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Grup consolidat ”la Caixa”
a 31 de desembre, en milions de pessetes

Variació
1996 1995

Absoluta En %

Patrimoni net 474.092 412.923 61.169 14,8
Actiu total 9.947.528 9.207.465 740.063 8,0
Recursos aliens 8.013.255 7.341.864 671.391 9,1
Crèdits sobre clients 4.219.850 3.916.024 303.826 7,8
Resultat després d’impostos i de minoritaris 70.544 56.221 14.323 25,5

”la Caixa”
a 31 de desembre, en milions de pessetes

Variació
1996 1995

Absoluta En %

Actiu total 8.795.259 8.052.644 742.615 9,2
Recursos aliens 7.066.544 6.344.348 722.196 11,4
Crèdits sobre clients 3.579.144 3.237.277 341.867 10,6
Resultat després d’impostos 50.037 43.512 6.525 15,0

Nombre d’empleats (1) 13.251 11.815 1.436 12,2
Nombre d’oficines (2) 3.054 2.592 462 17,8
Nombre de caixers automàtics 3.369 3.319 50 1,5
Nombre de terminals ServiCaixa 886 638 248 38,9

(1) Plantilla fixa a 31 de desembre més plantilla no-fixa mitjana del mes de desembre.
(2) La variació anual inclou les oficines integrades el 1996 procedents del Banco Granada Jerez (237), del CaixaBank (30) i del Banc d’Europa (25).

Fundació ”la Caixa”
Exercici 1996

Nombre
Usuaris

o assistents

Programes socials
Esplais 94 920.089
Activitats 1.026 2.126.555

Ciència
Museu de la Ciència 1 408.706
Activitats 251 838.691

Programes culturals
Biblioteques 69 1.167.193
Mediateca 1 64.587
Exposicions 147 857.827
Concerts i activitats musicals 487 149.778
Altres activitats 66 118.283

Programes educatius
Activitats 335 125.271

Programes de desenvolupament rural i medi ambient
Activitats 74 287.820

Beques per a ampliació d’estudis a l’estranger (1982-1996) 838

DADES MÉS RELLEVANTS
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DADES D’IDENTIFICACIÓ

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”la Caixa”, es va constituir el 27 de juliol de 1990
per la fusió de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844, i la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904.

Figura inscrita amb el número 1 al Registre de Caixes d’Estalvis de Catalunya de la Direcció General de
Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

El 16 de novembre de 1990 va ser inscrita, amb el número 3003, al Registre Mercantil de Barcelona, al
tom 20.397, foli 1, full n.B-5614, inscripció 1a. Pel que fa al Registre Especial de Caixes Generals d’Estalvi
Popular del Banc d’Espanya, li correspon el número de codificació 2100.

Els Estatuts de ”la Caixa” han estat aprovats pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya. Es poden consultar al mateix Departament, al Banc d’Espanya i al domicili social de l’Entitat.

El Consell d’Administració convoca l’Assemblea General Ordinària dins el primer semestre natural de
l’any. L’anunci de la convocatòria es publica al «Boletín Oficial del Estado», al «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» i, com a mínim, en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit d’actuació de l’Entitat, en
el termini i condicions establerts als Estatuts de ”la Caixa”. Així mateix, pot convocar l’Assemblea General
Extraordinària sempre que ho estimi convenient, d’acord amb el que disposen els Estatuts, i dins dels
mateixos terminis i condicions establerts per a l’Assemblea General Ordinària.

”la Caixa” és membre del Fons de Garantia de Dipòsits de les Caixes d’Estalvis.

Domicili social: Avinguda Diagonal, 621-629 - 08028 BARCELONA
Núm. d’identificació fiscal: G-58 89999/8
Telèfon: (93) 404 60 00. Telefax: (93) 339 57 03
Tèlex: 52623-CAVEA E i 50321-CAIX E
Adreça a Internet: http://la caixa.datalab.es
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a 31 de desembre de 1996

ASSEMBLEA GENERAL

President d’Honor

Salvador Millet i Bel

President

Joan Antoni Samaranch

Vicepresident 1r

Josep-Joan Pintó Ruiz

Vicepresident 2n

Enric Alcántara-García Irazoqui

Secretari-Conseller General

Adjunt a la Presidència

Ricard Fornesa Ribó

Consellers Generals

Antonio Aguilera Hernández

Maria Teresa Aguilà Navarro

Antoni Alsina Margall

Miguel Amorós Tapia

Enrique de Anguera Bachs

Joan Antolí Segura

Pere Arderiu Ros

Antoni Artigues Sastre

Francesc-Xavier Ballabriga Cases

María del Carmen Baraut Ubach

Jaume Benages Olivé

Pere Bernadó García

Joan Blanch Rodríguez

Inés Borda Vilapriño

Salvador Bordes Balcells

Martín Borrell Pou

Joan Botey Serra

Josep Caixàs Escura

Antoni Calbet Masagué

Antoni Calvo Giné

Josep Canal Roquet-Jalmar

Alfons Cardelús Barcons

Ramon Cardús Llatse

M. del Carmen Carrázquez Quesada

Pilar Carrera Castillón

Josep Maria Casals Pont

Josefina Casaponsa Santanach

Enric Casassas Simó

Luis de Castellví Bosch-Labrús

Joan Civat Diu

Josep Maria Claret Sala

Joan Clos Matheu

Francesc Coll Monné

Elisabet Coll-Vinent Puig

Josep Compta Moner

Jordi Conejos Sancho

Marta Corachán Cuyás

Enric Corominas Vila

Juana Cort Padilla

Enric Crous Millet

Ignasi de Delàs de Ugarte

Joan Druguet Boix

Juan Agustín Ejarque Royo

Carles Esgleyas Manent

Ramon Fàbrega Sala

Josep Maria Fañanàs Vizcarra

Àngela Farré Prats

Jaume Figueras Llurba

Santiago Fisas Mulleras

Emilio Fontanals Jarque

Josep Fonts Batlle

Manel Fuster Pitarch

Salvador Gabarró Serra

Antonio Gallego Zurdo

Amelia García Álvarez

Manuel García Biel

Javier Garulo Franquesa

Fernando Giménez Pascual

Josep Maria Giró París

Juan Manuel González González

Pascual José M. Gracia Romero

Albert Gras Pahissa

Pere Grau Buldú

Jaume Iglesias Sitjes

Josep Janés Tutusaus

Lluís Jerez Fontao

Ma. Teresa Jiménez Castro

Vicente Luis Jordi Manent

Julia Jové Naval

Josep Lluís Jové Vintró

Josep Julià Càlix

Consuelo Junco Vinuesa

Lluís López Juvés

Antoni Lucchetti Farré

Jaime Llopis Barceló

Josep Magriñà Poblet

Ramon Majoral Marginet

Félix Francisco Mañas Romero

Joan Marí Cardona

Josep Marimon Casanellas

Josep M. Marsal Mariné

Josep Massó Padró

Immaculada Matamoros Queralt

Josep Mauri Montero

Maria Teresa de Miguel Gasol

Josep Millàs Estany

Fèlix M. Millet Tusell
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Jordi Molina Bel

Alfred Molinas Bellido

Jaume Monsó Alós

Damián Montes Martínez

José Montilla Aguilera

Carlos de Montoliu Carrasco

Eduard Moreno Ibáñez

Narcís Mullera Quintana

Miquel Muntané Muixench

Antoni M. Muntañola Castelló

Jordi Muria Lovera

Josep Maria Murillo Fondevilla

Joaquim de Nadal Caparà

Joaquim Nadal Farreras

Francesc Navarro Franch

Julio Miguel Núñez Estevan

Francesc Olivella Company

Vicenç Oller Compañ

Jordi Oller Piñol

Albert Josep Palau Esteve

Pere de Palol Salellas

Anton Maria Pàmies Martorell

Maria Isabel Panadés Cervera

Andreu Parietti Lliteras

José Piera Porta

Josep Pont Sans

Eugeni Prieto Llop

Antoni Prunés Santamaría

Josep Maria Puig Salellas

Eduard Puig Vayreda

Mariano Pujol Poch

Manuel Raventós Negra

Carles Reitg Hernàndez

Joaquim Rey Llobet

Víctor Rey Vidal

Andrés Ribas Costa

Joan Riera Ribas

Antonio Roca García

Joan Maria Roig Grau

Josep Antoni Roquer Dorca

Martí Rosàs Pujol

Pere Rotger Llabrés

Ernest Sanclement Vallespí

Josep Antoni Segarra Torres

Miquel Segura Sans

Ramon Sensano Richart

Caterina Serrano Barba

Gonçal Serrate Cunill

Ramon M. Servalls Batle

Joan Sierra Fatjó

Antoni Siurana Zaragoza

Francesc Solà Busquets

Ramon Sostres Aytés

Francisco Javier Toldrà Nogué

Daniel Tomé Pagés

Josep Torras Porras

Pere Antoni Torrens Torres

Francesc Tutzó Bennasar

Albert Vancells Noguer

Gemma Vicens Fita

Maria Teresa Vila Rosell

Joan Vilalta Boix

Ramon Vilardell Mitjaneta

Jaume Vilella Motlló

Santiago Villalba Olivella

Adolfo Zurrón Rayo

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó

Directors Generals Adjunts

Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui
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a 31 de desembre de 1996

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President

Joan Antoni Samaranch

Vicepresident 1r

Josep-Joan Pintó Ruiz

Vicepresident 2n

Enric Alcántara-García Irazoqui

Secretari-Conseller General 

Adjunt a la Presidència

Ricard Fornesa Ribó

Vocals

Joan Antolí Segura

Francesc-Xavier Ballabriga Cases

Ramon Cardús Llatse

Pilar Carrera Castillón

Marta Corachán Cuyás

Ramon Fàbrega Sala

Josep Maria Fañanàs Vizcarra

Maria Isabel Gabarró Miquel

Lluís López Juvés

Josep Marimon Casanellas

Josep Mauri Montero

Maria Teresa de Miguel Gasol

Joaquim de Nadal Caparà

Manuel Raventós Negra

Ramon Sensano Richart

Josep Torras Porras

Joan Vilalta Boix

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó

Directors Generals Adjunts

Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui



President

Enric Corominas Vila

Secretari

Antoni Siurana Zaragoza

Vocals

Jaume Iglesias Sitjes

Ma. Teresa Jiménez Castro

Vicente Luis Jordi Manent

Fèlix M. Millet Tusell

Francisco Javier Toldrà Nogué

Albert Vancells Noguer

Gemma Vicens Fita

Direcció General

Director General

Josep Vilarasau Salat

Directors Generals Adjunts Executius

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó
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a 31 de desembre de 1996

COMISSIÓ DE CONTROL
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a 31 de desembre de 1996

DIRECCIÓ

Direcció General

Josep Vilarasau Salat

Direccions Generals Adjuntes Executives

Isidre Fainé Casas

Antoni Brufau Niubó

Direccions Generals Adjuntes

Antoni Massanell Lavilla

Tomàs Muniesa Arantegui

Direccions Adjuntes

Joan Sogues Pibernat Secretaria General Tècnica

Rosa Maria Cullell Muniesa Comunicació i Acció Comercial

Fernando Ramírez Mazarredo Auditoria i Control de Gestió

Subdireccions Generals

Andrés Pita Bergua Recursos Humans

Jesús Escolano Cebolla Risc i Estranger

Sebastià Sastre Papiol Assessoria Jurídica

Luis Furnells Abaunz Organització i Sistemes d’Informació

Luis Rullán Colom Qualitat

Directors i Caps d’Àrea

Ricardo Agramunt Lamúa Acció Comercial

Fernando Cánovas Atienza Gestió d’Actius Financers i Tresoreria

Josep M. Carrau Ramon Servei d’Estudis

Carlos Escudero Ferrer Relacions Laborals

Pere Huguet Vicens Gestió Estratègica Aplicada

Joan Llopis Caldero Auditoria

Alfonso Maristany Cucurella Divisió Internacional

Mª Victòria Matia Agell Administració de Serveis i Banca Electrònica

Josep M. Mòdol Prim Intervenció

Àngel Monell Planes Corporativa

Asunción Ortega Enciso Mercat de Capitals

Javier José Paso Luna Assessoria Fiscal

Ramón José Rius Palleiro Tecnologia d’Informàtica i Telecomunicacions

Manuel Rosales Acín Seguretat

José Antonio Ruiz-Garma Martínez Gestió de Riscs Especials
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Direccions Territorials

Francesc Saldaña Lapeña Direcció Territorial Barcelona

Jesús Maria Zabalza Lotina Direcció Territorial Madrid

Manuel Romera Gómez Direcció Territorial Sud

Àngel Pes Guixà Delegació General Barcelona Sud

José Miguel Guardiet Gil Delegació General Barcelona Centre-Gràcia

Juan San Miguel Chápuli Delegació General Sarrià-Les Corts

Jesús Ángel Díaz Gómez Delegació General Horta-Sant Andreu

Climent Vilella Capallera Delegació General Cinturó de Barcelona

Joan Fàbrega Cardelús Delegació General Vallès-Penedès

Miquel Daurella Planes Delegació General Maresme

Josep Herrero Mateu Delegació General Bages-Osona

Rafael García García Delegació General Girona

Robert Leporace Roig Delegació General Tarragona

Josep Maria Sabaté Pla Delegació General Lleida

Josep Maria Monrabà Martí Delegació General Adjunta Lleida

José Francisco Conrado de Villalonga Delegació General Balears

Jaime García Blasco Delegació General Madrid

Ángel García Llamazares Delegació General Centre

Juan José Muguruza Angulo Delegació General Nord

Evaristo del Canto Canto Delegació General Nord-oest

Juan Reguera Díaz Delegació General Adjunta Andalusia Occidental

Francisco Cornejo Castillo Delegació General Adjunta Andalusia Oriental

Ángel Santiago Esteban Serrano Delegació General Canàries

Juan A. Odriozola Fernández-Miranda Delegació General Comunitats Autònomes València i Múrcia

Pere Guardiola Tey Delegació General Mercat Institucional de Barcelona

Fundació ”la Caixa”

Alejandro Plasencia García Vicepresident

Lluís Monreal Agustí Director General

Lluís Reverter Gelabert Secretari General
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En l’exercici 1996 ”la Caixa” ha consolidat el procés iniciat el 1990 amb la fusió

de Caixa de Barcelona i Caixa de Pensions. Durant aquest exercici s’han complert

els objectius, tant pel que fa a l’àmbit econòmic, en obtenir el Grup ”la Caixa” un

resultat net de 70.544 milions de pessetes, un 25,5% més que el registrat a l’exer-

cici 1995, com en el camp de la seva activitat social, en el qual la Fundació 

”la Caixa” ha iniciat noves àrees que cobriran diverses necessitats i mancances de

la nostra societat. Per aquest motiu, ”la Caixa” ha disposat un important aug-

ment de recursos per a la seva Fundació, la qual, el 1997, tindrà un pressupost de

15.000 milions de pessetes, cosa que significa un augment de prop de 3.000

milions de pessetes en relació amb l’any 1996.

El 1924, el Sr. Francesc Moragas, fundador i primer Director General de 

”la Caixa”, va exposar al Consell d’Administració els principis bàsics de gestió de

l’Entitat: «la qualitat dels seus actius, la solidesa de les seves garanties i l’efectivi-

tat dels seus productes d’estalvi i inversió». Han passat molts anys, però l’Entitat

s’ha mantingut fidel als esmentats principis i bona prova d’això és la confiança

dels clients, per als quals es gestionen estalvis per un import de més de vuit

bilions de pessetes. La seguretat d’aquests estalvis és l’eix de la política de l’Enti-

tat. Per aquest motiu, més del 70% del total del balanç del Grup està invertit en

actius considerats de nul o baix risc i també per això es para un esment especial

en la qualitat de les garanties de les inversions.

EL GRUP ”la Caixa” EL 1996

Senyors Joan 
Antoni Samaranch 
i Josep Vilarasau,
president i director
general de ”la Caixa”,
respectivament.



L’atenció al client i la qualitat de servei són, també, dos eixos d’actuació amb

els quals s’ha compromès tot l’equip de l’Entitat. Per a ”la Caixa” «l’error és tot

allò que el client no vol o que, simplement, no entén». Aquest compromís amb la

qualitat es tradueix en programes de formació i entrenament als quals han assis-

tit 11.920 persones i també en el treball de 182 equips que gestionen el procés de

millora de la qualitat a tota l’organització.

Per a ”la Caixa”, el creixement és una manera de garantir el futur. En els prò-

xims anys, una entitat cada cop més gran i més sòlida disposarà de majors i

millors oportunitats per competir. Aquesta estratègia de desenvolupament es

fonamenta en un sistema de distribució extensiu per tot el territori espanyol. La

xarxa de distribució es compon de 3.343 oficines, 1.506 de les quals ja estan situa-

des fora del territori tradicional de Catalunya i les Balears. Del total d’oficines, 822

s’han incorporat al Grup durant els dos últims exercicis, mitjançant l’obertura de

noves oficines i l’adquisició del Banco Herrero i del Banco Granada Jerez, aquest

darrer ja completament integrat a la xarxa de ”la Caixa”. L’estratègia de creixe-

ment està demostrant el seu encert, ja que ha anat acompanyada d’un sosteniment

del volum d’activitat per oficina, que comprèn tant el saldo dels recursos de clients

administrats com el dels crèdits concedits, que se situa al voltant dels 4.000

milions de pessetes per oficina. S’ha produït també un augment sostingut del

resultat net per oficina que, en l’exercici 1996, ha estat de 25 milions de pessetes.

Aquesta política de creixement ha tingut, també, un efecte positiu sobre l’ocu-

pació, ja que s’han creat nous llocs de treball i s’han consolidat els de les entitats

adquirides pel Grup. En conjunt, la plantilla de les entitats de dipòsit del Grup

”la Caixa” ha augmentat en 2.274 empleats durant els dos últims exercicis. Aquest

augment de la plantilla s’ha produït mantenint una millora continuada de les

ratios de productivitat. En l’exercici 1996 s’ha mantingut el creixement sostingut

de les ratios de resultat net per empleat (5,1 milions de pessetes) i de recursos de

clients per empleat (526 milions de pessetes), havent disminuït el nombre d’em-

pleats per oficina (4,6 empleats per oficina).

Per mantenir un creixement que garanteixi el futur, ”la Caixa” ha d’aconseguir

un bon nivell de rendibilitat. En aquest sentit, l’exercici 1996 ha estat especial-

ment significatiu, en superar per primera vegada els resultats abans d’impostos

del Grup la xifra de 100.000 milions de pessetes, amb un creixement del 35,9%

en relació amb l’exercici anterior i amb un resultat consolidat, després d’impos-

tos i minoritaris, que assoleix els 70.544 milions de pessetes i creix a una taxa del

25,5%. Aquesta xifra de beneficis representa que la rendibilitat sobre els recursos

propis consolidats continua creixent i arriba al 17,5%, la qual cosa indica que el

conjunt de les activitats del Grup ha aportat una rendibilitat equivalent al doble

del rendiment del Deute Públic espanyol a 10 anys.

Per aconseguir aquesta rendibilitat, l’Entitat continua treballant per assolir

«l’efectivitat dels seus productes», com va assenyalar el Sr. Francesc Moragas fa

més de 70 anys. Per aquest motiu ofereix als clients una gamma completa de pro-

ductes financers que els permet de rendibilitzar els seus estalvis, obtenir finança-

ment o resoldre els seus problemes operatius a través dels diferents serveis i mit-

jans de pagament. A les oficines els clients tenen a la seva disposició una gamma

de més de 150 productes i serveis.
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Més enllà de la diversitat de productes, el Grup ”la Caixa” s’ha distingit per

l’eficiència en la seva distribució, la qual cosa ha incidit de forma directa sobre la

qualitat i el cost. L’estratègia de millora de la productivitat i l’eficiència en la dis-

tribució es basen en dues grans línies:

• Descentralització de la gestió. El nombre d’empleats als serveis centrals de 

”la Caixa” ha disminuït constantment en els últims exercicis i al final de 1996

només representa el 7,3% de la plantilla total. A la vegada que els serveis centrals

es reduïen, s’ha potenciat i augmentat l’equip comercial de les oficines i s’ha dele-

gat la responsabilitat de la gestió en les persones més properes al client.

• Inversió constant en tecnologia. La utilització de forma intensiva i eficient de

les noves tecnologies permet una distribució més variada i ràpida. Així mateix, el

volum d’activitat de les oficines és cada cop més gran i es milloren de manera

continuada les ratios de productivitat. La constant renovació tecnològica de 

”la Caixa” es tradueix en una xarxa de 4.255 caixers automàtics i 62.203 termi-

nals punt de venda, els quals, en conjunt, han generat més de 180 milions d’ope-

racions dels clients. Les noves tecnologies han permès, d’altra banda, desenvolu-

par un nou tipus d’oficina més oberta, que elimina les barreres físiques que

impedeixen l’acció comercial i la comunicació amb els clients; paral·lelament,

s’han potenciat les zones d’autoservei i s’han incorporat noves mesures de segu-

retat (videogravació d’imatges, monitors exteriors, caixes de trànsit, dispensadors

de bitllets, etc.).

El resultat final de tota aquesta estratègia ha permès que, el 1996, les despeses

d’explotació hagin representat un 64,8% del marge ordinari, inclosos els resultats

de la cartera de valors, mentre que fa només dos anys representaven el 71,9%.

Per acabar, cal indicar que durant l’exercici 1996 ”la Caixa” ha prosseguit amb

la seva política de dedicar una part relativament important dels seus actius a

inversions no relacionades amb l’activitat financera. Fins fa uns anys, aquesta

diversificació de les seves inversions se centrava en el sector immobiliari, amb

l’objectiu de protegir el patrimoni enfront de l’erosió de valor que produïa una

economia altament inflacionista. No obstant això, a mesura que la inflació a

Espanya s’ha contingut i s’ha situat en cotes baixes, similars a les de la resta

d’Europa, la política d’inversions de ”la Caixa” s’ha orientat cap a d’altres sectors

de l’economia. Aquestes inversions s’han realitzat seguint sempre criteris de

seguretat, estabilitat i rendibilitat i s’han centrat en els sectors de serveis, energia

i telecomunicacions. Al mateix temps, les companyies a les quals s’ha dirigit la

inversió tenen una provada història de rendibilitat i importants expectatives de

creixement. Precisament, l’augment de les inversions a Telefónica de España, SA

i Repsol, SA durant els exercicis 1995 i 1996 respon a aquests criteris.
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Aquesta secció de l’Informe Anual 1996
proporciona la perspectiva i l’anàlisi de la
Direcció sobre la situació i l’evolució econòmica
i financera del Grup ”la Caixa” corresponent als
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de
1996, 1995 i 1994. Aquesta anàlisi se centra en
les estratègies, els objectius i l’evolució del Grup
”la Caixa” en relació amb els principals
conceptes utilitzats pel Grup per controlar la
seva situació i la seva evolució econòmica i
financera global.

L’anàlisi està basada en els estats financers
consolidats del Grup ”la Caixa” que s’inclouen
juntament amb l’informe d’auditoria en aquest
Informe Anual 1996 a partir de la pàgina 40.

A l’inici d’aquesta secció s’inclou un primer
apartat amb una presentació del seu contingut
en format a doble pàgina que facilita una
visualització ràpida de l’evolució del Grup en
destacar els aspectes més significatius per a
cada concepte. Els apartats següents contenen
els comentaris sobre les estratègies, els
objectius i l’evolució del Grup ”la Caixa” en
relació amb cada concepte, una descripció i
anàlisi dels resultats obtinguts, i també gràfics i
informació de suport.

EL GRUP ”la Caixa”: ASPECTES FONAMENTALS

1. Seguretat

2. Rendibilitat

3. Creixement

4. Qualitat

5. Distribució dels resultats 
a l’Obra Social

6. Productivitat

7. Liquiditat

8. Configuració del Grup

9. Protecció a les oficines



EL GRUP ”la Caixa”: ASPECTES FONAMENTALS

1. Seguretat
QUALITAT DE L’ACTIU

■ El conjunt d’actius amb un perfil de risc nul o baix representa el 70% del 

total del balanç.

■ Especial atenció a la qualitat de l’actiu creditici:

– 55% amb garantia hipotecària

– 12% al sector públic

– Forta atomització (52% a particulars)

■ Disminució significativa de la ratio de morositat i augment del grau de 

cobertura amb provisions.

Més informació a la pàgina 16

SOLVÈNCIA

■ Creixement sostingut dels recursos propis comptables.

■ El coeficient de solvència es manté per damunt de l’11% (mínim exigit 8%).

■ Els actius del balanç ponderats pel seu grau de risc queden reduïts a menys 

de la meitat.

Més informació a la pàgina 19

RATING

■ El Grup ”la Caixa” va millorar el 1995 la seva qualificació a llarg termini 

i el 1996, la seva qualificació individual.

Més informació a la pàgina 21

2. Rendibilitat
RESULTATS

■ Creixement sostingut dels resultats atribuïts al Grup, després d’impostos 

i minoritaris, que supera el 25% el 1996.

■ I una rendibilitat creixent sobre recursos propis (ROE).

Més informació a la pàgina 22

3. Creixement
VOLUM DE NEGOCI

■ Taxes anuals de creixement sostingudes dels actius totals, crèdits i recursos de

clients per damunt del 7%.

■ Augment continuat de les quotes de mercat de recursos de clients, crèdits 

i oficines.
Més informació a la pàgina 24

EXPANSIÓ DE LA XARXA

■ Xarxa de distribució extensiva.

■ En els últims dos anys s’han incorporat a la xarxa 822 oficines.

■ Elevat volum d’activitat i creixement del resultat net per oficina.

Més informació a la pàgina 26

14

Crèdits dubtosos sobre total crèdits (%)

1994 19961995

1,0
3,2

1,4

2,8

4,6
3,8

Altres garanties

4,0

1,9
5,9

46,3
53,0 56,6

Garantia hipotecària
% Cobertura

Recursos propis comptables

1994 19961995

412.923
474.092

358.043

(Milions de pessetes)

Resultats després d’impostos

Atribuït al Grup De minoritaris

1994 19961995

7.874

56.221
 (∆ 18,1%)

6.233
62.454

78.418

47.619
(∆ 12,8%)

5.771
53.390

70.544
(∆ 25,5%)

(Milions de pessetes)

Actius totals

Actius totals % Creixement

1994 19961995

8.462.592

7,8
8,8 8,0

9.207.465 9.947.528
(Milions de pessetes)

Nombre d’oficines

Catalunya i Balears

1994 19961995

1.506

1.800

1.120

1.837

2.920
3.343

Zona expansió

1.769

752
2.521

Perfil de l’actiu (%)

Risc nul o baix Altres actius

1994 19961995

28,3 29,6

70,671,7

29,4

70,4

curt termini:   llarg termini:   individual:

A1+       AA- B

IBCA (1996)



4. Qualitat
LES COSES BEN FETES DES DEL PRIMER MOMENT

■ Un compromís de la Direcció.

■ Implantació d’un mètode de treball per al desenvolupament del procés de 

millora de la qualitat.

■ 11.920 persones han realitzat 302.381 hores de formació en qualitat 

i 182 equips de millora de la qualitat gestionen el procés a l’organització.

Més informació a la pàgina 28

5. Distribució dels resultats a l’Obra Social
APORTACIÓ PER A ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL

■ L’aportació a l’Obra Social per a 1997 representa el 30% del resultat de 

”la Caixa” de l’exercici 1996 i puja a 15.000 milions de pessetes.

■ La Fundació ”la Caixa” ha gestionat un pressupost de 12.148 milions 

de pessetes el 1996.

Més informació a la pàgina 29

6. Productivitat
ORGANITZACIÓ I EFICIÈNCIA

■ Una organització descentralitzada i molt tecnificada amb només el 7,3% de la

plantilla als serveis centrals.

■ La plantilla de les entitats de dipòsit del Grup ha augmentat en 2.274 empleats

durant els dos últims exercicis i manté el creixement sostingut del resultat net 

per empleat.

■ Millora continuada de la ratio d’eficiència, compatible amb el procés d’expansió

de la xarxa d’oficines.

Més informació a la pàgina 31

7. Liquiditat
ACTIUS LÍQUIDS

■ Els recursos líquids es mantenen entorn del bilió de pessetes, amb una ratio de

liquiditat del 13,5% el 1996.

Més informació a la pàgina 33

8. Configuració del Grup
DIVERSIFICACIÓ I RENDIBILITAT

■ Un ampli Grup financer.

■ Un Grup assegurador i un Grup immobiliari que complementen l’activitat financera.

■ Unes importants inversions financeres que aporten uns resultats creixents i amb

elevades plusvàlues latents a valor de mercat.

Més informació a la pàgina 34

9. Protecció a les oficines
ESTRATÈGIA DE SEGURETAT

■ Un nou model d’oficina orientat a l’atenció personalitzada al client que incorpora

mesures de seguretat tecnològicament avançades.

■ Una filosofia de protecció de les persones a partir de la protecció de l’efectiu que

es tradueix en un índex molt baix d’atracaments.

Més informació a la pàgina 39
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Plantilla de ”la Caixa” als SS.CC. (%)

1994 19961995

8,2

7,3

8,5

Saldos nets de tresoreria

1994 19961995

1.018.955

13,9 11,8
13,5

966.916
1.203.783

(Milions de pessetes)

% Ratio de liquiditat

Liquiditat

Resultats d’inversions financeres
(abans d’impostos)

1994 19961995

20.038

26.068

17.124 43.787
43.192

63.825

Dividends rebuts

19.321

16.921
36.242

Resultats per posada en equivalència

(Milions de pessetes)

Espoliació per 100 oficines

(Milions de pessetes)

1994 19961995

4,0 3,84,2

1,1 0,9
1,5

Principals bancs i caixes”la Caixa”



Qualitat de l’actiu

1. SEGURETAT

La normativa que regula els requeriments

de recursos propis classifica els actius del

balanç segons el seu perfil de risc (vegeu

l’apartat de Solvència d’aquest capítol).

Segons aquest principi, es poden classificar

com «Actius amb risc nul o baix» i com

«Altres actius».

Dins de la categoria d’«Actius amb risc nul o

baix», s’inclouen les inversions en actius

líquids –efectiu en caixa, al Banc d’Espanya i

al mercat interbancari, net de la posició

acceptant–; els actius monetaris –lletres del

Tresor, certificats del Banc d’Espanya i deute

de l’Estat (bons i obligacions)–; el

finançament en forma de crèdit a les administracions públiques i els crèdits amb garantia hipotecària. 

La categoria d’«Altres actius» inclou els crèdits amb garantia personal, la cartera de renda variable,

l’immobilitzat i la resta de partides que componen el balanç de l’Entitat.
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Perfil de l’actiu

Risc nul o baix Altres actius

1994 19961995

28,3% 29,6%

70,6%71,7%

29,4%

70,4%

El conjunt d’actius amb un perfil de risc nul o baix representa 
el 70% del total del balanç.

Balanços de situació consolidats del Grup ”la Caixa”
Milions de pessetes

1994 % 1995 % 1996 %

Actiu
Caixa, dipòsits en bancs centrals

i entitats de crèdit (net) 1.018.955 13,9 966.916 11,8 1.203.783 13,5
Deutes de l’Estat i crèdits a les

Administracions Públiques 2.319.034 31,7 2.633.421 32,2 2.739.646 30,6
Crèdits amb garantia hipotecària 1.905.833 26,1 2.172.701 26,6 2.358.185 26,3

Actius amb risc nul o baix 5.243.822 71,7 5.773.038 70,6 6.301.614 70,4

Crèdits amb garantia personal i d’altres 1.092.817 14,9 1.294.345 15,8 1.325.602 14,8
Cartera de renda variable 299.926 4,1 394.502 4,8 513.901 5,8
Immobilitzat 309.427 4,2 364.196 4,4 381.833 4,3
Altres actius 371.789 5,1 355.945 4,4 423.652 4,7

Total Actiu (*) 7.317.781 100,0 8.182.026 100,0 8.946.602 100,0

Passiu
Recursos de clients 6.581.983 7.341.864 8.013.255
Altres passius 330.881 373.922 403.694
Beneficis consolidats de l’exercici 53.390 62.454 78.418

Del Grup 47.619 56.221 70.544
De minoritaris 5.771 6.233 7.874

Interessos minoritaris 29.835 46.907 47.288
Fons de dotació i reserves 321.692 356.879 403.947

Total Passiu (*) 7.317.781 8.182.026 8.946.602

Promemòria:
Entitats de crèdit (passiu) 1.144.811 1.025.439 1.000.926
Actius totals 8.462.592 9.207.465 9.947.528

(*) Els saldos deutors i creditors mantinguts amb entitats de crèdit es presenten en l’actiu pel seu import net.



Qualitat de l’actiu (cont.)

1. SEGURETAT

El crèdit hipotecari

concentra el 55% del crèdit

total. L’activitat creditícia amb

garantia hipotecària està

directament relacionada amb

l’adquisició d’habitatge que

representa la major part del

total del crèdit hipotecari.

La cartera de préstecs i

crèdits del Grup ”la Caixa” es

caracteritza per una orientació

al finançament dels particulars,

que concentra més de la meitat

del total de la inversió. Les

empreses concentren un terç de

la inversió, en bona mesura a

causa del finançament de

promocions immobiliàries que

tenen com a destinació final la

subrogació en favor d’un

adquirent particular. El 12%

del saldo de la inversió

creditícia correspon al

finançament atorgat al sector

públic.

Les característiques de la

inversió creditícia generen un

alt grau de diversificació i

d’atomització de la cartera, de

manera que el saldo viu mitjà per titular en el cas dels préstecs destinats a l’adquisició

d’habitatge de particulars és només de 4,3 milions de pessetes per prestatari i de 12,4 milions

de pessetes en el cas dels préstecs i crèdits concedits a les empreses.
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Garantia

32,6%

55,4%

12,0%

Garantia personal Garantia hipotecària

Sector públic

Garantia personal Garantia hipotecària

Sector públic

Destinatari i garantia

Sector públic EmpresesParticulars

18,0%37,7%

14,6%

17,7%
12,0%

52,3%

35,7%

Especial atenció a la qualitat de l’actiu creditici. 
Garantia i atomització.



Qualitat de l’actiu (cont.)

1. SEGURETAT18

Disminució significativa de la ratio de morositat i augment 
del grau de cobertura amb provisions.

La inversió creditícia amb un

predomini de particulars i la

preponderància del crèdit

hipotecari per a l’adquisició de

primer habitatge formen una

estructura creditícia amb un

nivell de risc relativament baix,

que el 1996 s’ha traduït en una

ratio de morositat del 3,8% per

al Grup ”la Caixa” i del 2,2% a

”la Caixa” entitat matriu.

En els últims tres anys, la

ratio de morositat del Grup ha

baixat més de dos punts i el

volum de crèdits dubtosos ha

disminuït des dels 205.638

milions de pessetes en acabar l’any 1994 fins als 165.296 milions de pessetes en finalitzar

l’exercici 1996. Això representa, tot i haver crescut la inversió creditícia de manera

significativa, un descens de 40.342 milions de pessetes dels crèdits dubtosos.

De forma simultània, la cobertura amb provisions dels saldos dels deutors dubtosos ha

augmentat en termes relatius més de 10 punts en els últims tres anys, fins a situar-se en el

56,6%. Si, a més a més, es té en compte la cobertura derivada de les garanties hipotecàries, el

percentatge de cobertura de la provisió per a insolvències en relació amb els saldos dubtosos

assoleix el 130,5%.

Crèdits dubtosos sobre total de crèdits

1994 19961995

1,0%
3,2%

1,4%

2,8%

4,6%

3,8%

4,0%

1,9%

5,9%

46,3%

53,0%
56,6%

% Cobertura

Garantia hipotecària Altres garanties



Solvència

1. SEGURETAT 19

Creixement sostingut dels recursos propis comptables.

Els recursos propis

comptables (patrimoni net) del

Grup ”la Caixa”, que es mostren

en els estats financers

consolidats, han augmentat en

els últims dos anys a una taxa

mitjana anual del 15,1%. Aquest

augment continuat permet el

manteniment d’un nivell de

capitalització suficient per

complir folgadament els

requeriments del coeficient de

solvència i, al mateix temps,

mantenir un bon ritme de

creixement i d’expansió del 

negoci.

Recursos propis comptables

1994 19961995

412.923

474.092

358.043

(Milions de pessetes)

El coeficient de solvència es manté per damunt de l’11%.

Els recursos propis

computables del Grup 

”la Caixa”, obtinguts per

aplicació de la normativa

vigent, pugen a 557.264 milions

de pessetes el 1996 i

representen un coeficient de

solvència de l’11,2%, amb un

superàvit estimat de 153.490

milions de pessetes sobre el

requeriment de recursos propis

mínims del 8%. Els recursos

propis computables del Grup

inclouen, a més a més dels

recursos propis comptables, d’altres partides com ara les obligacions subordinades, els

interessos de minoritaris a les filials de ”la Caixa” i el fons de l’Obra Social, i només

incorporen la part del resultat de ”la Caixa” que s’aplicarà a reserves. Tanmateix, es dedueixen

algunes partides, com, per exemple, els actius immaterials i els fons de comerç de

consolidació.

Els recursos propis bàsics o de primera categoria (Nivell I) pugen el 1996 a 452.269 milions

de pessetes, xifra que representa un 9,1% dels actius ponderats pel seu grau de risc 

(Risk-Weighted Assets), i, per tant, excedeixen els requeriments totals de recursos propis

mínims del Grup consolidat. 

Coeficient de solvència

Nivell I Nivell II

Mínim 8%

1994 19961995

2,1%

9,3%

2,2%

9,1%

11,5% 11,2%

9,3%

2,7%

12,0%



Solvència (cont.)

Els recursos propis de segona categoria (Nivell II) pugen el 1996 a 104.995 milions de

pessetes, un 2,1% dels actius ponderats pel seu grau de risc, i podrien augmentar fins assolir

el mateix volum que els recursos del Nivell I. Les emissions de deute subordinat, que formen

part del Nivell II, tenen un límit màxim autoritzat igual al 50% dels recursos del Nivell I, és a

dir, 226.135 milions de pessetes, i el seu saldo al final de l’exercici 1996 és de 89.500 milions

de pessetes.

20 1. SEGURETAT

Els actius del balanç ponderats pel seu grau de risc 
queden reduïts a menys de la meitat.

L’elevat nivell de solvència del

Grup ”la Caixa” està determinat

en bona mesura per una

estructura d’actius del balanç i

de comptes d’ordre amb un

perfil de risc significativament

baix.

En aplicació de la normativa

vigent, en ponderar cadascun

dels actius del balanç pel seu

grau de risc, els saldos

experimenten el 1996 una

reducció total estimada d’un

56% i els comptes d’ordre, d’un

89%. Aquesta ponderació és el

resultat d’aplicar a cadascun dels saldos un factor que oscil.la entre el 0% per als actius amb

risc nul, garantia de l’Estat o dinerària i el 100% per als actius amb garantia personal,

l’immobilitzat i la cartera de valors.

Els recursos propis mínims exigits es calculen en funció del risc de crèdit i contrapart, del

risc de tipus de canvi i del risc de la cartera de negociació. La pràctica totalitat dels recursos

exigits per al Grup deriven del risc de crèdit i contrapart.

Risc ponderat

Ponderació per grau de risc

Actius Comptes d’ordre

89%

44%

56%

11%

100% 100%



Les qualificacions atorgades

per l’Agència de Rating IBCA al

Grup ”la Caixa” han evolucionat

positivament en els últims anys.

Els fonaments en què es basa la

millora de la qualificació

corresponen bàsicament a haver

superat amb èxit la fusió

realitzada el 1990 entre la Caixa

de Pensions per a la Vellesa i

d’Estalvis de Catalunya i Balears i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i també als

bons resultats del procés d’expansió per a la implantació de ”la Caixa” en el conjunt del

territori espanyol. 

Tot això ha coincidit amb una millora de la rendibilitat, el manteniment d’un alt nivell de

liquiditat i una millora de la qualitat dels actius, tot mantenint una base sòlida de recursos

propis i, consegüentment, un alt nivell de solvència.
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Rating

1. SEGURETAT

El Grup ”la Caixa” va millorar el 1995 la seva qualificació a llarg
termini i el 1996, la seva qualificació individual.

Ratings d’IBCA

1994 1995 1996

Curt termini A1+ A1+ A1+

Llarg termini A+ AA– AA–

Individual B/C B/C B



Resultats

22 2. RENDIBILITAT

Creixement sostingut dels resultats atribuïts al Grup, després
d’impostos i minoritaris, que supera el 25% el 1996.

El Grup ”la Caixa” ha mantingut un creixement sostingut dels resultats, amb uns augments

del 12,8%, 18,1% i 25,5% en els exercicis de 1994, 1995 i 1996. Per obtenir aquesta sèrie

creixent de resultats en un marc de descens dels tipus d’interès de mercat, el Grup ”la Caixa”

ha augmentat de manera continuada el volum de recursos negociats i ha practicat una

política de preus que ha fet possible mantenir en nivells molt similars el marge

d’intermediació sobre actius totals mitjans.

Comptes de pèrdues i guanys consolidats del Grup ”la Caixa”
Milions de pessetes

% variació
s/exercici anterior

1994 1995 1996 1995 1996

Marge d’intermediació 191.944 214.670 230.231 11,8 7,2
Productes ordinaris 54.543 61.658 83.548
Marge ordinari 246.487 276.328 313.779 12,1 13,6
Despeses d’explotació (191.009) (204.834) (231.737)
Marge d’explotació 55.478 71.494 82.042 28,9 14,8
Resultats per posada en equivalència 19.321 26.076 43.787
Marge d’explotació i resultat de 

la cartera de valors 74.799 97.570 125.829 30,4 29,0
Sanejaments, insolvències i d’altres (9.327) (20.950) (21.709)
Resultats abans d’impostos 65.472 76.620 104.120 17,0 35,9
Impostos (12.082) (14.166) (25.702)
Resultats després d’impostos 53.390 62.454 78.418 17,0 25,6

Resultat de minoritaris 5.771 6.233 7.874
Resultat atribuït al Grup 47.619 56.221 70.544 18,1 25,5

”la Caixa” manté importants inversions financeres, amb augments significatius el 1996, en

sectors estratègics de serveis, energia i telecomunicacions, els quals tenen una elevada

rendibilitat i un gran potencial de creixement (vegeu el capítol 8 sobre Configuració del

Grup). El cost del finançament d’aquestes inversions es compensa en el «Marge

d’intermediació» només per la part del resultat que aquestes societats han distribuït com a

dividends, en registrar-se la participació a la resta del seu resultat en la rúbrica «Resultats per

posada en equivalència», per sota del marge d’explotació.

Els productes ordinaris evolucionen molt positivament gràcies a l’augment de les

comissions aportades pel volum més gran de negoci i pel desenvolupament que estan tenint a

”la Caixa” altres àrees d’activitat com ara la banca electrònica i els fons d’inversió.

Les despeses d’explotació han crescut en proporció similar a l’augment dels actius totals

mitjans i han recollit les despeses derivades del procés continuat d’obertura de noves oficines

(vegeu el capítol 3 sobre Creixement - Expansió de la xarxa), i a la incorporació i absorció de

noves filials bancàries (vegeu el capítol 6 sobre Productivitat).

L’excel.lent evolució del «Marge d’explotació i resultat de la cartera de valors», que augmenta un

30,4% el 1995 i un 29,0% el 1996, fa palesa la capacitat del Grup per generar resultats recurrents

de forma creixent i, alhora, permet el manteniment d’una política molt prudent de dotacions a

insolvències i d’altres sanejaments (vegeu el capítol 1 sobre Seguretat - Qualitat de l’actiu).



Resultats (cont.)

El resultat després d’impostos

el 1996 puja a 78.418 milions de

pessetes, dels quals, 7.874

milions de pessetes, un 10%,

corresponen als accionistes

minoritaris de les societats

filials consolidades i la resta,

70.544 milions de pessetes,

s’atribueixen al Grup.

En resum, l’exercici 1996

mostra una evolució molt

positiva dels resultats del Grup,

fonamentada en l’augment de la

base de clients, la diversificació

de les inversions i la

productivitat de l’organització, que ha permès generar un corrent creixent dels resultats de

caràcter recurrent.

232. RENDIBILITAT

Resultats després d’impostos

Atribuït al Grup De minoritaris

1994 19961995

7.874

56.221
(∆ 18,1%)

6.233

62.454

78.418

47.619
(∆ 12,8%)

5.771

53.390

70.544
(∆ 25,5%)

(Milions de pessetes)

La rendibilitat del Grup

obtinguda sobre recursos

propis (ROE) mostra una

evolució a l’alça durant els

últims exercicis i ha assolit el

17,5% el 1996. Si es compara

amb la rendibilitat mitjana del

deute públic a llarg termini,

s’obtenen uns diferencials

positius en tots els exercicis i es

registra la màxima diferència

positiva el 1996.

La rendibilitat sobre actius

totals mitjans (ROA), nets de la

intermediació de tresoreria,

evoluciona també positivament i augmenta des del 0,73% el 1994 fins al 0,80% el 1995 i

assoleix el 0,90% el 1996.

Tanmateix, la baixa posició de risc dels actius del balanç del Grup ”la Caixa” (vegeu el

capítol 1 sobre Seguretat - Solvència) determina que la rendibilitat obtinguda en relació amb

el risc assumit (calculada sobre els actius del balanç ponderats pel seu grau de risc) sigui molt

superior al ROA i, amb un creixement des de l’1,66% l’any 1994 fins al 2,05% l’any 1996, se

situï entre les més altes del sector.

I una rendibilitat creixent sobre recursos propis (ROE).

1994 19961995

11,2%

15,8%

17,5%

15,3%

10,0%

8,8%

Rendibilitat sobre recursos propis (ROE)

Deute públic a 10 anys

Rendibilitat



Actius totals

Actius totals % Creixement

1994 19961995

8.462.592

7,8%

8,8%
8,0%

9.207.465
9.947.528

(Milions de pessetes)

Inversió creditícia

Inversió creditícia

1994 19961995

3.364.740

11,7%
16,4%

7,8%

3.916.024
4.219.850

(Milions de pessetes)

% Creixement

876.715

Fons d’inversió

Patrimoni dels Fons

1994 19961995

8,5%
17,8%

48,9%

1.032.815

1.538.052
(Milions de pessetes)

% Creixement

Recursos de clients

Recursos de clients

1994 19961995

6.581.983

8,0%

11,5%
9,1%

7.341.864
8.013.255

(Milions de pessetes)

% Creixement
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Volum de negoci

3. CREIXEMENT

El volum d’actius totals del Grup ”la Caixa” ha augmentat en els últims dos exercicis a una taxa mitjana

anual del 8,4% i s’ha situat entorn dels 10 bilions de pessetes el 1996.

Els dos components que caracteritzen l’evolució del negoci bancari típic –la captació de recursos de

clients i la inversió creditícia– han augmentat el 1996 a unes taxes superiors a les del sector. Els recursos de

clients se situen durant l’exercici 1996 per damunt dels 8 bilions de pessetes i la inversió creditícia supera

els 4,2 bilions de pessetes. Aquesta evolució positiva de la xifra de negoci s’assenta sobre una àmplia base

de clients que augmenta de forma ininterrompuda, des dels 5,3 milions del final de 1994 fins als més de 

5,7 milions de l’acabament de 1996.

Per tal d’aprofitar les sinèrgies de la seva xarxa de distribució, el Grup ”la Caixa” complementa la seva

activitat captadora de recursos de clients amb la de col.locació de productes d’assegurances i plans de

pensions de les companyies asseguradores del Grup, les reserves matemàtiques i els drets consolidats de les

quals pugen el 1996 a un total de 1.089.216 milions de pessetes. A més a més, cal afegir les participacions

en els fons d’inversió gestionats pel Grup, el patrimoni total dels quals se situa el 1996 per damunt dels 

1,5 bilions de pessetes.

Taxes anuals de creixement sostingudes dels actius totals, crèdits 
i recursos de clients per damunt del 7%.



Volum de negoci (cont.)

253. CREIXEMENT

Els elevats volums de negoci

en recursos de clients i crèdits,

el significatiu nombre d’oficines

del Grup ”la Caixa” i el ritme de

creixement registrat es

tradueixen en importants

quotes de mercat. Aquestes

quotes s’han incrementat

anualment gràcies al

creixement del negoci de les

oficines, al procés d’expansió de

la xarxa d’oficines de ”la Caixa”

i a la incorporació al Grup de

noves xarxes d’oficines

provinents de l’adquisició de

participacions majoritàries en

bancs.

En aquest sentit, i d’acord

amb l’última informació

pública disponible, el Grup 

”la Caixa” ha mantingut en els

últims tres exercicis una quota

de mercat en recursos de clients

superior al 10% (actualment se

situa en l’11%) i ha

experimentat creixements

significatius de les quotes de

mercat en volum de crèdits i en

oficines.

Augment continuat de les quotes de mercat de recursos 
de clients, crèdits i oficines.

Quotes de mercat

Recursos de clients

1994 19961995

10,5% 10,4%

11,0%

Crèdits

1994 19961995

6,2%
6,8%

7,2%

Oficines

1994 19961995

7,6%

8,6%

9,5%



Expansió de la xarxa

26 3. CREIXEMENT

Xarxa de distribució extensiva. En els últims dos anys s’han
incorporat a la xarxa 822 oficines.

L’estratègia de

desenvolupament del negoci

bancari del Grup ”la Caixa” es

fonamenta en un sistema de

distribució extensiu, per mitjà

d’una àmplia xarxa d’oficines,

intensificat amb un procés

continuat d’obertura de noves

oficines, tot controlant que

l’aportació marginal al resultat

d’aquestes noves oficines sigui

positiva en un període raonable.

En els últims dos exercicis el

Grup ”la Caixa” ha obert 386

noves oficines, a les quals cal

afegir les 199 oficines provinents de l’adquisició el 1995 del Banco Herrero. Així mateix han

estat integrades a la xarxa de ”la Caixa” les 237 oficines del Banco Granada Jerez, adquirit al

començament de 1996.

Addicionalment, al llarg de 1996, s’han integrat a la xarxa de ”la Caixa” 30 oficines de

CaixaBank i 25 del Banc d’Europa.

El procés de maduració de les noves oficines, contrastat amb l’experiència adquirida per les

oficines obertes en els últims anys, posa de manifest que, en acabar el segon any, les noves

oficines ja generen un marge d’explotació positiu i que, a partir del tercer any, presenten un

resultat de gestió positiu.

Nombre d’oficines

Catalunya i Balears

1994 19961995

1.506

1.800

1.120

1.837

2.920

3.343

Zona d’expansió

1.769

752

2.521



Expansió de la xarxa (cont.)

273. CREIXEMENT

Elevat volum d’activitat i creixement del resultat net 
per oficina.

L’esmentat ritme creixent

d’obertura o adquisició de noves

oficines ha estat acompanyat en

els últims tres exercicis per un

manteniment del volum

d’activitat –que comprèn els

saldos dels recursos de clients i

dels crèdits– que se situa al

voltant dels 4.000 milions de

pessetes per oficina i per un

creixement continuat del

resultat net per oficina.

L’evolució positiva d’aquestes

variables corrobora la validesa

de l’estratègia seguida pel Grup

”la Caixa” i és un paràmetre

il.lustratiu del nivell d’eficiència

de l’estructura productiva.

Volum d’activitat per oficina

1994 19961995

3.971 4.138
3.906

(Milions de pessetes)

Resultat net per oficina

1994 19961995

21,3

23,0

25,0
(Milions de pessetes)



Les coses ben fetes des del primer moment

4. QUALITAT28

Adopció d’un mètode per al desenvolupament del procés 
de millora de la qualitat.

”la Caixa” ha encunyat un lema per definir

la qualitat:

«Les coses ben fetes des del primer

moment.

El defecte o l’error és tot allò que el client

no vol o que, simplement, no entén.

No n’hi ha prou amb corregir l’error;

l’objectiu de ”la Caixa” és suprimir la causa

que l’ha fet possible. Modificarem o crearem

els procediments perquè sigui impossible

cometre un error.

Aquesta és una comesa que no s’assoleix

únicament amb voluntat, sinó amb

intel.ligència i enginy a tots els nivells de la

nostra organització.»

La qualitat és un compromís de la Direcció. Per aquest motiu ha adoptat un mètode per al

desenvolupament del procés de millora de la qualitat i l’ha implantat a tots els nivells de l’organització.

Per aconseguir aquest propòsit, el procés de millora de la qualitat es du a terme de forma estructurada i

normalitzada mitjançant accions de formació en les que participen tots els empleats, de manera que tota

l’organització estigui involucrada i compromesa amb aquest procés. 11.920 persones, al llarg de 302.381

hores, han assistit a sessions de formació i entrenament sobre el sistema de formació en qualitat.

La gestió del procés de millora de la qualitat es realitza per mitjà de 182 equips distribuïts entre els

serveis centrals, les oficines de l’organització territorial i el conjunt d’empreses participades.

D’altra banda, ”la Caixa” ha definit uns indicadors de qualitat de servei que mesuren el grau de

satisfacció dels clients mitjançant enquestes i el nivell de qualitat de les oficines mitjançant equips interns i

externs d’observació i avaluació. També disposa d’un sistema de reclamacions de clients (cartes al Director

i una oficina telefònica de reclamacions).



5. DISTRIBUCIÓ DELS RESULTATS A L’OBRA SOCIAL

Aportació per a activitats d’interès social

La distribució de l’excedent de ”la Caixa” de cada exercici i la dotació corresponent al Fons

de l’Obra Social permeten d’atendre el pressupost per a l’exercici següent, tant per a la seva

aplicació a les despeses de manteniment com per a la realització de les inversions en noves

obres afectes a l’Obra Social. Al final de l’exercici 1996, els recursos propis de l’Obra Social

pugen a 25.259 milions de pessetes, materialitzats en l’immobilitzat afecte a les activitats

pròpies, amb un valor net de 18.174 milions de pessetes; a més a més, compta amb un fons de

reserva líquid per afrontar possibles eventualitats.

29

L’aportació a l’Obra Social per a 1997 representa el 30% 
del resultat de ”la Caixa” de l’exercici 1996 i puja 
a 15.000 milions de pessetes.

”la Caixa” és una institució de naturalesa no lucrativa i social. En aquest sentit, la

realització d’obres socials constitueix, juntament amb el foment de l’estalvi i la inversió,

l’objecte social de ”la Caixa”. Per aquest motiu, entre les seves finalitats bàsiques, destaquen el

finançament i el manteniment d’activitats de caràcter social, assistencial i cultural.

Per la seva condició d’entitat exempta de lucre mercantil, ”la Caixa” destina els seus

excedents nets a la constitució de reserves, per a una més gran garantia dels fons

administrats, i al finançament de l’Obra Social. El manteniment de l’Obra Social ha de ser

compatible amb un nivell adequat de capitalització de l’Entitat.

Distribució de l’excedent de ”la Caixa” (entitat matriu)
Milions de pessetes

1994 % 1995 % 1996 %

Resultat de l’exercici 40.934 100,0 43.512 100,0 50.037 100,0
Distribució:

A Reserves 32.304 78,9 31.364 72,1 35.037 70,0
A l’Obra Social (pressupost

per a l’exercici següent) 8.630 21,1 12.148 27,9 15.000 30,0



Aportació per a activitats d’interès social (cont.)

A continuació es descriuen els principals programes d’actuació:

• Projectes socials: mitjançant l’impuls de programes propis i el recolzament d’iniciatives

innovadores.

• Projectes culturals i educatius: exposicions d’art, col.leccions i música.

• Ciència i medi ambient: divulgació científica i tècnica, principalment per mitjà del Museu

de la Ciència.

• Difusió d’activitats: destinades a un públic plural i concebudes en un marc concret

d’actuació local, regional o nacional.

30 5. DISTRIBUCIÓ DELS RESULTATS A L’OBRA SOCIAL

La Fundació ”la Caixa” ha gestionat un pressupost 
de 12.148 milions de pessetes el 1996.

La Fundació ”la Caixa” gestiona

els recursos destinats a l’Obra

Social i centra les seves activitats

en cobrir necessitats de la societat i

en pal.liar els dèficits de serveis i

recursos que s’originen en l’oferta

de les institucions públiques o

privades.

En funció de les dotacions anuals a l’Obra Social, la Fundació ”la Caixa” ha administrat un

volum de recursos per al manteniment de les activitats i inversió en equipaments de 8.630

milions de pessetes el 1995. El 1996 el pressupost de 12.148 milions de pessetes inclou una

assignació per a l’ampliació del Museu de la Ciència per import de 3.340 milions de pessetes

que es materialitzarà bàsicament entre 1997 i 1999. El 1997 la Fundació ”la Caixa”

administrarà un pressupost de 15.000 milions de pessetes.

Pressupost anual de l’Obra Social

Milions de pessetes

1995 1996 1997

Socials 1.076 2.215 6.247
Culturals 3.735 2.254 2.532
Educatius 1.518 842 1.204
Ciència 799 4.576 1.555
Medi ambient 274 409 604
Altres 1.228 1.852 2.858

8.630 12.148 15.000

Programes



Organització i eficiència

316. PRODUCTIVITAT

El Grup ”la Caixa” desenvolupa la

seva activitat mitjançant una àmplia

xarxa d’oficines que disposen de les

últimes innovacions tecnològiques i

d’un personal altament productiu que

presta una especial atenció a la qualitat

de servei.

Això ha estat possible gràcies a un

model descentralitzat de gestió, amb

una plantilla de personal en serveis

centrals que ha disminuït des d’un

17,7% el 1990 després de la fusió fins a

un 7,3% el 1996, descens que ha

propiciat la potenciació dels recursos humans destinats a les oficines, on desenvolupen

activitats comercials d’atenció al client.

Les oficines del Grup disposen d’àrees d’autoservei que permeten la realització de

transaccions dineràries i d’altres operacions relacionades amb serveis que estan en constant

desenvolupament. De manera paral.lela, es desenvolupen nous canals de comunicació amb els

clients i nous productes i sistemes de pagament, entre els quals destaca el

llançament de la targeta «moneder» que substitueix la moneda fraccionària

en pagaments de petit import.

Una organització descentralitzada i eficient i un sistema de
distribució basat en un avançat suport tecnològic que 
determina una estructura altament productiva.

Plantilla de ”la Caixa” als serveis centrals

1994 19961995

8,2%

7,3%

8,5%

Sistemes d’autoservei de ”la Caixa”

1994 1995 1996

Terminals d’autoservei (caixers i ServiCaixa) 3.700 3.957 4.255
Terminals punt de venda (TPV) 37.790 44.316 62.203
Nombre de tarjetes emeses (milions) 2,4 2,5 2,8
Nombre d’operacions d’autoservei (milions) 127,4 137,5 147,5
Nombre d’operacions TPV (milions) 23,2 29,4 34,8



Organització i eficiència (cont.)

32 6. PRODUCTIVITAT

La plantilla de les entitats de dipòsit del Grup ”la Caixa” és de 15.248 empleats el 1996, amb

un increment de 2.274 persones durant els dos últims exercicis, motivat per noves

contractacions i per la incorporació al Grup de filials bancàries.

La combinació de la política de tecnologia avançada amb la d’orientació al client, alhora

que augmenta la plantilla del Grup, comporta una millora continuada de les ratios de

productivitat. Creixen de manera sostinguda les ratios de resultat net per empleat i de

recursos de clients per empleat, que es complementen amb un descens del nombre d’empleats

per oficina.

La plantilla de les entitats de dipòsit del Grup ha augmentat en
2.274 empleats durant els dos últims exercicis i manté 
el creixement sostingut del resultat net per empleat.

Les despeses d’explotació, si

bé creixen en nivell absolut a

causa de l’augment de dimensió

del Grup (vegeu el capítol 3

sobre Creixement - Expansió de

la xarxa), han disminuït en

valor relatiu sobre el volum

total d’actius gestionats i s’han

situat en el 2,4% el 1996.

Tanmateix, la ratio d’eficiència,

que mostra en quina mesura el

marge ordinari queda absorbit

per les despeses d’explotació,

millora de manera continuada

fins a situar-se en el 64,8% el

1996.

Millora continuada de la ratio d’eficiència, compatible 
amb el procés d’expansió de la xarxa d’oficines.

Absorció del marge ordinari per les despeses
d’explotació

1994 19961995

35,2%

67,7%

32,3%

64,8%

100% 100%

Despeses d’explotació

71,9%

28,1%

100% Marge ordinari (1)

(1) Inclou els resultats de les societats posades en equivalència

1994 1995 1996

Nombre d’empleats del Grup 12.974 14.273 15.248
Nombre d’empleats per oficina 5,1 4,9 4,6
Recursos de clients per empleat

(milions de pessetes) 507 514 526
Resultat net per empleat

(milions de pessetes) 4,1 4,4 5,1



Actius líquids

337. LIQUIDITAT

El Grup ”la Caixa” manté

històricament una folgada

posició de liquiditat, entorn al

bilió de pessetes, nivell que

representa una ratio de

liquiditat, entesa com a

percentatge dels actius líquids

nets sobre el total del balanç,

superior al 13% el 1996.

Aquesta ratio de liquiditat es

manté relativament constant tot

i el creixement continuat del

crèdit (vegeu el capítol 3 sobre

Creixement) i les significatives

inversions financeres

realitzades en els últims

exercicis (vegeu el capítol 8 sobre Configuració del Grup).

La gestió de la tresoreria del Grup es du a terme de manera centralitzada en un únic centre

de decisió, que, a més a més de la gestió de les posicions estructurals i de la cobertura de

coeficients, té la funció de donar servei als grans clients en les seves necessitats operatives i

d’assistir la xarxa comercial en operacions complexes o de gran volum.

La gestió dels actius líquids es complementa amb la intermediació de dipòsits al mercat

interbancari i el descompte d’actius del Tresor i de l’Estat, la negociació dels quals genera un

diferencial positiu de rendiment mitjà en relació amb el tipus d’interès mitjà del mercat

interbancari.

Els recursos líquids es mantenen entorn del bilió de pessetes, 
amb una ratio de liquiditat del 13,5% el 1996.

Saldos nets de tresoreria

1994 19961995

1.018.955

13,9%
11,8%

13,5%

966.916

1.203.783

(Milions de pessetes)

% Ratio de liquiditat

Liquiditat



Diversificació i rendibilitat

34 8. CONFIGURACIÓ DEL GRUP

El Grup ”la Caixa”, filials més representatives i percentatge total de participació

CAIXAVIDA

RENTCAIXA

GDS
CORREDURÍA

100

100

67

CAIFOR

VIDACAIXA

SEGURCAIXA

AGENCAIXA

GRUP
ASSEGURADOR

50

60

40

50

INVERSIONS
FINANCERES

ACESA

AUCAT

SABA

TÚNEL DEL CADÍ

GAS NATURAL

AGUAS DE
BARCELONA

TELEFÓNICA

REPSOL

HIDRO-
CANTÁBRICO

IBERPISTAS

41,7

25,6

53,3

35,4

27,8

23,4

5,0

5,0

8,9

6,1

INMOBILIARIA
COLONIAL

SUMASA

BUILDINGCENTER

PROMINMO

EURO

PORT AVENTURA

GRUP
IMMOBILIARI

GESCAIXA

INVERCAIXA

100

100

GRUP FINANCER

BANCO
HERRERO

CAIXABANK
FRANCE

SOCIÉTÉ
MONÉGASQUE
DE BANQUE
PRIVÉE

CRÈDIT
ANDORRÀ

BANCO
PORTUGUÊS
DE INVESTI-
MENTO

BANC
D’EUROPA

CAIXALEASING
I FACTORING

CAIXARENTING

GDS-CUSA

FINCONSUM

82,6

100

33,2

32,6

9,9

99

99

99

99

99

100

100

100

100

79,4

33,5

L’activitat bancària i financera del Grup es desenvolupa per mitjà de ”la Caixa” i de diverses

filials, els aspectes més significatius de les quals es descriuen a continuació:

• Banco Herrero va ser adquirit el 1995 i la seva activitat es concentra a Astúries, amb una

quota aproximada del 16% del mercat financer de l’esmentada regió, tant en crèdits com en

recursos de clients. Els actius totals gestionats pel Banco Herrero pugen el 1996 a 426.000

milions de pessetes.

• CaixaBank France, especialitzada en el mercat hipotecari a França, gestiona una cartera de

crèdits el 1996 de 229.000 milions de pessetes. Després de completar un procés de

reconversió, presenta ja el 1996 una rendibilitat sobre recursos propis similar a la taxa de

rendiment d’inversions sense risc al mercat francès, amb expectatives favorables en el futur.

• Société Monégasque de Banque Privée es dedica al principat de Mònaco a la banca de gestió

privada. En els dos últims exercicis s’ha obert a l’entrada de nous socis, el BIL (Banc

Internacional de Luxemburg), amb una participació del 49,9%, i Crèdit Andorrà, amb una

participació del 25%.

• Crèdit Andorrà és el banc andorrà més important. Disposa de 14 oficines i gestiona uns

actius totals de 558.000 milions de pessetes.

• Banco Português de Investimento és un banc d’inversió amb una filial (Banco Fonsecas &

Burnay) dedicada a la banca comercial. El 1996, el BPI ha adquirit una participació

majoritària al Banco de Fomento e Exterior i ha assolit actualment una quota de mercat a

Portugal superior al 10%.

Un ampli Grup financer



Diversificació i rendibilitat (cont.)

• Després de la integració a ”la Caixa” de les oficines que desenvolupaven l’activitat bancària

del Banc d’Europa, aquesta entitat es constituirà en el holding que coordinarà totes les filials

que realitzen operacions de leasing, factoring, renting i de finançament al consum. 

Així mateix, el 1996 ”la Caixa” ha absorbit CaixaBank (Espanya) i ha integrat totes les seves 

oficines a la xarxa pròpia.

• InverCaixa i la gestora GesCaixa I, que administra els patrimonis dels fons d’inversió,

completen el Grup.

358. CONFIGURACIÓ DEL GRUP

El Grup assegurador

està estructurat

mitjançant la

participació al holding

Caifor, constituït per

l’aliança estratègica de

”la Caixa” amb el Grup

Fortis. Per mitjà d’aquest

holding i de les filials

participades directament

es realitza l’activitat

d’assegurances.

La companyia

VidaCaixa, amb unes

reserves matemàtiques el

1996 de 479.000 milions de pessetes, que representen un 48% del total del Grup, centra la seva

activitat en el ram de vida.

Caixavida, l’altra societat del Grup al ram de vida, té unes reserves matemàtiques de 260.000

milions de pessetes i gestiona el negoci assegurador transferit per ”la Caixa” el 1994.

La societat SegurCaixa, que centra la seva activitat en l’assegurança de la llar, AgenCaixa i

GDS Correduría de Seguros completen el Grup assegurador. D’altra banda, el fons de

pensions intern per al personal de ”la Caixa” està cobert amb una pòlissa d’assegurança

contractada amb RentCaixa.

Els principals productes 

comercialitzats són els

següents:

– Plans de jubilació

– Pensions vitalícies 

– Assegurances de vida 
i accidents

– Assegurances de la llar

– Plans de pensions

Un Grup assegurador

AGENCAIXA 100

80        VIDACAIXA        2020       SEGURCAIXA       80

50            CAIFOR           50

”la Caixa”Fortis

CAIXAVIDA                100
RENTCAIXA               100
GDS CORREDURÍA    67

Grup assegurador

Milions de pessetes

1994 1995 1996

Reserves matemàtiques 802.475 864.236 993.808
Fons de pensions

(VidaCaixa) 49.560 65.767 95.408
Primes emeses 177.380 135.240 161.526
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36 8. CONFIGURACIÓ DEL GRUP

El Grup immobiliari gestiona un patrimoni important, dedicat bàsicament a l’activitat de

lloguer i venda de locals comercials i oficines, que aporta prop del 80% del marge de

contribució total el 1996. Així mateix, en els últims exercicis s’ha potenciat l’activitat de

promoció immobiliària amb una facturació que el 1996 ha superat els 8.000 milions de

pessetes. Les principals promocions finalitzades i en fase de realització es troben al cinturó

industrial de Barcelona (Badalona, Cornellà, Granollers i Sant Feliu de Llobregat).

El 1996 s’ha constituït la Sociedad Europea de Estacionamientos (EURO), que engloba,

juntament amb la societat Saba, l’activitat d’explotació de places d’aparcament.

El Grup té, a més a més, una participació del 33,5% del parc temàtic Port Aventura,

inaugurat el 1995 i que ja en la seva segona temporada presenta resultats positius i un volum

creixent de visitants. 

Un Grup immobiliari

  56      EURO 44

SABA    53,3

SUMASA  100 PORT AVENTURA 33,5

INMOBILIARIA COLONIAL  100

PROMINMO  100BUILDINGCENTER  100

”la Caixa”

Grup immobiliari

Milions de pessetes

1994 1995 1996

Ingressos per lloguers 5.509 5.730 6.306
Xifra de vendes de promocions 1.183 5.011 8.455
Total actiu 109.415 110.576 110.980
Superfície en explotació (m2) 668.809 608.164 569.651
Ocupació (%) 84 89 88
Port Aventura (nombre de visitants) – 2.763.000 3.020.000



”la Caixa” ha mantingut en els

últims anys una política de

diversificació de la seva activitat

financera i ha emprès

inversions significatives i de

caràcter permanent en entitats

de gran solvència amb una

presència dominant en sectors

estratègics de serveis, energia i

telecomunicacions. Destaquen,

per la seva importància, les

inversions realitzades el 1996 a

Telefónica de España, SA i

Repsol, SA.

La selecció d’inversions s’ha

realitzat en funció de criteris de

seguretat i rendibilitat i s’ha

centrat en companyies de

serveis bàsics, amb unes

importants expectatives de

creixement tant en volum de

negoci com en resultats.

Els resultats abans

d’impostos obtinguts de les

inversions financeres assoleixen

el 1996 la xifra de 63.825

milions de pessetes. Aquests

resultats es registren al compte

de pèrdues i guanys del Grup al «Marge d’intermediació» només per la part distribuïda com a

dividends i a la rúbrica de «Resultats per posada en equivalència» per la part restant. 

El resultat no distribuït com a dividends d’aquestes companyies ha contribuït a la seva

capitalització generant rendibilitats acumulades superiors a les de mercat.

La revaloració en Borsa del conjunt d’inversions financeres de ”la Caixa” ha superat en els

últims tres exercicis la revaloració de l’IBEX 35, amb un diferencial de rendibilitat positiu que

supera els dotze punts el 1996.

Diversificació i rendibilitat (cont.)

378. CONFIGURACIÓ DEL GRUP

Resultats d’inversions financeres
(abans d’impostos)

1994 19961995

20.038

26.068

17.124 43.787

43.192

63.825

Dividends

19.321

16.921

36.242

Resultats per posada en equivalència

(Milions de pessetes)

Diferencial sobre l’IBEX 35

1994 19961995

35,1%

12,2%

7,5%

Unes importants inversions financeres que aporten uns 
resultats creixents i amb elevades plusvàlues latents 
a valor de mercat.



Diversificació i rendibilitat (cont.)

38 8. CONFIGURACIÓ DEL GRUP

Valor de mercat

Societats Milions de pessetes

Gas Natural, SDG, SA 287.240
Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) 167.338
Telefónica de España, SA 141.908
Repsol, SA 74.852
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 55.821
Hidroeléctrica del Cantábrico, SA 19.663
Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA 5.027
Ibérica de Autopistas, SA 3.801

La rendibilitat global d’aquestes inversions financeres, obtinguda en comparar els seus

resultats abans d’impostos amb el seu valor comptable registrat als estats financers del Grup

(valor teòricocomptable), supera el 15% el 1996. Les plusvàlues latents a valor de mercat

d’aquestes inversions, en relació amb l’esmentat valor comptable en cartera, pugen a 426.500

milions de pessetes a 31 de desembre de 1996.
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Estratègia de seguretat

9. PROTECCIÓ A LES OFICINES

”la Caixa” ha dissenyat l’Oficina Oberta. Aquest nou model, ja en funcionament a més de

mil oficines, un terç del total de la xarxa, està distribuït en tres zones: una zona d’autoservei

(en funcionament les 24 hores), una zona d’atenció ràpida al client (taulell d’operacions) i una

zona d’atenció personalitzada, on els empleats poden atendre els clients sense cap barrera

física. Aquest disseny de les oficines es fonamenta en un entorn tecnològic molt avançat, que

inclou una àrea de seguretat, a la qual s’accedeix per mitjà de dues portes commutades, on

estan situats tots els dispositius d’efectiu i d’altres efectes de valor.

Un nou model d’oficina orientat a l’atenció personalitzada 
al client que incorpora mesures de seguretat 
tecnològicament avançades.

L’estratègia de seguretat de

l’Oficina Oberta està basada en

la filosofia de protecció de les

persones a partir de la

protecció dels diners, que,

bàsicament, s’aconsegueix

disposant d’un ajustat volum

d’efectiu i de dispensadors que

en dificulten l’accés. Així

mateix, s’han incorporat noves

mesures de seguretat

(videogravació d’imatges,

monitors exteriors, caixes de

trànsit, etc.), que

complementen o substitueixen les mesures de seguretat tradicionals (blindatges antibala,

vigilància de seguretat, etc.).

L’eficàcia en l’aplicació d’aquestes mesures ha situat en un nivell molt baix el nombre

d’atracaments i el seu impacte monetari, tot i l’elevat ritme d’obertura de noves oficines

(vegeu el capítol 3 sobre Creixement), i sempre en un nivell molt inferior al del conjunt de les

principals entitats de dipòsit.

Una filosofia de protecció de les persones a partir 
de la protecció de l’efectiu que es tradueix en un índex 
molt baix d’atracaments.

Espoliació per 100 oficines

”la Caixa”

(Milions de pessetes)

1994 19961995

4,0 3,8
4,2

1,1 0,9

1,5

Principals bancs i caixes
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42 BALANÇOS DE SITUACIÓ

a 31 de desembre de 1996 i 1995, abans de l’aplicació del benefici (Notes 1, 2 i 3),

en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP ”la Caixa”

Actiu

1996 1995

Caixa i dipòsits en bancs centrals 121.419 86.502

Deutes de l’Estat (vegeu Nota 4) 2.203.583 2.184.443

Entitats de crèdit (vegeu Nota 5) 2.083.290 1.905.853

Crèdits sobre clients (vegeu Nota 6) 4.219.850 3.916.024

Cartera de valors (vegeu Nota 7) 683.948 530.925
Obligacions i d’altres valors de renda fixa 170.047 136.424
Accions i d’altres títols de renda variable 17.037 25.854
Participacions 261.080 147.823
Participacions en empreses del grup 235.784 220.824

Immobilitzat (vegeu Nota 8) 413.228 367.578
Actius immaterials 2.927 332
Fons de comerç de consolidació 28.468 3.050
Actius materials 381.833 364.196

Altres actius 103.470 103.117

Comptes de periodificació 118.341 112.846

Pèrdues en societats consolidades 399 177

Total 9.947.528 9.207.465

Comptes d’ordre (vegeu Nota 12) 1.595.777 1.332.120

Les notes 1 a 16 adjuntes formen part integrant d’aquests balanços de situació.
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Passiu

1996 1995

Entitats de crèdit (vegeu Nota 5) 1.000.926 1.025.439

Recursos de clients (vegeu Nota 9) 7.923.755 7.252.364
Dèbits a clients 7.695.192 7.046.352
Dèbits representats per valors negociables 228.563 206.012

Altres passius 105.928 98.596

Comptes de periodificació 218.276 214.643

Provisions per a riscs i càrregues (vegeu Notes 10 i 11) 76.416 58.877

Fons per a riscs bancaris generals 180 224

Diferència negativa de consolidació 2.894 1.582

Beneficis consolidats de l’exercici 78.418 62.454
Del grup 70.544 56.221
De minoritaris 7.874 6.233

Passius subordinats (vegeu Nota 9) 89.500 89.500

Interessos minoritaris 47.288 46.907

Fons de dotació 500 500

Reserves 359.208 327.626

Reserves en societats consolidades 44.239 28.753

Total 9.947.528 9.207.465

Les notes 1 a 16 adjuntes formen part integrant d’aquests balanços de situació.



44 COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1996 i 1995 (Notes 1, 2 i 3),

en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP ”la Caixa”

1996 1995

Interessos i rendiments assimilats 789.185 740.630

Interessos i càrregues assimilades (580.810) (543.467)

Dividends de la cartera de renda variable 21.856 17.507

Marge d’intermediació 230.231 214.670

Comissions (net) 71.630 59.171

Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi 11.918 2.487

Marge ordinari 313.779 276.328

Altres productes i càrregues d’explotació 667 1.870

Despeses de personal (139.291) (122.050)

Altres despeses administratives (69.254) (63.492)

Amortització i sanejament d’actius materials

i immaterials (vegeu Nota 8) (23.859) (21.162)

Marge d’explotació 82.042 71.494

Resultats nets generats per societats posades en equivalència 43.787 26.076

Marge d’explotació i resultat de la cartera de valors 125.829 97.570

Amortització del fons de comerç de consolidació (5.182) (653)

Resultats per operacions grup 2.465 1.007

Amortització i provisions per a insolvències (net) (vegeu Nota 10) (18.594) (22.800)

Sanejament d’immobilitzacions financeres (net) (532) (860)

Altres dotacions i resultats extraordinaris (vegeu Nota 13) 134 2.356

Resultat abans d’impostos 104.120 76.620

Impost sobre beneficis (vegeu Nota 14) (25.702) (14.166)

Resultat de l’exercici 78.418 62.454

Resultat atribuït a la minoria 7.874 6.233
Resultat atribuït al grup 70.544 56.221

Les notes 1 a 16 adjuntes formen part integrant d’aquests comptes de pèrdues i guanys.
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Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1996 i 1995 (Notes 1, 2 i 3),

en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP ”la Caixa”

Origen de fons

1996 1995

Recursos generats de les operacions 115.187 96.771
Resultat net comptable 78.418 62.454
Amortitzacions i dotació neta a fons específics d’immobles 25.289 26.421
Variació neta fons fluctuació de valors (280) 860
Dotació neta al fons d’insolvències i risc-país 15.309 16.744
Dotació neta a fons especials 13.249 9.359
Benefici net per venda d’immobilitzat (12.425) (17.734)
Benefici net per venda de participacions (4.373) (1.333)

Títols de renda variable no-permanent (disminució neta) 8.108 –

Creditors (increment net) 648.840 664.060

Emprèstits (increment net) 22.551 95.822

Venda d’inversions permanents 90.395 40.359
Venda de participacions en empreses del grup i associades 14.941 4.103
Venda d’elements d’immobilitzat material i immaterial 75.454 36.256

Altres conceptes actius menys passius (variació neta) – 49.886

Total 885.081 946.898

Aplicació de fons

1996 1995

Inversió menys finançament al Banc d’Espanya i ECA

(variació neta) 255.992 178.597

Inversió creditícia (increment net) 318.686 573.244

Títols de renda fixa (increment net) 32.755 7.474

Títols de renda variable no-permanent (increment net) – 8.823

Adquisició d’inversions permanents 256.373 178.760
Compra de participacions en empreses del grup i associades 136.355 64.712
Compra d’elements d’immobilitzat material i immaterial 120.018 114.048

Altres conceptes actius menys passius (variació neta) 21.275 –

Total 885.081 946.898

Les notes 1 a 16 adjuntes formen part integrant d’aquests estats d’origen i aplicació de fons.
S’han considerat les variacions de perímetre com orígens i aplicacions (Vegeu Nota 1).
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Exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1996 i 1995, abans de l’aplicació 
del benefici (Notes 1, 2 i 3), en milions de pessetes
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP ”la Caixa”

”la Caixa”
Empreses

Total
del grup

Beneficis recursos

Fons de Reserves de atribuïts propis

dotació Reserves consolidació al grup atribuïts 
(*) al grup

Saldo al 31-12-1994 500 294.967 14.957 47.619 358.043

Aplicació de l’excedent de l’exercici anterior
a Reserves 32.304 6.685 (38.989) –

Aplicació de l’excedent de l’exercici anterior
al Fons de l’Obra Social – – (8.630) (8.630)

Registre de les diferències de valoració de la
cartera de renda fixa en les companyies
d’assegurances (OM 28-12-1992) – 7.174 – 7.174

Diferències de conversió/canvi i d’altres
ajustos de consolidació 355 (240) – 115

Beneficis de l’exercici atribuïts al grup – – 56.221 56.221

Saldo al 31-12-1995 500 327.626 28.576 56.221 412.923

Aplicació de l’excedent de l’exercici anterior
a Reserves 31.364 12.709 (44.073) –

Aplicació de l’excedent de l’exercici anterior
al Fons de l’Obra Social – – (12.148) (12.148)

Registre de les diferències de valoració de la
cartera de renda fixa en les companyies
d’assegurances (OM 28-12-1992) – 678 – 678

Diferències de conversió/canvi i d’altres
ajustos de consolidació 218 1.877 – 2.095

Beneficis de l’exercici atribuïts al grup – – 70.544 70.544

Saldo al 31-12-1996 500 359.208 43.840 70.544 474.092

Les notes 1 a 16 adjuntes formen part integrant d’aquests estats d’evolució dels recursos propis.

(*) Aquest concepte inclou les «Reserves en societats consolidades» i les «Pèrdues en societats consolidades».

En la Nota 1 adjunta es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent net de l’exercici 1996.
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Corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 1996 i 1995
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA I SOCIETATS DEPENDENTS
QUE COMPONEN EL GRUP ”la Caixa”

1) Naturalesa de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
i del seu Grup

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara endavant, ”la Caixa”), entitat dominant del

Grup ”la Caixa”, és una entitat nascuda el 27 de juliol de 1990 de la fusió de la Caixa de

Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears (Caixa de Pensions) i la Caixa

d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona (Caixa de Barcelona), i és successora legítima i

continuadora, a títol universal, de la personalitat d’aquelles pel que fa a la seva naturalesa,

finalitats, drets i obligacions. 

Pels seus orígens constitutius és una entitat de caràcter financer, de naturalesa no-lucrativa,

benèfica i social, de patronat privat, independent de qualsevol empresa o entitat, i inscrita amb

el número 1 al Registre Especial de Caixes d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats que s’assenyalen als estatuts es concreten en la intermediació financera i les

operacions de previsió i foment de l’estalvi popular canalitzant-lo a la inversió productiva en el

seu doble vessant econòmic i social.

Segons allò que estableix el Decret 1838/1975, del 3 de juliol, ”la Caixa” es va constituir amb

un fons de dotació de 500 milions de pessetes.

Pel que fa a la distribució del resultat net de l’exercici, ”la Caixa” ha d’aplicar un 50%, pel cap

baix, a Reserves, i l’import restant, al Fons de l’Obra Social. El detall de la proposta de

l’aplicació de l’excedent net de ”la Caixa” de l’exercici 1996 i l’aplicació de l’excedent de l’exercici

1995, són els següents:

Milions de pessetes

1996 1995

Dotació al Fons Obra Social 15.000 12.148

Dotació a Reserves 34.272 31.277

Dotació a Reserves per a inversió a Canàries 765 87

Excedent 50.037 43.512

Els resultats de les societats dependents que componen el Grup ”la Caixa” s’aplicaran de la

manera que acordin les respectives Juntes Generals d’Accionistes.

Els grups consolidables d’entitats de crèdit han de mantenir en tot moment un volum

suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per risc de crèdit, per risc de

canvi i per risc de mercat de la cartera de negociació, segons que es determina en la Norma 4a.

de la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya, del 26 de març.

A 31 de desembre de 1996 i 1995, el Grup ”la Caixa” compleix amb aquest requisit legal.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona és l’entitat dominant del Grup ”la Caixa”, definit

d’acord amb la Llei 13/1985, del 25 de maig, i disposicions que la desenvolupen, especialment

l’article segon del Reial Decret 1371/1985, de l’1 d’agost, i la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya,

del 14 de juny, pels quals es regula la consolidació dels estats financers de les entitats de crèdit.

Tot seguit es detallen les principals variacions en la composició del Grup ”la Caixa” per als

exercicis 1996 i 1995.

El gener de 1996 es va incorporar al Grup ”la Caixa” el  Banco Granada Jerez SA, la qual 

cosa ha suposat una aportació del 2,0% en l’actiu i de l’1,9% en els ingressos. El mes de 
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setembre es va acordar la dissolució sense liquidació d’aquesta societat amb la integració dels

seus actius i passius a ”la Caixa”. Així mateix, en l’exercici 1996, s’ha modificat el mètode de

consolidació  de la societat TecnoCaixa, SA, que ha passat de consolidació global a integració

per posada en equivalència, després de la venda d’una participació majoritària.

Les operacions que pel seu valor comptable són les més significatives de l’exercici 1996 i que

afecten la cartera de venda variable són: la compra d’accions de la societat Repsol, SA per

71.928 milions de pessetes i posteriors vendes per 4.503 milions de pessetes; l’augment de la

participació en Telefónica de España, SA en 51.340 milions de pessetes, 35.305 dels quals es van

adquirir a la societat Caixa de Barcelona Seguros de Vida, SA de Seguros y Reaseguros, a la

qual també es van adquirir accions de la societat Autopistas Concesionaria Española, SA

(ACESA) per 2.684 milions de pessetes (en aquestes operacions el Grup ”la Caixa” no ha

realitzat cap benefici); la compra d’accions del Banco Português de Investimento, SGPS, SA per

695 milions de pessetes, així com la subscripció de l’ampliació de capital de l’esmentada societat

per 2.506 milions de pessetes; la compra d’accions d’Hidroeléctrica del Cantábrico, SA per 4.858

milions de pessetes; la dissolució de la societat Eurosuministros, SA per 3.255 milions de pessetes

i la venda a borsa d’accions del Banco Español de Crédito, SA per 7.466 milions de pessetes.

A partir del 12 de juliol de 1995, es va incorporar en el perímetre de consolidació pel mètode

d’integració global la societat Banco Herrero, SA, incorporació que va suposar  una aportació

del 4,4% en l’actiu i del 2,7% en el total dels ingressos. També es va modificar el mètode de

consolidació de la societat Corporación Hipotecaria Central, SA, SCH, que va passar de

proporcional a global un cop realitzada la compra de la resta de participacions de l’esmentada

societat el mes de desembre de 1995; el mes d’octubre de 1996 es va acordar la fusió d’aquesta

societat amb HipoteCaixa, EFC, SA. A més, es va posar en equivalència, a partir del 31 de maig

de 1995, la participació en Telefónica de España, SA.

A continuació es relacionen les societats més significatives consolidades pels mètodes

d’integració global i proporcional i les posades en equivalència:

Societats consolidades pels mètodes d’integració global i proporcional

Situació a 31-12-1996

Milions de pessetes % Participació
Denominació social

VTC (*) Directa Indirecta Total

Bancs
Crèdit Andorrà, SA (G) 51.644 32,61 – 32,61

Banco Herrero, SA (G) 42.709 82,61 – 82,61

Banco de Europa, SA (G) 4.786 99,03 – 99,03

Société Monégasque de Banque Privée (G) 4.283 25,09 8,15 33,24

Establiments financers de crèdit
CaixaLeasing i Factoring, EFC, SA (G) 4.194 100,00 – 100,00

HipoteCaixa, EFC, SA (G) 2.264 100,00 – 100,00

Societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva

i societats de valors i borsa
GesCaixa I, SGIIC, SA (G) 6.635 99,97 – 99,97

Inverban, SVB, SA (P) 3.618 50,00 – 50,00

Societats tenidores d’accions
Hisusa - Holding de Infraestructura de Servicios Urbanos, SA (P) 84.822 49,00 – 49,00

Hodefi, SAS (G) 29.676 99,99 – 99,99

Caifor, SA (P) 20.000 50,00 – 50,00

Soteltur, SL (P) 5.989 50,00 – 50,00

(G) Global (P) Proporcional
(*) Valor teòricocomptable. Inclou: capital desemborsat, reserves i resultats.
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49Societats consolidades pel procediment de posada en equivalència

Situació a 31-12-1996

Milions de pessetes % Participació Milions de pessetes
Denominació social

VTC (a) Directa Indirecta Total Valor en cartera (b)

Bancs

Banco Português de Investimento, SGPS, SA 107.178 9,88 0,09 9,97 10.971

Grup viari

Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) 150.904 34,72 6,93 41,65 73.450

Túnel del Cadí Concesionaria del Estado, SA 17.689 35,39 – 35,39 4.721

Ibérica de Autopistas, SA 13.604 6,07 – 6,07 825

Aucat, Autopistes de Catalunya, SA 9.426 6,90 18,73 25,63 650

Grup assegurador

Caixa de Barcelona Seguros de Vida,

SA de Seguros y Reaseguros 21.156 100,00 – 100,00 21.156

VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 16.540 20,00 40,00 60,00 7.760

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 11.944 100,00 – 100,00 11.944

SegurCaixa, SA de Seguros y Reaseguros 6.719 – 39,87 39,87 2.498

Grup immobiliari

Inmobiliaria Colonial, SA 94.360 99,87 – 99,87 101.258

Promociones Inmobiliarias, SA 5.369 99,91 – 99,91 5.179

GDS-Foment Immobiliari, SA 2.320 100,00 – 100,00 2.320

Grup de serveis

Telefónica de España, SA 1.639.488 5,01 – 5,01 82.146

Repsol, SA 717.261 5,01 – 5,01 54.065

Gas Natural, SDG, SA 214.805 25,49 2,27 27,76 59.301

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA 111.532 0,42 8,47 8,89 11.484

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 88.593 – 23,37 23,37 29.004

Altres societats

Saba-Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, SA 9.986 24,06 29,22 53,28 4.395

Euro-Sociedad Europea de Estacionamiento, SA 7.212 55,93 23,48 79,41 6.427

Baqueira Beret, SA 2.545 11,72 – 11,72 298

Hotel Oasis de Lanzarote, SA 1.561 – 48,41 48,41 760

TecnoCaixa, SA 1.376 20,00 – 20,00 275

Edicions 62, SA 1.349 24,52 – 24,52 318

Promociones Inmobiliarias Modelo, SA 1.154 – 50,00 50,00 577

(a) Valor teòricocomptable. Inclou: capital desemborsat, reserves i resultats.
(b) Cartera de renda variable del balanç consolidat del Grup.
Nota: A través d’Inmobiliaria Colonial, ”la Caixa” participa  en les societats següents: Port Aventura, SA en un 33,55 %, Gran Península Comercial, SA en un 69,99% 
i Gran Península Resort, SA en un 69,99%.

2) Bases de presentació i principis de consolidació

2.1) Bases de presentació

Els estats financers consolidats adjunts es presenten seguint els models públics –agregant

alguns capítols i eliminant-ne certs detalls que no aporten informació significativa per a la seva

correcta interpretació–, principis comptables i normes de valoració establerts per la Circular

4/1991 del Banc d’Espanya, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació

financera del Grup ”la Caixa” a 31 de desembre de 1996 i 1995, dels resultats de les seves

operacions, dels recursos obtinguts i aplicats i de l’evolució dels recursos propis durant els

exercicis anuals acabats en aquestes dates. S’han elaborat a partir dels registres de comptabilitat 



de ”la Caixa” i de les societats dependents que componen el Grup ”la Caixa”, i han estat

preparats pels Administradors de l’Entitat. Addicionalment i d’acord amb la legislació vigent, el

Consell d’Administració ha formulat els comptes anuals del Grup ”la Caixa” dels exercicis 1996 i

1995, que compleixen tots els requisits legals establerts per la legislació vigent per a ser

dipositats en el Registre Mercantil.

L’aplicació a l’exercici de 1995 de les normes contingudes en la Circular 2/96 del Banc d’Espanya,

no hagués suposat cap variació significativa que pogués afectar la comparació de la informació

dels exercicis 1996 i 1995. Pel que fa a la presentació dels estats financers, i per adaptar-los al

que estableix l’esmentada circular,  el compte de pèrdues i guanys es presenta en format vertical.

Aquesta adaptació ha suposat reclassificar els dividends cobrats de societats posades en

equivalència, de manera que s’incrementen els «Dividends de la cartera de renda variable» i

disminueixen els «Resultats nets generats per societats posades en equivalència» (vegeu Nota 7).  

Els estats financers consolidats que s’adjunten no inclouen l’efecte de l’increment dels

recursos propis de les societats  dependents que s’acolliran a l’actualització de balanços

establerta pel RDL 7/1996, de 7 de juny, i el RD 2607/1996, de 20 de desembre, per no estar

disponible la informació en la data actual. Els efectes de la indicada actualització de balanços

s’inclouran en els estats financers consolidats del Grup ”la Caixa” de l’exercici 1997, la qual cosa

suposarà fonamentalment un increment de les reserves en societats consolidades per posada en

equivalència i una disminució del fons de comerç de consolidació.  

2.2) Principis de consolidació

La definició del Grup ”la Caixa”, i per tant la definició de les societats que s’han consolidat pel

mètode d’integració global, s’ha efectuat d’acord amb la Llei 13/1985 i disposicions que la

desenvolupen.

Les societats consolidables per la seva activitat, respecte de les quals no existeix una relació de

control, però de les quals ”la Caixa” té almenys un 20% del capital o dels drets de vot, s’han

consolidat pel mètode d’integració proporcional en el cas que estiguin gestionades

conjuntament amb d’altres persones o entitats.

Les filials no consolidables del Grup i les empreses associades a què es refereix l’apartat 3 de

l’article 47 del Codi de Comerç, i segons el que estableix l’esmentada Circular 4/1991 del Banc

d’Espanya, s’han integrat en els estats financers consolidats pel procediment de posada en

equivalència (participacions del 20% com a mínim, o del 3% si l’empresa associada cotitza a Borsa). 

La resta de les inversions en valors representatius de capital es presenten en els balanços de

situació adjunts d’acord amb els criteris indicats en la Nota 3 c3.

Tots els comptes i transaccions importants entre les societats consolidades s’han eliminat en el

procés de consolidació. La participació de tercers en el patrimoni net de les societats dependents

del Grup es presenta als epígrafs «Interessos minoritaris» i «Beneficis consolidats de l’exercici -

De minoritaris» dels balanços de situació consolidats adjunts. Per a la integració de les societats

per posada en equivalència s’han utilitzat els estats financers de les societats dependents,

tancats a 31 de desembre de 1996, en aquells casos en què es disposa de la informació, i quan

aquesta no ha estat disponible s’han utilitzat les millors estimacions al tancament de l’exercici.

3) Principis de comptabilitat i normes de valoració aplicats

Els principis de comptabilitat i normes de valoració que s’han aplicat en la preparació dels

estats financers consolidats adjunts són bàsicament els establerts per l’esmentada Circular

4/1991 del Banc d’Espanya, com també per les modificacions posteriors d’aquesta, produïdes

bàsicament per les Circulars 11/1993, 6/1994 i 2/1996. No existeix cap principi comptable ni

norma de valoració obligatoris que no s’hagin aplicat en l’elaboració dels estats financers

adjunts. Els més importants es resumeixen a continuació:
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51a) Principi de la meritació. Els ingressos i les despeses es registren en funció del seu flux real,

amb independència del flux monetari o financer que se’n deriva. Els interessos meritats per

deutors classificats com a dubtosos, inclosos els de risc-país, s’abonen a resultats en el

moment del seu cobrament, la qual cosa és una excepció al principi de la meritació.

b) Principi del registre. Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren el dia en

què es produeixen, que pot ser diferent de la seva data-valor, d’acord amb la qual es calculen

els ingressos i despeses per interessos.

c) Normes de valoració i pràctiques de comptabilitat aplicades. D’acord amb el que

disposa la normativa del Banc d’Espanya:

c1) Transaccions en moneda estrangera:

Els actius i passius en moneda estrangera s’han convertit a pessetes utilitzant el tipus

de canvi mitjà del mercat de divises de comptat espanyol corresponent al tancament

dels exercicis 1996 i 1995, a excepció de:

– Les reserves de les societats dependents i les inversions permanents en valors

denominats en divises i finançats en pessetes, que s’han valorat a tipus de canvi

històrics.

– Els comptes d’ingressos i despeses de les societats dependents estrangeres, que s’han

convertit al tipus de canvi mitjà de cada exercici.

Les operacions de compravenda de divises a termini contractades i no vençudes, que

no són de cobertura, es valoren als tipus de canvi del mercat de divises a termini,

publicats pel Banc d’Espanya al tancament de cada exercici.

Les diferències de canvi es registren íntegrament pel net en el capítol «Resultats

d’operacions financeres i diferències de canvi» dels comptes de pèrdues i guanys

adjunts, i amb contrapartida a l’epígraf «Altres actius/passius» dels balanços de situació

adjunts, pel que fa a operacions a termini.

Les diferències de canvi per consolidació es registren en el capítol «Reserves/Pèrdues

en societats consolidades» dels balanços de situació consolidats adjunts, deduïda la

part de l’esmentada diferència que correspon a accionistes minoritaris.

c2) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons de provisió per a insolvències:

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment als epígrafs «Crèdits sobre clients» 

i «Entitats de crèdit» de l’actiu dels balanços de situació adjunts, es comptabilitzen

generalment per l’import efectiu lliurat o disposat pels deutors, llevat dels actius a

descompte, que ho són pel seu import nominal, i la diferència entre aquest import i

l’efectiu disposat es registra en l’epígraf «Comptes de periodificació» del passiu dels

balanços de situació adjunts.

El fons de provisió per a insolvències té per objecte cobrir les pèrdues que es puguin

produir en la recuperació de les inversions creditícies i altres riscs, fins i tot de firma.

El compte s’ha abonat per les dotacions carregades als comptes de pèrdues i guanys, i

s’ha carregat per les cancel·lacions de deutes considerats incobrables i per la

recuperació dels imports prèviament dotats.

Per a la cobertura d’aquelles pèrdues que es puguin manifestar en el futur en riscs no

identificats individualment com a problemàtics en el moment actual, i seguint la

normativa del Banc d’Espanya, s’han dotat provisions genèriques que han suposat per a

les entitats de crèdit l’1% de la inversió creditícia, títols de renda fixa, passius

contingents i actius dubtosos sense cobertura obligatòria. En el cas de determinats

crèdits hipotecaris, d’acord amb la mateixa normativa, la provisió genèrica dotada ha

estat del 0,5%. 

El fons de provisió per a risc-país es dota en funció de la classificació estimada del

grau de dificultat financera de cada país.



c3) Cartera de valors:

La cartera de valors es classifica i valora de la manera següent:

c3.1) Els valors de renda fixa poden figurar en la cartera de negociació, en la cartera

d’inversió ordinària o en la cartera d’inversió a venciment.

Els valors de renda fixa que integren la cartera de negociació es presenten al seu valor

de cotització de l’últim dia hàbil de cada exercici. Les diferències que es produeixen per

les variacions de valoració es registren pel net en el compte de pèrdues i guanys, en el

capítol «Resultats d’operacions financeres i diferències de canvi».

Els valors de renda fixa situats dins la cartera d’inversió ordinària es presenten tal

com s’indica a continuació: 

– Els valors adquirits a descompte, amb rendiments implícits i termini original fins a

12 mesos, pel seu valor de reembossament.

– Tots els altres valors inclosos en aquesta cartera es comptabilitzen, inicialment, pel

seu preu d’adquisició excupó. La diferència, positiva o negativa, entre el preu

d’adquisició i el valor de reembossament es periodifica mensualment per la taxa

interna de rendibilitat durant la vida residual del valor, i es corregeix el preu inicial

del títol amb abonament o càrrec al compte de pèrdues i guanys. La valoració

resultant s’anomena preu d’adquisició corregit. Trimestralment, es calcula per a cada

classe de valor la diferència entre el valor de mercat, cotització de l’últim dia hàbil de

l’exercici i el  preu d’adquisició corregit, i sempre que el sumatori de diferències

negatives superi el de les positives, es dota pel seu import net un fons de fluctuació de

valors amb contrapartida a un compte periodificador d’actiu.

– En cas d’alienació, les pèrdues respecte del preu d’adquisició corregit es porten a

resultats;  en el cas dels beneficis, s’apliquen contra el saldo de l’esmentat compte

periodificador d’actiu i únicament es portarà a resultats la part que excedeixi de

l’indicat saldo; això no obstant, si posteriorment i dins del mateix exercici el saldo del

compte periodificador augmentés, es rebaixaran els resultats anteriors fins aquest

saldo i s’aplicaran contra el compte periodificador. 

Per últim, els valors de renda fixa situats a la cartera d’inversió a venciment són

aquells que el Grup ”la Caixa” ha decidit, d’acord amb la normativa vigent, mantenir en

cartera fins a la data de la seva amortització. Aquests títols es presenten valorats de la

mateixa manera que els que figuren en la cartera d’inversió ordinària, però per a

aquests no cal constituir el fons de fluctuació de valors.

Els resultats de les alienacions que puguin produir-se es porten al compte de pèrdues

i guanys com a resultats extraordinaris, però en cas de guany, es dota una provisió

específica pel mateix import i es disposa linealment d’aquesta provisió al llarg de la

vida residual del valor venut.

c3.2) Els valors de renda variable poden figurar en les carteres de negociació, d’inversió

ordinària o en la de participacions permanents. Es registren a la cartera de

participacions permanents aquells valors destinats a servir de manera duradora les

activitats de ”la Caixa” o del Grup ”la Caixa”. 

Els títols de renda variable es registren al balanç pel seu preu d’adquisició

regularitzat i/o actualitzat, si escau, o al seu valor de mercat, el menor, amb excepció

de les participacions en empreses del Grup no consolidables i en altres empreses en les

quals es posseeixi una participació del 20% com a mínim (si no cotitzen a Borsa) o del

3% (si hi cotitzen). Aquestes participacions es mostren pel valor de la fracció que

representen del net patrimonial de la filial o empresa associada, corregit en l’import de

les plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició que encara perduren. Cal

assenyalar que les plusvàlues  assignades a l’immobilitzat financer de les societats

participades s’amortitzen en el supòsit que es produeixi una disminució del seu valor,

que es determina aplicant el mètode d’actualització dels fluxos de caixa futurs.
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53Per a la resta dels títols representatius del capital, el valor de mercat es determina

d’acord amb els criteris següents:

– Títols cotitzats: cotització mitjana de l’últim trimestre o cotització de l’últim dia de

l’exercici, la menor.

– Títols no cotitzats: el  valor teòricocomptable de  la  participació, obtingut a partir de

l’últim balanç de situació disponible.

Es constitueix una provisió per tal de cobrir les minusvàlues existents, el saldo de la

qual figura al compte «Fons de fluctuació de valors». Aquest Fons minora el capítol

«Cartera de valors» dels balanços de situació adjunts.

c4) Immobilitzat:

L’immobilitzat inclou els actius materials, immaterials i els fons de comerç.

c4.1) Actius materials:

L’immobilitzat material propi i l’afecte a l’Obra Social es presenten al seu preu

d’adquisició, net de la seva corresponent amortització acumulada i dels fons específics

afectes a l’immobilitzat.

El preu d’adquisició està regularitzat i actualitzat d’acord amb les normes legals

aplicables. ”la Caixa” no s’ha acollit a l’actualització de balanços establerta pel RDL

7/1996, de 7 de juny, i el RD 2607/1996, de 20 de desembre, i aquesta no afectarà l’actiu

material d’aquelles societats que decideixin acollir-s’hi i que consoliden globalment o

proporcionalment.

L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal, en funció dels anys de vida útil

estimada dels diferents elements de l’actiu immobilitzat que es mostren a continuació:

Amortització de l’immobilitzat

Anys de vida útil estimada

Immobles

Construcció 50-75

Instal·lacions 8-25

Mobiliari i instal·lacions 10-20

Equips electrònics 4-8

Altres 7-14

Les despeses de conservació i manteniment produïdes durant l’exercici es carreguen

al compte de pèrdues i guanys.

c4.2) Actius immaterials:

En aquest epígraf s’inclouen despeses d’ampliació de capital de societats dependents 

i d’altres despeses amortitzables, relacionades amb el desenvolupament dels sistemes

informàtics i de banca electrònica. Tots els actius immaterials s’amortitzen en un

termini màxim de cinc anys.

c4.3) Fons de comerç de consolidació:

L’epígraf  «Fons de comerç de consolidació» recull les diferències de consolidació,

una vegada considerades les plusvàlues tàcites assignables als actius de la societat

participada, pendents d’amortitzar i que han estat originades en l’adquisició d’accions

de societats consolidades pels mètodes d’integració global, proporcional o pel

procediment de posada en equivalència. Aquestes diferències s’amortitzen linealment

en un període màxim de cinc anys i tan sols en una de les societats s’amortitzen en un

període màxim de deu anys, ja que es considera que aquest és el període durant el qual

aquesta inversió contribueix a l’obtenció de resultats del Grup.



c5) Diferència negativa de consolidació:

Quan les diferències de consolidació esmentades en el paràgraf anterior són

negatives, es comptabilitzen al capítol «Diferència negativa de consolidació» del passiu

dels balanços de situació adjunts. Aquestes diferències tenen la consideració de

provisió i no poden abonar-se a resultats si no corresponen a beneficis realitzats.

c6) Pensions i subsidis al personal:

D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, ”la Caixa” i algunes de les seves filials estan

obligades a complementar les percepcions de la Seguretat Social als seus empleats o

drethavents en els casos de jubilació, invalidesa, viduïtat i orfenesa. El Grup ”la Caixa”

té cobertes totes les seves obligacions, tal i com s’explica a la Nota 11. Les dotacions

corresponents a l’exercici es registren amb càrrec al capítol «Despeses de personal» del

compte de pèrdues i guanys.

c7) Operacions de futur: 

Les societats del Grup ”la Caixa” utilitzen aquests instruments bàsicament com a

operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials. En aquestes operacions de

cobertura, els beneficis o crebants generats s’han periodificat de forma simètrica als

ingressos o despeses de l’element cobert.

Es mostren com a comptes d’ordre els imports corresponents a les operacions que en

la normativa del Banc d’Espanya reben la denominació genèrica d’«operacions de

futur», amb les especificitats següents per a cadascuna:

a) Les compravendes de divises no vençudes i permutes financeres de monedes es

comptabilitzen segons el que s’indica a la Nota 3 c1).

b) Les compravendes de valors no vençudes es comptabilitzen pel valor contractat dels

valors, segons l’abast del contracte.

c) Els futurs financers sobre valors i tipus d’interès recullen, pel seu principal, les

operacions d’aquesta classe contractades en mercats organitzats.

d) El valor d’exercici de l’instrument financer subjacent en les opcions comprades o

emeses. En les opcions sobre tipus d’interès, s’entén per element subjacent l’import

sobre el qual es calculen els interessos pactats. Les opcions comprades inclouen els

actius adquirits temporalment amb opció de venda.

e) Els acords sobre tipus d’interès futurs (FRA), permutes financeres d’interessos i

altres contractes de futur contractats fora de mercats organitzats, es comptabilitzen

pel principal de l’operació.

c8) Impost sobre Societats: 

”la Caixa” i les societats dependents han registrat com a despesa de l’exercici l’import

meritat de l’Impost sobre Societats, que es calcula en funció del resultat econòmic,

augmentat o disminuït, si escau, per les diferències permanents amb el resultat fiscal,

entès aquest com la base imposable de l’esmentat impost.

Els exercicis 1996 i 1995, d’acord amb les normes del Banc d’Espanya, s’han registrat

els impostos anticipats per dotacions al fons de pensions no deduïbles, amb les

limitacions establertes en l’esmentada Circular 4/1991 del Banc d’Espanya (vegeu

Nota 14).

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per inversions en elements nous de

l’immobilitzat material, per despeses en formació del personal i per doble imposició, es

considera com un import menor de l’Impost sobre Societats de cada exercici. Per tal

que aquestes deduccions siguin efectives, s’hauran de complir els requisits establerts en

la normativa vigent.

c9) Fons de Garantia de Dipòsits:

Les contribucions que reglamentàriament corresponen al Fons de Garantia de

Dipòsits en Entitats de Crèdit s’imputen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en

què se satisfan.
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55c10) Indemnitzacions per acomiadament:

D’acord amb la legislació vigent, existeix l’obligació d’indemnitzar aquells empleats

que  puguin ser acomiadats sense causa justificada. No existeix cap pla de reducció de

personal que faci necessària la dotació d’una provisió per aquest concepte.

4) Deutes de l’Estat

Aquest epígraf recull bàsicament els certificats del Banc d’Espanya, les lletres del Tresor i els

bons i obligacions de l’Estat, nets del fons de fluctuació:

Milions de pessetes

1996 1995

Certificats del Banc d’Espanya 119.728 135.225

Lletres del Tresor, bons i obligacions de l’Estat 2.083.797 2.049.082

Altres 90 182

Subtotal 2.203.615 2.184.489

Menys: Fons de fluctuació de valors (32) (46)

Total 2.203.583 2.184.443

El Grup ”la Caixa” no manté saldos significatius en cartera de negociació. A 31 de desembre

de 1996, el saldo d’aquesta era de 2 milions de pessetes, el de la cartera a venciment era de

306.125 milions de pessetes i la cartera ordinària ascendia a 1.897.456 milions de pessetes. 

Els saldos a 31 de desembre de 1995 eren de 1.428 milions de pessetes en cartera de negociació,

494.306 milions de pessetes en la cartera a venciment i 1.688.709 milions de pessetes en la

cartera ordinària.

La rendibilitat dels certificats del Banc d’Espanya ha estat del 6% els anys 1996 i 1995. El

rendiment mitjà corresponent a les lletres, bons i obligacions de l’Estat ha estat del 9,10% l’any

1996 i del 9,56% l’any 1995.

L’estructura de venciments dels deutes de l’Estat a 31 de desembre de 1996 i 1995 és la

següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Fins a 3 mesos 367.103 369.007

De 3 mesos a 1 any 1.259.566 1.082.568

D’1 any a 5 anys 536.772 702.763

Més de 5 anys 40.174 30.151

Total 2.203.615 2.184.489

La major part de les lletres del Tresor i bons i obligacions de l’Estat estan cedits a clients

(vegeu Nota 9).



5) Entitats de crèdit

El detall per moneda, net de fons de provisió,  a 31 de desembre de 1996 i 1995, és el següent:

Milions de pessetes

1996

En pessetes
En moneda

Totalestrangera

Entitats de crèdit actives 1.045.242 1.038.048 2.083.290

Entitats de crèdit passives 873.912 127.014 1.000.926

Milions de pessetes

1995

En pessetes
En moneda

Totalestrangera

Entitats de crèdit actives 850.917 1.054.936 1.905.853

Entitats de crèdit passives 835.523 189.916 1.025.439

Els saldos en moneda estrangera no comporten riscs de canvi significatius perquè les

posicions estan bàsicament cobertes amb operacions de vendes de divisa a termini (vegeu

Nota 12).

El detall  per terminis de venciment, net de fons de provisió (vegeu Nota 10), a 31 de

desembre de 1996 i 1995, és:

Milions de pessetes

Actius Passius

1996 1995 1996 1995

A la vista 64.220 68.158 15.467 17.057

A termini 2.019.070 1.837.695 985.459 1.008.382

Fins a 3 mesos 1.724.504 1.622.748 841.334 921.628

De 3 mesos a 1 any 174.708 158.286 116.278 64.609

D’1 any a 5 anys 93.652 36.272 20.802 9.109

Més de 5 anys 26.206 20.389 7.045 13.036

Total 2.083.290 1.905.853 1.000.926 1.025.439

La rendibilitat mitjana dels dipòsits a termini amb entitats de crèdit actives ha estat del 7,71%

el 1996 i del 8,55% el 1995, i el cost mitjà dels dipòsits a termini amb entitats de crèdit passives

ha estat del 7,64% l’any 1996 i del 8,30% l’any 1995.
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576) Crèdits sobre clients

El detall per naturalesa és el següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Sector públic 536.063 448.977

Altres sectors residents i no residents 3.611.999 3.381.110

Garantia real 2.358.185 2.172.701

Altres deutors a termini 885.636 869.184

Altres 368.178 339.225

Actius dubtosos 165.296 182.923

Total crèdit brut 4.313.358 4.013.010

Menys: Fons de provisió per a insolvències (Nota 10) (93.119) (96.603)

Fons risc-país (Nota 10) (389) (383)

Total crèdit net 4.219.850 3.916.024

Del total del crèdit brut, 339.654 milions de pessetes corresponen a crèdits a no residents a

31 de desembre de 1996. A 31 de desembre de 1995, aquesta xifra era de 364.381 milions de

pessetes.

El rendiment mitjà dels saldos rendibles de la inversió creditícia ha estat del 10,48% l’any

1996 i del 10,81% el 1995.

El detall per terminis de venciment residuals a 31 de desembre de 1996 i 1995 és el següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Fins a 3 mesos 229.183 230.652

De 3 mesos a 1 any 545.726 442.376

D’1 any a 5 anys 1.375.389 1.284.001

Més de 5 anys 2.163.060 2.055.981

Total 4.313.358 4.013.010



7) Cartera de valors

L’estructura de la cartera de valors és la següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Obligacions i d’altres valors de renda fixa 170.074 137.319

Menys: Fons de fluctuació (Nota 10) (27) (895)

Total net 170.047 136.424

Títols de renda variable 518.994 401.234

Accions i d’altres títols de renda variable 19.456 27.564

Participacions 262.672 149.739

Participacions en empreses del grup 236.866 223.931

Menys: Fons de fluctuació (Nota 10) (5.093) (6.733)

Total net 513.901 394.501

Total cartera de valors (neta) 683.948 530.925

La classificació en balanç de la renda variable en els epígrafs que es detallen en el quadre

anterior, s’ha fet atenent al que regulen la norma 28 de la Circular 4/1991 del Banc d’Espanya i

la Llei de Societats Anònimes.

L’epígraf «Participacions en empreses del grup» recull la inversió en societats dependents no

consolidables per no estar la seva activitat directament relacionada amb la del Grup.

L’epígraf «Participacions» recull els drets sobre el capital d’altres societats que, sense

pertànyer al Grup econòmic, mantenen amb aquest una vinculació durable i tenen com a

finalitat contribuir a l’activitat del Grup, és a dir, participacions com a mínim del 20% si no

cotitzen a Borsa o del 3% si hi cotitzen.

La rúbrica «Accions i d’altres títols de renda variable» recull les accions i títols que

representen participacions en el capital d’altres societats per un valor  inferior al 20% si

aquestes no cotitzen a Borsa i al 3% si hi cotitzen, com també les participacions en fons

d’inversió mobiliària.

El rendiment mitjà dels títols de renda fixa ha estat d’un 9,55% l’any 1996, mentre que  l’any

1995 va ser d’un 10,07%. 

La composició de la cartera de valors (neta), a 31 de desembre de 1996 i 1995, és la següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Renda fixa

Cartera de negociació 1.163 1.760

Cartera d’inversió ordinària 93.225 99.565

Cartera d’inversió a venciment 75.659 35.099

Total cartera de renda fixa 170.047 136.424

Renda variable

Cartera de negociació – 208

Cartera d’inversió ordinària 16.966 25.194

Cartera de participacions permanents 496.935 369.099

Total cartera de renda variable 513.901 394.501
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59Del total de la cartera de renda variable a 31 de desembre de 1996, sense deduir-ne el fons de

fluctuació de valors, 339.897 milions de pessetes corresponen a títols que cotitzen en Borsa. 

A 31 de desembre de 1995, l’import d’aquest concepte era de 224.049 milions de pessetes.

Les plusvàlues latents en la cartera de participacions permanents a 31 de desembre de 1996,

referides a les societats que cotitzen en Borsa, ascendeixen a 427 mil milions de pessetes i

corresponen bàsicament a les societats Gas Natural, SDG, SA, Autopistas Concesionaria

Española, SA (ACESA), Telefónica de España, SA, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA,

Repsol, SA i Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

El rendiment mitjà de les inversions en renda variable ha estat del 13,38% el 1996 i del

12,19% el 1995. Aquest rendiment inclou els capítols del compte de pèrdues i guanys

«Dividends de la cartera de renda variable» i  «Resultats nets generats per societats posades en

equivalència».  En els exercicis 1996 i 1995, la pràctica totalitat dels dividends que figuren en el

capítol del compte de pèrdues i guanys «Dividends de la cartera de renda variable» corresponen

als cobrats de societats integrades per posada en equivalència.

8) Immobilitzat

Milions de pessetes

1996 1995

Actius immaterials 2.927 332

Fons de comerç de consolidació 28.468 3.050

Actius materials 381.833 364.196

Immobles 275.792 271.372

Terrenys i edificis d’ús propi 185.640 177.196

Afectes a l’Obra Social 18.121 18.180

Immobles en explotació i en venda 127.632 128.418

Menys: Fons d’amortització d’immobles (35.480) (33.206)

Fons específics afectes a immobles (Nota 10) (20.121) (19.216)

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 106.041 92.824

Mobiliari, instal·lacions i d’altres 234.044 210.984

Menys: Fons d’amortització (128.003) (118.160)

Total immobilitzat 413.228 367.578

Com a fons de comerç es registra la diferència entre el valor teòricocomptable i el valor de cost

de les societats adquirides, un cop deduïdes les plusvàlues tàcites assignades als corresponents

actius. Durant l’exercici 1996 s’ha incrementat per l’adquisició de noves societats, principalment

Repsol, SA i Banco Granada Jerez, SA, i s’ha disminuït per les corresponents amortitzacions

recollides en l’epígraf «Amortització del fons de comerç de consolidació» del compte de pèrdues

i guanys adjunt. A 31 de desembre de 1995, corresponia bàsicament a l’adquisició de la societat

dependent Banco Herrero, SA, (vegeu Nota 3 c4.3).

Durant l’exercici 1996 s’han produït vendes d’immobles en explotació i en venda que han

generat beneficis nets per un import de  12.425  milions de pessetes. L’any 1995, els beneficis

per aquest concepte van ser de 17.734 milions de pessetes (vegeu Nota 13).

El compte de pèrdues i guanys recull, en el capítol «Amortització i sanejament d’actius

materials i immaterials», 23.348 milions de pessetes d’amortització d’actius materials i 511

milions de pessetes d’amortització d’actius immaterials en l’exercici 1996. L’any 1995, aquests

imports van ser 21.050 i 112 milions de pessetes, respectivament. 



9) Recursos de clients i passius subordinats

Milions de pessetes

1996 1995

Dèbits a clients 7.695.192 7.046.352

Administracions públiques 112.503 108.723

Altres sectors residents 6.761.638 6.192.551

Comptes corrents 853.409 760.226

Comptes d’estalvi 1.167.149 1.099.944

Imposicions a termini 2.798.229 2.656.605

Cessió temporal d’actius 1.929.217 1.659.501

Altres comptes 13.634 16.275

No residents 821.051 745.078

Dèbits representats per valors negociables 228.563 206.012

Bons i obligacions en circulació 228.500 205.828

Pagarés i d’altres valors 63 184

Passius subordinats 89.500 89.500

Total 8.013.255 7.341.864

El cost mitjà del total de «Recursos de clients i passius subordinats»  ha estat d’un 6,47%

l’any 1996 i d’un  6,76% l’any 1995.

Del total d’imposicions a termini i cessió temporal d’actius a 31 de desembre de 1996, 866.624

milions de pessetes tenen un venciment superior a un any. A 31 de desembre de 1995, aquest

import era de 898.865 milions de pessetes.

Dèbits representats per valors negociables (Bons i obligacions en circulació):

Les emissions efectuades per ”la Caixa” i pendents d’amortització a 31 de desembre de 1996,

són en la seva totalitat de cèdules hipotecàries, amb les característiques que per a cadascuna es

detallen a continuació:

Import nominal
Tipus d’interès

Import pendent 

Emissor/Divisa Data d’emissió de l’emissió
nominal

Data amortització
d’amortització

(en milions)
(en milions de pessetes)

a 31-12-1996 a 31-12-1995

”la Caixa” 20-07-1993 20.000 9,65% 20-07-1996 – 16.935

”la Caixa” 20-12-1993 20.000 7,30% 20-12-1996 – 20.000

”la Caixa” 07-07-1995 100.000 9,18% 07-07-1998 100.000 100.000

”la Caixa” 30-10-1995 50.000 8,25% 30-10-1998 50.000 50.000

”la Caixa” 08-07-1996 50.000 5,87% 08-07-1999 50.000 –

”la Caixa” (**) 20-12-1996 50.000 5,25% 20-12-1999 27.581 –

”la Caixa” IBEX 35 15-06-1993 500 variable 15-06-1996 – 418

CaixaBank France (*) 30-12-1986 400 8,50% 30-12-1996 – 9.911

CaixaBank France (*) 20-08-1990 135 10,00% 20-08-1998 – 2.020

CaixaBank France (*) 05-11-1990 150 11,00% 05-11-2000 919 3.716

CaixaBank France (*) 18-11-1991 165 9,40% 18-11-2001 – 2.478

Banco Herrero 27-05-1991 350 12,20% 27-05-1996 – 350

Total 228.500 205.828

(*) Imports nominals en FF.
(**) En tràmit de subscripció.
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61Passius subordinats

Les obligacions subordinades corresponen íntegrament a emissions efectuades per ”la Caixa”.

Aquests títols són de caràcter perpetu (sense venciment), al portador, de 100.000 pessetes

nominals cadascun, abonament de cupons mensual i tipus d’interès variable en funció de l’índex

previst en cada emissió.

A 31 de desembre de 1996 i 1995,  no hi ha cap títol pignorat.

Cap de les empreses del Grup ”la Caixa” no té adquirides obligacions subordinades emeses

per ”la Caixa”.

10) Provisions per a riscs i càrregues

A continuació es detallen tant els fons que minoren l’actiu, que en el balanç de situació

consolidat figuren restant de les corresponents masses patrimonials, com els que componen

l’epígraf  «Provisions per a riscs i càrregues» del passiu del balanç de situació consolidat.

Milions de pessetes

Dotacions netes

Fons a
de disponibilitats

Utilització
Incorporació

Fons a
31-12-1995

amb càrrec
de fons

d’entitats i d’altres
31-12-1996

a resultats de moviments
l’exercici

Fons de provisió per a insolvències 96.848 15.334 (18.338) (480) 93.364

De les inversions creditícies (Nota 6) 96.603 15.334 (18.338) (480) 93.119

D’entitats de crèdit (Nota 5) 245 – – – 245

Fons de provisió per a risc-país 383 (25) – 31 389

De les inversions creditícies (Nota 6) 383 (25) – 31 389

D’entitats de crèdit (Nota 5) – – – – –

Fons de fluctuació de valors 7.674 (280) (1.955) (287) 5.152

De deutes de l’Estat (Nota 4) 46 (14) – – 32

De títols de renda fixa (Nota 7) 895 (47) – (821) 27

De títols de renda variable (Nota 7) 6.733 (219) (1.955) 534 5.093

Fons especial específic d’actius 
adjudicats en pagament de deutes 19.216 1.430 – (525) 20.121

Total de fons que minoren l’actiu 124.121 16.459 (20.293) (1.261) 119.026

Fons de pensionistes (Nota 11) 10.241 1.419 (840) 5.506 16.326

Fons de provisió per a impostos 76 – – (51) 25

Fons per a passius contingents 2.662 684 – 14 3.360

Provisions per a operacions de futur – – – – –

Altres fons 45.898 11.146 (241) (98) 56.705

Total provisions per a riscs i càrregues 58.877 13.249 (1.081) 5.371 76.416

Total de fons 182.998 29.708 (21.374) 4.110 195.442

L’import del Fons de pensionistes corresponent a la columna «Incorporació d’entitats i d’altres

moviments» inclou l’extorn de prima de RentCaixa, SA a ”la Caixa” que s’indica en la Nota 11 

i l’aportació de prima a RentCaixa, SA realitzada pel Banco Herrero, SA per cobrir els

compromisos per pensions amb el seu personal.



Milions de pessetes

Dotacions netes

Fons a
de disponibilitats

Utilització
Incorporació

Fons a
31-12-1994

amb càrrec
de fons

d’entitats i d’altres
31-12-1995

a resultats de moviments
l’exercici

Fons de provisió per a insolvències 95.499 16.034 (20.228) 5.543 96.848

De les inversions creditícies (Nota 6) 95.254 16.034 (20.228) 5.543 96.603

D’entitats de crèdit (Nota 5) 245 – – – 245

Fons de provisió per a risc-país 119 (122) – 386 383

De les inversions creditícies (Nota 6) – (3) – 386 383

D’entitats de crèdit (Nota 5) 119 (119) – – –

Fons de fluctuació de valors 9.633 (98) (232) (1.629) 7.674

De deutes de l’Estat (Nota 4) 790 (188) – (556) 46

De títols de renda fixa (Nota 7) 1.842 (149) – (798) 895

De títols de renda variable (Nota 7) 7.001 239 (232) (275) 6.733

Fons especial específic d’actius
adjudicats en pagament de deutes 12.770 4.744 – 1.702 19.216

Total de fons que minoren l’actiu 118.021 20.558 (20.460) 6.002 124.121

Fons de pensionistes (Nota 11) 1.949 1.117 (352) 7.527 10.241

Fons de provisió per a impostos – – – 76 76

Fons per a passius contingents 1.530 832 – 300 2.662

Provisions per a operacions de futur 895 (895) – – –

Altres fons 35.274 9.936 – 688 45.898

Total provisions per a riscs i càrregues 39.648 10.990 (352) 8.591 58.877

Total de fons 157.669 31.548 (20.812) 14.593 182.998

Fins al 31 de desembre de 1995, part del Fons de l’Obra Social figurava com a fons especial.

El Banc d’Espanya, en la seva instrucció del 18 de març de 1996, va reclassificar aquest import

al capítol d’«Altres Passius». El saldo a 31 de desembre de 1996 era de 15.351 milions de

pessetes, a 31 de desembre de 1995, de 12.340 milions de pessetes i a 31 de desembre de 1994,

d’11.621 milions de pessetes.

En l’exercici 1996, les amortitzacions sense fons, les recuperacions d’actius en suspens i les

dotacions netes totals al fons de risc-país i al fons de passius contingents, han ascendit a 10.669,

8.068 i 659 milions de pessetes, respectivament. Pel que fa a l’exercici 1995, van ascendir a

11.465, 5.409 i 710 milions de pessetes, respectivament.

11) Fons de pensionistes

El Grup ”la Caixa” té coberts els seus compromisos per pensions per al personal de les

oficines d’Espanya en la seva pràctica totalitat amb pòlisses d’assegurances contractades amb

RentCaixa, SA de Seguros y Reaseguros.

A 31 de desembre de 1996 i 1995, les provisions matemàtiques corresponents al contracte

d’assegurança de ”la Caixa” ascendeixen a 247.538 i 249.099 milions de pessetes,

respectivament. Aquests imports s’han determinat segons estudis actuarials realitzats per

actuaris independents, calculats en base al mètode de capitalització individual, utilitzant les 

taules de mortalitat  PEM/F-80 ajustades segons l’anàlisi de la pròpia experiència de l’Entitat, 
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63amb un interès tècnic del 9% durant els primers 59 mesos i del 6% el període restant i

considerant com a salaris pensionables en el moment de la jubilació els actuals, incrementats a

partir de 1996 per la inflació sobre el salari de conveni més els increments de categoria i

antiguitat obligatoris, havent estat l’augment del 3,94% anyal en el càlcul efectuat l’exercici 1995.

L’any 1995 l’interès tècnic utilitzat va ser del 10% durant els primers 59 mesos i del 6 % per al

període restant.

Els pagaments per complements de pensions dels exercicis 1996 i 1995 han suposat  11.933 i

10.477 milions de pessetes, respectivament, i han estat reembossats per RentCaixa, SA de

Seguros y Reaseguros. La prima pagada a aquesta companyia el 1995 va ascendir a 599 milions

de pessetes. El 1996, RentCaixa SA ha extornat prima per 11.463 milions de pessetes, com a

conseqüència fonamentalment del canvi acordat  en el sistema de càlcul dels salaris

pensionables. L’import d’aquest extorn s’ha registrat, juntament amb els fons necessaris per

atendre els compromisos de ”la Caixa” amb el personal de les oficines del Principat d’Andorra i

els d’altres societats del Grup ”la Caixa” amb el seu personal, com un fons intern per fer front 

a l’estimació de l’Entitat de les possibles necessitats de primes que genera el descens dels tipus

d’interès i la utilització de les taules de mortalitat més actualitzades.

D’altra banda, a efectes purament informatius i sense que el càlcul de compromisos meritats

s’hagi realitzat d’acord amb les normes FASB, que s’utilitzen als Estats Units d’Amèrica, s’ha

calculat per al personal actiu a Espanya la denominada, pel FASB 87, «obligació per prestacions

acumulades», que representen el passiu meritat pels compromisos per pensions en funció dels

salaris pensionables actuals, sense considerar els increments futurs. L’indicat càlcul ascendeix a

85.362 milions de pessetes i és per tant inferior en 34.148 milions de pessetes a les reserves

matemàtiques constituïdes.

12) Comptes d’ordre i operacions en moneda estrangera

A 31 de desembre, l’epígraf  «Comptes d’ordre» dels balanços de situació inclou, entre d’altres,

els principals compromisos i contingències, amb el detall següent:

Milions de pessetes

1996 1995

Passius contingents (bàsicament: fiances, avals i caucions) 346.275 278.413

Disponibles per tercers 1.218.459 1.031.717

Altres compromisos 31.043 21.990

Total 1.595.777 1.332.120

A continuació i addicionalment, es detallen les operacions del Grup a termini no vençudes, 

a 31 de desembre de 1996 i 1995, per a la cobertura de risc de canvi, de tipus d’interès i de

mercat:



Tipus d’operació Operació
Tipus de risc

Moneda
Milions de pessetes

que cobreix
1996 1995

Vendes de divisa fins a 2 dies i a termini Cobertura De canvi Divisa 1.173.401 1.582.087

Compres de divisa fins a 2 dies i a termini Cobertura De canvi Divisa 408.412 661.942

Vendes a termini de deute Cobertura D’interès Pesseta 19.009 558.610

Compres a termini de deute Cobertura D’interès Pesseta 36.138 570.266

Permutes financeres Cobertura D’interès Pesseta 344.367 265.812

Permutes financeres Cobertura D’interès Divisa 144.690 115.107

Vendes de divisa fins a 2 dies i a termini Comercial De canvi Divisa 17.234 15.899

Compres de divisa fins a 2 dies i a termini Comercial De canvi Divisa 18.012 5.259

Altres operacions Cobertura De canvi Pesseta

(Opcions, FRA’S, etc.) i comercial i de mercat i divisa 35.818 10.479

Total 2.197.081 3.785.461

Seguint els criteris de valoració definits a la Nota 3 c1, a continuació s’indica el total del balanç

en moneda estrangera que, a 31 de desembre de 1996 i 1995, presenta el Grup consolidat:

Milions de pessetes

1996 1995

Total actiu en moneda estrangera 1.455.538 1.670.159

Total passiu en moneda estrangera 590.113 684.372

Majoritàriament, els saldos actius dels exercicis 1996 i 1995 corresponen a saldos a termini

amb entitats de crèdit. Tal i com s’indica en la Nota 5, aquests saldos no comporten cap risc de

canvi significatiu perquè les posicions estan bàsicament cobertes amb operacions de vendes de

divisa a termini, tal com s’indica en el quadre de detall anterior.

13) Altres dotacions i resultats extraordinaris

A continuació es detalla la composició de les altres dotacions i dels beneficis i crebants

extraordinaris corresponents als exercicis 1996 i 1995:

Milions de pessetes

1996 1995

Beneficis extraordinaris 18.247 22.115

Beneficis en vendes d’immobilitzacions financeres (no-Grup) 1.908 379

Beneficis per alienació d’immobilitzat 13.149 17.959

Beneficis d’exercicis anteriors 1.442 1.417

Altres productes 1.748 2.360

Crebants extraordinaris (18.113) (19.759)

Crebants d’exercicis anteriors (1.325) (2.014)

Dotacions netes a fons específics (12.576) (13.785)

Pèrdues per alienació d’immobilitzat (724) (225)

Altres crebants (3.488) (3.735)

Resultats extraordinaris 134 2.356
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65La partida «Dotacions netes a fons específics» dels exercicis 1996 i 1995 correspon,

bàsicament, a les dotacions efectuades per immobles  procedents de regularització de crèdits 

i d’altres contingències diverses.

L’apartat «Beneficis per alienació d’immobilitzat» dels exercicis 1996 i 1995 correspon a

vendes d’immobles en explotació i en venda l’import de les quals no és significatiu, a nivell

individual, en cap cas.

14) Situació fiscal

14.1) Consolidació fiscal

D’acord amb allò que autoritza la Llei 5/1990, del 29 de juny, la Caixa d’Estalvis i Pensions de

Barcelona va sol·licitar, per als exercicis 1991 a 1993, el règim de tributació consolidada en

l’Impost sobre Societats. En l’exercici 1994 es va sol·licitar la pròrroga de l’esmentat règim per

als exercicis 1994 a 1996.

”la Caixa” té la intenció de mantenir el règim de tributació dels Grups de Societats en l’Impost

sobre Societats en els exercicis pròxims, i en aquest sentit ha tramès l’oportuna comunicació a

l’Administració Tributària.

14.2) Impost sobre Societats

De conformitat amb la normativa mercantil i les disposicions del Banc d’Espanya, l’Impost

sobre Societats corresponent al resultat comptable ha estat registrat en el compte de pèrdues i

guanys de l’exercici, atenent al principi de la meritació. 

Com a conseqüència de les divergències existents entre les normes comptables i les

tributàries, l’impost corresponent al resultat comptable no coincideix amb l’import de la

liquidació tributària que determina la quota a satisfer a la Hisenda Pública; això condueix a

comptabilitzar l’impost sobre beneficis anticipat, per l’excés d’impost pagat pel que fa a l’impost

meritat, i el diferit, per l’excés de l’impost sobre beneficis meritat pel que fa a l’impost a pagar. 

Amb caràcter general i específicament pel que fa a dotacions a fons de pensions per cobrir els

compromisos amb el personal, d’acord amb les normes fixades pel Banc d’Espanya, s’han

comptabilitzat com a impostos anticipats els que es preveu que seran recuperats abans de

transcórrer el termini de 10 anys des de la seva activació. Així mateix, a la declaració de l’Impost

sobre Societats s’efectuarà la disminució de la base imposable, en concepte de diferència

temporal per l’acceleració d’amortitzacions autoritzada pel RDL 3/1993, del 26 de febrer. 

14.3) Altra informació fiscal

L’Administració Tributària ha notificat al Grup ”la Caixa” les liquidacions practicades per als

exercicis 1986 a 1989 per les operacions d’assegurances «Llibreta 2000 SM» i «Llibreta KD»,

aquesta última en la seva modalitat de «a capital creixent», que ascendeixen a 38.771 milions 

de pessetes entre quotes i interessos de demora, així com d’altres liquidacions de menor

importància. ”la Caixa” i la resta d’entitats afectades han manifestat la seva disconformitat 

mitjançant la interposició dels recursos adients. En la rúbrica «Provisions per a riscs i càrregues -

Altres fons» dels balanços de situació adjunts  figura la provisió que es considera suficient per

cobrir aquests riscs.

Com a conseqüència de les diferents interpretacions que es poden donar a la normativa fiscal

aplicable a les operacions realitzades per entitats financeres, poden existir determinats passius

fiscals de caràcter contingent que no són susceptibles de quantificació objectiva. La direcció de

l’Entitat i els seus assessors estimen que les provisions existents a l’epígraf «Provisions per a

riscs i càrregues» són suficients per a la cobertura dels passius contingents esmentats.



15) Principals saldos amb societats vinculades

A continuació es detallen els principals saldos corresponents a operacions actives i passives

amb societats en què les entitats consolidades participen directament o indirectament en més

d’un 20%, o en un 3% si cotitzen en Borsa. 

Milions de pessetes

1996 1995

Entitats de crèdit – –

Actives – –

Passives – –

Crèdits sobre clients 88.211 18.321

Cartera de renda fixa 17.590 30.401

Dèbits a clients 526.765 405.805

16) Esdeveniments més importants produïts després del tancament  
de l’exercici 1996

El mes de gener de 1997, ”la Caixa” ha signat un protocol d’intencions, subjecte a la

ratificació per part del Consell d’Administració, per a la venda a Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid del total de la seva participació a Inverban, SVB, SA.
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INFORME D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

La Fundació ”la Caixa”, institució privada sense afany de lucre que té encomana-

da la gestió de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, centra les

seves activitats en cobrir les necessitats sorgides de la ràpida transformació de la

societat i, a conseqüència d’aquests canvis, en pal.liar els dèficits de serveis i de

recursos que s’originen en l’oferta de les institucions públiques o privades.

Al llarg de l’any, la Fundació ha reforçat la seva actuació en l’àmbit social i assis-

tencial amb la creació d’una nova línia de treball en el camp de la malaltia d’Alz-

heimer i de les demències senils. El programa neix amb la intenció de sensibilitzar

la població i de fomentar la prevenció per mitjà de campanyes orientades cap a la

millora de les actuacions diagnòstiques i terapèutiques. 

A més a més, s’han donat a conèixer els diferents treballs d’avaluació del progra-

ma educatiu Sida. Saber Ajuda, que durant els últims dos anys s’ha distribuït per

3.789 centres d’ensenyament secundari de tot Espanya i al qual han tingut accés

1.944.048 alumnes i 131.231 professors.

D’altra banda, s’ha fet un esforç especial per incrementar el nombre d’activitats i

la presència de la Fundació a les localitats espanyoles mitjançant exposicions itine-

rants i iniciatives culturals i la firma de nombrosos convenis de col.laboració amb

les comunitats autònomes. Així, mentre el 1992 va presentar 251 actuacions a 128

ciutats, que van ser visitades per 1.167.757 persones, el 1996 s’han celebrat 1.084

activitats a 332 localitats, amb gairebé 3.300.000 visitants.

També és important la presència de la Fundació en l’àmbit de les noves tecnolo-

gies de la informació amb el llançament, a l’octubre, d’una web que facilita informa-

ció per Internet de les activitats de la institució. Ara, amb les seves pàgines, que es

poden consultar en català, castellà i anglès, la Fundació és accessible des de

qualsevol lloc del món.

El Museu de la Ciència va presentar la seva exposició estel.lar

de l’any, Huracà, 1724. Navegants i nàufrags de la ruta del mer-

curi, que ofereix una visió global de la gran aventura de la

navegació espanyola per l’Atlàntic i recrea els marcs natu-

rals i culturals de les travessies dels galions durant el segle

XVIII a partir de les restes trobades a les costes de Santo

Domingo.

Per la seva banda, el Centre Cultural de Barcelona va

acollir una gran mostra de les formes d’espiritualitat

budista a través de les seves manifestacions artístiques i un

primer festival de músiques ètniques, pròpies de cultures tra-

dicionals, des del Sud d’Europa fins al Japó.

El 1996, la Fundació ”la Caixa” va programar 2.386 activitats a 630

poblacions espanyoles i una estrangera, que van reunir un total de 4.412.397

participants. El nombre d’usuaris dels serveis que la Fundació ofereix mitjançant els

seus 167 espais permanents va pujar a 2.552.403 Així, doncs, un total de 7.064.800

usuaris van gaudir directament de les seves activitats i serveis.
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En l’àmbit artístic, van tenir un relleu especial les exposicions L’art sagrat del

Tibet, fruit de la col.laboració de la Fundació ”la Caixa” amb la Tibet House de

Nova York, que va reunir un excepcional conjunt d’obres d’art budista tibetà;

la mostra Rodin i la seva relació amb Espanya, projectada conjuntament

amb el Musée Rodin de París, amb obra original i estudis escultòrics i

retrats, que va mostrar a Saragossa i Palma la relació de l’artista amb el

nostre país arran de la seva amistat amb Ignacio Zuloaga; i l’exposició

William Blake. Visions de mons eterns, exhibida a Madrid i Barcelona,

que va reunir 150 dibuixos, aquarel.les i gravats d’un dels artistes

britànics més innovadors del segle XVIII.

Per la seva banda, la sala d’exposicions de la Fundació ”la Caixa”

de Madrid va desenvolupar la seva activitat en el marc de l’art con-

temporani amb la im-

portant exposició de-

dicada al Grup Co-

Bra a la col.lecció

del Stedelijk 

M u s e u m

d ’ A m s t e r -

Les grans tendències en arts plàstiques

dam, un dels moviments artístics més influents de la postguerra europea.

També la seu de la Fundació ”la Caixa” de Palma, que al llarg de l’any va asso-

lir la xifra d’un milió de visitants des de la seva inauguració el 1994, va posar en

marxa un ambiciós programa dedicat a la divulgació del Modernisme al

Mediterrani, amb l’exhibició de les exposicions dedicades a Auguste Rodin i a

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i la realització d’un cicle sobre el Moder-

2

3

Buddha Shakyamuni 
(s. XIV), una de les nombro-
ses peces originals que s’han
pogut contemplar en el
marc de l’exposició L’art
sagrat del Tibet. 

La mostra va comptar
amb la visita de monjos
budistes, que van realitzar
un espectacular «mandala»
de sorra al pati del Centre
Cultural de la Fundació 
”la Caixa” a Barcelona. 

Detall de la minuciosa
elaboració d’aquesta obra
d’art, que els monjos confec-
cionen de memòria i segons
les instruccions del propi
Buda, que es remunten a
més de 2.500 anys d’antigüi-
tat.

3

2

1
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nisme que es perllongarà durant l’any 1997. En la mateixa línia, es va inaugurar

als locals de la seu de Palma un Centre de Documentació amb especial atenció a

aquest estil arquitectònic.

La col.lecció d’art contemporani de la Fundació va ser objecte de nombroses

exposicions temàtiques a diferents ciutats d’Espanya, mentre que a Barcelona

s’exhibien obres del fons pertanyents a la pintura nord-americana i alemanya.

Al llarg de l’any, 33 exposicions d’art van comptar amb 465.907 visitants.

1

3

2

Saragossa i Palma de
Mallorca van ser els escenaris
de l’exposició Rodin i la seva
relació amb Espanya.
A la foto, El bes, una de les
obres que el consagren com el
gran escultor impressionista.

Xemeneia del menjador de
la Casa Navàs. El seu autor,
Lluís Domènech i Montaner, 
va obrir el cicle que la
Fundació ”la Caixa” dedica 
al Modernisme a la seva seu 
de Palma de Mallorca.

Oberon, Titania i Puck 
amb fades ballant (1785), de
William Blake, poeta i pintor
anglès.

3

2

1
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Les exposicions fotogràfiques es van centrar aquest any en les mostres d’alta

expressió social, sobretot amb l’exhibició monogràfica de l’obra de William

Klein sobre Nova York, que va revolucionar la fotografia dels anys cinquanta, o

la innovadora mostra Guerres fratricides, que va combinar textos literaris i crí-

tics amb instantànies bèl.liques del món actual. També es va presentar l’última

de les tres exposicions de la sèrie «Les fonts de la memòria» sota el títol Fo-

tografia i societat a l’Espanya de Franco, que va abordar l’evolució de la fotogra-

fia espanyola des de 1939 fins al començament de la democràcia. Amb la mostra

culminava un ampli cicle de divulgació de la fotografia de la postguerra, amb

exposicions itinerants dedicades a fotògrafs com Joaquim Pla Janini, Francisco

Gómez, Ricard Tarré o Oriol Maspons.

Durant l’any 1996 s’han presentat 114 exposicions de fotografia, que han aco-

llit 391.920 visitants.

La fotografia: art d’expressió social

Al llarg de l’any, la Fundació ”la Caixa” va continuar impulsant les activitats que

afavoreixen l’estudi de la teoria musical i de la interpretació i la potenciació dels joves

intèrprets, sobretot amb la nova edició del programa de formació de músics a l’Stage

Europeu de Música de Cambra i al Curs Internacional de Música Fundació ”la Caixa”

Auditori de Múrcia sobre La veu i els instruments al llarg de la història, que es va dur a

terme a Múrcia. Com a principal novetat de l’any, cal destacar la primera edició del

Festival de Músiques del Món, que es va completar amb conferències, tallers, taules

rodones i activitats escolars. El cicle va apropar el públic a les músiques tradicionals

de diversos pobles i cultures de la conca mediterrània i dels països asiàtics.

Promoció i difusió de les músiques ètniques

Una de les fotografies
de l’exposició New York
1954-55 del polifacètic
William Klein.

El mateix artista va
seleccionar les obres, va
ajudar en el muntatge de
l’exposició i es va brindar
a signar autògrafs. 

Fotografia de Català
Roca, Joves passejant per
la Gran Via de Madrid
(1953), de la sèrie que ha
estat aplegada sota el
títol Fotografia i societat
a l’Espanya de Franco.

3

2

1
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Com en anys anteriors, va tenir lloc el Festival de Música Antiga, que enguany

ha assolit la seva XIX edició. Com a principal novetat va incloure la celebració

d’un festival Fringe destinat a joves intèrprets: al llarg de tres setmanes, onze

joves formacions van interpretar el repertori antic a escenaris del Barri Gòtic de

Barcelona.

L’oferta musical de la Fundació es va completar amb cursos i cicles i amb dos

concerts especials, ja tradicionals, que

se celebren a grans sales de concerts,

els concerts de Nadal i de Setmana

Santa.

La Fundació ”la Caixa” va organitzar

243 concerts, amb 60.532 participants,

i 244 tallers i activitats per a escolars,

que van comptar amb 89.246 partici-

pants. En termes globals, va promoure

487 activitats musicals, a les quals van

assistir 149.778 espectadors.

Foment de la cultura literària i multimèdia

La xarxa de biblioteques de la Fundació ”la Caixa” fomenta la promoció i

l’estímul de la lectura i promou dues col.leccions específiques: «Guies de lectu-

ra» i «Els meus llibres», destinades a fomentar l’amor als llibres i a apropar la

creació literària a tots els segments de la societat. En aquesta mateixa línia, cada

estiu promou a diverses localitats de Catalunya i de les Illes Balears un progra-

ma de lleure i lectura per mitjà de l’anomenat servei de Bibliopiscines, que

enguany s’ha estès a 18 localitats. Va continuar, al llarg de l’any, la transferència

de biblioteques de la Fundació a la xarxa de lectura pública de Catalunya i

Balears mitjançant la firma de 9 acords de municipalització. Les 69 biblioteques

que formen la xarxa de la Fundació van rebre 1.167.193 usuaris.

Per la seva banda, la Mediateca, espai multimèdia del Centre Cultural de

Barcelona, va ser l’escenari de cicles de tertúlies i taules rodones sobre manifes-

tacions de vídeo-art i de discussions artístiques, alhora que en el marc de les jor-

nades sobre Art i Multimèdia es va presentar la Base de Dades i Banc d’Imatges

d’Art Multimèdia Internacional, que ofereix una visió de conjunt sobre l’expressió

audiovisual i multimèdia des dels anys seixanta fins a l’actualitat.
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El XIX Festival de Música

Antiga va donar l’oportunitat
a joves artistes d’interpretar
amb instruments originals.

Músiques del Món és el
nou programa que ha iniciat
la Fundació en el seu afany
de divulgació de la cultura
musical.
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Els recursos educatius de la Fundació ”la Caixa” es destinen fonamentalment a

l’educació artística, musical, científica i mediambiental. Tallers, audicions i visi-

tes guiades ajuden a fomentar actituds i valors entorn de la creativitat i la sensi-

bilitat. Entre els recursos destaquen, sobretot, les nou maletes pedagògiques dis-

senyades per a la seva utilització a les escoles i les motxilles mediambientals,

dedicades a la difusió de la protecció i conservació del medi ambient, que al llarg

de l’any s’han distribuït per diverses poblacions de tot el país. Cal recordar també

el programa Laboratori de les Arts i la instal.lació Clik dels nens, dos espais dedi-

cats a apropar les arts plàstiques, la música i la ciència als petits escolars mit-

jançant la realització de tallers i la utilització de mòduls interactius.

Durant l’any 1996, la Fundació ha realitzat 335 activitats educatives de caràc-

ter temporal, a les quals han participat 125.271 escolars.

Recursos educatius innovadors

Conèixer el nostre ambient

La Fundació estimula l’apropament a la natura i el respecte i la preocupació

pel medi natural per mitjà d’exposicions itinerants que han tingut lloc a diverses

localitats espanyoles, com l’exposició Fems: residu o riquesa o la mostra Anem al

bosc, instal.lada definitivament a Cabrils. Va prosseguir també la difusió per les

comunitats autònomes de recursos educatius, com les motxilles mediambientals,

especialment dissenyades per a escolars entre 8 i 18 anys. Les motxilles han estat

l’eix de la divulgació mediambiental, ja que el seu ús facilita l’adquisició de valors

que generen actituds en favor del medi ambient.

També s’ha iniciat un nou programa dedicat a la utilització dels recursos

hídrics, amb l’objectiu de fomentar un canvi d’actitud i de valors en relació amb

aquest element essencial per a la vida.

Les 74 activitats realitzades en

aquesta àrea van comptar amb

287.820 participants.
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Fins a cinc metres d’alça-
da van assolir les motxilles
mediambientals de la
Fundació ”la Caixa” a
l’estand presentant al
Festival de la Infància i la
Joventut. En aquesta ocasió,
tota la família va poder par-
ticipar en els experiments
que proposen aquests labo-
ratoris de la natura.

1

Les maletes pedagògi-
ques s’han distribuït, un any
més, en nombrosos centres
d’ensenyament. També mit-
jançant aquests recursos
educatius, el programa
Infància i qualitat de vida ha
contribuït aquest curs que
nens i nenes ingressats en
centres hospitalaris no inter-
rompessin el seu procés
educatiu.

2
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Dos grans esdeveniments van mar-

car l’actuació divulgativa de la Fun-

dació en els àmbits científic i tècnic: la

inauguració d’Estació Ciència, museu

interactiu itinerant, i l ’exposició

Huracà, 1724. Navegants i nàufrags de

la ruta del mercuri. Aquestes iniciatives

són el resultat de l’aplicació d’una

metodologia expositiva que el Museu

de la Ciència ha desenvolupat en els

últims anys i que ja ha estat utilitzada

en altres grans exposicions de caràcter monogràfic, com Els aromes d’al-Andalus,

que va recórrer la ruta de les espècies a través dels olors, i Catalunya a l’era dels

dinosaures, realitzada en col.laboració amb l’Institut Paleontològic Miquel

Crusafont, amb mostres de les troballes paleontològiques dels dinosaures que

van habitar Catalunya al mesozoic.

El Museu de la Ciència, un dels primers museus de Barcelona pel que fa al

nombre anual de visitants, va continuar el seu procés de renovació

d’instal.lacions amb l’obertura de nous espais a la sala Planeta Viu i amb l’adju-

dicació del projecte arquitectònic d’ampliació que acollirà el Museu del segle XXI.

Tanmateix, els programes de divulgació científica es van desenvolupar, com és

habitual, per mitjà dels cicles Les Tardes del Museu i els Cursos del Museu. Les

activitats científiques de la Fundació a tot el territori espanyol van comptar amb

la participació de 838.691 persones, mentre que el Museu de Barcelona va rebre

408.706 visitants.

Les activitats científiques al Museu de la Ciència

El dia 6 de novembre es
va inaugurar a Màlaga
l’Estació Ciència, un museu
de la ciència itinerant cons-
truït sota quatre veles infla-
bles que ofereix un recorre-
gut pel temps, des del Big
Bang fins als nostres dies. El
seu itinerari inclourà nom-
broses ciutats de la geogra-
fia espanyola.

1

L’exposició Huracà,
1724. Navegants i nàufrags
de la ruta del mercuri va pre-
sentar les troballes de dos
galions espanyols enfonsats
a l’actual República
Dominicana, que van dormir
al fons marí durant més de
250 anys. Presentada al
Museu de la Ciència el mes
d’abril, l’exposició va ser
visitada per SM la reina
Fabiola de Bèlgica, en oca-
sió de la seva presència a
Barcelona per assistir a
l’acte de lliurament del
Premi al Museu Europeu de
l’Any.
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Atenció socioassistencial a les noves malalties

Al llarg de 1996, s’han donat a conèixer els resultats dels treballs d’avaluació

del programa educatiu dedicat a la sida. Sida. Saber ajuda, després de dos anys

d’aplicació, s’ha difós àmpliament pels instituts d’ensenyament secundari de tot

el país. S’han proposat, sobretot, estratègies de mobilització per atendre i ajudar

les persones afectades per la malaltia.

Des del punt de vista de la divulgació, la principal aportació va consistir en

l’exposició Què és la vida? El sistema immunitari contra la sida, que es va celebrar

al Museu de la Ciència. En el camp

assistencial, cal destacar l’èxit del pro-

grama d’hospitalització a domicili que

la Fundació impulsa en col.laboració

amb l’Hospital Clínic de Barcelona, el

qual ha permès la millora de qualitat

de vida dels gairebé 3.000 pacients

atesos en dos anys. També s’han

ampliat les instal.lacions del

Laboratori de Retrovirologia IRSI-

Caixa, a l’Hospital Universitari Ger-

mans Trias i Pujol de Badalona, per

emprendre una línia d’investigació en

biologia molecular bàsica.

La Fundació ha adquirit, enguany,

un nou compromís en l’àmbit social

amb l’inici del seu programa de lluita

contra la malaltia d’Alzheimer, que im-

pulsa la investigació i el desenvolupa-

ment de programes que ajudin a

millorar l’atenció als malalts, als seus

familiars i a les persones que en tenen

cura. La primera actuació en aquest

camp va tenir lloc al Museu de la Cièn-

cia, al setembre, amb la celebració

d’una videoconferència internacional

en què van participar prestigiosos experts mundials.

També la infància va rebre una especial atenció amb l’impuls d’un programa a

Barcelona i València per millorar la qualitat assistencial dels nens que pateixen

càncer, mentre que a Catalunya, Andalusia i Madrid s’iniciava un programa

d’acollida a nens desemparats, i a les Illes Canàries, amb la col.laboració de

Càritas, es va posar en marxa un centre maternoinfantil per a mares joves.

L’atenció especial que
la Fundació ”la Caixa” està
dedicant a la sida ha conti-
nuat al llarg de l’any amb
diferents actes. Cal desta-
car l’exposició Què és la
vida? El sistema immunita-
ri contra la sida, inaugura-
da el mes de març al Museu
de la Ciència i el fòrum
Sida i Joventut, que va reu-
nir a Barcelona estudiants i
professors de tot Espanya
com a acte final del progra-
ma de treball Sida. Saber
ajuda.
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Promoció d’activitats per a les persones grans

La xarxa d’esplais de Catalunya du a

terme una política de dinamització

dels seus membres que comprèn la

seva adaptació a la cultura de les

noves tecnologies i els projectes inter-

generacionals, de multicultura o de

foment de l’associacionisme i de la

solidaritat per mitjà del voluntariat

cultural i social. Audicions, visites

comentades a exposicions, cursos,

cicles i trobades sobre temes molt

diversos han posat en contacte els més

grans amb les múltiples activitats culturals i científiques de la Fundació. Sense

oblidar els programes específics de formació i informació i les activitats físiques i

recreatives, que han enriquit els seus coneixements i la seva qualitat de vida.

En termes globals, la Fundació ha impulsat 1.206 activitats a tot Espanya, que

van comptar amb 2.126.555 participants. Cal afegir, a més a més, les 21.956 acti-

vitats que han tingut lloc a la xarxa d’esplais i als centres culturals de la Funda-

ció, on han participat 920.089 persones.

Amb l’edició corresponent a l’any 1996, el programa de beques per ampliar

estudis a l’estranger ha complert quinze anys. La cerimònia de lliurament de les

80 beques atorgades per realitzar cursos de postgrau als Estats Units, Gran

Bretanya i Alemanya va comptar amb la presència del Rei d’Espanya. Fins al dia

d’avui, el total de beques atorgades des de la seva creació puja a 838, amb una

inversió econòmica de 3.700 milions

de pessetes. Per a la propera convo-

catòria, el nombre de beques ha estat

ampliat a cent.

El programa de beques compleix quinze anys

Els cursos de música són
una de les activitats progra-
mades perquè les persones
grans aprenguin a escoltar la
música i en gaudeixin.

1

Joves llicenciats van
rebre de mans de SM el rei
Joan Carles I els diplomes
que els acrediten com a
becaris de la XV
Convocatòria de beques de
la Fundació ”la Caixa”.
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78 ESTATS FINANCERS DE L’OBRA SOCIAL

Liquidació del pressupost Pressupost de l’Obra Social
de l’Obra Social per al 1997
Exercici 1996, en milions de pessetes en milions de pessetes

Programes Programes

Socials 2.493 Socials 6.247

Culturals 2.063 Culturals 2.532

Educatius 957 Educatius 1.204

Ciència 1.200 Ciència 1.555

Medi ambient 317 Medi ambient 604

Altres 1.343 Altres 2.858

Total 8.373 Total 15.000

Ampliació Museu de la Ciència,

aprovada durant l’exercici 1996, i 

que es materialitzarà bàsicament

entre els exercicis de 1997 i 1999 3.340

Total 11.713

Relació d’actius i passius de l’Obra Social
a 31 de desembre de 1996, després de la liquidació de l’exercici i abans de l’aplicació 

de l’excedent, en milions de pessetes

Actiu

Circulant 12.694
Disponible 75
Comptes a cobrar 3
Altres aplicacions ”la Caixa” 12.616

Fix 18.174
Immobilitzat 25.955

Solars i immobles 18.121

Mobiliari i instal·lacions 7.834

Fons d’amortització (7.781)
Immobles (2.605)

Mobiliari i instal·lacions (5.176)

Total 30.868

Passiu

Circulant 5.609
Despeses diferides a pagar 2.678
Altres comptes a pagar 20
Fundació ”la Caixa” 2.911

Recursos propis de l’Obra Social 25.259
Fons de l’Obra Social 7.085
Reserves de l’Obra Social 18.174

Total 30.868



79PROPOSTA D’ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

En data 14 de febrer de 1997 se sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General de ”la Caixa”

els acords següents:

1r Nomenament d’interventors/escrutadors.

2n Resolució, si escau, de les impugnacions que s’hagin pogut presentar en el

procés de renovació parcial dels membres de la pròpia Assemblea.

3r Aprovació de l’informe de gestió, de la memòria, balanç i compte de resultats,

tant individuals com consolidats, com també de la gestió del Consell

d’Administració i de l’aplicació de resultats.

4t Aprovació de la memòria, dels estats financers i pressupost de l’Obra Social,

de l’obra nova i de la gestió i liquidació corresponents.

5è Designació i ratificació de membres titulars i suplents del Consell

d’Administració i de la Comissió de Control.

6è Aprovació de les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat financera.

7è Delegació de facultats per a l’execució d’acords.
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