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1. Fidels als nostres compromisos amb la gestió responsable

Principals magnituds de ”la Caixa” Indicadors GRI

Dimensió econòmica  
de ”la Caixa”

414.507 milions d’euros de volum total de negoci bancari.
2.052 milions d’euros de resultat recurrent del Grup ”la Caixa”.
14.691 milions d’euros és el valor de mercat de les societats 
cotitzades.

EC1

Inclusió financera 22.150 projectes de microcrèdits finançats a través de 
MicroBank als quals s’han destinat 147 milions d’euros.
5.530 oficines (5.518 oficines al territori nacional, 2 a 
l’estranger i 10 oficines de representació a l’estranger).
El 75% de les oficines de ”la Caixa” són totalment accessibles 
gràcies a la política de quota zero.
Tots els caixers automàtics de ”la Caixa”, 8.113, disposen de 
teclats adaptats per a persones amb dificultats visuals i 3.236 
d’ells disposen de sistema de veu. 

FS14
FS7

Lideratge en solvència 
i finançament a particulars  
i empreses

15.619 milions d’euros en fons propis.
El coeficient de solvència és d’un 11%.
El càlcul, el seguiment i la gestió del risc es realitzen d’acord 
amb les directrius del Nou Acord de Capitals de Basilea (NACB).
176.100 milions d’euros de crèdits concedits a clients

EC1

Finançament sostenible 64 operacions de Project Finance subjectes als Principis 
d’Equador amb una aportació directa de 2.430 milions d’euros.

EC2
FS1
FS5

Respostes a les necessitats  
dels clients

10,7 milions de clients particulars i empreses. FS6

Creació de treball i riquesa L’impacte directe més l’indirecte de l’activitat de”la Caixa” supo-
sa el 0,56% del PIB nacional.
27.818 persones treballen al Grup ”la Caixa”, de les quals 
1.919 s’han incorporat el 2008.
5.959 nous llocs de treball creats a través del programa  
Incorpora de l’Obra Social.

EC1
EC9
LA2

Creació d’empreses 61 projectes finançats per les gestores de Caixa Capital Risc i 18 
activitats patrocinades pel programa EmprenedorXXI.

FS16   
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Principals magnituds de ”la Caixa” Indicadors GRI

Inversió de ”la Caixa”  
en l’Obra Social

500 milions d’euros destinats a l’Obra Social el 2008.
Primera fundació privada espanyola.
2.109 empleats participants en el programa de voluntariat 
corporatiu.

EC1
FS1

Aliança Empresarial  
per a la Vacunació Infantil

4 milions d’euros aportats a la GAVI Alliance.
93 empreses han participat amb una aportació de més de 278.000 
euros en l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil.

FS5

Innovació en serveis financers 6,99 milions d’euros d’inversió en R+D+i. EC1

Satisfacció de clients 255.371 enquestes de satisfacció realitzades a clients.
L’índex de satisfacció de clients particulars en una escala de 0 a 
10 és de 8,5.
L’índex de satisfacció de clients empreses en una escala de 0 a 
10 és de 8,3.
”la Caixa” és l’entitat amb menor nombre de queixes rebudes 
en relació amb el seu volum de negoci, segons l’última memòria 
de reclamacions del Banc d’Espanya.

PR5

Compromís amb l’entorn natural Sistema de Gestió Mediambiental per als Serveis Centrals de la 
seva seu a Barcelona. ISO 14001 i Reglament europeu 761/2001 
EMAS.
29.685 hores de formació impartides a 1.973 empleats en el 
curs «Sistema de Gestió Mediambiental ISO 14001».
Implantació de mesures per a estalvi energètic i gestió de 
residus. 

EN7
FS4
FS9
LA10

Un bon lloc per treballar 5.323 promocions internes.
El 54,6% de les noves incorporacions i el 57,1% de les 
promocions internes han correspost a dones.
15 milions d’euros invertits en formació interna.
El 100% de la plantilla està subjecta a retribució variable partint 
del compliment d’objectius individuals o de grup.

LA12
EC1
LA10

Participació institucional i difusió 
del coneixement

Adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides.
Publicacions del Servei d’Estudis de ”la Caixa” (anuari econòmic, 
informes mensuals, etc.).
2 Estudis Socials publicats per l’Obra Social ”la Caixa”.
Càtedra ”la Caixa” d’Economia i Societat.
Càtedra ”la Caixa” de Responsabilitat Social de l’Empresa i 
Govern Corporatiu.

FS16

Més informació a: www.lacaixa.es/responsabilitatcorporativa
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1.1. La gestió responsable  
a  ”la Caixa” 

Els valors de ”la Caixa”, eix  
de l’actuació responsable

El compromís de ”la Caixa” amb els seus 
clients, amb els seus empleats i amb la so-
cietat es basa en els valors de la Confiança, 
el Compromís Social i l’Excel·lència en el 
Servei, que han estat presents des dels seus 
orígens, constituint l’eix de referència i ac-
tuació per a tota l’organització.

Confiança basada en l’honestedat i el res-
pecte a les persones, el Compromís Social, 
explícit en l’Obra Social i en el conjunt de 
tota l’actuació de ”la Caixa” i l’Excel·lència 
en el Servei, fonamentada en la professiona-
litat i la innovació. 

Principals avenços en la gestió 
responsable durant l’any 2008 

• Elaboració del Codi Ètic de ”la Caixa”.

•  Desenvolupament de productes de  
MicroBank ampliant les finalitats dels  
microcrèdits.

•  Creació de l’Aliança Empresarial per a 
la Vacunació Infantil i col·laboració amb 
GAVI Alliance per a la vacunació infantil.

•  Posada en marxa d’un projecte per a 
l’avaluació del risc mediambiental de la 
cartera de clients.

Diàleg i aspectes rellevants

”la Caixa” posa a disposició dels seus grups 
d’interès un conjunt de canals de diàleg, 
entre els quals destaquen: 

•  Una xarxa de 5.530 oficines i 25.335 em-
pleats de ”la Caixa”.

•  Investigacions i estudis sobre necessitats 
financeres i socials.

•  El contacte i col·laboració amb insti-
tucions i organitzacions empresarials, 
socials, culturals, educatives i mediam-
bientals.

•  Reunions amb representants dels grups 
d’interès de l’Entitat: clients, empleats, 
societat i entorn ambiental. 

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts a través del diàleg amb els grups d’interès, 
s’han detectat els següents aspectes rellevants en la relació de ”la Caixa” amb els seus 
clients, empleats, societat i entorn ambiental: 

Clients • Solvència, transparència, seguretat i confidencialitat
• Inclusió financera
• Noves necessitats en col·lectius

Empleats • Conciliació
• Integració laboral
• Igualtat

Societat • Contribució a la riquesa i l’ocupació 
• Impacte a la societat de l’Obra Social 
• Contribució a la difusió de coneixement 

Medi ambient •  Política de compres i requeriments ambientals a 
proveïdors  

•  Gestió ambiental i reducció de l’impacte directe   
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2. Líders en finançament i responsabilitat

2.1. Inclusió financera 

En un entorn de menor creixement de 
l’economia, ”la Caixa” ha intensificat el 
seu esforç per a què col·lectius com els 
joves, les persones grans, les persones 
aturades, els nous residents, les famílies 
amb escassos recursos econòmics i les 
persones amb discapacitat puguin accedir 
als productes de gamma bàsica a través de 
MicroBank, el Mont de Pietat i els canals 
que ofereix ”la Caixa” per a la integració 
financera.

MicroBank, el banc social  
de ”la Caixa”

MicroBank és el banc social de ”la Caixa” 
dirigit a aquells segments de la població 
en risc d’exclusió financera. El 2008, Mi-
croBank ha intensificat la seva progressió 
consolidant-se com a referent europeu en 
banca social amb un total de 28.529 clients 
i un volum total de 147 milions d’euros.  
El 2012, ”la Caixa” té per objectiu canalit-
zar fins a 1.500 milions d’euros a través de 
MicroBank.

Més informació a... 
www.microbanklacaixa.com

InCREMEnt DEL VOLUM DE 
MICROCRèDItS COnCEDItS 
PER MICROBAnk, MALGRAt LA 
DESACCELERACIó ECOnòMICA
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DE MICROBAnk, SEGOnS L’IMPORt
(Milions d’euros)
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Un SOMnI FEt REALItAt AMB MICROBAnk  
 
Nuria Ventura va estudiar dansa a Nova York durant 8 anys. Després de tant d’esforç va 
pensar que la tornada seria fàcil, però no ho va ser. El somni de muntar una acadèmia 
de dansa a la seva població es va esvair quan es va adonar que una bona idea no 
sempre és suficient per trobar finançament. L’oficina de ”la Caixa” li va descobrir que 
per a MicroBank un projecte viable és una garantia. El microcrèdit de 25.000 euros li 
va permetre inaugurar la seva escola de dansa. A l’escola treballen 9 professors i hi ha 
matriculats alumnes de tota la comarca que reben classes de dansa clàssica, barroca, 
claqué, tango o flamenc. L’aspiració de la Nuria és que la seva escola de dansa sigui un 
referent a la comarca perquè, malgrat el creixement de població que ha experimentat 
en els últims anys, encara hi falten escoles de dansa de nivell professional.

Accessibilitat als serveis  
financers

”la Caixa” és cada vegada més a prop dels 
seus clients, cobrint el 100% de les pobla-
cions de més de 20.000 habitants, amb 
les seves 5.530 oficines, 8.113 terminals 
d’autoservei i el servei de Línia Oberta. A 
més, l’Entitat continua treballant per a la 
reducció del 100% de les barreres físiques 
i sensorials a les seves oficines i terminals 
d’autoservei.

Creixement de l’operativa 
de ”la Caixa”

+1,27% Nombre terminals  
autoservei

+15,59% Nombre clients operatius 
línia oberta

+18,8% Operativa mitjançant 
terminals d’autoservei i 
d’Internet
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2.2. Lideratge en solvència

”la Caixa” ha aplicat des dels seus orígens 
una política de riscs prudent, que garanteix 
al màxim la seguretat de totes les seves 
operacions i la seva solvència. El 2008 el 
Grup”la Caixa” s’ha convertit en una de 
les entitats més solvents del sistema finan-
cer espanyol i europeu, amb uns recursos 
propis computables de 15.802 milions 
d’euros, la qual cosa suposa un coeficient 
de solvència de l’11%, essent un 8% el 
requeriment mínim normatiu. 

Solvència i liquiditat, base per a la 
confiança del client

”la Caixa” ha aconseguit crear un model 
propi de gestió del risc que l’ha situada 
entre els nivells més alts de solvència del 
sistema financer espanyol i europeu, cer-
tificat per les tres primeres agències de 
rating: Moody’s, Fitch i, finalment, Stan-
dard & Poor’s . La solvència de ”la Caixa” 
es basa en una política prudent de gestió 
del risc que garanteix al màxim la seguretat 
de totes les seves operacions. Durant els 
últims anys, l’Entitat està duent a terme de 
forma voluntària una inversió important en 
tecnologia i eines per adaptar-se a l’exigent 
nou marc normatiu de capital de Basilea II 
que estableix les bases per a la gestió del 
risc en el crèdit. 

Com a conseqüència del balanç equilibrat 
i d’una gestió responsable i prudent del 
negoci financer, ”la Caixa” ha aconseguit 
consolidar el seu nivell de liquiditat, con-
vertint-se en un dels principals proveïdors 
de liquiditat del sistema interbancari i un 
dels líders en la concessió de crèdits a em-
preses i particulars.  

2.3. Finançament sostenible

”la Caixa” assumeix les seves responsabi-
litats respecte al desenvolupament soste-
nible integrant-lo a les seves activitats de 
finançament a empreses. Per a això:

•  Aplica els Principis de l’Equador en els 
Projects Finance per valor superior als 
10 milions de dòlars en què participa 
l’Entitat. 

•  Dóna suport al finançament de projectes 
d’energia renovable.

•  Col·labora amb les diferents administra-
cions públiques finançant línies de crèdit 
per a projectes destinats al manteniment 
i la millora ambiental.

•  Avalua el risc ambiental de la cartera de 
clients empresa.  

nombre 
d’operacions

Aportació directa 
”la Caixa” 

Operacions de Project Finance 64 2.430 milions d’euros

Finançament de projectes d’energia renovable 33 1.009 milions d’euros

Convenis per al finançament de projectes destinats 
al manteniment i millora del medi ambient 23 380.000 euros

 
«Fa 36 anys que sóc client, tant a nivell 
personal com professional. La meva 
confiança en ”la Caixa” es deu a la serietat 
i la solvència de l’entitat, al tracte del 
personal, que sempre m’aconsella en la 
direcció correcta, i a la seguretat que, en 
cas d’una necessitat creditícia, l’entitat 
respondrà com fins ara».  
  
Juan Carlos Suárez, gerent de Service and 
Technologie Levante, SL, client de l’oficina 
700 (València).

EVOLUCIó DE LA LIqUIDItAt DE ”LA CAIxA” 
(Milions d’euros)
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Productes Serveis Activitats

Particulars Productes i serveis financers  
Banca Personal i Banca Privada

Nens i joves Programa Nadons
Llibreta d’estalvi infantil
Llibreta Futur Assegurat
Llibreta Vida Familiar
Préstec Estrella Naixement
Llibreta Habitatge
Hipoteca Jove
Targeta Visa Electron Jove
CrediEstudis
Beques Universitàries
Programa Habitatge Assequible
Programa EmprenedorXXI

www.lkxa.com
Caixa Mòbil 

Col·laboració amb el Club Súper 3 
i el Betizu Kluba.

Gent gran Club Estrella
Targeta Club Estrella
Dipòsit Pensió
Pensió Vitalícia Immediata
Hipoteca Inversa
Programa Habitatge Assequible
SegurCaixa Llar amb descompte

Telèfon Club Estrella
Cobrament avançat de la 
pensió
Tramitació gratuïta de 
l’expedient de jubilació
Targeta Daurada de Renfe.

Ajut econòmic. Tallers, cursos 
d’informàtica i conferències en 
tots els centres per a la gent gran.
Col·laboració amb els centres 
municipals oferint activitats 
culturals.

Nous residents CaixaGiros 
Targeta International Transfer 
Visa Electron Transferències Internacionals
Llibreta Projecte Estrella 
Assegurança de Repatriació Associacions
Programa Com a casa
Microcrèdits.

Actuacions per facilitar la 
comunicació mitjançant els 
diferents canals de ”la Caixa”

Activitats de bancarització orienta-
des a promoure una major cultura 
financera i donar a conèixer el 
funcionament del sistema financer 
i els diversos productes i serveis 
que els clients tenen a la seva 
disposició.

Empreses i 
autònoms

Línia Oberta Empresa
Línies de Finançament ICO i BEI
Gestió d’impostos online
Servei Caixa Ràpida

Venda Segura
Tramitació de Crèdits
Documentaris a través de la 
Línia Oberta

Col·laboració amb associacions 
empresarials i de directius.

Sector agrari Llibreta AgroCaixa
Gestió dels ajuts de la PAC.

9.607
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2.4. Respostes a les 
necessitats dels clients 

El servei financer de ”la Caixa” es basa en 
l’excel·lència en el servei i en una gestió 
personalitzada i professional que ofereix 
als seus 10,7 milions de clients particulars i 
corporatius. 

Solucions per a clients particulars i empreses

EVOLUCIó DEL nOMBRE DE CLIEntS A  
”LA CAIxA” (Milers de persones)

+2,3%
creixement  
en Clients

+4%
creixement 

en nous
Residents

+5%
creixement  

en Gent Gran

+3,8%
creixement  

en Empreses
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3.1. Contribució a 
l’economia i creació de llocs 
de treball

Com a part del seu compromís responsa-
ble amb la societat, ”la Caixa” contribueix 
al seu progrés mitjançant la seva activitat 
financera, generant un impacte directe 
positiu sobre l’economia i l’ocupació. El 
pes i la importància de les activitats de 
l’Entitat queden patents en les seves xi-
fres: sumant l’impacte directe i indirecte 
sobre el PIB, la contribució de l’Entitat al 
PIB espanyol ascendeix a un 0,56%. Un 
total de 27.818 persones treballen al  
Grup ”la Caixa” i, a través del programa 
Incorpora de l’Obra Social de ”la Caixa” 
i de la iniciativa de les seves gestores de 
Caixa Capital Risc i del programa Empre-
nedorXXI, s’han creat més de 6.000 llocs 
de treball l’any 2008.

La creació d’ocupació per part de  
”la Caixa” es realitza respectant estricta-
ment els criteris d’igualtat d’oportunitats. 
Cal destacar que en els últims 10 anys 
l’Entitat ha tingut un impacte molt im-
portant en el col·lectiu de joves i a tot el 
territori nacional, creant llocs de treball de 
qualitat en zones amb escassa població.

Dinamitzar l’ocupació i l’economia

”la Caixa” es consolida com la primera 
entitat financera en creació de feina 
estable a Espanya. Si l’any 2007 es van 
incorporar més de 1.000 persones, al 
llarg de 2008, malgrat el deteriorament 
de la situació econòmica, el creixement 
s’ha produït en proporció similar. Aquest 

creixement respon, en part, a l’obertura 
de 68 centres dedicats a serveis financers 
per a empreses. A més, durant l’any 2008, 
”la Caixa” va adquirir el negoci de Banca 
Privada de Morgan Stanley integrant-se a 
l’organització un total de 400 empleats. 
La xifra de noves incorporacions a  
”la Caixa” i les seves filials va assolir  
la xifra de 1.919 persones. 

A més de cobrir les necessitats d’ocupació 
derivades de la seva expansió territo-
rial, ”la Caixa” ha estat sensible envers 
les dificultats d’accés al mercat laboral 
de col·lectius com ara persones en risc 
d’exclusió social, discapacitats, nous resi-
dents i adults sense experiència laboral.  

3.2. Creació d’empreses

”la Caixa” aposta pels emprenedors, les 
noves iniciatives empresarials i la innovació. 
Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat el 
programa EmprenedorXXI per conscienciar 
sobre la importància del fenomen emprene-
dor, formar en temes d’innovació i creació 
d’empreses i canalitzar el finançament per 
poder convertir els projectes en realitat.  
A més, ”la Caixa” compta amb Caixa Capi-
tal Risc que, des dels seus orígens ha invertit 
en 61 projectes, per un import global de 22 
milions d’euros. El conjunt de les empreses 
destinatàries de les inversions donen feina a 
més de 600 persones. 

Suport a nous projectes empresarials

Conscient de la importància de la qualitat 
del teixit empresarial d’un país en la defi-
nició del seu nivell de desenvolupament, 
”la Caixa” aposta molt especialment pels 
projectes empresarials que generen auto-
ocupació.

A través de la iniciativa EmprenedorXXI, 
”la Caixa” dóna reconeixement a les em-
preses de recent creació més innovadores i 
amb major potencial, accelerant així el seu 
creixement i consolidació. L’Entitat també 
ofereix serveis d’informació i assessora-
ment a través del seu portal www.empren-
dedorxxi.es/cat/home.asp

La gestora Caixa Capital Risc és l’eina 
fonamental en el finançament temporal 
del capital d’una empresa que no cotitza 
a la borsa, i s’estructura a través de la línia 
«Caixa Capital Llavor» –per a empreses de 
creació nova o recent – i «Caixa Capital 
Pime Innovació» –per a les primeres etapes 
de creixement d’empreses innovadores–. 

Més informació a...  
http://www.emprendedorxxi.es/cat/home.
asp  

3. Contribució al benestar de la societat

A qui beneficia què ha fet ”la Caixa”

Creació 
d’empreses

Ambdues iniciatives es dirigeixen a institucions i organismes 
interessats en fomentar la creació d’empreses i l’esperit empre-
nedor, a inversors que financin projectes empresarials innova-
dors i a emprenedors que vulguin desenvolupar un projecte 
empresarial.

Les gestores de capital risc de ”la Caixa” han 
finançat 61 projectes empresarials innovadors i 
el programa EmprenedorXXI ha patrocinat 18 
activitats.
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3.3. Inversió de ”la Caixa”  
en obra social

”la Caixa” ha destinat el 2008, 500 milions 
d’euros a través de la seva Obra Social a 
programes socials, d’educació, cultura, medi 
ambient i ciència. L’Obra Social de ”la Caixa” 
ocupa el primer lloc entre les fundacions 
privades espanyoles per volum de recursos 
destinats a acció social. 

Una Obra Social per al progrés de la 
societat

El 2008, l’Obra Social ”la Caixa” ha des-
tinat més d’un 60% del pressupost a pro-
jectes socials i assistencials vinculats amb 
l’eradicació de la pobresa i la protecció 
de col·lectius socialment desfavorits. En 
aquest àmbit es pot destacar:  

•  El Programa Incorpora, que facilita  
la integració social a través de l’ocupació 
a col·lectius en situació d’exclusió social o 
en risc potencial de patir l’exclusió.  
Al llarg del 2008, 5.959 persones van 
aconseguir accedir a un lloc de treball.

•  El Programa de Vacunació Infantil, desen-
volupat en col·laboració amb la GAVI  
Alliance, la primera aliança mundial de 
vacunació i lluita global contra la mortalitat 
infantil, i que ha suposat una contribució 
econòmica de 4 milions d’euros.

•  El Programa Caixa ProInfància, iniciat el 
2007, adreçat a famílies amb menors 
en situació de risc i exclusió social i do-
tat amb un fons de més de 49 milions 
d’euros, que han possibilitat la concessió 
de prop de 200.000 ajuts.

•  El Programa de Voluntariat Corporatiu, 
on hi col·laboren 2.538 persones, de les 
quals 2.109 són treballadors del Grup  
”la Caixa” i la resta són amics, familiars i 
persones jubilades, que han realitzat més 
de 900 accions solidàries.

En l’àmbit cultural, una de les fites més 
rellevants del 2008 ha estat la inauguració 
del CaixaForum Madrid, la seu de l’Obra 
Social ”la Caixa” a la capital d’Espanya.

En l’àmbit mediambiental, els eixos 
d’actuació són la protecció de la biodiversi-
tat i la prevenció i minimització dels impac-
tes derivats de la generació de residus. Cal 
destacar en aquest àmbit els programes a 

favor del mar, amb l’objectiu de contribuir 
a la conservació dels ecosistemes marins 
del litoral espanyol, i el programa de con-
servació de parcs naturals, amb la finalitat 
d’ajudar a preservar els espais naturals de 
la península i les illes i ajudar a la reinserció 
laboral de col·lectius en risc d’exclusió.

Més informació a...   
http://www.obrasocial.lacaixa.es  

2006 2007 2008

Programes socials 160 256 297

Programes educatius 19 23 32,6

Programes culturals 66 59 70,9

Programes de medi ambient i ciència 58 61 64

Inversió de l’Obra Social ”la Caixa” (Milions d’euros)
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d’oficines a disposició de les empreses al nos-
tre país, a fi que puguin realitzar aportacions 
econòmiques a favor de GAVI Alliance. A 
finals de l’any passat, 93 empreses s’havien 
adherit, sumant una recaptació de més de 
278.000 euros entre aportacions empresa-
rials i particulars.

Més informació a… 
http://obrasocial.lacaixa.es/
vacunacioninfantil/index_ca.html 

3.4. Aliança empresarial per  
a la vacunació infantil

Dels 9,7 milions de nens menors de 5 anys 
que moren anualment en el món, 2,5 
milions moren a causa de malalties que po-
drien evitar-se amb una adequada  
vacunació. 

El 2008, ”la Caixa” s’ha convertit en un 
col·laborador estratègic i en el primer soci 
privat de GAVI Alliance a Europa. Conjun-
tament col·laboraran en la consecució del 
quart Objectiu de Desenvolupament del 
Mil·lenni pel que fa a la salut infantil: reduir 
en dos terços la mortalitat el 2015. 

”la Caixa”, plataforma per a la 
solidaritat

A més de l’aportació de l’Obra Social,  
”la Caixa” ha consolidat el seu compromís 
en aquesta causa amb la creació de l’Aliança 
Empresarial per a la Vacunació Infantil, 
posant a més a més la seva àmplia xarxa 

 
«Som una empresa promotora 
immobiliària amb inquietuds socials. La 
nostra adhesió a l’aliança empresarial va 
ser motivada per la finalitat social de la 
iniciativa, la implicació de ”la Caixa” i 
l’aplicació directa dels recursos a eradicar 
de forma preventiva un dels principals 
problemes de mortalitat infantil. Una 
iniciativa com l’aliança empresarial és 
una oportunitat per a empreses com la 
nostra de canalitzar el nostre compromís 
responsable a favor de la societat».  
 
José Luis Galindo, gerent de Veganarcea, 
S.A., client de l’oficina 0334 – Montgat.
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3.5. Innovació en serveis 
financers

El lideratge de ”la Caixa” en el sector  
financer es reflecteix també en l’àmbit  
tecnològic, fruit d’un esperit de millora i 
d’una constant renovació. Durant el 2008,  
”la Caixa” ha invertit 6,99 milions d’euros 
en R+D+i i d’un total de 103,84 milions 
d’euros d’inversió en tecnologia que han 
de redundar en un major valor per als 
clients, els empleats i la societat. 

Seguretat i transparència

En l’entorn de la seguretat física, es con-
tinua treballant per minimitzar el risc 
d’atracaments i robatoris. El 2008,  
”la Caixa” ha tingut l’índex d’atracaments 
més baix de tot el sector, concretament 1,2 
atracaments per cada 100 oficines de  
”la Caixa”. Quant a la seguretat virtual, 
s’han introduït millores operatives en els 
projectes CaixaProtect i Cassiopea. 

Més informació a … 
http://portal.lacaixa.es/tarjetas/caixaprotect_
ca.html 
http://portal.lacaixa.es/seguridad/seguridad_
ca.html

A qui beneficia què ha fet ”la Caixa”

nous desen-
volupaments i 
aplicacions

A tots i cada un dels 
clients de l’Entitat, 
que es beneficien 
d’un servei més efi-
cient i d’uns costos 
més competitius. 

Nova arquitectura tecnològica, més eficient 
i sostenible, que millorarà el servei al client.
Nova eina per al seguiment de negoci de 
canals que permet a la xarxa d’oficines 
prioritzar el seu temps en favor de l’atenció 
i servei al client.
Dos nous Centres de Processament de 
Dades que milloraran la seguretat de la 
informació.
Operativa bancària per videotrucada que 
permet realitzar a través d’un mòbil les 
mateixes operacions que en un terminal 
d’autoservei, excepte la retirada d’efectiu.
Centraleta Virtual amb telefonia IP per a 
les oficines de ”la Caixa” per millorar la 
proximitat i resposta al client.
Creació d’un sistema que sigui compatible 
amb els sistemes WML i HTM per a mòbils 
per millorar la comunicació amb ”la Caixa”.
Activació de targetes a través de SMS.
Segona barrera antivirus per millorar la 
seguretat de la informació i les estacions de 
treball.
Portal personalitzat per navegar per Línia 
Oberta des de l’iPhone i l’iPod Touch. 

Seguretat i 
transparència

Als mateixos 
empleats i a tots  
els clients de  
”la Caixa”.

Millores en la seguretat de les oficines.
CaixaProtect: servei gratuït per als clients 
que els garanteix protecció davant de 
qualsevol operació fraudulenta no realit-
zada pel titular.
Cassiopea: aplicació de control global 
contra el frau, que permet detectar les 
accions fraudulentes a qualsevol canal i 
bloqueja la targeta de crèdit en cas de 
frau.
Renovació dels compromisos de trans-
parència per evitar el blanqueig de capi-
tals i millorar la privacitat i confidencialitat 
de la informació. 
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3.6. Satisfacció dels clients  

Per a ”la Caixa” el client és el centre de 
l’organització i la seva satisfacció és el prin-
cipal objectiu. Per a això, l’Entitat realitza 
un seguiment de la percepció que tenen els 
clients particulars i empreses sobre la qualitat 
dels seus serveis. Durant 2008 s’han realitzat 
un total de 255.371 enquestes a clients. En 
una escala de 0 a 10, la valoració de la satis-
facció en clients particulars és 8,5 i en el cas 
dels clients empresa és de 8,3.

La veu del client

La gestió i la disminució de les reclama-
cions dels clients és un objectiu del pla es-
tratègic 2007-2010. Com a conseqüència 
de l’esforç en aquest àmbit, ”la Caixa” és 
l’entitat financera amb el menor nombre 
de queixes en relació amb el seu volum de 
negoci, d’acord amb l’últim Informe del 
Banc d’Espanya publicat (tercer trimestre 
2008). Per a la comunicació de les queixes, 
”la Caixa” compta amb diversos mitjans 
com l’Oficina d’Atenció al Client i el De-
fensor del Client de les caixes d’estalvi 
catalanes.

La veu de l’empleat

”la Caixa” treballa també per millorar 
la satisfacció del client intern, a través 
d’enquestes de satisfacció trimestrals i d’un 
actiu sistema de recollida de suggeriments. 
El 2008, es van recollir 8.358 suggeriments 
i els empleats van valorar les enquestes 
amb un 7 sobre 10. Paral·lelament, s’han 
introduït millores en la Intranet. 

2006 2007 2008

Índex de satisfacció del client particular 8,6 8,6 8,5

Satisfacció terminals d’autoservei 8,5 8,7 8,7

Satisfacció recinte terminals d’autoservei 7,9 8 8,2

Satisfacció Línia Oberta 8,4 8,6 8,7

Índex de satisfacció del client empresa – 8,2 8,3

 
«Crec que el punt fort de ”la Caixa” és 
el seu servei, que és excel·lent tant per 
al meu negoci com a nivell particular. A 
més, valoro molt la seva rapidesa i la seva 
capacitat per donar-me solucions i oferir-
me novetats».  
 
Sr. Francisco José Martínez Quesada, client, 
gerent d’INTERSPORT, oficina 2471 – Gran 
Vía Colón (Granada).
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3.7. Compromís amb el medi 
ambient 

El compromís de ”la Caixa” amb l’entorn 
natural va més enllà del simple compliment 
dels requeriments legals. La gestió ambien-
tal està integrada a l’activitat de negoci 
de l’Entitat i es materialitza també a través 
dels programes ambientals que promou 
l’Obra Social.

Gestió ambiental

A fi d’assegurar el compliment dels seus 
compromisos, ”la Caixa” disposa d’un 
Comitè de Medi Ambient, que garanteix 
la sostenibilitat de tots els processos rela-

cionats amb la seva activitat. Amb aquesta 
finalitat, s’utilitzen els paràmetres més 
exigents: el reglament europeu 761/2001 
(EMAS), la norma ISO 14001 i el sistema de 
certificat de gestió ambiental. A més,  
”la Caixa” s’ha adherit al Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient i als 
Principis de l’Equador.

Paral·lelament, ”la Caixa” ha promogut la 
formació en temes mediambientals entre 
els seus empleats, especialment entre les 
noves incorporacions. El 2008 un total de 
1.973 empleats han participat en el curs 
«Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001». 
A més, l’Entitat, que fomenta la partici-
pació dels seus empleats en aquest tema, 

ha rebut 74 suggeriments adreçats pels 
treballadors durant el 2008 per millorar la 
gestió mediambiental. Les diferents activi-
tats formatives s’han complementat amb 
altres accions pràctiques, com la reducció 
del consum de paper i energia a la xarxa 
d’oficines. 

Més informació a...  
http://portal.lacaixa.es/ecocaixa/ecocaixa_
ca.html

2006 (****) 2007 (****) 2008

Energia elèctrica (GJ) Factor conversió: GJ per kWh: 0,0036. Font: Protocols tècnics del GRI.

Total energia elèctrica consumida 90.701,90 95.132,7 760.914 (*)

Total energia elèctrica consumida per empleat 55,17 57,83 29,20 (*)

Percentatge d’estalvi d’energia elèctrica +6,2% +4,8% –49%(*)

Gasoil (GJ) Factor de conversió: GJ per galó de gasoil (3,78 litres): 0,138. Font: Protocols tècnics del GRI

Total gasoil consumit 3.023 6.770 5.503 (**) 

Total gasoil consumit per empleat 2,02 4,54 3,47 (**) 

CO2 (t) Factor de conversió: gr de CO2 per kWh. Factor mitjà d’emissió del sector elèctric espanyol (2007)

Emissions CO2 per consum de gasoil (t) 224 501 407,22 (*)

Emissions CO2 per consum elèctric (t) 9.837 10.398 73.112,94 (*)

Total tones de CO2 10.060 10.889 75.520,16 (*)

Aigua (m3)

Total d’aigua consumida 75.036 76.036 75.808 (***)

Aigua consumida per empleat 45,64 46,56 37,88 (***)

Variació del consum d’aigua +33,6% +1,3% –18%

Paper (kg)

Total paper consumit 120.912 115.868 1.992.412 (*)

Paper consumit per empleat 72,45 65,38 76,46 (*)

Percentatge de paper reciclat sobre total consumit 42% 40% 64%

(*) Dades de ”la Caixa” i les seves empreses filials.

(**) Dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa”.

(***) Dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa”, Caixa Capital Risc, Silk, Sumasa i Servihabitat.

(****) En consum d’energia elèctrica i aigua s’inclouen les dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa” i Sumasa. En gasoil i emissions de CO2, s’inclouen  
les dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa”. En consum de paper, al 2006 s’inclouen les dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa”, Sumasa i  
Habitatge Assequible i al 2007 s’inclouen les dades dels Serveis Centrals de ”la Caixa”, Sumasa, Habitatge Assequible i Servihabitat.

”la Caixa” i filials
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3.8. Un bon lloc per treballar

L’equip humà de ”la Caixa” és el millor ac-
tiu de l’Entitat. La motivació del personal i 
l’aprofitament del seu talent són la clau de 
la competitivitat. Un any més, ”la Caixa” 
és una de les empreses líder en creació de 
llocs de treball estable a Espanya i figura 
com l’empresa preferida per treballar 
d’acord amb el rànquing Merco Personas i 
una de les 50 millors empreses per treballar 
del nostre país, d’acord amb l’institut Great 
Place to Work.

qualitat humana... amb orientació 
al client

L’aposta pel talent, els nous valors, la con-
ciliació de la feina amb la vida familiar,  
la igualtat i la integració laboral de tots els 
col·lectius fan possible un equip de treba-

lladors sòlid, motivat i dinàmic, que troba 
respostes específiques a les seves necessi-
tats en un clima laboral adequat.  

Per què és important què ha fet ”la Caixa”

Diàleg Per consolidar el vincle entre l’Entitat i els 
seus empleats, cobrint les seves necessitats 
individuals.

Realització periòdica d’enquestes de Clima 
Laboral i Conciliació.
Impulsar i promoure diversos canals de 
comunicació, com la Intranet o el Call 
Center, com a plataforma d’expressió de 
suggeriments i necessitats.

Diversitat i integració Per promoure la igualtat d’oportunitats i la 
no discriminació per raó de gènere, edat, 
origen o discapacitat.

Ha realitzat un Diagnòstic d’Igualtat, com 
a pas previ al Pla d’Igualtat de 2009.
Acord per a la millora del Conveni 
Col·lectiu de Caixes d’Estalvis 2007-2010.

Conciliació Per afavorir l’harmonia i l’equilibri a la 
plantilla.

S’ha constituït la Comissió de Seguiment 
de Conciliació i el Protocol d’Igualtat i 
Conciliació.

Formació Per consolidar el desenvolupament de les 
competències del seu equip humà i garan-
tir un millor servei al client.

”la Caixa” ha destinat 15,08 milions 
d’euros a projectes formatius, un 6% 
més que el 2007.

46,3%

DonesHomes

A
(53,72%)

B
(46,28%)

53,7%26.056

(*) Silk, e-laCaixa, MicroBank, Sumasa,
Servihabitat, Habitatge Assequible, GDS-Cusa,
Caixa Capital Risc i PromoCaixa.

PLAntILLA tOtAL DE ”LA CAIxA”  
I LES SEVES FILIALS, Any 2008 (*)

 
«Vaig escollir ”la Caixa” per la imatge 
humana que transmet, perquè és una 
entitat de referència fins i tot per a 
familiars i amics que treballen per a altres 
entitats i pel prestigi de formar part de la 
primera caixa d’estalvis nacional». 
 
Sofía Sánchez Borras, empleada, oficina 
5921 – Xàtiva-Baixada del Carme
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3.9. Participació institucional  
i difusió del coneixement

”la Caixa” ha establert col·laboracions 
amb diferents institucions i entitats, tant fi-
nanceres com d’altres àmbits, que reforcen 
el seu vincle amb la societat i el compromís 
amb els sectors socials més necessitats. 
Aquest tipus de col·laboracions s’afegeix 
a les iniciatives de difusió del coneixement 
impulsades per l’Entitat, tant des del seu 
Servei d’Estudis, amb 22 publicacions  
l’any 2008, com des de l’Obra Social, amb 
2 Estudis Socials publicats, que consti-
tueixen un instrument de reflexió i anàlisi 
sobre la realitat.

Més informació a...  
http://www.lacaixa.es/estudis 
http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/
estudiossociales_ca.html

A qui beneficia què fa ”la Caixa”

Col·laboració 
amb institu-
cions

A la comunitat científica, a les diverses 
organitzacions col·laboradores i, en con-
seqüència, al conjunt de la societat. 

Col·laborar amb diferents organitzacions nacionals i internacionals 
de l’àmbit econòmic, empresarial i social. 

Servei 
d’estudis 
i estudis 
socials

Als professionals de la comunitat econò-
mica i a estudiosos o investigadors  
de la realitat social, amb l’objectiu que 
traslladin les seves conclusions a la socie-
tat, contribuint així a millorar-la. 

Difondre coneixements, econòmics i socials, a través de publicacions 
per a la comunitat nacional i internacional, i publicar estudis de 
temàtica social.
Impulsar la Càtedra ”la Caixa” Economia i Societat, així com la 
de Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu, en 
col·laboració amb l’IESE. 

La versió completa de l’Informe de Responsabilitat Corporativa de ”la Caixa” es troba a:
www.lacaixa.es/responsabilitatcorporativa
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Aquest Informe de Responsabilitat Corporativa de ”la Caixa” ha estat elaborat d’acord amb les directrius de la Guia d’Elaboració de 
Memòries de Sostenibilitat de la GRI publicada el 2008 i coneguda com a G3. Segons aquesta guia, existeixen uns determinats requisits 
sobre els nivells d’aplicació de les directrius, tal com s’indica a la següent taula.

L’IRC de ”la Caixa” reuneix els requisits 
associats a la Qualificació A+ d’aplicació 
de G3, la qual cosa implica que compleix 
amb les especificacions associades al nivell 
A de G3 quant a Perfil, Enfocaments de 
Gestió i Indicadors d’Acompliment i que 
ha estat sotmès a mecanismes de verifica-
ció en les condicions marcades per aquest 
estàndard.

Deloitte ha verificat la versió completa 
de l’IRC de ”la Caixa” i conclou que al 
capítol 5 del mateix informe es detallen 
els indicadors revisats, l’abast de la revisió 
i s’identifiquen aquells que no cobreixen 
tots els aspectes recomanats per la GRI. 
Com a conseqüència de la nostra revisió, 

no s’ha posat de manifest cap aspecte 
que ens faci creure que:

•  L’IRC de ”la Caixa” no hagi estat 
preparat d’acord amb la Guia per a 
l’elaboració de Memòries de Sosteni-
bilitat de la Global Reporting Initiative, 
versió 3.0 (G3).

•  La informació inclosa en l’IRC del 2008 
de ”la Caixa”, relativa a l’aplicació dels 
principis de la norma AA1000 de relle-
vància, integritat i resposta adequada 
als grups d’interès, contingui errors o 
omissions materials.

•  La informació proporcionada sobre els 
progressos de les línies de treball en Res-
ponsabilitat Corporativa per a l’exercici 
2008 contingui errors significatius.

•  En la versió completa de l’IRC 2008 de 
”la Caixa” s’indiquen les pàgines i la 
cobertura dels requisits, enfocaments de 
gestió i indicadors.  

nivell de qualificació C C+ B B+ A A+
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Perfil G3

Informen sobre 1.1, 

2.1-2.10, 3.1-3.8, 

3.10-3.12, 4.1-4.4, 

4.14-4.17.
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Informar sobre tots els criteris 

llistats per al nivell C i a més: 

1.2, 3.9-3.13, 4.5-4.13, 

4.16-4.17.
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El mateix requisit que per 

al nivell B.
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Enfocament de gestió 

G3
No es requereix.

Enfocament de gestió per a 

cada categoria d’indicadors.

Enfocament de gestió 

per a cada categoria 

d’indicadors.

Indicadors de desenvolu-

pament i suplementaris 

del sector (G3)

Informar d’un mínim 

de 10 indicadors de 

desenvolupament 

incloent com a mínim 

un de cadascun 

d’aquests indicadors: 

socials, econòmics i 

ambientals.

Reportar un mínim de 20 

indicadors de desenvolupa-

ment, com a mínim un de ca-

dascun d’aquests indicadors: 

econòmic, mediambiental, 

dels drets humans, laboral, 

social i de responsabilitat del 

producte.

Donar resposta a tots els 

indicadors centrals de G3 i 

del Suplement en relació al 

principi de materialitat a) 

informant de cada indica-

dor i b) explicant la raó per 

a la seva omissió.

4. nota de l’auditor i segell del GRI

4. Nota de l’auditor i segell del GRI




