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Diàleg amb els grups d’interès

Per a ”la Caixa” és fonamental
conèixer les expectatives de les
persones i entitats amb les quals
es relaciona i així avançar en la
seva política de Responsabilitat
Corporativa.

En l’Informe de Responsabilitat Corporativa
2010, l’Entitat recull els principals avanços
de l’any, a més d’incloure-hi els afers que
són prioritaris per als seus grups d’interès.

Els afers que apareixen en aquesta matriu han estat desenvolupats en l’Informe de Responsabilitat Corporativa 2010, la versió completa
del qual es pot consultar a: www.lacaixa.es/responsabilitatcorporativa

Els temes sorgits d’aquest procés de consulta s’inclouen en la matriu següent:
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Pràctiques laborals

Generalitzats Necessaris

Satisfacció i Servei al Client

Mesures anticrim Acció Social

Codis de Conducta / Comportament ètic

Innovació de Productes i Serveis

Per determinar aquests temes, s’ha seguit
la metodologia establerta per la norma
AA1000, i s’han dut a terme entrevistes i
enquestes a empleats de l’Entitat, experts
espanyols en Responsabilitat Corporativa i
representants dels grups d’interès de
”la Caixa”.

Solvència

Amb les persones i els seus projectes

Finançament a clients
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Una entitat sòlida

”la Caixa” és una de les entitats
més solvents del sistema financer
espanyol i europeu.

• El test de resistència del Comitè de
Supervisors Bancaris Europeus (CEBS) ha
confirmat la solidesa de ”la Caixa”, fins
i tot en l’escenari macroeconòmic més
advers.

• Les principals agències de qualificació
creditícia han mantingut, al llarg de
l’any 2010, uns ràtings elevats per a
”la Caixa”.

• El nivell de liquiditat s’ha situat en
19.638 milions d’euros, i pràcticament
en la seva totalitat de disponibilitat
immediata.

”la Caixa” gaudeix d’un elevat nivell
de solvència, amb un core capital
(recursos de màxima qualitat) del 8,6%.

• Gaudir d’un alt nivell de liquiditat li ha
permès no solament afrontar el creixement
dels seus negocis de manera segura
i millorar la seva posició respecte a la
competència, sinó també respondre davant
les necessitats de finançament dels seus
clients.

Més informació: www.emprendedorxxi.com / www.caixacapitalrisc.es

Solucions davant un entorn econòmic complex

”la Caixa”, en un any marcat
pel context desfavorable, ha
mantingut el suport al teixit
productiu del país i ha treballat per
donar solucions als seus clients.

La cartera de crèdits sobre clients ha
augmentat en 11.520 milions (+6,5%),
fins als 189.546 milions, amb 939.463
operacions en els últims 12 mesos i 99.491
milions d’euros de risc concedit.

Amb els clients particulars

”la Caixa” disposa d’un Pla d’Ajudes a
Particulars per a aquelles famílies amb
préstecs hipotecaris que passin situacions
transitòries de reducció d’ingressos. Durant
el 2010, el volum total de contractes que
s’han acollit a alguna de les opcions del Pla
ha estat de 27.432.

10,5 milions de clients confien en
el model de gestió de ”la Caixa”
i són un estímul per continuar
treballant a fi d’oferir-los un servei
millor i més complet.

Suport als emprenedors

El 2010, ”la Caixa” ha treballat per oferir
respostes a les necessitats financeres
d’autònoms i empreses.

• S’ha situat en la tercera posició en el
rànquing d’entitats que col·laboren
amb l’Institut Oficial de Crèdit (ICO), i
ha concedit més de 40.000 préstecs a
empreses i autònoms, per un valor de
1.579 milions d’euros.

• Compta amb 820 gestors especialitzats
per atendre les pimes i amb 83 centres
d’empresa per donar servei a les mitjanes
i grans empreses.

• ”la Caixa” acompanya les empreses
clients en la seva expansió internacional
i disposa de 3 sucursals operatives i 5
oficines de representació a Europa, Àfrica
i Àsia. El 2010 s’han inaugurat les oficines
de representació de Dubai i Nova Delhi.

• Desenvolupa un conjunt d’accions de
suport, finançament i acompanyament
de noves iniciatives empresarials amb
potencial de creixement. A través de
Caixa Capital Risc, ”la Caixa” impulsa
els projectes innovadors mitjançant
instruments de capital risc. El 2010, la
inversió compromesa ha estat de 7,5
milions d’euros.

• La Iniciativa EmprenedorXXI compta
amb diversos programes de creació
d’empreses en sectors específics, per
ajudar investigadors i tècnics a constituir
amb èxit el seu projecte empresarial.

• Ha creat el Programa EcoEmprenedorXXI,
per facilitar la fundació i consolidació
d’empreses en el sector de les tecnologies
netes.

Principals reptes per al 2011

• Mantenir els nivells de finançament
a particulars, autònoms i empreses.

• Obertura de noves oficines
de representació a Algèria,
Singapur i Egipte per recolzar la
internacionalització de les empreses.

• Augmentar el nombre d’empreses
acompanyades a través de les
diferents iniciatives EmprenedorXXI.

• Creació d’un nou programa,
EmprenedorXXI.net, especialitzat
en tecnologies de la informació i
Internet.

Amb les persones i els seus projectes
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MicroBank

MicroBank, referent en el sector
dels microcrèdits a Europa, ha
finançat, des de la seva creació el
2007 i fins a finals de 2010, un total
de 93.897 projectes d’emprenedors
i famílies.

MicroBank treballa per afavorir la inclusió
financera i la cohesió social a través de la
concessió de microcrèdits.

• Es dirigeix a autònoms, petits empresaris
i emprenedors per a l’inici, ampliació o
consolidació dels seus projectes, així com
a persones i famílies amb rendes limitades
o amb dificultats per accedir
al sistema creditici tradicional, a través
de les més de 5.400 oficines de
”la Caixa”. Des del 2010, les
microempreses també poden accedir
a aquesta via de finançament.

• Des de l’inici de la seva activitat, ha
invertit 588,9 milions d’euros.

• Per dur a terme la seva activitat,
compta amb el suport del Fons
Europeu d’Inversions i del Banc de
Desenvolupament del Consell d’Europa.

MicroBank Fons Ètic

MicroBank treballa per impulsar la Inversió
Socialment Responsable com a eina per
contribuir al desenvolupament sostenible.

El 2010 es va crear MicroBank Fons Ètic,
un fons d’inversió ètic i solidari, que
resulta de la fusió de FonCaixa Cooperació
Socialment Responsable Europa i FonCaixa
Privada Fons Actiu Ètic.

• El Fons incorpora criteris ètics, socials i
ambientals en la selecció dels actius de
la seva cartera, que són determinats per
una comissió ètica formada per experts
independents.

• Un 25% de la comissió de gestió dels
actius es destina a la cooperació en
projectes d’ONG’s i entitats sense ànim
de lucre designades pels partícips.

• La Fundació ”la Caixa” aporta cada
any un import equivalent al cedit pel
fons a les entitats beneficiàries.

Els microcrèdits afavoreixen la
inclusió laboral i s’estima que, des
del 2007, MicroBank ha contribuït
a la creació o consolidació de més
de 30.000 llocs de treball.

Principals reptes per al 2011

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

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

• Potenciar la Inversió Socialment
Responsable a través de MicroBank
Fons Ètic.

Més informació: http://www.microbanklacaixa.com/general/microbanklacaixa_ca.html

MICROCRÈDITS CONCEDITS
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137,120.641

36.845
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Nombre de microcrèdits concedits
Import desembolsat
(en milions d’euros)

Amb les persones i els seus projectes
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Energia Negoci
d’infraestructuresReal estate

Sostenibilitat

Inversió i finançament sostenibles

”la Caixa” considera les
implicacions socials i ambientals de
la seva activitat com a part del seu
compromís social.

Finançament sostenible

”la Caixa” entén que els projectes
finançats no solament han de ser viables
econòmicament, sinó també sostenibles
des d’un punt de vista social i ambiental.

• Des de la seva adhesió als Principis
d’Equador el 2007, l’aprovació dels
projectes de finançament (project
finance) amb una inversió superior als 10
milions de dòlars requereix una avaluació
prèvia positiva, que incorpora factors
socials i ambientals en l’anàlisi.

• Al llarg del 2010, ”la Caixa” ha participat
en 55 project finance, l’import total dels
quals ha estat de 9.980 milions d’euros.

• ”la Caixa” ha aprovat una política
d’inversió creditícia, relativa al sector
de l’armament, d’acord amb la qual
no finançarà la producció o exportació
de material bèl·lic. Tampoc no establirà
relacions comercials amb empreses
relacionades amb la producció o
comercialització de mines antipersona
i/o bombes de fragmentació.

”la Caixa” aposta pels projectes
respectuosos amb l’entorn com una
manera de fomentar la sostenibilitat
ambiental a llarg termini.

• El 2010 ha finançat, juntament
amb altres entitats, 20 projectes
d’energies renovables, per un import
de 2.458 milions d’euros.

Invertir amb responsabilitat

• ”la Caixa” comercialitza el fons SAM
Sustainable Climate, que aposta per les
energies renovables i se centra en la lluita
contra el canvi climàtic.

• 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 80,18 milions
d’euros en fons socialment responsables
(3,28% del total invertit i un 8,05%
del total de la renda variable).

Principals reptes per al 2011

• Aplicació d’un procediment per
avaluar els riscos socials i ambientals
de les operacions sindicades amb un
import superior als 7 milions d’euros.

• Fomentar la visibilitat i implantació
en el mercat de la Inversió
Socialment Responsable amb la
col·laboració d’InverCaixa i Banca
Privada.
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Política i gestió ambiental

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

La política i gestió ambiental de
”la Caixa” és coordinada pel Comitè de
Medi Ambient, que treballa per disminuir
l’impacte directe i indirecte de l’Entitat en
l’entorn.

• El consum elèctric ha estat un 7,01%
menor gràcies a diferents iniciatives.
Entre elles, les campanyes de
sensibilització entre els empleats, la
hibernació automàtica dels equips
informàtics o la instal·lació de sensors de
presència a les sales on estan situats els
Centres de Processament de Dades (CPD).

• El 2010 es va arribar a les 1.900 oficines
telegestionades mitjançant un interruptor
únic, per evitar el consum elèctric fora de
l’horari de feina.

• Els sistemes de teleconferència,
entre d’altres, han permès reduir els
quilòmetres recorreguts en 1.311.314, la
qual cosa ha suposat un estalvi de 322,7
tones en l’emissió de CO

2.

• S’ha assolit el 99,1% en l’ús del paper
reciclat i ha disminuït en un 5,2% el
consum total de paper.

• El 2010, el nombre de clients amb el
servei de correspondència digital ha
arribat als 2,85 milions i s’ha reduït el
nombre de comunicats en paper enviats
en 48,2 milions respecte als emesos
el 2009.

L’espai EcoCaixa posa a disposició
del públic en general consells
relacionats amb el medi ambient
i permet consultar les principals
iniciatives de ”la Caixa” en matèria
sostenible.

Principals reptes per al 2011

• Impulsar noves iniciatives per a la
conscienciació dels empleats sobre
bones pràctiques ambientals.

• Reducció en un 5% del consum
de paper, del consum elèctric en
còmput global i de l’emissió de CO2

en els desplaçaments.

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

Més informació a: http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/portal/ecocaixa2/index_cat.html

Sostenibilitat
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Innovadors, més accessibles i segurs

”la Caixa” treballa per garantir
l’excel·lència en el servei i aposta
per la innovació contínua, la qual
cosa li ha permès desenvolupar
noves formes d’accés als seus
productes i serveis, a més de
garantir la seguretat en les
transaccions.

Proximitat i accessibilitat

”la Caixa” facilita l’accés als seus productes
i serveis a través de múltiples canals, que
inclouen una extensa xarxa d’oficines i
caixers, i treballa perquè aquests canals
puguin ser utilitzats pel màxim nombre
possible de persones.

• La xarxa d’oficines és la més àmplia del
territori espanyol, amb presència, com a
mínim, al 100% de les poblacions amb
més de 20.000 habitants. A finals d’any,
”la Caixa” disposava de 5.409 oficines,
83 més que el 2009.

• Compta amb una oferta global de
serveis, disponibles les 24 hores a través
de canals com Internet, el telèfon mòbil,
la televisió digital i, de manera pionera,

diverses aplicacions per a productes com
l’iPad o l’iPhone.

• 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.

• ”la Caixa” continua treballant a favor
de l’accessibilitat i el 2010 ha adaptat
33 oficines per eliminar les barreres
arquitectòniques per a les persones
amb mobilitat reduïda.

• La pàgina web i l’operativa de Serviticket
han estat adaptades per a persones amb
discapacitat visual.

Innovació i seguretat

”la Caixa” aposta per la innovació constant
per oferir noves solucions als seus clients i
desenvolupar processos més eficients.

• A través del sistema CaixaProtect,
disponible per a 6 milions d’usuaris,
s’han enviat més de 8 milions d’alertes
gratuïtes al mòbil dels clients, informant
sobre aquelles operacions d’import
rellevant realitzades.

• ”la Caixa” ha dut a terme una prova pilot
de pagament en comerços a través del
telèfon mòbil basada en la comunicació
de radiofreqüència, una tecnologia que
aporta a clients i comerços una major
rapidesa en el procés de compra.

• Disposa de la seva pròpia botiga online,
CaixaMòbil Store, la primera d’aplicacions
de banca per al mòbil en tot el món, i
permet als clients de l’Entitat descarregar
més de 36 aplicacions gratuïtes.

• Treballa per a la millora contínua de la
Línia Oberta i hi ha implantat més d’un
centenar de millores suggerides pels seus
clients.

OPERACIONS REALITZADES A TRAVÉS
DELS CANALS ELECTRÒNICS

Línea Oberta

CaixaMòbil
Caixers automàtics

23%
526,9 milions

74%
1.729,1 milions

3%
77,5 milions

”la Caixa” ha invertit un total
de 155,9 milions d’euros en
tecnologia, dels quals 29,32
milions corresponen a R+D+I.

Principals reptes per al 2011

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

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

• Ser els primers en el rànquing
AQMetrix, que mesura la qualitat
en el servei, en banca per Internet i
banca mòbil.

Més informació: http://portal.lacaixa.es/infocorporativa/accesibilidad_ca.html

Excel·lència en el servei
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Un millor servei cada dia

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

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 que s’ha
implantat el 2010.

• El 2010 s’ha creat el Portal de Qualitat
Activa a la intranet corporativa, amb
l’objectiu d’agrupar la informació relativa
a qualitat en un únic espai i de compartir
bones pràctiques entre els empleats.

• S’han desenvolupat els tallers de qualitat,
on les oficines més ben valorades pels
clients segons les enquestes de satisfacció
efectuades, “tutelen” les oficines amb
més recorregut de millora.

• Més agilitat en el servei i l’àmplia oferta
de canals electrònics han permès
disminuir les queixes pel temps d’espera
en un 44%.

Durant l’any 2010 s’han reduït les
reclamacions de clients en un 35%
respecte a l’any anterior.

Principals reptes per al 2011

• Adopció de mesures globals per
augmentar l’efectivitat en la gestió
dels suggeriments rebuts: a partir
del 2011 les oficines podran valorar
online la qualitat de la resposta que
reben als suggeriments de millora
plantejats.

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

• Aprovació d’una nova política
de comunicació comercial.

8,38,5 8,4

2008 2009 2010

8,2

Empresa

8,08,3

Particular

ÍNDEX DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT

Línia
Oberta

8,98,7 8,7

Terminals
d’autoservei

Recinte
Terminals

d’autoservei

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

8,78,7 8,78,38,2 8,1

Excel·lència en el servei
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Un gran equip

”la Caixa” aplica polítiques de
personal basades en el foment
de la igualtat i la diversitat,
la conciliació, la formació i el
desenvolupament professional
per mantenir el lideratge com a
font d’atracció de talent.

Les 28.651 persones que treballen al Grup
”la Caixa” constitueixen el seu principal
actiu, i l’Entitat treballa per garantir que
les seves polítiques laborals promoguin el
desenvolupament professional i el benestar
dels seus empleats.

• El 2010, ”la Caixa” ha integrat a la
plantilla el personal procedent de Caixa
Girona, amb la premissa d’intentar
conservar els llocs de treball, efectuant
recol·locacions i prejubilacions quan ha
estat possible.

• ”la Caixa” manté la primera posició en
el rànquing del col·lectiu d’empleats del
premi Merco Marques Financeres 2010,
on destaca especialment per la gestió del
talent.

• El 2010 s’ha posat en marxa un procés
d’avaluació per competències per a
les persones que ocupen un càrrec de
direcció.

• Ha entrat en funcionament el Protocol
de Prevenció, Tractament i Eliminació de
l’Assetjament Sexual i Laboral, a través
d’un servei gratuït d’atenció telefònica i
d’una bústia de correu electrònic en què
es recullen les consultes i denúncies.

• Virtaula, la comunitat d’aprenentatge
online de ”la Caixa”, ha aconseguit
sumar més de 500 blocs, 300 fòrums,
286 vídeos i una biblioteca amb més de
3.500 documents, la majoria creats pels
mateixos empleats.

La Fundació “Másfamilia” ha
acreditat ”la Caixa” com a Empresa
Familiarment Responsable (EfR)
en reconeixement a la seva aposta
per la conciliació i la igualtat dels
seus empleats.

Seguretat i salut

• ”la Caixa” disposa d’un Sistema de
Gestió de Seguretat i Salut certificat
d’acord amb la norma internacional
OSHAS 18001, que acredita l’excel·lència
del seu sistema preventiu.

• S’ha implantat la instrucció per a
l’avaluació i actuació en matèria
d’atracaments i actes violents i per a la
protecció dels treballadors especialment
sensibles i de la maternitat i la lactància.

NOMBRE D’EMPLEATS DEL GRUP
”LA CAIXA” I ”LA CAIXA”

08 10

27.818
26.056 25.288

28.651

09

24.944
27.505

”la Caixa”
Grup ”la Caixa”

PERCENTATGE DE DONES
DE L’EQUIP DIRECTIU

08 10

12,20
14,58

09

14,60

Principals reptes per al 2011

• Avançar en l’aplicació dels perfils de
competències dels llocs de treball
fins a arribar a la major part de la
plantilla.

• Creació d’un Centre de Lideratge
per impulsar el desenvolupament
professional dels directius.

• Aprovar un Pla d’Igualtat d’aplicació
i caràcter general.

• Difondre el curs de Responsabilitat
Corporativa entre els empleats.

Compromís amb la societat
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Obra Social, més a prop de les persones

”la Caixa” ha mantingut el seu
compromís amb la societat i ha
destinat 500 milions d’euros a la
seva Obra Social, dels quals un
67% s’ha dirigit a programes
socials i assistencials.

El 2010, l’Obra Social ha dirigit la seva
atenció prioritària als programes que
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.

• El programa de promoció i
desenvolupament integral de la infància
CaixaProinfància ha ajudat, des de la seva
posada en marxa i fins a finals de 2010,
més de 165.000 menors de 16 anys en
risc o situació d’exclusió social. La inversió
acumulada ha estat de 100 milions
d’euros.

• El programa per a la Gent Gran és el
projecte més veterà de l’Obra Social.
El seu objectiu és contribuir perquè
tinguin un envelliment saludable i per
prevenir situacions de dependència.

• En dos anys, el programa d’Atenció
Integral a Malalts Avançats ha atès
15.342 pacients i 24.896 famílies, amb
el suport de 30 equips multidisciplinaris.

• ”la Caixa” manté el seu compromís amb
GAVI Alliance, l’aliança mundial que lluita
contra la mortalitat infantil als països
més desfavorits. L’Entitat ha aportat 11
milions d’euros en tres anys, que han
permès la immunització d’1,2 milions
d’infants.

• Ha posat en marxa el Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural,
al qual ha destinat 3 milions d’euros,
amb la finalitat de generar un model
d’intervenció comunitària de referència
en la gestió de la diversitat cultural.

• A través del Programa Habitatge
Assequible, ha treballat per atendre les
necessitats de col·lectius amb dificultats
d’accés a l’habitatge. A finals de 2010
hi havia més de 1.846 habitatges en
explotació i 940 més en construcció.

Principals reptes per al 2011

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

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

• Disposar, a finals de 2012, de més
de 2.800 habitatges de lloguer
assequible en explotació per a joves
i persones grans. Comptar amb
955 habitatges adjudicats i en
explotació per a famílies amb
recursos limitats a finals de 2012.

• Consolidar tant els seus programes
de recerca i formació com els
projectes en favor del coneixement
i de la difusió de la cultura.

Més informació a: http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html

DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ SEGONS PROGRAMES

Programes socials

Programes culturals
Programes de medi ambient i ciència

Programes educatius i d’investigació

13%

14%
67%

6%

Compromís amb la societat
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Fomentant la Responsabilitat Corporativa

”la Caixa” considera com una
part del seu compromís social la
difusió de principis i pràctiques
responsables en el seu entorn,
per avançar conjuntament cap
al progrés en matèria social i
ambiental.

Entre els empleats

”la Caixa” disposa d’un programa de
Voluntariat Corporatiu que canalitza les
inquietuds solidàries dels seus empleats.

• Els 3.286 voluntaris han dut a terme
1.546 accions, que han arribat a 83.659
beneficiaris.

• ”la Caixa” ha invertit 328.100 euros en
el programa.

• El 2010, i amb la col·laboració dels clients
de l’Entitat, es van recollir 205,9 tones
d’aliments per a col·lectius desfavorits i
81.000 llibres per a projectes d’educació
a l’Amèrica Llatina.

• A través de l’Espai Solidari, més de 1.000
empleats van aportar més de 78.500
euros a quatre projectes solidaris.

Entre els clients i la societat en
general

• Els clients de ”la Caixa” tenen la
possibilitat de participar en diverses
iniciatives solidàries:

• A través dels Dipòsits Solidaris, que
permeten escollir el percentatge dels
interessos nets que es destinen a quatre
projectes d’ONG.

• Mitjançant la donació de Punts Estrella.
El 2010, han aportat 551.000 euros a
projectes solidaris.

• L’Entitat posa a disposició de les
empreses espanyoles diferents
iniciatives en matèria de Responsabilitat

Corporativa, com l’Aliança Empresarial
per a la Vacunació Infantil. El 2010, 26
empreses han realitzat una aportació
superior a 166.000 euros.

• Les empreses filials de ”la Caixa” han
presentat el 2010 el seu primer Informe
de Progrés, on es resumeixen els avanços
relatius als Principis del Pacte Mundial de
les Nacions Unides.

• ”la Caixa” es va adherir al Pla Nacional
d’Educació Financera, impulsat per la
CNMV i el Banc d’Espanya per contribuir
a reforçar el coneixement financer de la
població.

Entre els proveïdors

”la Caixa” estén el compromís amb la
responsabilitat corporativa a la seva cadena
de subministrament.

• El 2010 s’ha definit un Pla Director per a
la gestió de proveïdors, amb la finalitat
de millorar la transparència i el rigor en
la contractació que s’implantarà a partir
del 2011.

• El volum total de compres a proveïdors ha
estat de 1.078,4 milions d’euros, amb un
nivell de compliment del termini establert
de pagament de factures del 90,87%.

• PromoCaixa ha efectuat auditories a
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.

A finals de 2010, més de
13.600 empreses col·laboraven
amb el Programa Incorpora
d’Integració Laboral, que
ha contribuït a la inserció
de 38.821 persones en risc
d’exclusió social.

Principals reptes per al 2011

• Difondre l’Aliança Empresarial per
a la Vacunació Infantil entre les
empreses espanyoles.

• Ampliar la possibilitat de col·laborar
en els projectes de l’Espai Solidari a
tota la societat.

• Millorar la gestió de proveïdors a
través d’un nou procés de registre i
homologació, fomentant el respecte
als principis del Pacte Mundial de les
Nacions Unides.

Compromís amb la societat
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