels  acords  rellevants  és  el  firmat  amb  la 
Cambra  de  Comerç  de  Barcelona,  pel  qual  “la  Caixa”  posa  a 
disposició  de  les  empreses  membres  de  l’organisme  una  línia 
de  fins  a  2.000  milions  d’euros  per  impulsar  la  seva 
competitivitat. 

 

Contractes 
Import
(milions d’euros) 

ICO-Liquiditat 
Pimes 

12.937 579

ICO-Inversió 17.896 1.000 

Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 2010 58 



Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 
4. Amb les persones i els seus projectes: líders en qualitat 

4.3. solucions davant un entorn econòmic complex 

421 43 

suport a l’expansió internacional de les empreses 

“la Caixa” continua treballant per oferir un servei global als 
seus clients i, per dur-ho a terme, aposta a través de la seva 
àrea de Banca Internacional per acompanyar en les seves 
activitats a l’exterior aquelles empreses amb interessos i 
relacions comercials fora d’Espanya. 

El suport als clients internacionals es canalitza a través de 
diverses vies, en funció del tipus d’implantació que “la Caixa” 
té a cada país: 

Sucursals Operatives 

L’Entitat comptava l’any 2010 amb oficines operatives i 
consolidades a Varsòvia (Polònia), Bucarest (Romania) i 
Casablanca (el Marroc). 

Oficines de Representació 

Aquestes oficines, que no poden efectuar operativa bancària,  
són un punt de suport per a les accions comercials que la xarxa 
d’oficines de l’Entitat efectua amb les empreses amb activitat a 
països estrangers. A finals de 2010 hi havia oficines de 
representació a la Xina (Beijing i Xangai), Turquia (Istanbul), 
Emirats Àrabs (Dubai) i l’Índia (Nova Delhi). A més, es trobaven 
en procés d’obertura noves oficines a Algèria, Singapur i 
Egipte. 

Spanish Desk 

Situats a Frankfurt, Londres, París, Stuttgart i Milà, aquests 
centres donen servei a les empr eses corporatives espanyoles, les 
multinacionals amb presència a Espanya i a pimes originàries 
d’aquests països que operen també a Espanya. 

BANCA INteRNACIONAl 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

sucursals 
Internacionals 
• Marroc 
• Polònia 
• Romania 

spanish desk 
• Alemanya 
• França 
• Itàlia 
• Regne Unit 

Participacions Bancàries 
• Europa Central i de l’Est 
• Hong Kong / Xina 
• Mèxic 
• Portugal 

Oficines de 
Representació 
• Xina 
• Emirats Àrabs 
• Índia 
• Turquia 

aliances Estratègiques bancàries 

“ la Caixa”, a través de Criteria Caixa Corp, ostenta una 
participació en bancs que són líders als seus respectius mercats: 
Banco BPI (Portugal), Grupo Financiero Inbursa (Mèxic), Grup 
Erste Bank (Àustria i Europa de l’Est), i Bank of East Asia (Hong 
Kong i la Xina). 

A través dels diferents acords de col·laboració amb aquestes 
entitats, “la Caixa” s’assegura que els seus clients siguin atesos 
als països base dels seus socis a través d’unes institucions líders 
i amb extenses xarxes d’oficines: 

•  Erste: 3.200 sucursals a vuit països europeus 

•  BPI: 700 sucursals a Portugal 

•  BEA: 260 sucursals a Hong Kong, la Xina i els principals 
centres financers de l’Àsia 

•  Inbursa: 280 sucursals a Mèxic 

A més, el 2010 ha creat el producte “Solucions Internacionals 
per a Empreses”. També s’han establert acords preferents de 
corresponsalia i s’han dut a terme múltiples iniciatives de 
col·laboració en un gran ventall d’àrees, que comprenen, entre 
altres, els Finançaments Estructurats, els Recursos Humans o els 
Sistemes Informàtics. 

D’altra banda, cal destacar que “la Caixa” té establerts acords 
bilaterals amb més de 2.500 bancs internacionals, que li 
permeten canalitzar el negoci de comerç exterior dels seus 
clients. 
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5. Contribució activa al progrés de la societat 
5.1. MicroBank 

MicroBank, el banc social de “la Caixa”, continua 
treballant per afavorir la inclusió financera i la cohesió 
social a través de la concessió de microcrèdits, amb 
l’objectiu de fomentar l’activitat productiva, la creació 
d’autoocupació i el desenvolupament personal i familiar. 

L’activitat de MicroBank s’adreça a emprenedors, 
microempreses i persones amb rendes limitades o amb 
dificultats per accedir al sistema creditici tradicional, i ho fa a 
través de les més de 5.400 oficines de “la Caixa”. 

Des de principis del 2010, a més, les microempreses 
constituïdes sota forma jurídica de societat també es poden 
finançar amb microcrèdits, una mesura que facilita l’accés al 
finançament a una modalitat empresarial que, el 2010, 
representava el 92% de les empreses d’Europa. 

Així mateix, durant aquest any s’han actualitzat els imports de 
finançament per a alguns destins, com els mitjans de transport 
per a famílies amb rendes reduïdes, amb l’objectiu d’adequar-
los a les necessitats de les famílies a qui el Banc Social de “la 
Caixa” dóna suport. 

MicroBank ha posat en marxa l’acord de col·laboració firmat 
amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI) a l’empara del programa 
CIP (Competitiveness & Innovation Framework Programme) de 

la Comissió Europea, per fer-li costat en la concessió de 143 
milions d’euros en microcrèdits durant els anys 2010 i 2011, els 
quals tenen l’objectiu d’ajudar a crear i consolidar 15.000 
microempreses. 

També ha disposat íntegrament el préstec subscrit per import 
de 50 milions d’euros amb el Banc de Desenvolupament del 
Consell d’Europa (CEB), mitjançant el qual s’han finançat 
microcrèdits per valor de 100 milions d’euros per ajudar 
MicroBank a potenciar la seva tasca a favor de la inclusió 
financera. 

Durant el 2010, MicroBank ha formalitzat 36.845 operacions 
per valor de 212 milions d’euros, el 20% més que l’any 
anterior, i ha finalitzat l’any amb un creixement del 37% en la 
seva cartera d’inversions. 

INVeRsIó de MICROBANk 
(en milions d’euros) 

NOMBRe de MICROCRÈdIts CONCedIts 
(en milions d’euros) 

Microbank aspira a convertir-se en un referent 
europeu en banca social, amb un model de banca
especialitzada, que sigui sostenible i que li permeti
finançar les necessitats derivades del creixement de la
seva activitat. 
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MicroBank lidera el sector dels microcrèdits a Europa amb 
una inversió de més de 420 milions d’euros en tres anys. 

Ha finançat, des de la seva creació el 2007 i fins a finals 
del 2010, un total de 93.879 projectes d’emprenedors i 
famílies. 

NACIONAlItAts dels ClIeNts 

8% 

11% 

23% 58% 

Espanya Altres països europeus 
Amèrica del Sud Àsia i Àfrica 

els microcrèdits: una eina per afavorir la inclusió 
laboral 

Els microcrèdits es reafirmen com un instrument financer capaç 
de contribuir a la creació i consolidació d’ocupació, una de les 
necessitats prioritàries en un context econòmic i financer 
desfavorable. 

Segons l’Informe sobre l’impacte dels microcrèdits, el primer 
que analitza les repercussions socials dels microcrèdits de 
MicroBank, elaborat per Esade i publicat el març del 2010, les 
microempreses que s’han finançat amb un microcrèdit ocupen 
de mitjana 1,57 empleats (un 60% d’aquestes microempreses 
correspon a projectes d’autoocupació). Segons el mateix estudi, 
el 63% d’aquests préstecs ha servit per posar en marxa nous 
negocis. 

El 84% dels negocis finançats a través d’un microcrèdit 
financer seguien actius en el moment de la publicació de 
l’Informe. De les empreses que havien aturat la seva activitat, el 
57% ho havia fet dintre dels dos primers anys de vida. 

Des de l’inici de l’activitat de MicroBank, i fins a finals de 2010, 
s’estima que el banc ha contribuït a la creació o manteniment 
de més de 30.000 llocs de treball a través dels microcrèdits 
concedits. 
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MicroBank, amb les entitats socials 

MicroBank continua ampliant la seva oferta de productes i 
serveis per donar una resposta especialitzada a aquells 
projectes que, per la seva banda, comportin un impacte social 
positiu. En aquest sentit, el banc social ha desenvolupat el 
2010 una oferta de productes i serveis financers destinat a 
Organitzacions No Lucratives (ONL), amb la finalitat de 
facilitar-ne l’accés al finançament i posar a la seva disposició 
serveis especialitzats que els permetin dur a terme la seva 
activitat de forma més àgil. Aquests productes i serveis estaran 
disponibles durant tot l’any 2011. 

sumant esforços per afavorir la inclusió financera 

Des de la seva creació, MicroBank ha firmat convenis de 
col·laboració amb diferents institucions per facilitar l’accés als 
seus serveis i productes als col·lectius en risc d’exclusió 
financera. 

El 2010, MicroBank ha renovat els convenis de col·laboració 
amb l’Institut de la Joventut (INJUVE) i amb la Secretaria d’Estat 
d’Igualtat, per continuar amb les actuacions de promoció i 
suport als col·lectius de dones i joves emprenedors i empresaris. 

Des que es va iniciar la col·laboració amb l’aleshores Ministeri 
d’Igualtat, el 2004, a través de l’Institut de la Dona, MicroBank 
ha finançat 982 projectes per un valor proper als 12,5 milions 
d’euros. L’import mitjà finançat ha estat de 12.585 euros. En 
general, el 44% dels microcrèdits de MicroBank es concedeix a 
dones. 

D’altra banda, també el 2010, MicroBank ha subscrit un 
conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a 
la concessió de microcrèdits a estudiants i titulats amb projectes 
professionals i d’empresa com a via per afavorir l’autoocupació. 
Ja des del començament de la seva activitat, el 2007, 
MicroBank ha apostat per treballar directament amb les 
universitats per fomentar l’activitat emprenedora i la creació 
d’empreses en l’entorn universitari. En l’actualitat, l’entitat té 
acords de col·laboració amb 21 universitats i escoles de negoci 
de tot Espanya, com les universitats de Còrdova o Santiago de 
Compostel·la, o amb entitats relacionades amb el món 
universitari, com la Fundació Universitat-Empresa (FUE). 
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Mont de Pietat 

Una altra de les vies per facilitar la inclusió financera és la que 
porta a terme el Mont de Pietat. La seva fórmula creditícia 
permet atendre les necessitats temporals de liquiditat dels 
clients particulars a través de préstecs basats en joies cedides en 
custòdia. 

Els préstecs es concedeixen per un període d’un any, però 
poden ser renovats un any més en cas que el prestatari no 
pugui tornar el capital, evitant d’aquesta manera la subhasta 
de les penyores. 

L’agilitat del procediment contribueix a mantenir la seva 
vigència després de més de tres-cents anys en funcionament. 
Durant l’any 2010 es van constituir 8.342 préstecs, amb un 
increment del nombre de concessions del 4,2% i del capital del 
22% respecte al 2009. A finals de l’any, el saldo de la cartera 
de préstecs era de 15,5 milions d’euros, corresponents a 
15.250 préstecs. 

Des de mitjans del 2010, MicroBank ha assumit la gestió i 
gerència del Mont de Pietat de “la Caixa”, com a conseqüència 
de la voluntat estratègica d’incrementar l’impacte social de 
l’activitat del Mont de Pietat i potenciar-ne el creixement. 

2008 2009 2010 

Import mitjà de 
concessió per préstec 
(euros) 

1.706 1676 1.859 

vida mitjana (dies) 675 713 720 

Import total de 
préstecs concedits 
durant l’any 

12.577 13.399 15.505 

Com a novetat cal destacar que el 2010 el Mont de Pietat ha 
situat en 300 euros el capital mínim del préstec amb 
empenyorament, que abans era de 900 euros. Aquesta rebaixa 
contribueix, en un entorn econòmic desfavorable, a 
incrementar les alternatives de finançament assequible per a 
persones amb dificultats d’accés al crèdit. 
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5.2. suport als emprenedors 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de

Principi 9 
tecnologies respectuoses amb el medi 
ambient. 

“la Caixa”, a través de l’àrea d’emprenedors, desenvolupa 
un conjunt d’accions de suport, finançament i 
acompanyament de noves iniciatives empresarials amb 
elevat potencial de creixement a espanya. 

A més de comptar amb una àmplia oferta de productes i 
serveis per a empreses, “la Caixa” canalitza el seu suport 
a la innovació a través de MicroBank, de Caixa Capital 
Risc, la seva gestora de capital risc, i de la iniciativa 
emprenedorxxI. 

Caixa Capital Risc: amb els sectors innovadors 

Caixa Capital Risc compta amb tres societats de capital risc 
(Caixa Capital Semilla, Caixa Capital Micro i Caixa Capital Pyme 
Innovación), que canalitzen la inversió de “la Caixa” en 
companyies innovadores i amb potencial de creixement, tant de 
creació nova o recent com en aquelles que hagin superat amb 
èxits la seva fase inicial. 

Respecte a l’evolució de la cartera d’actiu, durant el 2010, i a 
causa del context econòmic desfavorable, s’han prioritzat les 
inversions que ja estaven en cartera amb l’objectiu de contribuir 
a garantir-ne la viabilitat i la supervivència. Això no obstant, 
s’han materialitzat 8 noves inversions, que han suposat 7,5 
milions d’euros d’inversió compromesa, que s’anirà 
desemborsant en funció d’unes fites marcades. Totes són 
empreses de base tecnològica especialitzades en tecnologies de 
la informació i ciències de la vida. 

El 2010, “la Caixa” ha creat Caixa Capital Micro, vehicle 
de microcapital risc gestionat per Caixa Capital Risc, amb 
l’objectiu de reforçar la seva línia de suport a 
emprenedors en les seves primeres etapes. 

Caixa Capital Micro aposta per microempreses de recent 
creació amb seu a Espanya, que presentin un pla de 
creixement en qualsevol sector d’activitat i potencia la 
coinversió amb altres agents públics i privats. 
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Iniciativa emprenedorxxI 

Mitjançant el programa EmprenedorXXI, que inclou iniciatives 
com el premi EmprenedorXXI, “la Caixa” té com a objectiu 
promoure una cultura empresarial procliu als emprenedors i a la 
innovació com a motors del desenvolupament econòmic del 
país.  

En la seva quarta edició, el premi EmprenedorXXI s’ha 
consolidat com a promotor i impulsor de l’esperit emprenedor i 
de la creació d’empreses, amb un increment superior al 24% 
en el nombre de candidatures, que han passat de 300 a 372. 
Per sectors, els de les tecnologies de la informació i les 
telecomunicacions han estat els que més candidatures han 
presentat, seguits pels sectors de les ciències de la vida o el 
medi ambient. 

La presència del premi EmprenedorXXI a les 17 Comunitats 
Autònomes d’Espanya i els bons resultats registrats després 
de quatre edicions han estat possibles gràcies a la 
col·laboració de més de 35 entitats locals i regionals, 
públiques i privades, vinculades a l’emprenedoria i la 
creació d’empreses. 

Guanyadora: IkerChem (Pais Basc) 

Primera finalista: Kanteron Systems (Comunitat 

Valenciana)
�

segona finalista: Bubok (Madrid) 

Programes especialitzats 

Un dels reptes principals de l’Entitat és fomentar la creació 
d’empreses innovadores i amb visió de futur que facin arribar la 
recerca desenvolupada a les universitats i centres de recerca al 
mercat. Amb aquesta finalitat, “la Caixa”, conjuntament amb 
les principals entitats públiques i privades, impulsa programes 
de creació d’empreses a sectors específics, per ajudar els 
investigadors i tècnics a constituir amb èxit el seu projecte 
empresarial. 

Aquests programes estan dirigits a titulats universitaris, 
investigadors, professors, doctorands i emprenedors que 
tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i que es 
proposin començar una activitat empresarial pròpia, bé com a 
spin-off de la seva institució o de forma independent. 

El 2010, estaven en marxa els programes per a les ciències de la 
vida i la sostenibilitat. El primer de tots, el Programa 
BioemprenedorxxI facilita la creació i consolidació 
d’empreses innovadores de qualitat i amb sentit de futur en 
l’àmbit de les ciències de la vida, prenent en consideració la 
biotecnologia, la biomedicina i el sector agroalimentari. Es 
tracta d’una iniciativa de “la Caixa”, Biocat, Barcelona Activa, 
Genoma España i la Cambra de Comerç de Barcelona. 

En la seva tercera edició, del 2010, el programa ha comptat 
amb 18 participants, tres més que en la edició anterior. El 
projecte guanyador va ser l’empresa VCN Biosciences, que 
desenvolupa nous fàrmacs biotecnològics d’elevada potència i 
selectivitat per fer front al càncer.  

En aquesta mateixa línia, i per impulsar la creació d’empreses 
en el sector de les tecnologies netes, es va crear el 2010 el 
Programa ecoemprenedorxxI, centrat en l’àmbit de les   
energies renovables, l’eficiència energètica, la mobilitat 
sostenible, la gestió del cicle de l’aigua i la gestió energètica 
dels residus. 

La iniciativa, que en la seva primera convocatòria ha comptat   
amb 14 participants, està promoguda per “la Caixa”, Gamesa, 
Barcelona Activa, el Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. 

El premi per a tots aquests projectes escollits en el marc de la 
Iniciativa EmprenedorXXI consta d’un conjunt d’accions 
formatives, d’internacionalització i d’incubació que es 
consideren útils per a la posada en marxa d’un projecte 
empresarial. 

Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 2010 66 



Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 
5. Contribució activa al progrés de la societat 

5.2. suport als emprenedors 

41 32 

 
 

El guanyador, a més, rep una dotació econòmica de 20.000 
euros i l’oportunitat de participar en el curs d’acceleració 
empresarial Ignite, de la Universitat de Cambridge. Així mateix, 
pot participar en un punt tecnològic d’innovació, que implica la 
visita a un dels principals pols d’innovació del món per establir-
hi contactes i tancar negociacions. El premi inclou també sis 
mesos d’estada gratuïta a la Incubadora d’Empreses de 
Barcelona Activa. D’altra banda, els dos finalistes són també 
guardonats amb 10.000 i 5.000 euros, respectivament, a més 
de facilitar-los l’accés a activitats formatives i de participació en 
congressos de referència del sector. 

En el marc de l’impuls que “la Caixa” vol donar al finançament 
de sectors innovadors, està previst, durant el tercer trimestre de 
2011, el llançament del Programa emprenedorxxI.net, 
especialitzat en tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i Internet. 

Segueix el programa EmprenedorXXI a través del: 
 Facebook 
 twitter 

emprenedors rurals 

“la  Caixa”  dóna  suport  a  les  iniciatives  empresarials  que  impulsin 
el  creixement  de  les  zones  rurals  amb  diverses  solucions  per  a 
aquells  emprenedors  rurals  que  vulguin  iniciar  una  nova  activitat 
productiva,  incloent-hi  ramaders  o  agricultors  que  projectin 
diversificar  la  seva  activitat  amb  d’altres  no  estrictament  agràries. 

L’Entitat manté un ventall ampli de solucions per als projectes 
de negoci, tant per als que estan en una fase inicial com per als 
negocis ja establerts. Entre els mecanismes de finançament a 
disposició dels clients destaquen els microcrèdits, gestionats a 

través de MicroBank o els fons públics, com les línies ICO o les 
línies de finançament lligades als Plans de Desenvolupament 
Rural. A més, ofereix solucions per cobrir la tresoreria de la seva 
activitat diària o per afrontar noves inversions per a negocis o 
empreses en marxa. 

El 2010, “la Caixa” ha posat en marxa un nou butlletí gratuït 
d’informació especialitzada en economia agrària i 
desenvolupament rural. El servei, anomenat AgroCaixa, és d’ús 
gratuït per als clients del sector agrari i està disponible en un 
doble format: butlletí bimestral imprès (disponible a les 469 
oficines rurals de “la Caixa”) i electrònic (a internet). 
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5.3. Aposta per la sostenibilitat social i ambiental 

La Inversió Socialment Responsable (ISR): 

MicroBank Fons Ètic. 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix:
�

Les empreses han de donar suport i
�
Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

Principi 2 
Les empreses han d’assegurar-se que no són 
còmplices d’abusos dels drets humans. 

La Inversió Socialment Responsable (ISR) permet unir 
sostenibilitat i rendibilitat mitjançant la integració de criteris de 
responsabilitat social i ambiental i de govern corporatiu en la 
preselecció de la cartera d’inversió. Els darrers anys, aquesta 
modalitat inversora ha experimentat un gran auge a Europa, 
amb un nombre creixent de particulars i de col·lectius que 
aposten per aquesta mena de fons. 

“la Caixa” considera que la ISR és una eina fonamental per 
impulsar el desenvolupament sostenible i treballa per 
incrementar-ne la presència al mercat espanyol. 

MicroBank Fons Ètic és un nou fons d’inversió ètic i solidari, 
creat el 2010 arran de la fusió dels dos fons socialment 
responsables de “la Caixa”, el FonCaixa Cooperació Socialment 
Responsable Europa i el FonCaixa Privada Fons Actiu Ètic. 

MicroBank Fons Ètic 

Patrimoni: 4 milions d’euros 

Partícips: 957 

El fons incorpora, a més de les exigències financeres 
tradicionals i necessàries, criteris ètics, socials i ambientals en la 
selecció dels actius que en componen la cartera. És per això 
que compta amb una Comissió Ètica formada per experts 
independents que, gratuïtament, avalua i determina quins 
valors compleixen aquests criteris. Després, un Comitè de 
Distribució d’Actius, Renda Fixa i Variable d’InverCaixa, la 
gestora de fons de “la Caixa”, en selecciona els que tenen 
unes perspectives més bones, respectant sempre la vocació 
inversora del fons. 

La Comissió Ètica estableix uns criteris d’exclusió (negative 
screening) i uns valoratius (positive screening) en la seva anàlisi 
dels valors ètics i de Responsabilitat Social de les companyies. 

Per fer-ho, compta amb la col·laboració de l’agència EIRIS 
(Ethical Investment Research Service), que avalua el compromís 

i l’actuació de les empreses en relació amb el bon govern 
corporatiu, el medi ambient, els drets humans i el compromís 
amb els grups d’interès. 

A més, s’exclouen de l’univers de valors aptes per a la inversió 
aquelles empreses l’actuació de les quals vulnera els drets 
humans fonamentals i, en especial, els de la infància, així com 
aquelles que exploten centrals nuclears o que fabriquen, venen 
i/o distribueixen tabac. També s’exclouen las companyies que 
vulneren el Codi Farmacèutic i/o el Codi Internacional de 
Comercialització de Succedanis de Llet Materna en el Tercer 
Món. 

Tampoc s’inclouen com a inversions potencials aquelles 
companyies que fabriquen o distribueixen armament. Respecte 
a això, “la Caixa” ha aprovat el 2010 una nova normativa 
interna relativa al finançament i el sector armamentístic. 

El sector armamentístic 

“la Caixa”, d’acord amb el seu Codi de Valors Ètics i de 
Principis d’Actuació, no participarà en operacions de 
finançament o exportació de material bèl·lic d’ús militar. 
Així mateix, l’Entitat exclou qualsevol mena de relació 
comercial amb empreses relacionades amb la producció o 
comercialització de mines antipersona i/o bombes de 
fragmentació. 
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   Més informació: accediu a MicroBank Fons Ètic 

MicroBank Fons Ètic té també una vessant solidària, a través de  
l’aportació per part de l’entitat gestora InverCaixa d’un 25% de 
la comissió de gestió a diverses ONG o entitats sense ànim de 
lucre, d’acord amb les designacions fetes pels partícips del fons. 

Addicionalment, la Fundació “la Caixa” aporta, de forma 
anual, un import equivalent al cedit per InverCaixa a les entitats 
beneficiàries, a un projecte de cooperació escollit per una 
Comissió de Suport de caràcter solidari, formada per membr es 
de l’Obra Social “la Caixa”, d’InverCaixa, i de la Comissió Ètica, 
que s’encarrega de la selecció. 

El 2010, l’import cedit als projectes ha ascendit a més de 
25.000 euros. D’aquests, 13.089,22 euros han provingut de 
l’extint FonCaixa Cooperació Socialment Responsable, absorbit 
pel FonCaixa Privada Fons Actiu Ètic el novembre del 2010. 
Aquest darrer, origen del MicroBank Fons Ètic, ha cedit un 
import de 120.674,91 euros. 

El fons de pensions dels empleats de “la Caixa” 

El Fons de Pensions dels Empleats de “la Caixa”, adherit als 
Principis d’Inversió Responsable (PRI) de les Nacions Unides des 
del 2008, ha invertit el 2010, 80.176 milers d’euros en fons 
socialment responsables, la qual cosa representa un 3,28% del 
total invertit i un 8,05% del total de la renda variable. 

D’altra banda, cal assenyalar que, des de l’any 2009, VidaCaixa, 
la companyia dedicada a la comercialització d’assegurances de 
vida i a la gestió de plans de pensions del Grup SegurCaixa –el 
Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat a Criteria CaixaCorp– 
és també signatària dels PRI. VidaCaixa és la primera entitat 
espanyola asseguradora i gestora de pensions adherida a 
aquests principis i ha manifestat el seu compromís que totes les 
seves inversions –tant d’assegurances d’estalvi com dels plans 
de pensions individuals i col·lectius gestionats– els adoptin com 
a guia. 

Més informació sobr e els PRI (en castellà) 

Aposta per la sostenibilitat social i ambiental 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix:
�

Les empreses han d’emprendre iniciatives que
�
Principi 8 promoguin una responsabilitat mediambiental 

més gran. 

Principi 9 
Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 

El compromís de “la Caixa” amb el respecte al medi ambient 
abasta tots els projectes, serveis i productes, així com els 
programes de la seva Obra Social, i compta amb la participació 
i implicació d’empleats, filials i empreses col·laboradores. 

L’Entitat treballa per minimitzar el seu impacte directe i 
indirecte a l’entorn i per integrar criteris socials i ambientals en 
l’exercici de la seva activitat. Amb aquest objectiu, “la Caixa” 
participa en el Programa de Medi Ambient de les Nacions 
Unides (UNEPFI) i és firmant des de l’any 2007 dels Principis de 
l’Equador. A més, i com a part d’aquest compromís, fomenta la 
sostenibilitat entre els seus clients i la societat en general. 

http://portal.lacaixa.es/apl/fondos/infolegal.index_ca.html?JSESSIONID=0001GrjcoLbcrEOrhs2keuqPz9k:138i3http&FON_idFondo=474
http://www.unpri.org/principles/spanish.php
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sAM sustainable Climate 

“la Caixa” comercialitza el fons SAM Sustainable Climate, que 
aposta per les energies renovables i se centra en la lluita contra 
el canvi climàtic, una orientació que s’alinea amb el compromís 
sostenible de l’Entitat. 

La inclusió d’aquest nou fons respon també a la voluntat de 
donar resposta a la creixent demanda per part dels clients 
d’una oferta més àmplia de fons d’inversió que uneixin 
rendibilitat amb la Responsabilitat Corporativa i la sostenibilitat 
ambiental. 

El SAM Sustainable Climate es va començar a comercialitzar el 
maig del 2010. Es tracta d’un fons d’inversió socialment 
responsable, de renda variable, que inverteix en empreses de 
tot el món que ofereixen tecnologies, productes o serveis que 
redueixen, alenteixen o contribueixen a alleujar les 
conseqüències del canvi climàtic. La gestora del fons és 
Sustainable Asset Management (SAM), una entitat 
especialitzada en sostenibilitat i que s’encarrega de l’elaboració 
dels índexs Dow Jones Sustainability, de referència a la indústria 
i a l’àmbit de la sostenibilitat. 

D’altra banda, el BGF New Energy és un fons de renda variable, 
gestionat per BlackRock, que inverteix almenys el 70% de la 
seva cartera en empreses relacionades amb el món de les 
energies alternatives i les renovables. Es comercialitza per part 
de “la Caixa” des de l’agost del 2008. 

Finançament sostenible 

“la Caixa” considera les implicacions socials i ambientals en la 
seva política de finançament des d’una doble vessant: en 
relació amb els criteris per a l’avaluació de riscos dels projectes 
finançables i allò relatiu als tipus de projectes que finança. 

En el 2010, com a part del compromís amb l’entorn, 
l’Entitat ha treballat per avançar en el procés d’avaluació 
social i ambiental de les sol·licituds de finançament. Així, 
basant-se en els Principis de l’Equador i en els estàndards 
d’actuació de la CFI, s’ha desenvolupat un nou 
procediment per avaluar els riscos socials i ambientals en 
aquelles operacions sindicades amb un import superior 
als 7 milions d’euros. Aquest procediment es posarà en 
marxa a partir del gener del 2011. 
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 PROJeCt FINANCe/ORIGeN GeOGRàFIC 

 

aplicació de criteris socials i ambientals en el finançament 
d’operacions 

Com a firmant dels Principis de l’Equador, “la Caixa” té assumit 
un compromís integral amb el finançament responsable. És per 
això que l’aprovació dels projectes de finançament amb una 
inversió global superior als 10 milions de dòlars requereix una 
avaluació prèvia positiva que incorpori factors socials i 
mediambientals en l’anàlisi d’acord amb els estàndards 
establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI). 

El 2010, “la Caixa” ha finançat 55 projectes amb una inversió 
total de 9.980 milions d’euros. 33 dels projectes finançats han 
estat classificats com de tipus C per tenir un mínim o nul 
impacte ambiental o social, i 22 han obtingut la qualificació B 
en ser d’impacte mitjà. 

PROJeCt FINANCe 

PROJeCt FINANCe/seCtOR 

PROJeCt FINANCe 2010 
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 Més informació 
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Subjectes als Volum total de les operacions 
Principis de l’Equador (en milions d’euros) 

18
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0 

tipus B tipus C 

Energia Negoci d’infraestructures 

Real State 

 

5.005 
4.975 

3322 

tipus A tipus B tipus C 

Subjectes als Volum total de les operacions (en 
Principis de l’Equador milions d’euros) 

  

33
�

21
�

1 0 

tipus B tipus C 

Països OCDE- Països OCDE-
no alts ingressos alts ingressos 

http://portal.lacaixa.es/respcorp/mediambient_ca.html
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Finançament de projectes d’energies renovables i 
d’ecoeficiència 

“la Caixa” ha mantingut la seva aposta pels projectes 
respectuosos amb l’entorn i per aquells que permetin el 
desenvolupament de les energies renovables com una forma 
d’aconseguir més sostenibilitat ambiental a llarg termini. 

El 2010, l’Entitat ha participat en 20 operacions amb un import 
global de 2.458 milions d’euros, en solitari o bé amb altres 
entitats. L’entitat ha assegurat 326,86 milions d’euros i ha 
invertit 478,72 milions addicionals, cosa que ha suposat la 
generació de 1.320,9 kWh. 

D’altra banda, i en relació amb la línia de leasing de plantes 
fotovoltaiques, el 2010 s’han finançat 12 operacions, amb un 
volum de 9,83 milions d’euros. 

També  el  2010,  “la  Caixa”  ha  firmat  un  conveni  amb  el  Banc 
Europeu  d’Inversions  (BEI),  la  Diputació  de  Barcelona  i  Caixa 
Catalunya  per  al  finançament  d’instal·lacions  fotovoltaiques 
i  programes  d’eficiència  energètica  fins  a  l’any  2012. 

El finançament d’aquests projectes s’ajustarà als requeriments 
del Reial decret 1565/2010, promulgat el dia 23 de novembre 
del 2010, que regula i modifica determinats aspectes relatius a 
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial i 
fixa les noves condicions de retribució, que entraran en vigor en 
el segon trimestre del 2011. 

Amb l’estabilitat que aportarà al sector la nova normativa i la 
reducció prevista en el preu de les plaques fotovoltaiques l’any 
que ve, s’espera que els projectes tornin a ser econòmicament 
viables i que es reactivi la demanda d’aquestes operacions a 
mitjans del 2011. 

Durant el 2010, i en el marc del conveni amb el BEI, no hi ha 
hagut demanda de finançament de projectes de generació 
d’energia neta a causa dels repetits anuncis de canvis en la 
retribució de l’energia produïda i la seva possible aplicació amb 
caràcter retroactiu. Aquest fet ha frenat moltes de les iniciatives 
i molts dels projectes que havien estat plantejats. 

Finalment,  s’han  finançat  operacions  d’energies  fotovoltaiques, 
no  adscrites  al  conveni  BEI,  per  un  import  de  10,6  milions  d’euros. 

EnErgiEs rEnovablEs 

TiPUs D’EnErgiEs FinanÇaDEs 

 

3.347 3.172 
2.458 

33 21 20 

08 09 10 

Nombre Inversió total operacions 
d’operacions (milions €) 

 

  

3 projectes 
878.907 milers € 

4 projectes 13 projectes 
101.379 milers € 1.477.853 milers € 

Energia eòlica Energia termosolar 

Energia fotovoltaica 
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Política i gestió ambiental 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport a un 

Principi 7 enfocament de precaució davant dels reptes 

mediambientals. 

Principi 8 
Les empreses han d’emprendre iniciatives que 
promoguin una responsabilitat mediambiental 
més gran. 

Principi 9 
Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 

La política i la gestió ambientals de ”la Caixa” estan 
coordinades pel Comitè de Medi Ambient, que és l’òrgan 
responsable de vigilar i impulsar que totes les activitats de 
l’Entitat es facin de manera respectuosa amb l’entorn, i de 
fomentar la difusió i l’adopció d’aquest compromís entre els 
diferents grups d’interès. 

Els impactes ambientals directes significatius de “la Caixa” són 
el consum d’energia i de recursos naturals. En conseqüència, la 
gestió ambiental se centra en l’adopció de mesures 
específiques de foment de l’eficiència energètica i de 
minimització de la generació de residus, així com en l’impuls 
d’iniciatives de sensibilització dirigides a empleats i a filials, que 
també es fan extensives als clients. 

“la Caixa” està certificada per la norma ISO 14001 i el 
reglament europeu 1221/2009 EMAS, que revalida de forma 
anual. A més, les seves oficines ostenten el distintiu de Garantia 
de Qualitat Ambiental des del 2006, que ha estat renovat fins 
al 2012. 
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INdICAdORs de l’IMPACte AMBIeNtAl dIReCte “la Caixa”  Grup “la Caixa” 

energia (consum directe desglossat per fons primàries) (GJ) 2008  2009 2010  2008  2009 (1)  2010 

Energia elèctrica consumida 773.144 721.743 675.990,85 780.124 729.748 678.592 (3) 

Energia elèctrica consumida per empleat 30,27 28,93 26,57 30,03 28,48 26,36 (3) 

Gasoil (GJ) 

Gasoil consumit 5.503 10.113 3.799 5.503 10.113 3.799 

emissions directes de CO2 (tnCO )    2          

Emissions CO2 per consum de gasoil 407,77 (2) 748,36 281,51 407,77 (2) 748,36 281,51 

Emissions CO2 per consum elèctric 81.824,41 77.132,86  64.594,68  80.530,07 (2) 77.231,65 64.843,24 

total emissions directes de CO2 82.232,2 77.881,2 64.876,2 80.937,84 77.980,01 65.124,7 

emissions indirectes de CO2 (tn CO2 /km) 

Coeficients d’emissió per viatges (tn CO ) 2

Factor d’emissió de CO2 per vol (5) 0,00012 0,00012   0,00012 0,00012 

Trajecte curt (tn/CO ) 2     0,00018     0,00018 

Trajecte mitjà (tn /CO ) 2     0,000145     0,000145 

Trajecte llarg (tn/ CO ) 2     0,00011     0,00011 

Factor d’emissió de CO2 per passatger i km (tren) 0,00006 0,00006 0,000060 0,00006 0,00006 0,000060 

Factor d’emissió de CO2 per trajecte en cotxe 0,000019 0,000019 0,00012 0,000019 0,000019 0,00012 

        Dièsel petit (motor de 2.0 L o menys)     0,00012     0,00012 

total km recorreguts en viatges corporatius 19.464.826 19.204.220 17.892.906 21.600.334 22.200.929 21.097.881 

Viatges d’avió 15.920.170 16.128.170 14.516.337 17.491.283 18.187.943 17.510.221 (4) 

Trajecte curt   1.620.852 1.903.253 

Trajecte mitjà   8.546.328 10.321.168 

Trajecte llarg   4.349.157 5.275.803

 Viatges de tren 3.326.406 2.739.442 3.121.747 3.392.686 3.065.992 3.560.115 (4)

 Viatges en cotxe (de lloguer) 218.250 336.608 254.822 716.365 946.994 899.754 (4) 

            Diesel Petit (motor de 2.0 L o menys)     254.822     899.754 

emissions indirectes de CO2 2.474 2.551 2.228 2.778 2.954 2.741,78 

Emissions indirectes de CO2 per empleat 0,0977 0,0867 0,088 0,1066 0,0991 0,104 (4) 

Total emissions de CO2 (TnCO ) 2            

total emissions de CO2 (directes i indirectes) 84.771,2 78.935 67.104 83.716 80.934 67.867 

  

  

  

  

  

(1) “la Caixa”, Caixa Capital Risc, e-la 
Caixa, GDS Cusa, Silk, Sumasa i 
Servihabitat 

(2) El 2009, els factors d’emissió 
indicats per Red Eléctrica Española 
van ser substituïts pels d’UNESA, i a 
més, s’han tornat a calcular les 
dades de l’exercici 2008 per a poder 
fer una comparativa. 

(3) “la Caixa”, Caixa Capital Risc, 
Servihabitat, Silk i TradeCaixa 

(4) “la Caixa”, e-la Caixa, Caixa Capital 
Risc, MicroBank, PromoCaixa, 
GDS-Cusa, Servihabitat, ServiTicket, 
Silk, Sumasa,Habitatge Assequible i 
TradeCaixa 

(5) S’han actualitzat els coeficients i 
desagregat les dades. 
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“la Caixa” “la Caixa” i les seves filials 

Aigua 2009  2010  2009  2010 

Total aigua consumida (m3) 72.207 (2) 76.826 (3) 75.202 (1) 79.162 (1) 

Aigua consumida per empleat (l) 32,47 38,41 

Papel        

Paper consumit (Kg) 1.795.913 1.703.400 1.830.692 1.742.947 

Paper consumit per empleat (Kg) 72 67 71 67 

Paper reciclat sobre total consumit (%) 99,25 99,12 98,30 98,93 

Variació en el consum del paper (%) (5,20) (4,1) 

(1) Edifici dels Serveis Centrals de “la Caixa” 
(2) Edifici dels Serveis Centrals de “la Caixa”, Caixa Capital Risc, e-la Caixa, Silk, Sumasa i Servihabitat. 
(3) Edifici dels Serveis Centrals de “la Caixa”, Caixa Capital Risc, Silk I Servihabitat 
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“la Caixa” (1) “la Caixa” i les seves filials (2) 

Residus amb tractament normatiu especial recollits  2008  2009  2010 (1)  2008  2009  2010 

Cartutxos de tòner (unitats) 3.924 4.551 5.311 4.546 5.140 14.076 

Envasos de productes químics (kg) 351 564 260 351 564 260 

Fluorescents (kg) 996 751 462 998 754 464 

Paper i cartró (kg) 166.776 147.167 134.392 184.038 167.006 163.416 

Total piles (kg) 570 601 162 574 604 164 

Total plàstic (kg) 1.752 4.151 7.191 1.842 4.151 7.191 

(1) Edifici dels Serveis Centrals de “la Caixa” 
(2) Totes les filials excepte Serviticket 
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Iniciatives adoptades per a la reducció de l’impacte 
ambiental directe 

“la Caixa”, fidel al seu compromís amb l’entorn, treballa per 
reduir el consum d’energia i el nivell d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle associades. 

Amb aquest objectiu, el 2010, s’ha posat en marxa d’una 
campanya d’informació i sensibilització als empleats de la xarxa 
d’oficines sobre el seu consum elèctric durant l’any i la 
diferència respecte a l’exercici anterior. Les oficines que van 
incrementar el seu consum respecte a anys anteriors o amb un 
alt índex de kWh per empleat van ser contactades per tal que 
moderin el consum energètic. En total, s’han enviat 21.712 
comunicacions (una per oficina, cada trimestre) i s’han realitzat 
470 contactes telefònics. 

De forma paral·lela, i en relació amb l’estalvi energètic derivat 
del consum dels equips informàtics, aquests es van programar 
el 2009 perquè hivernin de manera automàtica durant el cap 
de setmana. Aquesta mesura ha representat un estalvi 
energètic del 20,45%, que es tradueix en més de 5 milions de 
kWh. El 2010, han estat 500 les oficines que s’han hivernat a la
nit dels dies laborables, cosa que ha significat una reducció de 
5,9 milions de kWh o un 22,15% d’estalvi energètic sobre el 
consum inicial. 

Les impressores làser també han estat programades per entrar 
en mode d’estalvi energètic després de 30 minuts d’inactivitat. 
La resta d’equips elèctrics, que han de ser apagats de forma 
manual, han estat etiquetats amb uns adhesius amb el text 
“Apagueu abans d’anar-vos-en”. El 2010, s’han etiquetat els 
4.710 equips que havien quedat pendents el 2009, fins a 
arribar a un total de 78.795 equips, tant en oficines com en els 
Serveis Centrals. 

 

També s’han posat en pràctica altres mesures d’estalvi en el 
Centre de Processament de Dades. Així, s’han equipat les sales 
amb sensors de presència i se n’ha optimitzat la refrigeració, 
amb un estalvi energètic del 14%, cosa que representa 2,3 
milions de kWh de consum elèctric. 

Una altra iniciativa destacable ha estat l’adopció de les 
temperatures de confort establertes al Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques d’Edificis (RITE) en funció de l’època de l’any (210-260), 
i l’enviament d’adhesius i circulars per assegurar-ne el 
compliment. Les oficines també reben avisos puntuals per revisar 
els rellotges programadors de clima quan es produeixen els 
canvis estacionals d’horaris. Aquesta campanya també ha arribat 
a altres filials i participades, així com a l’Obra Social, situades a 
les mateixes instal·lacions que els serveis centrals de “la Caixa”. 
En total, s’han senyalitzat 7.000 termòstats. 

A més, durant el 2010 s’ha ampliat la campanya d’interruptor 
únic, fins a arribar a la xifra d’unes 1.900 oficines en 
telegestió. Aquesta campanya continua amb les iniciatives 
iniciades el 2009 amb la finalitat d’evitar el consum elèctric 
fora de l’horari de treball i, al seu torn, telegestionar les 
oficines amb un consum superior a la mitjana. Gràcies a això 
s’han aconseguit estalvis mitjans del 7% d’energia per oficina. 
En aquelles zones d’il·luminació permanent, s’han instal·lat 
20.000 ecotubs, uns dispositius més eficients que fomenten 
l’estalvi energètic. 

Finalment, la filial Sumasa, dedicada especialment al 
manteniment i a les compres de material de les oficines i 
edificis de “la Caixa”, ha identificat 1.600 oficines en les quals 
la potència contractada era excessiva i ha demanat la reducció 
de kW contractats per contribuir a l’estalvi energètic. 
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En global, al llarg de l’any 2010 s’ha aconseguit reduir el 
consum elèctric en un 7,01%. La xifra no ha assolit l’objectiu 
de reducció proposat d’un 10%, molt ambiciós, però és 
significatiu l’esforç realitzat. Els resultats es consideren com a 
molt positius si es considera que la temperatura mitjana 
ponderada ha estat el 2010 un grau superior a la del 2009, a 
més de l’impacte d’una climatologia extrema en mesos com 
novembre. 

Transport i facturació electrònica 

“la Caixa” ha adoptat el 2010 diferents mesures encaminades 
a racionalitzar els costos econòmics i ambientals derivats del 
transport. Per aconseguir-ho, s’ha invertit en sistemes de 
comunicació i videoconferència, amb l’objectiu de reduir el 
nombre de viatges necessaris. Això ha suposat un descens de 
1.311.314 km recorreguts i un estalvi de 322,73 tones en les 
emissions de CO2. 

Així mateix, s’ha reduït la freqüència d’enviament de la valisa 
interna, que el 2010 ha passat de ser diària a enviar-se en dies 
alterns. D’aquesta manera ha disminuït el nombre de 
quilòmetres recorreguts, una reducció addicional a la xifra 
indicada anteriorment, que considera únicament els trajectes 
d’empleats. 

D’altra banda, considerant les dades de “la Caixa” i les seves 
filials, el 2010 s’han reduït tant el nombre de quilòmetres 
recorreguts pels empleats com les emissions de CO2 derivades 
dels viatges corporatius, que han disminuït en 212,2 tones. 
D’altra banda, aquestes xifres resulten de l’aplicació de nous 
coeficients que consideren els viatges d’avió d’acord amb la 
distància recorreguda, i que són superiors als d’anys anteriors. 

Consum de paper 

Durant el 2010 s’ha realitzat una prova pilot de retirada de les 
papereres i d’ampliació dels contenidors per a la recollida 
selectiva de residus. Aquesta iniciativa pretén millorar el 
reciclatge del paper, a més d’aconseguir una reducció del seu 
consum. Està previst que s’ampliï a noves àrees el 2011. 

A la xarxa d’oficines, i dins el marc de definició de “l’Oficina del 
Futur”, “la Caixa” ha treballat en la integració de les noves 
tecnologies informàtiques per al dia a dia. Per això, s’ha reduït 
el paper en les gestions administratives, integrant el fax en el 
gestor de correu electrònic i fomentant la compartició de 
documents en línia quan sigui possible. 

En aquest sentit, s’ha incrementat substancialment la facturació 
electrònica, tant per part dels proveïdors externs cap a “la 
Caixa”, com entre les empreses del Grup mateix, amb l’estalvi 
de paper que això suposa. 

En l’àmbit de la gestió de màrqueting, s’ha reduït el nombre de 
fullets publicitaris en format físic a les oficines, que es limiten 
als fullets corresponents a la campanya principal, els col·lectius 
multiEstrella i el catàleg de Punts Estrella. 

Al mateix temps, s’han creat els fullets digitals, que, amb una 
extensió màxima d’un full, s’imprimeixen quan el client demana 
més informació sobre el producte o servei. 

Formació i sensibilització 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport a un 

Principi 7 enfocament de precaució davant dels reptes 

mediambientals. 

Principi 8 
Les empreses han d’emprendre iniciatives que 
promoguin una responsabilitat mediambiental 
més gran. 

Principi 9 
Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 

Els empleats tenen un paper fonamental en la política 
ambiental de l’Entitat, ja que són ells els qui, amb la seva 
implicació, fan possible la implantació de millores en la gestió 
ambiental. Una mostra del seu paper actiu han estat les 94 
propostes de millora rebudes en la bústia de suggeriments 
mediambientals al llarg de l’any 2010. 

D’altra banda, 62 empleats han dut a terme el curs Sistema de 
Gestió Ambiental ISO 14001 de sensibilització ambiental que 
s’imparteix a Virt@ula. 
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l’espai ecoCaixa 

L’espai EcoCaixa de “la Caixa” posa a disposició del públic en 
general consells relacionats amb el medi ambient. A més, 
permet consultar les principals iniciatives de l’Entitat en matèria 
ambiental, així com accedir a la Declaració de Política 
Ambiental de “la Caixa”. 

Més informació 

Una de les iniciatives destacades en aquesta matèria és el servei 
de correspondència en línia, posat en marxa el 2005 i que 
permet als clients participar de la cura de l’entorn. L’any 201 0, 
el nombre de clients amb el servei de correspondència digita l 
s’ha elevat a 2,85 milions i s’ha reduït el nombre de comunic ats 
en paper a clients en 48, 2 milions respecte als emesos el 20 09. 

2.855.007 

2.446.392 
27,18% 

23,37% 

09 10 

El compromís de les empreses filials amb el medi ambient 

NOMBRe de ClIeNts AMB CORResPONdÈNCIA dIGItAl 
% sOBRe tOtAl ClIeNts 







Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport a un 

Principi 7 enfocament de precaució davant dels reptes 

mediambientals. 

Principi 8 
Les empreses han d’emprendre iniciatives que 
promoguin una responsabilitat mediambiental 
més gran. 

Principi 9 
Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 

Les empreses filials comparteixen l’objectiu de desenvolupar 
bones pràctiques en les oficines amb l’objectiu d’aconseguir 
més eficiència energètica, per la qual cosa han adoptat mesures 
com ara: 

• L’ús de paper reciclat com a paper estàndard de l’empresa. 

• La impressió a doble cara i en blanc i negre de tota la 
documentació. 

• La digitalització de documents. 

• La desconnexió d’aparells elèctrics prescindibles com 
impressores, ordinador i pantalla, llums de sobretaula o 
calculadores. 

• La reducció i readaptació horària automatitzada, amb encesa 
i apagada centralitzats de la il·luminació general i de la 
climatització. 

torre Pujades, nova seu 

El 2010 les oficines de Sumasa i altres empreses del Grup 
“la Caixa” s’han traslladat a l’edifici Torre Pujades, 
propietat de Servihabitat. Aquest edifici compta amb un 
sistema que regula el nivell d’il·luminació en funció de 
l’aportació de llum natural, de manera que s’optimitza el 
consum d’energia. Així mateix, la instal·lació de 
climatització de l’edifici es connecta a la xarxa de 
District-Heating (Districlima), que aprofita la calor residual 
resultant de la crema de residus sòlids urbans per al seu 
ús en climatització, de manera que emet un percentatge 
baix d’emissions de CO2 i té una alta qualificació 
energètica. A més, les oficines disposen d’un sistema de 
captació d’energia solar fotovoltaica instal·lat a la planta 
coberta de l’edifici. 
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Una altra de les filials de “la Caixa”, Serviticket, ha continuat 
amb la implantació de la facturació electrònica, procés iniciat el 
2009, ha optat per la utilització de tòner reciclat per a les 
impressores i la retirada de les papereres per fomentar la 
reducció de paper i el reciclatge, instal·lant únicament punts de 
destrucció de documents. 

A més, ha posat en marxa una nova aplicació que permet als 
clients fer servir el mòbil per a la compra i recollida d’entrades 
(m-ticketing), cosa que suposa un estalvi tant en paper com en 
energia. 

Per la seva banda, GDS-Cusa ha instal·lat contenidors de 
reciclatge selectiu a les seves oficines. Així mateix, s’han dut a 
terme campanyes de conscienciació de la plantilla sobre la 
necessitat de reduir el consum de paper, imprimint només el 
necessari i sempre a doble cara. El 2011 està previst fer una 
auditoria de consum de paper. 

A Caixa Capital Risc, durant el 2010 s’ha posat en marxa una 
política sobre l’ús i el reciclatge del tòner d’impressora, basada 
en la promoció de la impressió en blanc i negre i en el 
reciclatge de paper. Una altra acció vinculada a l’estalvi 
energètic ha estat la fixació de la temperatura ambiental amb 
el consens de tota la plantilla, dins dels marges fixats per la 
normativa. 

Habitatge assequible, construccions respectuoses amb el 
medi ambient 

La filial de “la Caixa” Habitatge Assequible posa en pràctica el 
seu compromís amb la protecció de l’entorn a través de 
l’aplicació de criteris de disseny ecoeficient i sostenible en totes 
les seves promocions, des de la seva creació.Aquest compromís 
es va reforçar en el segon semestre del 2008 amb l’adopció 
d’un projecte de sostenibilitat energètica i ambiental modèlic. 

L’empresa treballa en l’adaptació dels habitatges al seu entorn 
natural, a través d’una adequada orientació, insolació i 
ventilació. D’altra banda, té establert un Manual de Qualitats 
propi, que implica l’aplicació d’un nivell de qualitat bàsica 
millorat sobre els requisits mínims legals (Codi Tècnic i el Decret 
d’Ecoeficiència). 

Com a exemple, durant el 2010 s’han dut a terme accions per 
assegurar el compliment del Decret d’Ecoeficiència per sobre 
del nivell mínim establert, millorant l’aïllament de les façanes el 
doble del que exigeix la legislació i instal·lant plaques solars 
tèrmiques i calderes de condensació de gas de gran eficiència 
per al subministrament d’aigua calenta sanitària. En general, 
s’han utilitzat materials menys contaminants en les pintures i 
els aïllaments, i s’han reciclat els residus de construcció. A més, 
s’han optimitzat els consums amb la instal·lació d’ascensors 
ECO i llums comunitaris de gran eficiència. Cal destacar que els 
habitatges són accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda i compten amb aparcaments per a bicicletes. 

Habitatge Assequible va publicar al mes de novembre del 2010 
una normativa mediambiental que té com a objectiu definir les 
normes i establir els procediments a seguir en relació amb la 
minimització del seu impacte en l’entorn. 

En la promoció de l’Hospitalet –antiga fàbrica d’INDO– s’ha 
aconseguit una classificació d’eficiència energètica de nivell 
“B”, que reconeix la implantació de mesures d’eficiència 
associades a la construcció. Entre aquestes mesures hi ha la 
millora en l’orientació dels habitatges, d’acord amb la 
normativa urbanística local, amb la qual cosa s’aconsegueix un 
millor aprofitament passiu de l’energia. 
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Lluita contra el canvi climàtic a través de l’Obra Social  
“la Caixa” 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport a un 

Principi 7 enfocament de precaució davant dels reptes 

mediambientals. 

Principi 8 
Les empreses han d’emprendre iniciatives que 
promoguin una responsabilitat mediambiental 
més gran. 

Principi 9 
Les empreses han d’impulsar el 
desenvolupament i la difusió de tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient. 

“la Caixa” s’uneix a la lluita global contra el canvi climàtic a 
través d’una sèrie d’iniciatives dissenyades per contribuir a la 
disminució de l’efecte hivernacle. Tot i ser una entitat financera 
amb un impacte ambiental reduït, “la Caixa” és conscient que 
l’impacte del canvi climàtic ha de ser avaluat per anticipar-se a 
possibles riscos i per poder desenvolupar polítiques efectives 
d’adaptació i mitigació. 

En aquest sentit, “la Caixa” centra els seus esforços a la zona 
mediterrània, ja que és una de les àrees on es preveu una 
alteració més gran de les condicions climàtiques. Així, l’Obra 
Social “la Caixa” i la Fundació de l’Institut Català de Ciències 
del Clima (IC3) han signat un acord de col·laboració amb la 
finalitat d’observar i investigar els impactes del canvi climàtic i 
obtenir així un balanç dels gasos d’efecte hivernacle a escala 
regional que serveixi també de referència en l’àmbit 
internacional. Es tracta d’una iniciativa pionera a Europa, que 
facilitarà informació a través d’internet i a temps real sobre el 
canvi climàtic. “la Caixa”, a través de l’Obra Social, hi ha 
destinat una aportació de dos milions d’euros. 

L’acord complementa les diferents iniciatives que l’Obra Social 
porta a terme en l’àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient 
i que té entre les seves prioritats la millora dels espais naturals 
de tota Espanya, la conservació de la biodiversitat marina i les 
iniciatives d’educació, divulgació i sensibilització que es 
desenvolupen als Museus de la Ciència CosmoCaixa a 
Barcelona i Madrid. 
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Conscienciació ambiental 

Una altra de les prioritats de l’Obra Social “la Caixa” és la 
divulgació científica promoguda per tal de ressaltar els valors de 
la biodiversitat. En concret, i a través del programa “la Caixa”, a 
favor del mar, l’entitat treballa per sensibilitzar la població 
sobre la importància de la conservació dels ecosistemes marins 
pel seu interès biològic. 

Per portar a terme el programa es disposa d’una aula mòbil i 
d’un veler científic, el Vell Marí, en el qual, a través de visites 
educatives, s’explica a estudiants i famílies quins són els 
principals animals i plantes que viuen a les reserves marines 
espanyoles. El veler va recórrer el 2010 prop de 2.000 milles 
nàutiques (4.000 km), i va atracar a 22 ports d’Andalusia, 
Ceuta, Múrcia, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. 

En l’Any Internacional de la Biodiversitat declarat per l’ONU, 
aquesta iniciativa s’ha centrat a potenciar la creació d’àrees 
protegides com a mesura per frenar la pèrdua d’espècies 
amenaçades. 

Medi ambient i integració laboral 

“La Caixa” està fermament compromesa amb la preservació 
del medi ambient, i utilitza, a més, les activitats desenvolupades 
en aquest àmbit per afavorir la inclusió social de col·lectius 
desafavorits. 

El 2010, el programa d’Espais Naturals de l’Obra Social “la 
Caixa”, en col·laboració amb les conselleries de Medi Ambient i 
amb les diputacions, ha impulsat 417 projectes de conservació i 
millora d’àrees naturals de tot el territori espanyol que han fet 
possible la integració laboral de 1.860 persones en risc 
d’exclusió social. 
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5. Contribució activa al progrés de la societat 
5.4. Obra social. Més a prop de les persones 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport i 

Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

Principi 5 
Les empreses han d’abolir efectivament el 
treball infantil. 

Les empreses han de donar suport a 
Principi 6 l’abolició de les pràctiques de discriminació 

en la feina i l’ocupació. 

El compromís social és un dels valors corporatius de “la Caixa”, 
que tracta de conèixer i donar resposta a les inquietuds de les 
persones i col·lectius amb qui es relaciona. Amb aquest 
objectiu, s’alineen les vessants financera i social de la seva 
activitat, des dels orígens de l’Entitat. 

“la Caixa” continua treballant amb l’objectiu de contribuir al 
benestar de la societat. Per aconseguir-ho, el 2010 va mantenir 
el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d’euros. 
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45 7642 431 

Programes socials i assistencials 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport i 
Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals, en el seu àmbit d’influència. 

Com en els anys precedents, el 2010 els programes socials i 
assistencials, als quals ha dedicat el 71% del seu pressupost 
liquidat, han suposat la prioritat estratègica de l’Obra Social. 
Aquests programes persegueixen contribuir a la millora de les 
condicions de vida de les persones i facilitar tant la seva 
integració com el seu desenvolupament com a via per al 
progrés de la societat. 

Programa Incorpora 

Aquest projecte ha constituït una de les prioritats estratègiques 
de l’Obra Social des de la seva creació, l’any 2006, amb una 
inversió acumulada de gairebé 53,85 milions d’euros, que li ha 
permès impulsar la inserció de 38.821 persones. 

Incorpora, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, es dirigeix a 
col·lectius en risc d’exclusió social, com ara parats de llarga 
duració, persones amb discapacitat, immigrants, joves amb 
dificultats per accedir al seu primer treball o víctimes de la 
violència de gènere. Per dur-ho a terme compta amb la 
col·laboració de 248 entitats socials especialitzades en el treball 

amb persones i col·lectius en risc d’exclusió i amb una xarxa de 
369 tècnics d’inserció laboral que fan de pont entre aquestes 
entitats i les empreses. A finals de l’any 2010 més de 13.600 
empreses de tot Espanya col·laboraven en el programa. 

El 2010 es va celebrar la III Edició dels Premis Incorpora, que 
reconeixen les actuacions de les empreses en l’àmbit de la 
integració laboral de persones en risc d’exclusió laboral. 
Carrefour va ser l’empresa guardonada en la categoria de 
treball en xarxa. També van ser reconegudes CLN Servicios 
Integrales, Expoclean i Perfumerías y Droguerías Ana Pilar. 

Tallers de moda i integració amb Incorpora 

L’àrea de Banca Privada de “la Caixa” també participa en el 
programa Incorpora. El 2010, i en el marc d’aquesta iniciativa, 
va firmar un acord amb l’Asociación Creadores de Moda de 
España (ACME) amb un doble objectiu: acostar la moda als 
clients de “la Caixa” Banca Privada i, en especial, dur a terme 
una sèrie d’accions de suport a col·lectius desfavorits. 

Entre aquestes accions cal destacar la realització de diversos 
tallers impartits per dissenyadors de l’ACME. El primer 
d’aquests ha estat el del dissenyador David Delfín, que s’ha dut 
a terme a l’Asociación Semilla amb joves d’entre 16 i 17 anys 
amb una situació familiar, social i/o educacional complicada. El 
2011, “la Caixa” Banca Privada té prevista la realització de 3 
nous tallers d’integració social. 
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CaixaProinfància 

Aquest programa de promoció i desenvolupament integral de 
la infància, posat en marxa el 2007, es dirigeix a llars amb nens 
de 0 a 16 anys en risc o situació d’exclusió social. 

En tres anys, l’Obra Social “la Caixa” ha contribuït a millorar el 
benestar de més de 165.000 nens i 93.670 famílies a deu 
ciutats espanyoles i àrees metropolitanes: Madrid, Barcelona, 
València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia i Bilbao, així com a 
les Balears i les Canàries. 

CaixaProinfància posa a disposició d’aquestes famílies recursos 
destinats al reforç educatiu, suport psicològic, centres oberts, 
colònies i campaments infantils i escoles d’estiu. Entre aquestes 
prestacions s’inclouen també les que faciliten l’accés a béns 
bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament escolar, 
ulleres i audiòfons). El 2010, s’han atès 62.076 menors i 
concedit més de 500.000 béns i serveis. 

Programa d’Atenció Integral a Malalts Avançats 

Mitjançant  aquest  projecte,  l’Obra  Social  “la  Caixa”  pretén 
complementar  el  model  actual  d’atenció  a  les  persones  amb 
malalties  avançades  per  aconseguir  una  atenció  integral  que 
tingui  en  compte  els  aspectes  psicosocials,  tant  el  suport 
emocional,  social  i  espiritual  al  pacient,  com  l’atenció  al  dol, 
el  suport  a  les  famílies  i  als  professionals  de  Cures 
Pal·liatives,  que  desenvolupen  la  seva  feina  sobretot  en 
l’àmbit  sanitari. 

Des del 2009, en què es va posar en marxa, el programa ha 
atès 15.342 pacients i 24.896 famílies, amb el suport de 30 
equips multidisciplinaris, que treballen tant en l’àmbit 
hospitalari i sociosanitari com a domicili i estan formats per 
psicòlegs, treballadors socials, infermers i voluntaris. El 45% 
dels malalts avançats que han rebut atenció psicosocial, 
emocional, psicològica i espiritual, ha experimentat millores en 
els seus nivells d’ansietat, depressió i insomni. 
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Altres programes 

 Més informació 

L’any  2010,  s’han  continuat  desenvolupant  altres  projectes.  Entre 
aquests,  destaca  el  programa  dirigit  a  les  persones  grans.  A 
través  de  607  centres  propis  i  en  conveni  amb  les  administracions 
públiques,  es  porta  a  terme  un  gran  ventall  d’activitats  de  les 
quals  el  2010  s’han  beneficiat  més  de  762.000  persones. 

També s’ha de destacar la creació de l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal). La finalitat del nou institut és contribuir 
a enfortir la salut global mitjançant la generació, gestió, 
transmissió i aplicació del coneixement de qualitat en l’àmbit 
de la salut global. La iniciativa posa un èmfasi particular en les 
poblacions més desfavorides, i així promou l’equitat en salut i 
contribueix a trencar el cercle viciós “pobresa-malaltia”, en 
coherència amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
de l’Organització de Nacions Unides en l’àmbit de la salut. 

 Més informació 

GAVI Alliance 

“la Caixa”, a través de la seva Obra Social, ha renovat el 
seu compromís amb GAVI Alliance, una aliança mundial 
entre els sectors públic i privat que lluita contra la 
mortalitat infantil als països de renda baixa, ampliant 
l’accés a les vacunes, millorant-ne la distribució i 
contribuint a reforçar els sistemes sanitaris i la 
sostenibilitat a llarg termini. 

El 2010 l’Entitat va aportar la quantitat de 3 milions 
d’euros, cosa que representa una aportació acumulada 
d’11 milions d’euros en tres anys, que han permès la 
immunització d’1,2 milions de nens al Camerun, Etiòpia, 
Mauritània, el Sudan i la República Centreafricana, a 
través de la vacuna pentavalent (diftèria, tètanus, tos 
ferina, pneumònia-meningitis i hepatitis B). “la Caixa” es 
manté com a primer soci privat europeu de la iniciativa. 
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Programes de medi ambient i ciència 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport a un 

Principi 7 enfocament de precaució davant els reptes 

mediambientals. 

Principi 8 
Les empreses han d’emprendre iniciatives 
que promoguin una responsabilitat 
mediambiental més gran. 

“la Caixa”, a través de la seva Obra Social, fomenta el respecte 
a l’entorn i la conservació d’espais naturals. 

Per obtenir més informació sobre les seves activitats i iniciatives, 
la Fundació “la Caixa” ha publicat, per primer cop, la seva 
Memòria de Sostenibilitat. Per elaborar-la ha utilitzat la 
metodologia de l’estàndard de referència internacional GRI-G3 
del Global Reporting Initiative tot adaptant-lo al sector de les 
entitats no lucratives. La seva finalitat és aportar una visió, 
precisa, fiable, transparent i periòdica sobre el 
desenvolupament econòmic, ambiental i social de la Fundació, i 
millorar així la rendició de comptes de les activitats de la 
institució davant els seus diversos grups d’interès. 

 Més informació 

Programes culturals, educatius i d’investigació: 

L’any 2010, l’Obra Social ”la Caixa” va presentar el nou 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, al qual ha 
destinat 3 milions d’euros. Es tracta d’una iniciativa pionera que 
té com a finalitat generar un model d’intervenció comunitària 
de referència en la gestió de la diversitat cultural. Aquest 
projecte s’ha implementat a 17 barris i municipis espanyols 
caracteritzat per una elevada diversitat cultural. 

El programa, que té la col·laboració d’entitats socials i de 
l’Administració pública, es porta a terme a través d’equips 
multidisciplinaris i se centra en tres àmbits prioritaris d’actuació: 
el socioeducatiu, la salut comunitària i les relacions ciutadanes. 

En l’àmbit cultural destaca també la 28a convocatòria del 
Programa de Beques de postgrau a l’estranger que, amb 
una dotació de 6,32 milions d’euros, ha permès a 117 
universitaris espanyols ampliar els estudis. Des de l’inici del 
programa, han estat 2.388 els estudiants becats, amb una 
inversió acumulada de 96,6 milions d’euros. 

Així mateix, l’any 2010, “la Caixa” ha concedit 41 beques a 
joves científics amb l’objectiu d’ajudar-los en la seva 
incorporació al món de la biomedicina. 

Aquestes beques tenen com a objectiu afavorir la investigació a 
quatre dels centres més destacats a Espanya en el 
desenvolupament de programes científics biomèdics: el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), el Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) i l’Institut d’Investigació Biomèdica IRB de 
Barcelona. 

Dins del programa, “la Caixa” concedirà fins a finals de l’any 
2011 un total de 160 beques, de forma que cada centre 
disposarà entre la seva plantilla de 40 científics becats per “la 
Caixa”. La inversió de l’Entitat en la formació dels investigadors 
pujarà fins a 18,4 milions d’euros. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/cienciaeinvestigacion_ca.html
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D’altra  banda,  en  el  curs  2009-2010,  dintre  del  Programa  de 
beques  per  a  reclusos,  es  van  concedir  1.429  beques  a  interns 
en  últim  grau  de  la  condemna  de  centres  penitenciaris  de  tot 
Espanya  per  afavorir-ne  la  reintegració  a  la  societat  quan  acabi  el 
seu  període  de  condemna.  És  la  cinquena  edició  del  programa,  i 
van  rebre  la  formació  professional  en  règim  semilaboral,  per 
familiaritzar-se  amb  les  obligacions  que  una  feina  comporta. 

També l’any 2010 s’han publicat tres nous estudis socials per 
part de l’Obra Social “la Caixa”, els volums 28, 29 i 30: La cura 
de les persones: Un repte per al segle xxi, El fracàs i 
abandonament escolar a Espanya i Infància i futur: Noves 
realitats, nous reptes. 

  Accés a Estudis Socials 

Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 5.4. Obra social. Més a prop de les persones 
5. Contribució activa al progrés de la societat 45 76421 43 

l’Obra social “la Caixa” ha desenvolupat l’aplicació 
gratuïta iCaixaForum, disponible per a terminals 
d’Apple (iPod touch i iPhone) i Google (Android). 

Es tracta de la primera aplicació mòbil de l’Obra Social “la 
Caixa”, i mostra informació de les activitats que es poden 
fer a cada moment a CaixaForum Barcelona i CaixaForum 
Madrid. 

L’aplicació es pot descarregar gratuïtament des de 
CaixaMòbil Store, així com des de l’App Store d’Apple i 
Android Market de Google. 

El 2011 es posarà en funcionament una aplicació similar 
amb la programació dels centres CosmoCaixa a Barcelona 
i Madrid, per oferir els continguts dels museus de la 
ciència de l’Obra Social “la Caixa”. 

Programa Habitatge Assequible 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport i 
Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

Aquest projecte, que es va iniciar el 2004 i al qual s’ha destinat 
una inversió acumulada de 437 milions d’euros, té com a 
objectiu la promoció i explotació d’habitatges de lloguer amb 
rendes assequibles, per atendre les necessitats de col·lectius 
amb dificultats d’accés a un habitatge: els joves de 18-35 anys, 
les persones grans de més de 65 anys i les famílies. 

El 2010, “la Caixa” ha continuat impulsant el programa i, a 
finals d’any, tenia més de 1.846 habitatges en explotació i 940 
més en construcció a tot el territori espanyol. 

Programa per a joves i gent gran 

Els habitatges tenen una superfície útil de 40 a 55 m2 i, com 
tots els promoguts per Habitatge Assequible, s’han construït 
seguin les mides que redueixen l’impacte ambiental. 

 Veure més informació sobre els criteris de disseny 
eco-eficient d’Habitatge Assequible en el capitol 
5.3 Apostem per la sostenibilitat. 

La durada del contracte de lloguer és de cinc anys i es pot 
prorrogar per períodes de cinc anys sempre que compleixi amb 
els requisits de la normativa de Protecció Oficial. Des del tercer 
trimestre del 2010, existeix el dret preferent de compra per part 
de tots els arrendataris, sense perjudici dels drets de tanteig i 
retracte que, per normativa o conveni, podrien correspondre en 
el seu cas a l’administració pública autonòmica, local o ens 
local competent. 

Programa Habitatge Assequible orientat a famílies 

A  finals  de  l’any  2009,  el  programa  es  va  ampliar  per  atendre  les 
necessitats  de  famílies  amb  rendes  limitades,  a  les  quals  se’ls 
ofereix  un  contracte  de  lloguer  amb  opció  de  compra.  Els 
habitatges,  en  aquest  cas,  tenen  una  superfície  superior  a  50  m2 

Durant el 2010 s’han construït 271 pisos a tot el territori 
espanyol i s’ha adquirit sòl per a la construcció de 559 
habitatges addicionals. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/estudiossociales_ca.html
http://www.caixamovil.es
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Habitatge Assequible, millora contínua 

• El programa s’ha ampliat a altres col·lectius amb 
dificultats d’accés a un habitatge, com és el 
col·lectiu de les famílies amb rendes limitades. 

• S’ha introduït la possibilitat de pròrroga durant cinc 
anys als contractes de lloguer per a joves. 

• Els arrendataris tenen dret preferent de compra de 
l’habitatge. 

• Els habitatges responen al compromís amb el medi 
ambient de “la Caixa”. 

• Es tracta de promocions eficients i d’impacte 
ambiental reduït. 

Millora del nivell de satisfacció del client 

A tots els edificis, Habitatge Assequible s’encarrega de 
coordinar el manteniment preventiu i correctiu del parc 
d’habitatges, amb l’objectiu de maximitzar el nivell de 
satisfacció dels usuaris. A més, treballa per a la millora contínua 
del nivell de servei. 

El 2010, el nombre d’incidències per habitatge s’ha reduït en 
un 26%, passant de 0,73 incidències per habitatge el 2009 a 
0,58 l’any 2010. Es tracta d’incidències degudes a l’ús i desgast 
mateix dels elements, i són de caràcter correctiu: reparacions 
de la porta de l’aparcament, reposició de les bombetes de les 
zones comunitàries, noves capes de pintura, etc. Atès que són 
difícils d’evitar, com a mesura correctiva s’ha potenciat el 
manteniment preventiu. A més, per a cada tipus d’incidència, 
s’informa als responsables de fase d’obra perquè es busquin 
materials amb menys desgast i de més qualitat amb l’objectiu 
de millorar la durabilitat dels elements instal·lats. 

Per facilitar la presentació de sol·licituds per part dels 
interessats a accedir a un habitatge, l’any 2010 s’ha 
implantat una nova aplicació en la pàgina web 
d’Habitatge Assequible, que permet als usuaris crear, 
consultar i modificar la seva sol·licitud. 

Des de la seva posada en marxa, el 97% de les sol·licituds 
s’han presentat per via electrònica. 

D’altra banda, també es pot destacar que s’ha produït un 
descens notable en el nombre d’al·legacions relacionades 
amb les sol·licituds per part dels sol·licitants. Aquestes 
al·legacions es deuen, en la seva majoria, a la introducció 
de dades incorrectes per part dels sol·licitants (per 
exemple, adreça o número de DNI erronis o incompliment 
de l’edat requerida per accedir al programa). En aquests 
casos, els sol·licitants demanen tornar a entregar-les. 

Coneix Habitatge Assequible 
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Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han d’eliminar tota forma de 
Principi 4 

treball forçat i obligatori. 

les persones que treballen a “la Caixa” constitueixen el 
seu principal actiu i un element clau per transmetre en el 
dia a dia els valors corporatius de l’entitat: el lideratge, la 
confiança, i el compromís social. 

“la Caixa” treballa per garantir que les seves polítiques laborals 
promoguin el desenvolupament professional i el benestar dels 
seus empleats. 

En tancar el 2010 treballaven un total de 28.651 empleats a “la 
Caixa” i les seves filials Caixa Capital Risc, e-laCaixa, GDS Cusa, 
MicroBank, PromoCaixa, Servihabitat, Silk, Sumasa, Habitatge 
Assequible, Serviticket i TradeCaixa. 

Al llarg del 2010 “la Caixa”, amb una plantilla formada per 
25.288 persones, 344 més que l’any anterior, ha mantingut el 
seu compromís amb la conservació dels llocs de treball, 
d’especial importància en un exercici marcat per les 
integracions d’entitats i per una crisi general en matèria 
d’ocupació. Per això, s’ha basat en un model de gestió de 
persones orientat a l’eficiència, que li ha permès fer front a 
l’optimització de la xarxa d’oficines en un exercici en què s’ha 
produït la integració de Caixa Girona. 

NOMBRe d’eMPleAts “lA CAIxA” 
“la Caixa”, una de les millors empreses per treballar 

El 2010, l’entitat ha continuat sent líder segons l’opinió 
del col·lectiu d’empreses analitzades al Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa Merco Personas 
2010, destacant especialment per la gestió del talent. A 
més, ha registrat el segon lloc al rànquing general de 
“millors empreses per treballar-hi” a Espanya. 

DISTRIbuCIó PER àREa gEOgRàFICa 

Nombre total d’empleats que treballen a Espanya 25.240 

Empleats que treballen a Amèrica del Nord 0 

Empleats que treballen a Amèrica del Sud 1 

Empleats que treballen a Àsia 5 

Empleats que treballen a Europa 30 

Empleats que treballen a Oceania 0 

Empleats que treballen a l’Àfrica 12 

26.056 
25.288 

24.944 

08 09 10 

eMPleAts “lA CAIxA” 
dIstRIBUCIó PeR sexe 

13.639 

11.696 

13.208 

11.736 

13.130 
12.158 

08 09 10 

Homes Dones 

Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 2010 89 



 

Informe de Responsabilitat Corporativa “la Caixa” 5.5. Un gran equip 
5. Contribució activa al progrés de la societat 47 98421 4 653 

la integració de Caixa Girona 

L’absorció de Caixa Girona ha suposat la incorporació de 862 persones a la plantilla de “la Caixa”. 

Dos mesos abans de la integració operativa, prevista per a l’1 de gener de 2011, i per facilitar el treball i la incorporació dels 
empleats procedents de Caixa Girona, es va posar en marxa un Centre de Suport Operatiu a les oficines i empleats. Aquest 
centre de suport, amb un equip de més de 50 persones procedents de les dues entitats, tenia la missió de resoldre qualsevol 
dubte que pogués plantejar-se i de guiar els empleats de l’entitat absorbida a través de l’operativa de “la Caixa”, assegurant 
un estàndard de qualitat de servei. En tres mesos d’activitat, ha atès gairebé 10.000 consultes. 

D’altra banda, el marc de l’acord institucional d’aquesta operació tenia en compte un programa voluntari de prejubilacions 
previ a la fusió, al qual s’han acollit 128 persones. Posteriorment, un acord sindical unànime signat amb les direccions de les 
dues entitats ha regulat les condicions d’integració de la plantilla provinent de Caixa Girona, a partir d’una combinació de 
les necessitats de l’organització que ha tingut en compte els interessos de les persones. 

Respecte de la responsabilitat de “la Caixa” a la reubicació de personal, el 50% de les persones que treballaven en els 
Serveis Centrals de Caixa Girona es van incorporar als SS.CC. de “la Caixa”, mentre que la resta ha reforçat la plantilla 
d’oficines. 

El protocol signat amb la representació laboral equipara en tres anys la seva retribució actual a la de la resta d’empleats de 
“la Caixa” i incorpora plusos progressius per facilitar la mobilitat fins a un radi de 100 km. 

Procés equitatiu de selecció 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport a 
Principi 6 l’abolició de les pràctiques de discriminació 

a la feina i l’ocupació. 

“la Caixa” fonamenta la seva política de recursos humans en el 

respecte a la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la no-

discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat o 

qualsevol altra circumstància. I, de forma coherent, considera 

essencial garantir la transparència en la selecció del personal. 

A “la Caixa”, durant el 2010 s’han realitzat 2.968 

convocatòries per a la cobertura de diferents posicions i s’han 

rebut 21.140 sol·licituds. 

D’altra banda, “la Caixa” aposta per la igualtat d’oportunitats 

en relació amb la contractació de nous empleats. El 2009 es va 

dissenyar un pla per incrementar la contractació directa de 

persones amb discapacitat i arribar així al 2% de la plantilla. Al 

llarg del 2010, i amb aquest propòsit, es van reservar places a 

totes les convocatòries de personal. No obstant això, la falta de 

candidatures qualificades va fer que no fos possible la 

consecució d’aquest objectiu. 
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Formació i promoció del desenvolupament professional 
“la Caixa” “la Caixa” i les seves filials 

2009 2010 2009 2010 

Inversió total efectuada en formació d’empleats 
(milers €) 

10.991.000 4.063.400 11.632.184 4.500.234 

subvencions totals rebudes per a formació 
d’empleats (milers €) 

2.200.000 2.879.150 2.228.423 2.906.927 

Nombre total d’empleats formats 22.308 22.496 22.803 23.188 

Nombre total d’empleats que participen com a 
formadors interns 

642 721 646 728 

Nombre total d’hores de formació impartides 584.047 562.337 595.517 571.125 

Nombre total d’hores de formació online 275.525 317.091 275.892 319.019

 Nombre total d’hores de formació presencial 308.522 245.246 319.625 252.106 

Nombre total empleats en curs de Prevenció 
Riscos laborals 

5.577 23.356 5.892 23.562 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport a 
Principi 6 l’abolició de les pràctiques de discriminació 

a la feina i l’ocupació. 

L’Entitat fomenta el desenvolupament de les capacitats 
professionals dels empleats de manera que afavoreix l’impuls 
de les seves carreres laborals i, alhora, garanteix l’excel·lència 
en el servei al client. 

Formació 

La formació continuada dels empleats és fonamental per 
aconseguir la millora de la competitivitat de l’Entitat i per 
mantenir un alt nivell de servei al client. Per això, els empleats 
de “la Caixa” tenen a la seva disposició: 

•  Programes formatius interns adaptats als perfils professionals 
i formació reglada externa. 

•  Ajudes econòmiques per a l’aprenentatge d’idiomes i la 
realització d’estudis de grau, postgrau i doctorats. 

•  Itineraris de formació a través de la plataforma 
d’aprenentatge en línia Virtaula, que afavoreix l’intercanvi de 
coneixements i la comunicació interna. 

Així mateix, es va dissenyar un pla de formació per a la 
integració de la plantilla de Caixa Girona, basat en la formació 
d’equips mixtos de les dues entitats amb la finalitat d’assegurar 
la transmissió de la cultura i dels valors de “la Caixa”. 

El 2010 la inversió total en formació de l’Entitat ha baixat 
notablement, tot i que el nombre de hores de formació s’ha 
mantingut gairebé estable (amb una reducció del 3,7%), 
gràcies a l’aposta de “la Caixa” per la formació virtual que 
permet, amb menys cost, més eficiència. 
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En el marc dels programes formatius, “la Caixa” va engegar el 
2009 Virtaula 2.0, amb l’objectiu d’aprofitar les noves 
funcionalitats d’Internet per crear una comunitat virtual de 
desenvolupament professional de referència a Espanya i 
millorar la gestió del coneixement intern. 

Durant l’any 2010, el 88% dels empleats de l’entitat financera 
s’havien convertit en usuaris habituals d’aquesta xarxa. A més, 
l’espai ha sumat una gran quantitat de recursos creats i 
actualitzats pels empleats mateix per tal de compartir-los amb 
els companys. A finals d’any, Virtaula comptava amb més de 
500 blogs, 300 fòrums, 286 vídeos i, en l’apartat de biblioteca, 
amb més de 3.500 documents. 

També el 2010, dins de les activitats de formació, i en estreta 
relació amb el nou model de gestió eficient de les persones, cal 

destacar la participació del col·lectiu de directius en unes 
jornades monogràfiques per potenciar el seu lideratge dins de 
l’organització. 

Premi a la Innovació en l’aprenentatge virtual. 

El projecte “Virtaula 2.0: l’e-learning a la intel·ligència 
col·lectiva” de “la Caixa” ha estat guardonat en el marc 
de la VIII edició dels premis Expansión & Empleo en 
l’apartat d’innovació en recursos humans. El guardó 
suposa un reconeixement a l’evolució de Virtaula i a la 
innovació en l’aprenentatge virtual. 
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desenvolupament professional 

Continuar sent un pol d’atracció del talent i aconseguir la 

satisfacció dels empleats implica tenir en compte les 

inquietuds laborals presents i futures dels seus treballadors. 

Amb aquest objectiu, “la Caixa” impulsa el 

desenvolupament professional dels seus empleats, no només 

mitjançant la formació, sinó també a través d’un model de 

gestió per competències adaptat a cada perfil professional. 

En el cas de la xarxa d’oficines, el 2009 es va implantar un 

nou model d’eficiència, vinculat a la creació de set branques 

de negoci: Banca Privada, Banca Privada Grans Patrimonis, 

Banca Corporativa, Banca d’Empreses, Banca Personal, 

Banca de Negocis i Banca de Particulars. El 2010, la direcció 

de Recursos Humans ha treballat en la definició dels nous 

perfils professionals, adaptats a les posicions de recent 

creació, així com en el disseny d’itineraris formatius i d’un 

sistema retributiu específic per a cadascuna d’aquestes 

funcions. 

En aquest àmbit, el 2010 s’ha posat en marxa un procés 

d’avaluació per competències, en el qual totes les persones 

que ocupen un càrrec de direcció, tant en oficines com en 

Serveis Centrals, han actuat com a avaluadors de bona part 

dels seus col·laboradors més directes. D’aquest procés s’han 

derivat tres àrees de millora competencial d’acord amb les 

quals es fomentarà el desenvolupament professional de cada 

persona avaluada. 

D’altra banda, els directius dels serveis centrals han participat 
en un programa de direcció per objectius, dissenyat per 
desenvolupar noves habilitats i consolidar el seu estil de 
lideratge. 

També el 2010 ha continuat el Programa de Gestió per 
Competències, en el marc del projecte “Gestió i 
Desenvolupament del talent Directiu”. Entre 2009 i 2010 s’han 
avaluat 5.093 directors. A més, en el cas dels gestors de clients 
(nivell I i II), s’han realitzat proves d’aptitud i avaluacions per 
competències a 2.695 persones. 

Merco Marques Financeres 2010 

“la Caixa” ha continuat el 2010 sent líder en atracció de 
talent, amb una valoració molt positiva, per part tant dels 
seus propis empleats com de professionals externs 
independents. Així, ha estat mereixedora del premi Merco 
Marcas Financieras 2010, destacant especialment per la 
gestió del talent. 

Finalment, s’ha consolidat la plataforma de gestió del 
coneixement i formació “Forma’t”, implantada a la filial Silk. 
Aquesta eina propicia el disseny d’itineraris formatius 
personalitzats i integra diverses utilitats de gestió del 
coneixement en una única plataforma. 
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sistema retributiu 

Els empleats de “la Caixa” són remunerats segons el seu nivell 
professional i les tasques desenvolupades, mitjançant una 
combinació de retribució fixa i variable que depèn de la seva 
implicació i compromís en la consecució dels reptes individuals i 
de la seva contribució als objectius d’equip. L’Entitat fomenta, 
d’aquesta manera, el treball en equip sense descuidar 
l’acompliment personal. 

El 2010, s’ha definit per als Serveis Centrals de “la Caixa” un 
mapa de contribució basat en el nivell d’aportació individual, 
que s’utilitza com a referència en el sistema d’avaluació per 
determinar la retribució variable. 

Així mateix, s’ha consolidat el model de retribució variable en la 
xarxa comercial i s’ha treballat en l’adaptació a la directiva 
europea en matèria retributiva per al sector financer, aprovada 
a l’octubre de 2010. 

Comunicació interna 

Per a “la Caixa”, comptar amb mecanismes que afavoreixin 
una comunicació interna efectiva és fonamental per contribuir 
al desenvolupament professional i personal dels empleats, així 
com per compartir bones pràctiques i per impulsar la seva 
vinculació amb un projecte comú. 

En aquest àmbit, l’Entitat compta amb diversos canals de 
comunicació que afavoreixen l’intercanvi d’informació 
bidireccional i permeten conèixer les inquietuds i opinions dels 
empleats. Alguns d’aquests canals són la intranet corporativa, 
el CanalCaixa en línia, el Portal de l’Empleat o les bústies de 
suggeriments, entre d’altres. 

El 2010, i amb motiu de la integració de la plantilla de Caixa 
Girona, “la Caixa” ha dut a terme un intens procés de 
comunicació interna. Després de diverses reunions dels directius 
i dels grups de formació, es van dissenyar dues iniciatives per 
facilitar l’acollida dels empleats de Caixa Girona: una edició 
especial de la revista interna CanalCaixa, publicada tant en 
paper com al portal de Caixa Girona, i el programa d’acollida 
virtual “Welcome Pack”. 

Passeig virtual per “la Caixa” 

El programa d’acollida virtual “Welcome Pack”, que s’ha 
incorporat a la intranet corporativa, permet recórrer cada 
una de les entitats que formen el Grup “la Caixa” a 
través d’un ‘avatar’ i conèixer així, entre altres aspectes, la 
història, els beneficis socials o el model de negoci del 
Grup. Aquest paquet formatiu s’ha dissenyat com a 
instrument d’informació i de formació tant per a les 
noves incorporacions com per a la plantilla en general. 
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La resta d’empreses del Grup també compta amb canals per 
afavorir l’intercanvi d’informació a nivell intern. Per exemple, en 
Serviticket, destaca un programa que estableix reunions 
mensuals de tots els empleats amb la Direcció General. 

D’altra banda, a e-la Caixa, s’ha desenvolupat l’aplicació 
e-Novation, que complementa la intranet corporativa com a 
fòrum comunicatiu. Es tracta d’una eina col·laborativa que 
permet canalitzar la gestió de les idees innovadores propostes i 
formalitzar el seu tractament, fomentant la cooperació entre les 
diferents àrees d’e-laCaixa, millorant els processos de treball i 
generant transversalitat en la innovació. Finalment, la filial de 
“la Caixa” Silk, per la seva banda, ha realitzat una enquesta 

Serveis i beneficis socials - “la Caixa” 

2008 2009 2010 

Aportació a plans de Pensions 87.413.000 93.926.900 98.474.440 

Ajuts a la sanitat (plans de salut) 10.619.000 11.460.300 11.507.360 

Ajuts d’estudis / educació 14.335.000 16.002.600 17.053.550 

Altres beneficis socials 5.759.000 7.330.600 7.409.890 

Assegurances de vida o assegurances d’accidents 25.970.000 12.645.500 21.420.590 

Avantatges en condicions financeres 49.237.000 54.732.200 33.051.370 

Inversió total 193.333.000 196.098.100 188.917.200 

d’opinió als seus empleats amb l’objectiu de detectar àrees de 
millora en l’organització, que seran abordades al llarg del 2011. 

satisfacció dels empleats 

Mantenir un entorn laboral positiu, amb uns equips motivats i 
compromesos, és fonamental perquè “la Caixa” continuï sent 
una font d’atracció de talent i una entitat competitiva. Per 
fer-ho efectiu, la companyia compta amb polítiques avançades 
en matèria d’igualtat i conciliació, així com en matèria de 
seguretat i salut. A més, ofereix als seus empleats importants 
beneficis socials també amb l’objectiu de maximitzar el seu 
benestar. 
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Compromís amb la igualtat i la conciliació 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport a 
Principi 6 l’abolició de les pràctiques de discriminació 

en la feina i l’ocupació. 

“la Caixa” considera que l’equilibri entre vida personal, familiar 
i professional és prioritari per aconseguir el benestar dels 
empleats. Amb aquest objectiu, impulsa polítiques 
encaminades a afavorir la conciliació i la igualtat de gènere. 

D’altra banda, el 2010 s’ha continuat treballant en el 
desenvolupament d’un Pla d’Igualtat, amb el compromís de 
continuar integrant la perspectiva d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats com un principi fonamental en la cultura 
organitzativa. 

Les filials de “la Caixa” comparteixen també el compromís amb 
la igualtat d’oportunitats. Així, en Habitatge Assequible s’ha 
aconseguit la paritat en el nombre d’homes i dones al Comitè 
de Direcció. 

Així mateix, les filials de “la Caixa” treballen també en el 
desenvolupament i l’aplicació de polítiques de conciliació. A tall 
d’exemple cal destacar la implantació el 2010 del sistema 
d’horari flexible ja existent a “la Caixa” a les filials e-laCaixa, 
Serviticket, Caixa Capital Risc i Silk. 

A més, en aquest mateix any, Silk ha posat a disposició dels 
seus empleats la possibilitat del teletreball i ha realitzat una 
prova pilot amb una empresa externa que ofereix als seus 
empleats diversos serveis que faciliten la conciliació de la seva 
vida personal i laboral, agilitzant gestions d’índole personal i 
familiar. 

D’altra banda, Servihabitat ha adoptat mesures addicionals a 
les establertes legalment en relació amb els ajustos de jornada 
per cura de fill o familiar. En el cas d’Habitatge Assequible, es 
preveu l’adaptació de la jornada laboral a petició de l’empleat. 

“la Caixa” obté el certificat d’empresa Familiarment 
Responsable 

La Fundació “másfamilia” ha atorgat a “la Caixa” el 
certificat EfR, que l’acredita com a Empresa familiarment 
responsable, en reconeixement de les seves polítiques i 
iniciatives de conciliació i de l’aposta a favor de la igualtat 
dels seus empleats. 

El certificat EfR, creat l’any 2005, valora els següents 
aspectes: 

•  Les polítiques i mesures que donin suport a la 
conciliació de vida familiar i laboral. 

•  El disseny i la implantació d’aquestes polítiques quant a 
comunicació, estratègia de l’alta direcció, lideratge de 
l’equip directiu i responsabilitat. 

•  El resultat obtingut respecte al resultat percebut. 

“la Caixa” ha fet un nou pas amb aquesta certificació, ja 
que ha implementat una metodologia de millora 
contínua per integrar les diferents iniciatives en un 
sistema de gestió de la conciliació. 
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Polítiques contra l’assetjament sexual i laboral 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han d’assegurar-se que no 
Principi 2 

són còmplices d’abusos dels drets humans. 

El 2010 ha entrat en funcionament el “Protocol de prevenció, 
tractament i eliminació de l’assetjament sexual i laboral”, 
elaborat durant el 2009. S’ha posat en marxa un procediment 
d’actuació amb l’objectiu d’atendre els dubtes, les consultes i 
les possibles denúncies, que es canalitzen a través d’un servei 
d’atenció telefònica gratuït i una bústia de correu electrònic. 
Aquests canals són gestionats per dues mediadores externes, 
una psicòloga i terapeuta familiar i una advocada, que faciliten 
l’orientació oportuna en cada cas. 

Fruit de l’efectiva aplicació d’aquest es destaca que durant el 
2010el nombr e de casos gestionats ha estat de 7, la qual cosa 
suposa un descens significatiu en relació amb el 2009, en què 
van ser 16. 

A més, l’Entitat ha constituït una comissió de seguiment 
formada per representants sindicals que, juntament amb les 
gestores externes, treballen amb l’àrea de Recursos Humans 
per prevenir i sancionar qualsevol situació d’assetjament en 
l’àmbit laboral. 

“La Caixa” valora positivament l’aplicació del protocol, la 
funció mediadora ajuda a resoldre problemes de comunicació 
interpersonal dins l’equip de treball i evita, d’aquesta manera, 
situacions que podrien haver derivat en conflictes. 

Seguretat i salut laboral 

Per a “la Caixa” és prioritari garantir la seguretat i salut laboral 
dels empleats, amb independència del seu lloc de treball. 

En conseqüència, té un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut 
que, a més de complir amb les disposicions legals aplicables, 
està certificat d’acord amb la norma internacional OSHAS 
18001. Aquesta norma acredita l’excel·lència del seu sistema 
preventiu, orientat a la millora contínua i que parteix de la 
identificació prèvia dels riscos laborals de l’Entitat per, 
d’aquesta manera, abordar de forma eficaç la seva gestió. 

Entre les actuacions en matèria preventiva més destacables del 
2010, hi ha la implementació de la instrucció per a l’avaluació i 
l’actuació en matèria d’atracaments i actes violents, en què 
s’han format més de 15.000 empleats. 

A més, durant l’any s’ha treballat amb la representació laboral 
en la instrucció per a la protecció d’aquells treballadors 
especialment sensibles, i de la maternitat i la lactància. 

Finalment, cal destacar que el 2010 s’ha creat un Servei de 
Prevenció Propi i Mancomunat del Grup “la Caixa” a què estan 
adherides, a més de “la Caixa”, Sumasa i Servihabitat. 
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5. Contribució activa al progrés de la societat 
5.6. Fomentem la Responsabilitat Corporativa 

Un dels objectius de la política de responsabilitat 
corporativa de “la Caixa” és fer extensius els principis i 
les pràctiques responsables a les persones i els col·lectius 
amb qui es relaciona, per avançar conjuntament en 
matèria econòmica, social i mediambiental. 

la presència de l’entitat en territori nacional i 
internacional, el volum de les iniciatives que promou la 
seva Obra social i el compromís dels seus empleats, li 
permeten disposar d’una bona posició per posar en 
pràctica i transmetre els seus valors i el seu compromís 
amb la Responsabilitat Corporativa entre els seus grups 
d’interès. 

la Responsabilitat Corporativa en l’equip 

“la Caixa” canalitza la solidaritat dels seus professionals 
facilitant la seva participació en programes d’acció social i 
voluntariat corporatiu, amb l’objectiu de possibilitar la seva 
col·laboració en la millora de la societat, el medi ambient i les 
condicions de vida dels col·lectius més desfavorits. 

Voluntariat corporatiu 

Els empleats de l’Entitat poden participar activament programes 
de l’Obra Social “la Caixa” a través del Programa de Voluntariat 
Corporatiu. 

El 2010, “la Caixa” comptava amb 42 associacions de 
voluntaris, presents a totes les províncies espanyoles, formades 
per 3.268 persones. Totes les activitats estan obertes a 
treballadors, prejubilats i jubilats de l’Entitat, així com a amics i 
familiars. Durant l’any s’han dut a terme 1.546 activitats de 
voluntariat, amb 14.171 participacions. Del total de voluntaris, 
el 74% són empleats en actiu, el 8% jubilats i el 18% són 
amics i familiars. 

Cada associació tria de forma autònoma les activitats que vol 
fer i amb quines entitats socials desitja col·laborar. El 2010 eren 
83.659 els beneficiaris d’aquestes associacions de voluntaris. 

Per garantir un desenvolupament òptim de les iniciatives que es 
posen en marxa, l’Entitat ofereix diferents cursos de formació 
als voluntaris. 

l’any 2010, “la Caixa” ha transferit a aquestes 
associacions un total de 250.030 euros, que han 
permès dur a terme 1.546 accions de voluntariat, 
amb 14.171 participacions. 
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Campanyes puntuals 

Així mateix, durant l’any es convoquen accions puntuals amb 
fins solidaris dirigides a tots els empleats del Grup “la Caixa”. 
El 2010 s’han dut a terme campanyes voluntàries com les de 
recollida de llibres i aliments. 

Els empleats de “la Caixa” han participat en el projecte de 
recollida de llibres infantils en col·laboració amb l’ONG 
Interlibros. Gràcies a la donació de més de 81.000 llibres 
infantils i juvenils, s’han pogut constituir biblioteques a 
Hondures, Mèxic i República Dominicana, per facilitar 
l’aprenentatge i la lectura a nens i nenes de famílies amb 
escassos recursos econòmics. 

empleats i clients col·laboren amb els Bancs d’Aliments 

El 26 de novembre del 2010 va culminar amb èxit la segona edició solidària de recollida d’aliments per a les famílies amb 
menys recursos, gràcies a l’acord entre “la Caixa” i la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), i en especial, a la 
col·laboració dels voluntaris del Grup “la Caixa”. 

Es van poder reunir 205,9 tones d’ajuda alimentària, el doble que el 2009, principalment d’aquells aliments que la Federació 
Espanyola de Bancs d’Aliments indica com de més aportació calòrica: oli, llegums secs, conserves, arròs i pasta. 

La iniciativa estava oberta a tots els empleats de totes las empreses del Grup “la Caixa”, que s’han sumat tant a aquesta 
iniciativa com a la Campanya de recollida de llibres. 

En aquesta edició, els clients de l’Entitat van poder col·laborar en aquesta acció solidària a través d’aportacions 
econòmiques. Per fer-ho possible, es van posar a la seva disposició diferents canals: portal de “la Caixa”, Línia Oberta, 
caixers automàtics, CaixaMòbil i Punts Estrella, a través dels quals es van aconseguir un total de 62.985 euros per a la causa. 
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Programa espai solidari 

El programa Espai Solidari promou, des de la seva creació el 
2008, la participació dels empleats de l’Entitat, a través de 
petites donacions, en programes de diferents ONG amb les 
quals també col·labora la Fundació “la Caixa”, com: 

• El programa de la Creu Roja, vinculat a la iniciativa Incorpora, 
i dedicat a la integració laboral de dones víctimes de la 
violència de gènere. 

• El projecte GAVI, que promou la vacunació infantil com a 
instrument per combatre la pobresa i reduir la mortalitat als 
països desfavorits, i col·laborar així en el compliment del 
Quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de les 
Nacions Unides. 

• L’MCCH, dedicat a la formació de dones emprenedores en les 
organitzacions de camperols de l’Equador. 

• El 2010 s’hi ha afegit un nou projecte: la col·laboració amb 
els Bancs d’Aliments. 

A través de l’espai solidari, més de 1.000 empleats 
feien una aportació de més de 78.500 euros el 2010. 

A més, el programa preveu les donacions puntuals per a les 
víctimes de desastres naturals, conflictes armats, crisis oblidades 
i altres situacions que requereixen assistència humanitària. 

El 2010, el compte obert pel Programa de Cooperació 
Internacional de la Fundació “la Caixa” a favor dels damnificats 
pel terratrèmol d’Haití va recaptar 3 milions d’euros, aportats 
per més de 60.000 empleats de l’Entitat i els ciutadans en 
general. L’Entitat hi va aportar 800.000 euros addicionals, que 
es van destinar a diversos projectes per a la reconstrucció del 
país caribeny. 

Així mateix, “la Caixa” ha estat dipositària d’una dotzena de 
comptes oberts –entre els quals hi havia els d’Intermón Oxfam i 
Metges Sense Fronteres–, també per recaptar fons per a Haití. 
El total va superar els 15 milions d’euros. 

D’altra banda, i dins de l’apartat d’Emergències Humanitàries, 
el 2010 s’hi ha inclòs un projecte nou, contra la malnutrició 
infantil, amb l’objectiu d’incidir directament sobre un dels 
problemes més greus als països en vies de desenvolupament: la 
malnutrició i la seguretat alimentària. 
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Implicant els clients en la Responsabilitat 
Corporativa 

“la Caixa” fomenta la participació dels clients en projectes 
responsables i en alguns programes de l’Obra Social “la Caixa” 
per, d’aquesta manera, implicar-los en el compromís social de 
l’Entitat, i contribuir, entre tots, al progrés de la societat. 

Iniciatives de Responsabilitat Corporativa a disposició de 
les empreses 

“la Caixa” difon i promou l’adopció de programes de 
Responsabilitat Corporativa (RC) entre el teixit empresarial. Així, 
i en col·laboració amb la seva Obra Social, possibilita que les 
companyies espanyoles participin en iniciatives responsables 
com el programa Incorpora d’integració laboral. 

Més informació sobre Incorpora

Així mateix, el 2010 s’ha impulsat l’Aliança Empresarial per a la 
Vacunació Infantil (AEVI), una iniciativa de responsabilitat social 
pionera a Europa que, des del 2006, promou la col·laboració de 
les empreses espanyoles amb GAVI Alliance per a la consecució 
del Quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de les 
Nacions Unides, referit a la reducció de la mortalitat infantil en 
dos terços abans de l’any 2015. 

“la Caixa” posa la seva xarxa d’oficines a disposició de les 
empreses interessades perquè puguin col·laborar amb l’Aliança. 
Fins a finals de 2010, 181 empreses s’han adherit a aquesta 
Aliança, que ha recaptat un total de 620.000 euros. 

Per la seva part, l’Àrea Internacional de la Fundació “la Caixa” 
garanteix que totes les aportacions de les empreses participants 
es destinin íntegrament a la vacunació de nens. 

Com adherir-se a l’AEVI

Difusió dels programes de RC entre les empreses 

El maig del 2010 “la Caixa” va posar en marxa la versió 
digital de l’InfoCaixaEmpresa, un butlletí trimestral dirigit a les 
empreses clients de l’Entitat, que informa sobre els productes 
i serveis a la seva disposició i presenta activitats com les 
Jornades CaixaEmpresa o els últims informes del Servei 
d’Estudis. 

El butlletí permet, a més, donar a conèixer les activitats que 
porta a terme l’Obra Social “la Caixa”. El 2010 s’han abordat 
els següents projectes i activitats: el programa Incorpora, 
l’Institut de Salut Global de Barcelona, la GAVI Alliance i el 
voluntariat corporatiu. Mitjançant la seva difusió, es pretén 
fomentar el compromís social de les empreses i incentivar-ne la 
participació en aquelles propostes que ho permeten. 

Així mateix, i amb idèntic objectiu, s’ha creat a la pàgina web 
de “la Caixa”, www.lacaixa.cat, un apartat específic denominat 
“RC per a empreses”, que inclou informació sobre el Programa 
Incorpora i l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil. 

Accés empreses 

difusió de la RC entre els clients particulars 
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L’Entitat s’esforça a donar a conèixer els seus valors i forma 
d’actuar, així com a difondre la Responsabilitat Corporativa 
entre els seus clients i la societat en general. Per fer-ho, posa a 
la seva disposició productes i serveis que els permeten 
involucrar-se en iniciatives socials com els dipòsits solidaris o el 
programa Punts Estrella, a més dels fons socialment 
responsables.  

Dipòsits Solidaris i Punts Estrella 

Pacte Mundial de Nacions Unidas 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport i 
Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

Els clients de “la Caixa” poden participar en més de 120 
projectes solidaris a través del programa de Punts Estrella. La 
seva contribució pot efectuar-se a través de la conversió dels 
punts acumulats en aportacions monetàries o bé en canviar-los 
per productes vinculats al comerç just. El 2010, els clients han 
destinat a aquests projectes solidaris un total de 24.666.075 
punts, que s’han traduït en 551.008,15 euros. 

Així mateix, i dins la cartera de productes que “la Caixa” 
ofereix als seus clients, durant el 2010 s’ha mantingut el Dipòsit 
Solidari. Aquest producte financer permet als clients col·laborar 
amb quatre projectes proposats per diverses entitats socials 
seleccionades per “la Caixa”: 

ONG Projecte 

Creu Roja	� Programa de suport sociosanitari i productiu a 
persones i famílies afectades per la sida a 
Moçambic. 

Intermón Pla de desenvolupament a la seguretat 
Oxfam alimentària de poblacions camperoles a 

Nicaragua. 

Metges Projecte de tractament i prevenció de la 
sense transmissió de VIH/sida de mare a fill a 
Fronteres Bulawayo (Zimbàbue). 

Càritas	� Projecte de desenvolupament socioeconòmic 
dels productors del sud-est de la província 
d’O’Connor (Bolívia). 

L’import mínim per invertir en el dipòsit és de 1.000 euros a un 
termini d’un any. El client tria els percentatge dels seus 
interessos nets, entre el 25% i el 100%, que desitja destinar al 
projecte de l’ONG seleccionada. “la Caixa” obté un marge 
pràcticament nul amb aquest dipòsit i, tot i així, es desvia al 
programa solidari. 

D’altra banda, l’Àrea de Cooperació Internacional de l’Obra 
Social “la Caixa” participa en el Dipòsit Solidari fent el 
seguiment i el control de les iniciatives de les ONG triades. 

Campanyes de difusió de la RC 

La revista semestral de Banca Privada contribueix a transmetre 
entre els seus clients el compromís social de “la Caixa”. Així, el 
2010 ha inclòs en cada número un article sobre els programes 
de l’Obra Social de “la Caixa” oberts a la seva col·laboració, 
com el programa Incorpora. 

D’altra banda, “la Caixa” Banca Privada ha desenvolupat la 
segona edició del curs “Claus per a la gestió del Patrimoni 
Familiar en el segle xxi” juntament amb l’escola de negocis 
IESE. Aquest curs compleix amb l’objectiu de formar i 
assessorar les noves generacions en la gestió dels grans 
patrimonis i preparar-los per al coneixement del món de 
l’empresa i les finances. Un dels temes principals inclosos en el 
programa formatiu va ser la Responsabilitat Social privada i 
empresarial. El responsable d’impartir aquest mòdul va ser 
Antonio Argandoña, professor del Departament d’Economia de 
l’IESE i titular de la càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social 
de l’Empresa i Govern Corporatiu. 
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Responsabilitat en la cadena de valor 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 


Les empreses han de donar suport i 

Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

Principi 2 
Les empreses han d’assegurar-se que no 
són còmplices d’abusos dels drets humans. 

Les empreses han de defensar la llibertat 
Principi 3 d’associació i el reconeixement efectiu del 

dret a la negociació col·lectiva. 

Principi 4 
Les empreses han d’eliminar tota forma de 
treball forçat i obligatori. 

Principi 5 
Les empreses han d’abolir efectivament el 
treball infantil. 

Les empreses han de lluitar contra tota 
Principi 10 forma de corrupció, inclosos el xantatge i el 

suborn. 

“la Caixa” vol fer extensible als seus proveïdors el seu 
compromís amb la Responsabilitat Corporativa. Una de les 
maneres d’aconseguir-ho és a través de l’anàlisi dels criteris i 
procediments establerts en el procés de compra, de manera 
que s’asseguri la transparència i el rigor en la contractació en 
tots els àmbits del Grup “la Caixa”. 

En aquest context, s’ha definit un pla per a la gestió de 
proveïdors, que s’implantarà el 2011 i els anys posteriors. 
Aquest pla preveu la creació d’un portal específic per a 
proveïdors i la revisió del procés d’homologació d’aquests, 
mantenint els criteris de Responsabilitat Social i ambiental dins 
de les condicions requerides, amb l’objectiu de reforçar les 
polítiques de compra responsable de l’Entitat. 

El 2010, “la Caixa” ha presentat un volum de compres de béns 
i serveis de 1.078,5 milions d’euros, pagats a través de 506.138 
factures. El seu nivell de compliment va ser del 90,87%, 
considerant que el termini establert ha estat de 60 dies. Del 
total de 39.692 proveïdors, els cinc amb més volum de 
facturació han representat un import de 223,8 milions d’euros. 

D’altra banda, les filials de “la Caixa” han començat a 
desenvolupar plans d’actuació orientats en aquesta direcció. 

En el cas de Servihabitat, l’empresa s’ha dotat d’una normativa 
per a l’homologació dels seus proveïdors que preveu el concurs 
o la subhasta per a la contractació de compres i/o serveis. 
Aquesta homologació és autoritzada per un òrgan extern o 
Mesa de Compres, que pertany a “la Caixa”, el qual garanteix 
la transparència i el rigor en la contractació. A més, durant el 
2010, la companyia ha elaborat un pla de sensibilització per als 
seus proveïdors, amb la incorporació en els nous contractes 
d’una clàusula en què es comprometen al compliment dels 
principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, al qual tant 
“la Caixa” com Servihabitat estan adherides. 

Per la seva banda, Habitatge Assequible també aplica criteris de 
transparència en la contractació de les obres, fent-ne la licitació 
mitjançant una subhasta electrònica, com a procediment 
prioritari, en què les empreses invitades poden presentar i 
modificar les seves ofertes veient quines introdueixen els altres 
competidors, sense saber quants són en nombre. Com a 
procediment alternatiu s’aplica la sol·licitud d’oferta segellada, 
a través de la qual els proveïdors presenten les seves ofertes en 
un “sobre” virtual que només es pot obrir el dia que s’ha 
acordat, en què es coneixen totes les ofertes. Així mateix, 
Habitatge Assequible porta a terme controls de les 
certificacions mediambientals i laborals dels proveïdors. 
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En el cas de PromoCaixa, la filial dedicada a la compra dels 
articles de promoció, ha inclòs en els contractes amb proveïdors 
una clàusula en què requereix el compliment dels Principis de 
Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

Així mateix, la companyia ha continuat amb el seu programa 
d’auditories socials i ambientals entre aquells proveïdors 
dedicats a la fabricació de productes específics per a “la Caixa” 
i les fàbriques dels quals se situen a països del tercer món com 
la Xina. 

Aquest programa serveix, alhora, com una campanya de 
sensibilització efectiva entre els proveïdors que, a més, han 
estat prèviament informats dels aspectes clau en matèria 
ambiental, social i de condicions laborals per a “la Caixa”, 
derivats del seu compromís específic amb els principis del Pacte 
Mundial i amb el respecte dels Drets Humans. 

El 2010 s’han auditat 5 fabricants d’articles de grans 
campanyes que es fabriquen a la Xina, excepte quan s’ha 
tractat de proveïdors de marques reconegudes, sense que 
s’hagin detectat incidències destacables. En un cas s’ha 
sol·licitat al proveïdor la inclusió de determinades millores per 
ajustar-se als requisits de l’Entitat com, per exemple, aspectes 
laborals (regulació d’hores extra, terminis de pagament de 
salaris o relació d’alta d’empleats, entre altres). Després de la 
sol·licitud, les millores han estat incorporades. 

També cal assenyalar que PromoCaixa ha complert durant el 
2010 el seu objectiu d’incloure en el plec de condicions de 
subhasta una clàusula que permet, de manera automàtica, no 
formalitzar la contractació si l’informe d’auditoria derivat de la 
inspecció d’una fàbrica, i fet per una consultora externa 
independent, resulta negatiu. 
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Els processos de construcció dels Estats Units d’Amèrica des de finals del segle XVIII

i de la Unió Europea des de mitjan el segle XX són les principals mostres que pot

existir una vasta unitat política d’àmbit continental basada en principis democràtics.

Tanmateix, mentre la Unió Europea continua sent un projecte ple d’incerteses,

l’experiència prèvia de la construcció dels Estats Units d’Amèrica constitueix la

millor referència per a l’avanç cap a una federació democràtica.

En aquest nou volum de la Col·lecció Estudis Econòmics del Servei d’Estudis de

”la Caixa”, Josep M. Colomer mostra que els límits territorials de la Unió Europea,

com el seu moment els de la Unió americana, no estan determinats per la geografia

o el destí, sinó que reflecteixen la capacitat que té la unió d’assimilar i institucionalit-

zar coherentment els seus components. La construcció d’un imperi a partir d’estats

ja existents implica la renúncia a una única font de sobirania a favor d’una divisió de

poders entre múltiples nivells de govern.
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Últims números publicats
en la Col·lecció Estudis Econòmics

26. L’EURO: BALANÇ DELS TRES PRIMERS ANYS
Joan Elias (director), Pere Miret, Àlex Ruiz
i Valentí Sabaté

27. L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA. EFECTES SOBRE
L’ECONOMIA ESPANYOLA
Carmela Martín, José Antonio Herce,
Simón Sosvilla-Rivero i Francisco J. Velázquez

28. INTERNET: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES
Fèlix Badia

29. EL GOVERN DE L’EMPRESA (Exhaurit)
Vicente Salas Fumás

30. LA BANCA A L’AMÈRICA LLATINA.
REFORMES RECENTS I PERSPECTIVES
Josep M. Liso, Montserrat Soler, Montserrat Manero
i Maria Pilar Buil

31. ELS NOUS INSTRUMENTS
DE LA GESTIÓ PÚBLICA
Guillem López Casasnovas (director), Jaume Puig-Junoy,
Juan José Ganuza i Ivan Planas Miret

32. LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA:
INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ
Francisco Pérez (director), Pilar Chorén, Francisco J.
Goerlich, Matilde Mas, Juliette Milgram, Juan Carlos
Robledo, Ángel Soler, Lorenzo Serrano, Deniz Ünal-
Kesenci, Ezequiel Uriel

33. LA CREACIÓ D’EMPRESES.
UN ENFOCAMENT GERENCIAL
Josep Maria Veciana

34. POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA: BALANÇ I PERSPECTIVES
José Luis García Delgado i M. Josefa García Grande
(directors)

35. LA GENERACIÓ DE LA TRANSICIÓ:
ENTRE LA FEINA I LA JUBILACIÓ
Víctor Pérez-Díaz i Juan Carlos Rodríguez

36. EL CANVI CLIMÀTIC: ANÀLISI I POLÍTICA ECONÒMICA.
UNA INTRODUCCIÓ
Josep M. Vegara (director), Isabel Busom,
Montserrat Colldeforns, Ana Isabel Guerra i Ferran Sancho

37. EUROPA, COM AMÈRICA. ELS REPTES DE CONSTRUIR UNA
FEDERACIÓ CONTINENTAL
Josep M. Colomer

Edició electrònica disponible a Internet:
www.laCaixa.es/estudis
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Cap a una societat responsable 

L’activitat de “la Caixa” està íntimament lligada al 
desenvolupament econòmic i social dels llocs on opera. Per a 
l’Entitat, estendre el seu compromís responsable entre les 
empreses del Grup i compartir les millores pràctiques amb altres 
entitats forma part de la Responsabilitat Corporativa. Així 
mateix, considera la difusió del coneixement entre la població 
com a part essencial del seu compromís social. 

Pla d’Educació Financera 

 Accés a l’apartat de Formació Financera 

Amb la voluntat de contribuir a incrementar el coneixement 
econòmic i financer de la població, “la Caixa” s’ha adherit al 
Pla Nacional d’Educació Financera de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV) i el Banc d’Espanya. 

La col·laboració de l’Entitat s’ha centrat en la distribució de 
material educatiu, posant a disposició del públic, a través de la 
web corporativa, diferents fitxes amb consells bàsics 
d’economia amb la finalitat d’ajudar els usuaris de les entitats 
financeres a adoptar decisions informades i adequades. 

El Pla se ha donat a conèixer als empleats de l’Entitat a través 
de la intranet corporativa, on s’han posat a la seva disposició 
les fitxes informatives, amb l’objectiu que les donin a conèixer 
als clients. 

Contribució a la difusió del coneixement 

Una altra de les vies de l’Entitat per a la difusió del coneixement 
entre la població han estat les diferents publicacions del seu 
Servei d’Estudis i de l’Obra Social “la Caixa”, a més de les 
diverses activitats organitzades per les càtedres. 

El Servei d’Estudis de “la Caixa” tracta de fomentar el debat i 
l’intercanvi d’experiències i opinions entre tots els sectors 
socials. Per aconseguir-ho elabora i publica diferents documents 
que es poden consultar a la web del Servei d’Estudis. 

A través d’aquestes publicacions, l’Entitat estimula el debat i 
l’intercanvi d’experiències de tots els sectors de la societat i 
afavoreix la divulgació dels grans temes de l’entorn 
socioeconòmic del nostre temps. L’objectiu és facilitar-ne la 
comprensió i situar-los a l’abast de la majoria de persones i 
empreses, sense renunciar en cap cas al rigor científic i 
metodològic. 

Cada mes s’elabora i publica l’Informe Mensual, que ofereix 
una síntesi clara, ordenada i rigorosa de la situació econòmica 
global. També s’edita la Col·lecció Documents d’Economia “la 
Caixa”, que el 2010 s’ha ampliat amb nous títols: la Col·lecció 
Comunitats Autònomes, en el marc de la qual s’han publicat 
els volums dedicats a la Regió de Múrcia i al País Basc; i la 
Col·lecció Estudis Econòmics, dins de la qual s’ha editat el 
volum 37 amb el títol Europa, com Amèrica: Els reptes de 
construir una federació continental. 

El Servei d’Estudis també edita l’Anuari Econòmic d’Espanya i 
dues col·leccions en anglès, dirigides a la comunitat científica i 
professional “la Caixa” Economic Papers i “la Caixa” Working 
Papers. 

Totes les publicacions de l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica es 
poden trobar en format digital a la web, i la majoria també es 
poden obtenir en paper. 

http://portal.lacaixa.es/formacionfinanciera/formacionfinanciera_ca.html?loce=ca-particulars-Home-CopiadeHomeConz-pa-i06-3-FORMACIFINANCER
http://www.laCaixa.es/estudis
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Càtedres “la Caixa” 

Càtedra “la Caixa” Economia i Societat 

L’Entitat també promou la difusió del coneixement a través de 
les activitats de la Càtedra “la Caixa” Economia i Societat, un 
fòrum acadèmic i d’opinió que aborda les principals qüestions 
que són motiu d’interès i preocupació per part de la societat 
actual, sempre amb voluntat d’excel·lència intel·lectual. 

Durant el 2010, aquesta Càtedra ha programat a Madrid un 
total de deu conferències. Entre aquestes, cal destacar les 
emmarcades en els cicles Qualitat Institucional: democràcia i 
economia avançades i El govern de l’economia: experiències 
personals. Aquest últim cicle va aconseguir reunir quatre 
exministres d’Economia i Hisenda del govern espanyol. 

La Càtedra també ha organitzat a Madrid, durant el 2010, un 
total de sis classes magistrals. Normalment en tres sessions, 
aquestes lliçons ofereixen desenvolupaments sistemàtics de 
temes rellevants de la cultura del nostre temps. El seu 
seguiment s’acredita amb un diploma. 

 Més informació 

Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social de l’Empresa 
i Govern Corporatiu 

D’altra banda, la Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social 
de l’Empresa i Govern Corporatiu fomenta, promou i divulga la 
Responsabilitat Social, especialment en la seva vessant pràctica. 
Durant l’any 2010, entre altres actes, va organitzar dues 
sessions del Programa de Continuïtat de l’escola de negocis 
IESE, de les quals una es va dedicar a la cooperació multilateral 
en canvi climàtic i l’altra als emprenedors socials. 

En l’àmbit de les publicacions, la Càtedra ha elaborat diversos 
capítols de llibre i articles científics sobre govern corporatiu, el 
bé comú de l’empresa, la crisi financera i les microfinances. A 
més a més, la newsletter de la Càtedra ha seguit apareixent 
regularment, contribuint a la difusió dels coneixements i 
interessos sobre la Responsabilitat Social de l’Empresa i el 
Govern Corporatiu. 

Més informació  
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http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctci.php?idioma=cat
http://www.iese.edu/cat/Research/CentersandChairs/Chairs/CatedraLaCaixa/Home/Home.asp
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el Pacte Mundial de Nacions Unides 

Pacte Mundial de Nacions Unides 

Aquesta secció cobreix: 

Les empreses han de donar suport i 
Principi 1 respectar la protecció dels drets humans 

internacionals en el seu àmbit d’influència. 

“la Caixa” està adherida des del 2005 als Principis del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides (Global Compact), una iniciativa 
internacional que treballa per promoure una cultura 
empresarial ètica i responsable a través de deu principis basats 
en els drets humans, laborals, ambientals i de lluita contra la 
corrupció. 

En consonància amb aquest compromís, l’Entitat participa en 
les iniciatives de la Red Española del Pacto Mundial (ASEPAM) i 
adopta una actitud proactiva en els tallers temàtics, fòrums i 
debats que se celebren per a l’intercanvi de les millors 
pràctiques amb altres membres de l’associació. 

 Els informes estan disponibles a la web del Pacte Mundial (en 
castellà) 

Per la seva banda, entre l’any 2009 i 2010 es van adherir al 
Pacte Mundial totes les filials de “la Caixa” incloses en el 
perímetre del present informe: Caixa Capital Risc, GDS-Cusa, 
e-la Caixa, PromoCaixa, MicroBank, Servihabitat, Silk, Sumasa, 
Habitatge Assequible, TradeCaixa i Serviticket. Totes han 
continuat treballant durant el 2010 en la posada en pràctica 
dels deu principis del Pacte i han presentat el seu primer 
Informe de Progrés, on es proposen nous reptes de futur. 
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Crèdits 

Coordinació continguts: 
KPMg 

Maquetació: 
baetica 

Fotografies: 
Èxit de Disseny (portada, pàg. 4, 5, 8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 20,
�
21, 22, 29, 32, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 67, 

73, 92, 93, 97, 101, 104, 106, 108)  


Pedro Madueño (pàg. 2)  


Carles Nin Barrull (Nin Studio) (pàg. 23, 62, 63)  


Txema Salvans (pàg. 76)  


Segui Arquitectura (pàg. 79, 87)  


Jordi Nieva (pàg. 80, 83)  


Roc Herms (pàg. 81, 86)  


Mariona Villavieja (pàg. 84)  


UNICEF Ethiopia/Indrias Getachew (pàg. 85)  


Antonella Delussu (pàg. 98)  


Per a més informació: 
General 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”  

Domicili social: Av. Diagonal, 621-629 - 08028 Barcelona, 

Espanya  

NIF: G-58899998  

Telèfon: (+34) 93 404 60 00  

Fax: (+34) 93 339 57 03  

Direcció a Internet: www.lacaixa.es  


Responsabilitat Corporativa 

Àrea de Responsabilitat Corporativa i Marca  

Av. Diagonal, 621-629. 08028, Barcelona  

Telèfon: 93 404 60 00 

www.lacaixa.es/responsabilitatcorporativa 

Si desitja fer-nos arribar algun comentari o realitzar qualsevol 
consulta sobre aquest Informe, posem a la seva disposició la 
següent adreça: rsc@lacaixa.es rsc@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es
www.lacaixa.es/responsabilitatcorporativa
mailto:rsc@lacaixa.es
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