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Per a la seva aprovació, de conformitat amb els estatuts, el Consell d’Administra-
ció presenta a l’Assemblea General Ordinària, reunida el 6 de juny de 2005, l’in-
forme anual de Caixa d’Estalvis Laietana i del Grup consolidat, amb l’informe de
gestió, els comptes anuals –memòria, balanç i compte de resultats–, la proposta de
distribució dels excedents de l’exercici 2004 i l’informe anual i la liquidació del
pressupost de l’Obra Social 2004, així com el pressupost corresponent a l’any 2005.
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Salutació del President

Amb una gran satisfacció em plau de presentar-vos l’informe anual de Caixa Laie-
tana i del Grup consolidat en un exercici, el 2004, subjecte a la renovació dels
principals òrgans de govern, seguint la pràctica establerta. Vull deixar constància
de la labor realitzada pels antics consellers i, molt especialment, la bona feina del
meu antecessor en el càrrec, el senyor Antoni Bonamusa. Nous estímuls i energi-
es se sumen a aquesta nova etapa de Caixa Laietana i desitjo que sigui tan profi-
tosa com l’anterior.

Cenyint-nos al 2004, hem posat la rúbrica a un exercici excel·lent per l’encreua-
ment de molts factors. L’evolució del compte de resultats i les variacions positives
de tots els marges de negoci. La solidesa, la solvència i alta qualitat dels actius
gestionats. La millora de la qualificació de Fitch Ratings. La ràtio d’eficiència, en-
tre les més destacades del sector. Els indicadors de productivitat per oficina i per
empleat. Els recursos administrats i la inversió creditícia, amb unes importants ta-
xes de creixement del 29%.

Caixa Laietana assoleix les 250 oficines quan acaba l’any i aquesta expansió pro-
gressiva permet guanyar més clients i quota de mercat. Hem creat llocs de treball,
hem seguit innovant productes i hem reforçat la plataforma tecnològica incorporant
noves aplicacions informàtiques per millorar la gestió.

Hem sabut aprofitar les oportunitats de mercat per refermar novament la nostra
funció econòmica i social. El rol que ens correspon en el sistema financer i en la
pròpia societat. Ha estat un exercici ben treballat, sens dubte. A les empreses, com
a la vida mateixa, les coses no surten així com així, sinó que tot respon a la pla-
nificació per obrar i avançar en la direcció correcta, salvant les dificultats.

Des del Consell d’Administració també hem seguit vetllant per reforçar la identitat
de l’obra social pròpia i en col·laboració. Som continuadors d’una gran obra comu-
na iniciada el 1863 i permeteu-me que expressi, ara i aquí, la meva gratitud a la
gran massa de clients per la seva confiança i, tanmateix, als consellers generals,
òrgans de govern, direcció, i empleats de Caixa Laietana que contribueixen eficaç-
ment als bons resultats.

Jaume Boter de Palau i Ràfols

President de Caixa Laietana

PRESENTACIÓ
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Consellers generals

Joaquim Abril Roig
Jaume Alemany Viza
Pere Almera Puiggrós
Joan Manuel Armengol Fortí
Ramon Arribas Quintana
José Antonio Ávila Reina
José Antonio Ayala Cirac
Jordi Baldevey Emilio
Antoni Balmón Arévalo
José Bautista Romero
Josep Beltrán Vilavert
Ramon Boter de Palau Gallifa
Jaume Boter de Palau Ràfols
Pere Brun Marés
Miquel Cabré Junqueras
José Luís Caldu Rodríguez
Salvador Cañellas Baró
Manuel Cañellas Castera
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Miquel Carbonell Teixidó
Víctor Carnero López
Cristina Casadevall Cortés
Joan Casas Carreras
Antoni Castellví Iglesias
Roland Cruxent Carbonell
Josep M. Cusachs Clarà
Manuel Damaré Sanmartí
Pere Domingo Bartrés
Rafael Duarte Molina
Pere Fabregà Colomer
Maria Remei Ferrer Costa
Maria Àngels Freixenet Bosch
Francisco Fresnedoso González
Juan Carlos Gallardo Harana
Joan Carles Garcia Cañizares
Isidor Gil Pellejero
Julià Gil Tejedor
Miquel Giribés Pertegaz
Pilar González Agàpito
Eusebio Heras Martínez
Enric Icart Masferrer
Francesc Iglesias Julià
Josep Jo Munné
Vicenç Jordà Pera
Anfós Jordà Roqué
Servanda Laso Garcia
Juan Pedro López Fernàndez
Ana López Sicília
Josep M. Llinàs Ferrer

En representació dels impositors, entitats, corporacions locals i del personal a 31
de desembre de 2004

Joan Marsal Segalés
Cristina Martí Llobet
Joan Martí Sans
Ezequiel Martín Pérez
Lluís Martínez Ferrer
Ricardo Martínez Gómez
Antoni Martínez Mosull
Francisco José Melero Terrones
Antonio de Miguel Barato
Josep Montasell Lladó
Ana M. Morata Flores
Lorena Moya Gutiérrez
Juan Francisco Olivares Gómez
Corneli Ortet Sala
Antoni Ortet Sala
Antoni Ortiz Olmedo
Josep Maria Pastallé Canadell
Albert Pera Segura
Francesc Xavier Peran Llovet
Ricard Pérez de la Hoz
Antoni Planells Tur
Juana Polo Pacheco
Joaquim Ponsarnau Cardelus
Josep Prat Molist
Octavio Pueyo Trincado
Laura Ramon Gimeno
Joan Roca Mora
Salvador Rodón Llibre
Jordi Rodríguez Baches
Núria Rodríguez Díez
Honorino Rodríguez Sánchez
Encarnació Safont-Tria Ximenes
Francesc Sánchez Agenjo
Natalia Sánchez Sequera
Ramon de Santiago Salas
Pere Serra Passi
Joan Simeón Saurí
Jaume Subirà Güell
Jaume Subirana Teixidó
Manuel Tello Munté
Esther Terés Bardají
Josep Torrent Cot
Josep Triadó Bergés
Josep Tuxans Lleonart
Xavier Ubach Linares
José Ulloa Arias
Agustí Valls Moliner
Esteve Vilaseca Canaleta
Valentí Vilaseca Fàbregas
Esteban Villanueva Cabrera

ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ
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Consell d’Administració

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vicepresident primer
Jordi Beltran Serra

Vicepresident segon
Julià Gil Tejedor

Vocals
Jordi Baldevey Emilio
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Pilar Gonzàlez Agàpito
Joaquim Sibina Cabot
Josep Torrent Cot

Secretari i Director General
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comissió de Control

President
Josep Maria Cusachs Clarà

Secretari
Miquel Carbonell Teixidó

Vocals
José Antonio Ávila Reina
Josep Jo Munné
Joan Martí Sans
Jordi Rodríguez Baches
José Ulloa Arias

Comissió d’Inversions

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vocals
Jordi Beltran Serra
Julià Gil Tejedor

Secretari
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comissió de Retribucions

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vocals
Jordi Beltran Serra
Julià Gil Tejedor

Secretari
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Comissió delegada d’Obres
Socials

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

Vicepresident primer
Jordi Beltran Serra

Vicepresident segon
Julià Gil Tejedor

Vocals
Jordi Baldevey Emilio
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Pilar Gonzàlez Agàpito
Joaquim Sibina Cabot
Josep Torrent Cot

Secretari
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Consellers honoraris

Antoni Bonamusa Saurí
Jordi Bonareu Bussot
Rafael Buscà Colell
Albert Cabruja Montserrat
Joaquim Casas Graupera
Jordi Castany Botey
Artur Codina Barnet
Adolf Comerón Martín
Manuel Edo Pou
Francesc Fàbregas Maldonado
Raimon Jaumandreu Ros
Antoni Martí Coll
Albert Mayol Roca
Josep Lluís de Miguel Val
Jaume Antoni Molins Amat
Andreu Portillo Navarro
Francesc Robert Graupera
Joan Antoni Sanfeliu Cortés
Salvador Sastre Pascual
Josep Maria Saurí Massuet
Pere Serra Perejoan
Jaume Torrent Floriach
Manuel Viñals Soler
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Vida corporativa

Assemblea general

Reunida el 24 de maig, amb l’assistència de 77 consellers, es renovà al cinquanta
per cent l’Assemblea de Caixa Laietana, tal com determina la Llei i preveuen els
Estatuts socials. Van prendre possessió del seu càrrec per a un període de quatre
anys els nous consellers generals elegits o reelegits i es varen designar els nous
vocals del Consell d’Administració i de la Comissió de Control i els seus respectius
suplents, per proveir les vacants que s’havien produït.

Antoni Bonamusa Saurí, que deixava de ser president, s’acomiadà dels consellers
generals en el parlament d’obertura de l’Assemblea, tot fent balanç de l’evolució
positiva de l’entitat en els seus dotze anys de permanència en el Consell d’Admi-
nistració i els onze com a president, i regracià tot el suport que havia rebut en
l’exercici del càrrec.

L’Assemblea aprovà l’informe de gestió, els comptes anuals, individuals i consoli-
dats de l’exercici 2003 i la proposta d’aplicació de resultats. Així mateix, donà la
seva conformitat a la liquidació del pressupost de l’Obra Social corresponent a
2003 i al pressupost presentat per a l’exercici 2004.

Els consellers generals també van ratificar les línies generals d’actuació per al 2004
(recursos administrats, inversions, participació en empreses, gestió del risc, expan-
sió, immobilitzat, amortitzacions, sanejaments, provisions, personal i recursos tec-
nològics) i van autoritzar que el Consell d’Administració pogués decidir l’emissió
d’instruments financers, emprèstits o valors, de renda fixa o variable, per a la cap-
tació de recursos aliens.

Així mateix, els consellers generals van aprovar la modificació dels Estatuts i les
normes reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans de
govern per tal d’adaptar-los a les noves disposicions de la Llei 62/2003, de 30 de
desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i a la normativa de
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i que afecta l’articulat en els se-
güents extrems:

Direcció

Director General
Pere Antoni de Dòria Lagunas

Director Adjunt
Josep Ibern Gallart

Jefe d’Auditoria
Jordi Torrents Villarroya

Cap de Comunicació i Obra Social
Ricard Navarro Gutiérrez

Cap d’Immobilitzat i Compres
Vicenç Mora Llinàs

Cap d’Informàtica i Organització
Francesc Albert Claus

Cap d’Intervenció General
Marc Zaragoza Vicente

Cap d’Inversions-Préstecs
Marc Fúnez Sobaberas

Cap d’Oficines
Pere López González

Cap de Recursos
Vicenç Urrutia Ricart
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• Normativa electoral: requisits i període de mandat dels consellers generals,
distribució de les Corporacions Locals, distribució de les circumscripcions i
procediment electoral del grup d’Impositors.

• Delegació de funcions del Consell d’Administració. Comissions no executives.

Consell d’Administració i Comissió de Control

A més del president, Antoni Bonamusa Saurí, els càrrecs cessants del Consell d’Ad-
ministració foren el vicepresident primer, Artur Codina Barnet, i els vocals Francesc
Josep Blanco Joya, Manel Fàbregas Estévez, Raimon Jaumandreu Ros, Pere Soler
Pajuelo i Joan Castan Peyron. Aquest últim va ser reelegit i s’incorporà de nou al
Consell. També van ser elegits Jordi Beltran Serra, Salvador Carbonell Arnau, F.
Xavier Carbonell Candelich, Roland Cruxent Carbonell, Pere Domingo Bartrès i
Josep Torrent Cot. Tots ells varen ser designats per a un període de quatre anys.

A la reunió constituent del nou Consell d’Administració, celebrada el 25 de maig,
fou elegit el nou president de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau Ràfols, fins ales-
hores vicepresident primer. Jordi Beltran Serra i Julià Gil Tejedor van ser elegits
vicepresidents primer i segon, respectivament. D’acord amb la normativa sobre
distincions i atenent els càrrecs que havien ocupat, Antoni Bonamusa Saurí, Raimon
Jaumandreu Ros i Artur Codina Barnet foren designats consellers honoraris.

A la Comissió de Control va finalitzar el mandat de Jordi Buscà Colell (president),
Norberto Avedillo Sánchez, Tomàs Esteban Úbeda, Joaquim Martínez Sacristán i
Miquel Vico Martínez. Per cobrir aquestes vacants, foren elegits, per a un període
de quatre anys, José Antonio Ávila Reina, Miquel Carbonell Teixidó, Josep Jo
Munné, Jordi Rodríguez Baches i José Ulloa Arias. Dins la Comissió de Control
també va cessar el seu secretari, Miquel Serra Masjuan, per haver exhaurit el ter-
mini màxim com a conseller general. Va ser substituït per Joan Martí Sans.

El 25 de maig, a la reunió constituent de la nova Comissió de Control, foren ele-
gits Josep Maria Cusachs Clarà i Miquel Carbonell Teixidó per als càrrecs de pre-
sident i secretari, respectivament. Al llarg de tot el procés electoral la Comissió de
Control va fer el seguiment oportú perquè la renovació parcial dels Òrgans de
Govern s’ajustés en tot moment a allò que disposen els Estatuts, el Reglament i la
normativa legal vigent.

Estatuts i Reglament

La Llei 26/2003, de 17 de juliol, que va modificar la Llei 24/1988 del Mercat de
Valors i la Llei de Societats Anònimes, i que té la finalitat de reforçar la transparèn-
cia de les societats anònimes cotitzades, seguint el camí iniciat amb la Llei 44/
2002, l’anomenada Llei Financera, a més de dictar normes per a aquestes societats,
va incloure també unes disposicions addicionals que afecten la regulació de dife-
rents aspectes de les caixes d’estalvis, i algunes, en concret, els seus Estatuts. En
aquest sentit, la disposició addicional quarta va modificar la Llei 31/1985, de 2
d’agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d’es-
talvis, introduint-hi nous articles que obliguen les Caixes a la creació d’una Comis-
sió d’Inversions i una de Retribucions.

Posteriorment es va publicar el Decret 266/2003, de 4 de novembre, del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, que modificava el
Decret 190/1989, «d’aprovació de les normes reguladores dels procediments de
designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i de la con-
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vocatòria i el funcionament d’aquests». Aquest nou Decret desenvolupava en la le-
gislació catalana les disposicions de la Llei estatal 26/2003 i, a més, introduïa
modificacions i aclariments sobre el procediment electoral, còmput de períodes de
mandat dels membres dels òrgans de govern, gestió de l’obra social i altres normes
de caràcter formal.

El 30 de desembre de 2003, la Llei 62/2003 de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, l’anomenada Llei d’Acompanyament, va modificar la regulació que
s’havia establert amb la Llei 26/2003 de les Comissions d’Inversions i de Retribu-
cions i, a més, entre d’altres normes, va introduir un nou criteri sobre la distribu-
ció de les places de consellers generals dels sectors d’impositors i corporacions
locals entre els territoris de les diverses comunitats autònomes.

Aquesta Llei estatal fou desenvolupada a Catalunya pel Decret 311/2004, de 8 de
juny, del Departament d’Economia i Finances, i modificava novament el Decret 190/
1989, d’aprovació de les normes reguladores dels procediments de designació dels
membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i de la seva convocatòria i
funcionament.

Atenent el caràcter imperatiu de la normativa d’aquests textos legals que obliguen
a la modificació parcial dels Estatuts i les normes reguladores dels procediments de
designació de la Caixa en tot allò que es refereix a la regulació dels òrgans de go-
vern i del seu procés d’elecció, l’Assemblea General de 2004, vist l’informe justi-
ficatiu aprovat pel Consell d’Administració de 24 de febrer de 2004 i coneguts els
seus acords de 24 de febrer i 27 d’abril de 2004, va acordar l’adaptació dels Esta-
tuts i de les normes reguladores dels procediments de designació a la nova normativa.

La Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya va aprovar les
modificacions per Resolució de 22 de juny de 2004 i es van inscriure el 20 de
desembre de 2004 al Registre Mercantil de Barcelona.

Comissió de Retribucions i Comissió d’Inversions

La nova regulació estableix que les comissions de Retribucions i d’Inversions siguin
presidides pel President de Caixa Laietana. S’hi han d’integrar també dos vocals del
Consell d’Administració (Caixa Laietana adoptà l’acord que fossin els dos
vicepresidents). Les funcions de Secretari, d’acord amb la llei, són exercides pel
director general.

 Adaptació dels Estatuts de la Fundació Caixa Laietana

El Decret 266/2003, de 4 de novembre, del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya, de modificació del Decret 190/1989, d’aprovació de
les normes reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans
de govern de les caixes d’estalvis i de la convocatòria i el funcionament d’aquests,
en el seu article 4 modifica la disposició transitòria 7 on es prescriu que «en el ter-
mini de tres mesos des de l’adaptació dels Estatuts de la Caixa a les disposicions
d’aquest Decret, en el cas que hagi optat per aquests ens instrumentals, les funda-
cions creades per a la gestió i administració de l’obra social han d’adaptar els seus
estatuts al que estableix l’article 2.5».

La modificació dels Estatuts de la Caixa, aprovada per l’Assemblea General Ordi-
nària de 24 de maig de 2004, va preveure d’encarregar la gestió de tot o part del
pressupost de l’Obra Social a la Fundació i, per tant, feia necessari adaptar els Es-
tatuts de la Fundació a la nova normativa.
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Per Resolució de la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, amb data de 22 de juny s’aprovava la modificació acordada per l’Assem-
blea. En conseqüència, el Patronat de la Fundació va procedir a l’adaptació dels
Estatuts de la Fundació a les determinacions previstes per la Llei i pels Estatuts de
la Caixa i en aquests moments es troben en tràmit d’aprovació per part del protec-
torat que exerceix el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
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Seguretat en les inversions

Evolució dels actius per nivell de risc

El conjunt dels actius que presenten un risc nul o baix i que s'engloben dins dels
actius de màxima qualitat, representen, a 31 de desembre de 2004, un 80,71% del
total del balanç de l'Entitat. Aquest percentatge està per sobre de l'obtingut en
l'exercici anterior, i es manté en nivells molt elevats tot seguint la política destinada
a garantir els recursos dels nostres clients a través de l'objectiu de mantenir el risc
i la seguretat de les nostres inversions creditícies i actius en general.

2004 2003 2002
M. Eur. % M. Eur. % M. Eur. %

Actiu

Caixa i dipòsits en bancs centrals 66.502 1,43 60.477 1,68 51.683 1,52
Deutes de l'Estat 337.086 7,26 290.252 8,06 334.259 9,81
Entitats de crèdit 115.604 2,49 54.868 1,52 313.534 9,20
Crèdits amb garantia
hipotecària i Adm. Públiques 3.227.239 69,53 2.407.468 66,83 1.966.326 57,73

Actius amb risc nul o baix 3.746.431 80,71 2.813.065 78,09 2.665.802 78,26

Total actiu 4.641.730 100,00 3.602.222 100,00 3.406.212 100,00

L'activitat creditícia està fortament orientada a la satisfacció de les necessitats de
finançament de les famílies, amb un 44,7% del volum d'inversió i, fonamentalment,
a la concessió de préstecs per a l'adquisició d'habitatge. El finançament de les
activitats productives es concentra en les petites i mitjanes empreses, tot mantenint
la línia de suport al desenvolupament econòmic en l'àmbit d'actuació de l'Entitat.
Aquesta segmentació per destinataris fa que el volum d'inversió creditícia estigui
distribuït entre un gran nombre de prestataris. Com es pot apreciar en l'esquema
següent, aquest gran nombre de prestataris comporta un grau de diversificació i
atomització, de manera que la mitjana de saldo viu per prestatari és de 94,22 mi-
lers d'euros.

Saldo a Nombre Saldo/
31/12/04 de nombre

comptes comptes

Crèdit a les Administracions públiques 17.161 44 390,02
Crèdit comercial 84.222 3.560 23,66
Deutors amb garantia real 3.210.078 20.476 156,77
Altres deutors a termini 243.948 13.882 17,57
Arrendaments financers 50.791 414 122,68
Crèdit a no residents 39.294 316 124,35

3.645.494 38.692 94,22

Milers d'euros

INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
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Segmentació per destinataris de la inversió creditícia
Percentatge

La cartera de valors de renda fixa i variable s'ha elevat a 515.997 milers d'euros,
i representa un 11,1% del total d'actiu de la Caixa, i més del 65% del qual corres-
pon a renda fixa d'emissió pública que assoleix els 337.086 milers d'euros i amb
un nivell de risc baix. La cartera de valors presentava, a final de l'exercici 2004,
plusvàlues latents de 53.053 milers d'euros en la cartera de renda variable i 45.007
milers d'euros en la de renda fixa.

Evolució de la morositat

La disminució de tipus ha fomentat, d’una banda, l'augment de la demanda de con-
sum i el creixement del sector de la construcció, contribuint així al creixement de
l'economia espanyola. Tot això ha portat a un augment de la demanda d'operaci-
ons creditícies a les quals hem aplicat els principis de màxima solvència i segure-
tat en la seva anàlisi i concessió. D'altra banda, la gestió continuada del risc de crè-
dit duta a terme en aquests anys ha permès disminuir la ràtio de morositat. També
el predomini de crèdits hipotecaris destinats a l'adquisició de primer habitatge posa
de manifest el baix perfil de risc de la inversió creditícia.

La ràtio de morositat ha quedat establerta, a 31 de desembre de 2004, en el 0,91%,
0,24 punts per dessota de la de 2003 i 0,64 punts per dessota del 2002.

Milers d'euros

Activitats productives Particulars Altres
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Ràtio de morositat
Percentatge

El volum d'actius dubtosos s'ha situat en 33.790 milers d'euros, amb un grau de co-
bertura pel Fons d'Insolvències del 257%. Dins d'aquest context, i seguint la polí-
tica de màxim sanejament, Caixa Laietana disposa al tancament de l'exercici d'un
fons de provisió per a insolvències de 86.688 milers d'euros, amb la qual cosa es
compleixen totalment els requeriments i les recomanacions que al respecte d'això
estableix el Banc d'Espanya pel que fa a la cobertura específica, genèrica i estadís-
tica. La reducció de la ràtio de morositat i les majors provisions constituïdes han
elevat la cobertura dels actius dubtosos fins al 257% al tancament de l’exercici.

Cobertura de la morositat
Percentatge

Recursos propis. Ràtio de solvència

Els recursos propis computables s'eleven al tancament de l'exercici a 362.195 mi-
lers d'euros, amb un augment de 33.645 milers d'euros respecte de l'any anterior.
Aquest increment inclou el resultat de 14.070 milers d'euros generats en el mateix
exercici, descomptada l'aportació a l'Obra Social i 17.000 milers d'euros de dotació
al fons per a riscos bancaris generals.

Els recursos propis computables superen en 55.151 milers d'euros el mínim exigi-
ble per la normativa vigent, el que permet mantenir un nivell de capitalització ade-
quat per a complir els requeriments del coeficient de solvència i obtenir una base
sòlida que garanteix el creixement futur rendible, eficient i solvent del Grup.
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Evolució recursos propis computables
Milers d'euros

El coeficient de solvència s'obté de la ràtio entre els recursos propis computables
i els actius ponderats pel seu nivell de risc. Aquest factor de risc aplicat a cadas-
cun dels saldos d'actiu oscil·la entre el 0% per als actius amb risc nul, garantia de
l'Estat o dinerària, fins al 100% per als actius amb garantia personal i cartera de
valors. Els actius de Caixa Laietana, ponderats pel grau de risc, representen al tan-
cament de l'exercici un 69,6% del balanç, percentatge inferior a l’obtingut el 2003,
i un 42,5% dels comptes d'ordre.

Control de riscos

L’activitat desenvolupada per la Caixa i societats dependents està exposada a dife-
rents tipus de riscos. Tradicionalment, aquests riscos es gestionaven individualment,
però els nous requeriments que es recullen en l’Acord de Capital de Basilea II,
enfocats a una assignació més sofisticada del capital, n’han generat la necessitat
d’una gestió integral. Per això, la Caixa està fomentant diversos canvis organitzatius
enfocats a la integració dels diferents riscos (crèdit, tipus d’interès, liquidesa, mer-
cat, etc.) i a la seva gestió global i més avançada.

La inversió creditícia concentra la major part de l’actiu, essent el risc de crèdit
associat dels més importants per a la Caixa. Per tant, en aquestes operacions estan
assumides tota la normativa i les recomanacions que estableix el Banc d’Espanya.
Tot això es tradueix en una normativa interna específica per a l’estudi de les ope-
racions de risc de crèdit per a cadascuna de les fases del cicle creditici, on es con-
templen, entre d’altres, les mesures per a la concessió i la gestió de les operacions,
d’estratificació en els nivells d’atribució i de diversificació.

La cartera creditícia és objecte de seguiment individualitzat a partir de determinats
nivells acumulats de risc, on s’elabora un informe sobre la situació i la política de
riscos a seguir. Així mateix, també és objecte de diverses valoracions paral·leles per
verificar-ne l’adequada classificació comptable i la cobertura adient del fons d’in-
solvències.

Durant el 2004 s’ha iniciat el procés d’implantació de models de scoring per a la
cartera amb garantia personal i que es basa en un sistema de puntuació automàti-
ca de la qualitat creditícia d’aquestes operacions.

La gestió del risc de tipus d’interès es recolza en l’anàlisi dels gaps de sensibilitats
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del balanç, on es comparen periòdicament les diferències de sensibilitat amb les
variacions de tipus d’interès de l’actiu i el passiu per a diferents horitzonts tempo-
rals.

Ratings

L'Agència internacional de qualificació Fitch Ratings ha confirmat la bona evolu-
ció de la Caixa Laietana i ha fet una valoració positiva de la gestió i el negoci de
l’Entitat, tenint en compte la seva grandària i l’àmbit d’actuació. Les qualificacions
atorgades han millorat, i són: A- en el llarg termini, F2 per al curt termini, B/C en
l’individual i 3 en el rating de suport.

Rendibilitat

Compte escalar de resultats

2004 2003 % Variació
M. Euros M. Euros 04/03

Interessos i rendiments assimilats 183.707 179.066 2,59
Interessos i càrregues assimilades -92.679 -93.411 -0,78
Rendiments de la cartera
de renda variable 4.755 4.243 12,07

Marge d'intermediació 95.783 89.898 6,55

Comissions netes 23.163 19.766 17,19
Resultat per operacions financeres 13.537 1.426 849,30

Marge ordinari 132.483 111.090 19,26

Altres productes d'explotació 1.593 1.304 22,16
Despeses d'explotació -62.681 -56.779 10,39
Amortització i sanejament d'actius -8.646 -8.397 2,97

Marge d'explotació 62.749 47.218 32,89

Sanejaments i insolvències -14.109 -10.000 41,09
Sanejaments d'immobilitzacions
financeres netes 0 521 -
Dotació al fons per a riscos
bancaris generals -17.000 -12.000 41,67
Resultats extraordinaris 5.864 6.085 -3,63

Resultats abans d'impostos 37.504 31.824 17,85

Impost de Societats -19.314 -14.157 36,43

Resultat de l'exercici 18.190 17.667 2,96

El compte de resultats de Caixa Laietana en el 2004 continua la bona progressió
dels darrers exercicis, que es reflecteix a través dels importants creixements de tots
els marges i permet incrementar de forma significativa les dotacions i provisions,
tot seguint criteris de màxima prudència. Amb tot això, el resultat net al tancament
de l'exercici ha assolit 18.190 milers d'euros, resultat superior en un 2,96% a l'ob-
tingut en l'exercici 2003.
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El marge d'intermediació presenta un augment de 5.885 milers d'euros, i suposa
una taxa anual del 6,55%. Aquest increment té el seu origen en el creixement del
negoci bancari tradicional i en l'eficàcia de les polítiques de gestió de balanç, en
un entorn en el qual els tipus d'interès de mercat han disminuït de manera signi-
ficativa.

Les comissions netes s'han elevat, al tancament de l'exercici a 23.163 milers d'euros,
un 17,19% més que en el passat exercici. Aquestes comissions inclouen, principal-
ment, els serveis de comercialització de fons d'inversió i pensions, d'operacions de
borsa o mitjans de pagament. Els resultats per operacions financeres han estat po-
sitius de 13.537 milers d'euros, principalment pels beneficis obtinguts per vendes
de cartera de renda variable. En conseqüència, el marge ordinari presenta un crei-
xement important de 19,26 punts respecte a l'exercici anterior.

El total de costos d'estructura, que inclou productes i despeses d'explotació i amor-
tització i sanejament d'actius, han crescut a un ritme del 9,18%, inferior al creixe-
ment del volum de negoci, per la qual cosa redueixen el seu impacte sobre els
actius totals mitjans i milloren l’eficiència de la Caixa. Així, el marge d’explotació
experimenta un increment del 32,89%.

A sanejaments i insolvències s’ha seguit la política de màxim sanejament dels ac-
tius que caracteritza Caixa Laietana, i té totalment cobertes les provisions per a in-
solvències establertes per la normativa del Banc d'Espanya. Addicionalment, tot do-
nant continuïtat als criteris de màxima prudència amb els que tradicionalment ac-
tuem, s'han dotat 17.000 milers d'euros al fons per a riscos bancaris generals.
Aquest fons no està assignat a cap fi específic, i està destinat a fer front, si cal, a ris-
cos eventuals de caràcter extraordinari que poguessin originar-se en el futur.

Finalment, el resultat abans d'impostos assoleix la xifra de 37.504 milers d'euros,
amb un creixement del 17,85%.

Evolució del resultat
Milers d'euros

Rendibilitat i ràtios de productivitat

El creixement del resultat de l'exercici 2004 ha estat del 2,96%, tenint una espe-
cial incidència les dotacions i sanejaments realitzats. Tot i així, s’han mantingut els
nivells de la ràtio de rendibilitat sobre els recursos propis per sobre del 10%, situ-
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ant-se al tancament de l'exercici en el 10,39%. Aquesta rendibilitat supera clara-
ment a la que resultaria de l'obtinguda en el deute públic a deu anys, amb un di-
ferencial sobre la mateixa al tancament de l'exercici de més de 6 punts.

La rendibilitat sobre els actius totals mitjans s'ha situat en el 0,43%, per dessota de
la registrada en l'exercici 2003, a causa de les importants dotacions fetes durant
aquest exercici.

L'any 2004 s'ha continuat amb el pla d'expansió i creixement de la infraestructura
d'oficines, en les inversions i despeses involucrades en la millora de les xarxes de co-
municació, així com en el desenvolupament de nous sistemes de control de riscos.
Aquests factors han generat un augment de les despeses d'explotació, així com del
volum d'inversions, però que han estat absorbides per l'increment del nostre volum de
negoci, millorant-se la productivitat i amb això la ràtio d'eficiència, que se situa per
sota de la mitjana del sector de les caixes d'estalvi.

Ràtio d'eficiència
Percentatge

L'important creixement dels recursos administrats i l'equilibrada evolució de la plan-
tilla ajustada a l'expansió del negoci, s'ha traduït en un augment de la productivitat per
empleat ajudada pel desenvolupament progressiu dels nous recursos tecnològics. La
ràtio que quantifica el volum de negoci total per empleat s'ha incrementat en aquest
exercici d’un 20,6%, i se situa, al tancament de l'exercici, en 4.412 milers d'euros.

Negoci per empleat
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De la mateixa manera, l'indicador que mesura el negoci per oficina s'ha elevat a
17.875 milers d'euros, un 20,2% més que l'obtingut en l'exercici 2003.

Negoci per oficines
Milers d'euros

Creixement i productes

Evolució inversió creditícia

2004 2003 2002 % Variació
M. Euros M. Euros M. Euros 2004/2003 2003/2002

Crèdit al sector públic 17.161 18.408 18.641 -6,8 -1,2
Crèdit comercial 84.222 78.099 69.060 7,8 13,1
Crèdit amb garantia real 3.210.078 2.389.060 1.947.685 34,4 22,7
Altres crèdits 336.124 304.038 279.619 10,6 8,7
Actius dubtosos 33.790 32.928 36.723 2,6 -10,3

Crèdit al sector privat 3.664.214 2.804.125 2.333.087 30,7 20,2
Crèdit al sector no resident 39.294 30.802 20.433 27,6 50,7
Fons d'insolvències -86.688 -77.213 -68.837 12,3 12,2

Total inversió creditícia neta 3.633.981 2.776.122 2.303.324 30,9 20,5

Titulització d'actius 105.620 126.942 32.205 -16,8 294,2

Total inversió creditícia adm. 3.739.601 2.903.064 2.335.529 28,8 24,3

La inversió creditícia neta s'ha elevat, al tancament de l'exercici 2004, a 3.633.981
milers d'euros, i representa, sobre els saldos de l'exercici 2003, un augment del
30,9%, consolidant-se els plans de creixement iniciats en exercicis anteriors. Si a
aquest import s'incorpora el saldo viu dels préstecs titulitzats, que han sortit del
balanç però que continuen essent gestionats per l'Entitat, aquest se situa en
3.739.601 milers d'euros, amb una taxa de creixement anual del 28,8%, superior
al 24,3% registrat l'any anterior.

Aquest augment s'ha concentrat en les operacions amb garantia hipotecària, que
acumula un creixement en aquests dos últims anys de més del 64,8% i represen-
ten un 85,8% de la inversió creditícia total, reflectint-se la importància de l'activitat
desenvolupada per l'Entitat en el finançament als promotors immobiliaris i particu-
lars per a la construcció o adquisició d'habitatge.

2002 2003 2004

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

13.847

14.868

17.875



21

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Tot i que en menor proporció, el crèdit comercial ha experimentat un important
creixement, consolidant-se els esforços iniciats en exercicis anteriors en el sector
empresarial de l’àmbit d'actuació de la Caixa. El saldo al tancament de l'exercici
2004 s'eleva a 84.222 milers d'euros, un 7,8% per sobre del registrat l'exercici
2003.

La partida d'Altres Crèdits inclou principalment el finançament al consum amb
garantia personal, les línies de finançament a petites i mitjanes empreses a través
dels comptes de crèdit i arrendaments financers. El creixement d’altres crèdits s’ha
incrementat en relació al registrat el 2003 i reflecteix la major activitat duta a ter-
me per la xarxa comercial de l’entitat en el segment de les petites i mitjanes em-
preses.

Finalment, el fons d'insolvències al tancament de l'exercici s'eleva a 86.688 milers
d'euros, superior en un 12,3% al de l'exercici 2003. Aquest saldo incorpora el fons
de cobertura estadística per a la cobertura d'una estimació de les insolvències glo-
bals latents en les diferents carteres de riscos homogenis. Caixa Laietana, des del
2000, té coberts en la seva totalitat els requeriments màxims de dotacions per a
aquest fons establerts pel Banc d'Espanya, i el seu saldo al tancament de l'exerci-
ci 2004 és de 34.170 milers d'euros.

Inversió creditícia neta
Milers d'euros
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Evolució de recursos aliens i administrats

Els recursos administrats per Caixa Laietana han assolit 4.468.853 milers d'euros i
representen un important creixement en relació amb l'exercici 2003, del 29,00%.
Aquesta xifra inclou tant els passius comptabilitzats en el balanç de la Caixa com
els fons d'inversió col·lectiva, fons de pensions i assegurances administrades per la
mateixa.

El total de recursos aliens en balanç s'ha elevat a 4.007.617 milers d'euros i s'acu-
mula un creixement en dos anys de més de 1.224 milions d'euros, resultat de l'es-
tratègia de contínua expansió duta a terme per l'Entitat en aquests darrers anys.

A l'igual que en exercicis anteriors, una part important d'aquesta xifra correspon als
dipòsits a termini, que representen un 67,9% del total dels recursos aliens, pel fet
de comptar aquesta modalitat d'estalvi amb una retribució més elevada. Al llarg de
2004 s’han realitzat tres emissions de cèdules hipotecàries en els mesos d’abril,
juny i novembre, per un import total de 540 milions d’euros. Aquestes cèdules estan
classificades dins dels dipòsits a termini.

Els recursos aliens fora de balanç han experimentat un fort creixement consolidant-
se la bona evolució de l’any passat. Els fons d'inversió han presentat un important
augment a causa del llançament dels nous fons d'inversió garantits i que al tanca-
ment de l'exercici suposen més de 90 milions d'euros, xifra que duplica el volum
corresponent a 2003. Les assegurances i els fons de pensions han registrat un in-
crement important del 38,38% a causa del creixement en els nous productes d'as-
segurances comercialitzats per la societat del Grup Laietana Vida Companyia d'As-
segurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SA, en el seu tercer any d'activitat.

2004 2003 2002 % Variació
M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. 2004/2003 2003/2002

Comptes corrents 350.191 8,7 319.058 10,2 283.545 10,2 9,76 12,52

Comptes d'estalvi 370.007 9,2 322.319 10,3 277.798 10,0 14,80 16,03

Dipòsits a termini 2.720.139 67,9 2.045.669 65,4 1.890.787 67,9 32,97 8,19

Emprèstits i obligacions
subordinades 114.191 2,8 114.191 3,6 114.191 4,1 0,00 0,00

Cessió temporal d'actius 293.539 7,3 210.686 6,7 155.533 5,6 39,33 35,46

Creditors sector privat 3.848.067 96,0 3.011.923 96,3 2.721.854 97,8 27,76 10,66

Sector públic 66.545 1,7 56.361 1,8 29.463 1,1 18,07 91,29

Sector no resident 93.005 2,3 60.456 1,9 31.518 1,1 53,84 91,81

Total recursos aliens 4.007.617 100,0 3.128.740 100,0 2.782.835 100,0 28,09 12,43

Fons d'inversió 153.779 113.379 71.644 35,63 58,25

Assegurances i fons de pensions 307.457 222.184 150.418 38,38 47,71

Total recursos aliens
fora de balanç 461.236 335.563 222.063 37,45 51,11

Total recursos administrats 4.468.853 3.464.303 3.004.898 29,00 15,29
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Expansió territorial

La xarxa física assolia, a 31 de desembre, una fita històrica: 250 oficines. Amb la
gestió orientada al creixement, Caixa Laietana continua el seu pla estratègic d’ex-
pansió (50 oficines noves els últims tres anys). Aquest procés s’ha fet compatible
amb una millora de l’eficiència. De les disset oficines que s’han obert el 2004 (onze
a Catalunya i sis a la Comunitat de Madrid) destaca la presència per primer cop a
Tarragona, Reus, Terrassa, Alcalá de Henares, Getafe i Torrejón de Ardoz.

Per ordre d’obertura, les noves oficines són:

• Of. 242 - Reus-Passeig Prim - Passeig Prim, 14

• Of. 241 - Reus-Av. Doctor Vilaseca - Av. Dr. Vilaseca, 24

• Of. 243 - Roses-Mercat - Pep Ventura, 22-26

• Of. 249 - Hostalric - Avinguda Fortalesa, 9

• Of. 168 - Alcalà de Henares-Paseo de los Curas – Paseo de los Curas, 19-21

• Of. 169 - Madrid-Vicálvaro - Villalmanzo, 11

• Of. 166 - Madrid-Laguna/Via Carpetana - Laguna, 14

• Of. 248 - Terrassa-Rambla Egara - Rambla Egara, 235

• Of. 247 - Terrassa-Francesc Macià - Av. Francesc Macià, 25

• Of. 245 - Granollers-Av. Girona - Minetes, 17

• Of. 246 - Martorell-Plaça del Vi - Av. Germans Martí, 25

• Of. 251 - Malgrat-Av. Tarragona - Av. Tarragona, 31-33

Recursos administrats
Milers d'euros

Recursos aliens Recursos aliens fora de balanç
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• Of. 252 - Madrid-Galileo - Galileo, 72

• Of. 254 – Torrejón de Ardoz-Centro - Pesquera, 1

• Of. 253 - Getafe-Calle Madrid - Madrid, 119

• Of. 250 – Lloret-El Molí - Carretera de Vidreres, 109-111

• Of. 244 – Tarragona-Prat de la Riba – Av. Prat de la Riba, 15

La xarxa de Caixa Laietana a la Comunitat de Madrid ja disposa de 23 oficines, la
majoria operen a la capital i la resta a les rodalies (els principals nuclis urbans del
sud i nord est de la corona metropolitana). A Catalunya, els dominis de Caixa La-
ietana abasten un total de catorze comarques, des de l’Alt Empordà fins al Tarra-
gonès i el Baix Camp. La distribució territorial és la següent:

CATALUNYA 227

Baix Camp 2

Barcelonès 72

L'Alt Empordà 4

El Baix Empordà 5

El Garraf 2

La Garrotxa 1

El Gironès 6

El Baix Llobregat 19

El Maresme 71

El Pla de l'Estany 1

La Selva 9

Tarragonès 1

El Vallès occidental 8

El Vallès oriental 26

COMUNITAT DE MADRID 23

Madrid capital 15

Corona metropolitana 8

TOTAL 250

A més de les intervencions a les oficines noves i les que s’obriran aviat, els serveis
tècnics de Caixa Laietana han realitzat obres de reforma a diverses oficines per ade-
quar-les a les necessitats i les exigències del servei (Palamós, Granollers-Centre,
Barcelona-Gran Via/Muntaner, Vilassar de Mar-Montevideo, Madrid-Santo Domingo,
Barcelona-Ferran, Arenys de Mar...).

En el decurs de l’any han prosseguit les inversions per a l’adquisició de nous locals,
tot seguint el pla d’expansió. L’activitat a l’espai físic de les oficines es complemen-
ta cada cop més amb l’autoservei dels canals electrònics per operar a distància.
També s’ha impulsat la renovació del parc de caixers automàtics Fujitsu i NCR (306
a 31 de desembre). Entre els que s’han instal·lat durant l’any fora del marc físic de
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les oficines destaquen el de la Riera de Mataró i el de l’Hotel Costa Daurada al mu-
nicipi del Vendrell-Comarruga.

Les grans obres d’ampliació del Centre de Serveis del Pla d’En Boet (Mataró), el
principal centre logístic i tecnològic de l’entitat que concentra la major part de
departaments i serveis centrals, segueixen a bon ritme, i compleixen el calendari
d’execució del projecte. Un cop acabades les obres de fonamentació i estructura,
s’han iniciat els treballs de tancament de façanes i instal·lacions. Quan es completin
les obres, previstes per a finals de 2006, la superfície total edificada serà de 33.000
metres quadrats.

Productes, serveis i recursos tecnològics

A més de la política d’expansió, Caixa Laietana segueix donant atractiu i afegint
més valor a la seva oferta financera (fons d’inversió, plans d’estalvi assegurat, plans
d’estalvi periòdic, fons garantits, dipòsits d’interès creixent, dipòsits duals que com-
binen la imposició a termini i la inversió vinculada a un índex borsari, multidipò-
sits, assegurances, productes amb garantia personal o hipotecària...) L’aportació de
les societats filials (Laietana Vida, Ges Laietana, Ges Laietana de Pensions, CEA
Corredoria d’Assegurances...) és un factor important de l’ampliació de la cistella de
productes que ofereixen les oficines.

En la dinàmica del dia a dia, cal remarcar el creixement considerable del servei de
caixa electrònica. Les altes registrades a 31 de desembre han augmentat el 34%.
Del conjunt de contractes vigents, el 17% correspon a empreses i el restant 83%
a particulars. En començar l’any es va iniciar la comercialització de la nova targeta
Euro 6000 Mastercard Platinum. L’impuls comercial i de gestió de les oficines s’ha
reforçat amb diferents campanyes publicitàries per a tota mena de productes i pú-
blic objectiu.

La plataforma tecnològica de Caixa Laietana segueix en una posició capdavantera
i s’adequa contínuament a les necessitats de gestió, llançament de nous productes,
creixement de les oficines i canvis d’operatòria. El fet més rellevant de l’exercici ha
estat, sens dubte, l’entrada en funcionament, el 17 de juliol, del nou centre de
back-up situat a tres quilòmetres de distància dels Serveis Centrals, per mantenir
permanentment actualitzades totes les dades de les principals aplicacions, a pro-
va de qualsevol contingència. Si mai es produeix una incidència o una fallida en
el centre de càlcul es podrà continuar donant servei sense interrupció a totes les
oficines, caixers i seu central. La seu del carrer d’en Palau i les instal·lacions del
Centre de Serveis del Pla d’en Boet (Mataró) s’uneixen ara a través de dues fibres
òptiques (una de Caixa Laietana i l’altra de Telefònica) connectades a l’equip
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) del centre de back-up.

Quant a les eines de gestió i la millora del parc informàtic de les oficines i depar-
taments centrals, destaca el canvi del sistema operatiu Windows NT a Windows XP
a més de 800 llocs de treball. També s’ha desenvolupat la informatització de tot el
circuit d’auditoria a distància. D’altres aspectes destacables internament són
l’aplicatiu dissenyat per a la prevenció de blanqueig de capitals, el redisseny dels
contractes estipulats per a productes d’actiu i passiu, valors, euro-borsa... Així
mateix, cal destacar la posada en marxa de la nova fitxa client i la seva integració
al Terminal Financer.

La majoria de controls i aplicatius instaurats al departament de Préstecs s’han ac-
tualitzat també en benefici de la gestió (declaració de béns, control de finques,



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

26

Evolució de la plantilla
Nombre d'empleats

subrogacions...) i també cal ressenyar la nova aplicació web de control i
motorització dels caixers automàtics. Entre les aplicacions específiques per a pro-
ductes cal apuntar les que fan referència al Dipòsit interès creixent, Fonmix Laie-
tana Tres, Llibreta Viva a 18, 24 i 25 mesos, nou Dipòsit Multiplus, Compte Jove,
Participacions preferents, Remeses d’immigrants i la nova emissió d’Obligacions
subordinades.

Recursos humans i formació

A 31 de desembre, la plantilla de Caixa Laietana estava constituïda per 980 emple-
ats (el 66% homes i el 34% dones). Respecte l’any anterior es registra un augment
de 46 empleats per raó de l’expansió i l’activitat creixent. El 97% del personal és
fix en plantilla i el 62% ha realitzat estudis universitaris. La mitjana d'edat se situa
en els 37 anys. Més de la meitat de la plantilla (el 58,47%) té una edat inferior a
la mitjana.

Seguint les directrius del Consell d’Administració es manté l’elevat nivell d’exigèn-
cia sobre els historials professionals i el perfil dels empleats de nova contractació,
bàsicament joves de menys de 26 anys que són diplomats o llicenciats (Empresa-
rials, Ciències Econòmiques, Informàtica...) o que tenen estudis de grau mitjà o
superior relacionats directament amb l’activitat de la Caixa.

Tal com està establert, Caixa Laietana ha proporcionat ajuts d’estudis i ha donat
facilitats a tots aquells empleats que han volgut seguir cursos a facultats i escoles
tècniques superiors. Cal deixar constància de la professionalitat del personal, la
seva responsabilitat, actitud i implicació en els objectius de l’empresa, seguint les
directrius dels òrgans de govern a través de la direcció general.

Amb una clara orientació a l’obtenció de resultats, s’ha continuat aplicant el sistema
de direcció per objectius a oficines i serveis centrals ampliant els incentius que se’n
deriven. Paral·lelament, Caixa Laietana ha seguit esmerçant recursos en formació,
perquè els empleats puguin desenvolupar-se millor en la feina que tenen  encoma-
nada, adquirir  nous coneixements i perfeccionar la gestió. Entre els cursos presen-
cials que més destaquen del programa de formació sobresurt el CEPEF (curs d’es-
pecialització per a professionals d’entitats financeres) que s’adreça a delegats, in-
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terventors i personal d’oficines amb una certa projecció. En el curs 2003-04 hi van
participar 82 empleats distribuïts en dos grups. Les classes, de setembre a maig, van
ser donades per professionals de GEIS, Consultors de Direcció. La cloenda i lliu-
rament de diplomes se celebrà el 12 de maig a la seu de la Fundació Caixa Laie-
tana en un acte presidit pel director general de Caixa Laietana, el director adjunt
i el cap de Recursos.

La novetat més remarcable és que el CEPEF ja té rang universitari en virtut de
l’acord subscrit el 2004 entre Caixa Laietana i la UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona). A finals de setembre s’iniciaren a Barcelona i Mataró les classes d’un
nou curs (el sisè en l’actual format i el quinzè des de la seva implantació). Els qui
aprovin l’examen final d’aquest curs 2004-05 obtindran la certificació oficial de la
UAB. A Madrid també es du a terme aquest curs d’especialització, en format més
reduït, per als delegats de la xarxa d’oficines a la capital de l’Estat.

El 19 de maig, en un acte presidit pel director adjunt i el cap de Recursos, se ce-
lebrà la  cloenda del 6è curs de Millora de Qualitat de Servei. Aquest curs de 75
hores lectives aprofundeix en el coneixement dels productes i la cultura financera
de Caixa Laietana. El 20 de setembre a Catalunya i el 18 d’octubre a Madrid s’ini-
ciaren les classes del 7è curs que s’allargaran fins ben entrada la primavera de
2005. Cal posar en relleu que els continguts del curs són donats per professorat in-
tern, empleats especialistes en diverses matèries.

Ultra això s'han organitzat altres cursos d’interès (curs tècnic-comercial d’hipote-
ques, curs d’anàlisi i diagnòstic del risc, curs d’operatòria...) Així mateix, s'han
realitzat els cursos de capacitació per a promocions internes i els cursos vestibu-
lars per a interins d’estiu amb una metodologia totalment participativa i pràctica.
A més s’han dut a terme cursos genèrics, com el de prevenció i blanqueig de ca-
pitals,  amb la col·laboració de l’ESCA (l’Escola Superior de Caixes d’Estalvis), amb
l’objectiu de conscienciar la plantilla sobre la importància i la obligatorietat de
l’acompliment de la normativa vigent.

Finalment, els responsables de departaments i les principals àrees de gestió han
participat en diversos seminaris i convencions per aprofundir en la formació o in-
tercanviar experiències (Microstrategy, XLM Entorn Financer, EMV Mitjans de Paga-
ment, Isa Server, Reformes Financeres i NIC’s, Marketing Digital, Formació IBM
Informix, etc.).

Al final de l’exercici, 1.030 professionals constituïen en conjunt les plantilles de
Caixa Laietana (980 empleats), les societats del Grup (26 empleats) i la Fundació
Caixa Laietana (24 empleats).
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Societats del Grup

El Grup Caixa Laietana adquireix cada cop més importància. L’evolució de les so-
cietats filials, totalment participades o amb participació majoritària de Caixa Laie-
tana, ha estat molt positiva.

El patrimoni gestionat per Ges Laietana, SA s’ha incrementat en un 35,63% respecte
l’any anterior. Destaca el fort impuls dels Fons amb garantia externa de rendibili-
tat. Després de l’èxit d’aquests Fons el 2003 –Fonmix Laietana i Fonmix Laietana
Dos, FI– es féu el llançament, durant la primavera, del Fonmix Laietana Tres, FI,  i
en acabar l’any es renovà la garantia que s’oferia als partícips de Fonmix Laietana
per un nou període de 18 mesos. Ara com ara, són 7 els Fons de Ges Laietana
comercialitzats per la xarxa d’oficines, amb un patrimoni conjunt que s’eleva a
153.779 milers d’euros i 5.377 comptes de partícips. El patrimoni gestionat es des-
glossa en Fonlaietana (31.788), Laidiner (19.196), Fonlaietana-30 (8.426), Laietana
Borsa (4.009), Fonmix Laietana (44.158), Fonmix Laietana Dos (17.748) i Fonmix
Laietana Tres (28.454).

El compte de resultats de Ges Laietana reflecteix un benefici net de 221 milers
d’euros que gairebé duplica el de l’any anterior. El 16 de març, el director gerent
de Ges Laietana va recollir a Madrid el premi Expansión – Standard & Poor’s 2003
en virtut del primer lloc de Laietana Borsa a la classificació general dels fons de
renda variable zona euro a un any. No és gens fàcil fer-se un lloc d’honor en el
palmarès d’aquests prestigiosos premis que són una referència sòlida sobre la marxa
de la gestió col·lectiva de fons d’inversió i recompensen el treball dels millors ges-
tors.

El patrimoni dels fons de pensions que gestiona Ges Laietana de Pensions s’ha si-
tuat en 120.155 milers d’euros, amb un augment del 7,29%. L’increment patrimo-
nial més significatiu es registra en el Pla de Pensions Mixt, amb un avenç del
19,84%, tot i que en termes absoluts l’augment més considerable correspon al Pla
de Pensions Individual. El nombre de partícips i beneficiaris dels Plans de Pensions
s’eleva a 24.527, amb un augment de 2.323 respecte 2003. Quant a les rendibili-
tats, destaca el Pla de Pensions Mixt amb una revaloració del 7,63%. El compte de
resultats de Ges Laietana de Pensions reflecteix uns beneficis de 301 milers d’eu-
ros, el 25% més que l’any anterior.

Laietana Vida ha tancat amb èxit el tercer exercici d’activitat. La funció bàsica
d’aquesta jove companyia del Grup és oferir productes d’assegurança de vida, tant
d’estalvi com de risc. Pla d’Estalvi, Pla d’Estalvi Periòdic, Pla d’Estalvi Futur, l’as-
segurança Temporal Anual Renovable, la Renda Vitalícia Immediata, el Pla de Pre-
visió Assegurat... El volum d’ingressos per primes ha superat les previsions estima-
des al començament de l’exercici. Destaca la contenció de les despeses de gestió
i administració, gràcies a la informatització i l’automatització de tots els processos.
El benefici net de l’exercici és de 1.192,86 milers d’euros que s’aplica íntegrament
a la dotació de Reserves Legals, d’acord amb la legislació vigent per a entitats de
creació recent.

De l’activitat de CEA, Corredoria d’Assegurances, convé destacar que ha posat en
marxa noves aplicacions multitarifes (automòbil) i ha seguit ampliant les modalitats
de pòlisses que ofereix i les companyies asseguradores amb les que treballa. El
volum d’ingressos d’explotació s’eleva a 2.333,91 milers d’euros, el 29,8% d’aug-
ment respecte l’any anterior, havent assolit 27.530 nous contractes de pòlisses d’as-
segurances.
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Milers d'euros

La productivitat de Tramitació i Serveis, SA, especialitzada en la gestió administra-
tiva de l’operatòria de préstecs també ha anat a més, en consonància amb l’impor-
tant creixement del crèdit concedit al sector privat. El nombre d’expedients gesti-
onats ha augmentat d’un 21% amb el consegüent creixement de la facturació. Els
ingressos d’explotació s’eleven a 1.288,28 milers d'euros, el 22% d’increment. Els
beneficis abans d’impostos han augmentat més d’un 16% fins a arribar als 1.130,59
milers d'euros. L’augment de beneficis de la societat permet repartir 720 milers
d’euros en concepte de dividends i dotar convenientment les reserves de la socie-
tat.

Finalment, cal ressaltar l’activitat de la societat Inversora Burriac (creada l’any
2003) que participa activament en diferents obres i promocions d’habitatges, i
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic de l’Edificació (creada l'any 2000) que presta
serveis a promotors i constructors.

Distribució del resultat de l’exercici 2004

La favorable evolució dels resultats de Caixa Laietana permet destinar una part
important dels beneficis al Fons de l’Obra Benèfico-Social, i mantenir, a la vega-
da, els volums de capitalització necessaris per mantenir el nivell d’activitat de l’en-
titat.

El Consell d’Administració proposa a l’Assemblea General que el benefici net de
l’exercici 2004 es distribueixi de la manera següent:

Fons Obra Social 4.120
Reserves 14.070

18.190
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Informe d’activitats Obra social

Els imports aplicats a l’Obra Social durant l’exercici 2004, incloent les amortitza-
cions d’immobilitzat, s’eleven a 3.918.564,2 euros sobre un total pressupostat de
4.000.000 euros. El 80% de la inversió anual s’ha canalitzat a activitats de cultu-
ra i lleure, i la resta dels recursos s’ha destinat a iniciatives d’assistència social, edu-
cació i salut (14%) i a l’àrea de rehabilitació del patrimoni (6%).

El Consell d’Administració confià la gestió del pressupost anual a la comissió de-
legada d’Obres Socials i a la Fundació Caixa Laietana. El pressupost fou aprovat per
l’Assemblea General de Caixa Laietana i, posteriorment, per la Direcció General de
Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya.

Fidel al seu compromís, Caixa Laietana ha impulsat durant l’any nombroses inici-
atives d’indubtable interès sociocultural. Alhora que ha continuat desenvolupant la
tradicional política d’ajuts i els convenis de col·laboració amb entitats, ha seguit
treballant per tal de mantenir, innovar i reforçar la identitat i la importància de
l’Obra Social pròpia. Aquest informe resumeix en dos grans blocs l’activitat més re-
llevant, per acció directa o per mediació, desglossada per àmbits.

L’activitat als equipaments propis

Obra Social de gestió directa

Les diverses activitats culturals de rigorosa actualitat que es desenvolupen a les
instal·lacions pròpies (Ateneu Caixa Laietana, Biblioteques, Centre Multimèdia,
Espai Caixa Laietana, Casals Laietana, Àmbits d’Exposicions, Sala d’Actes i Seu de
la Fundació Caixa Laietana) segueixen aprofundint en la línia marcada aquests
darrers anys. S’ha reorientat la gestió, el disseny i l’oferta dels serveis més tradici-
onals, i se n’han creat de nous amb la ferma convicció de poder contribuir millor
als reptes que plantegen els canvis socials.

Ateneu Caixa Laietana - Centre Multimèdia

Amb motiu del cinquè aniversari de l’obertura del Centre Multimèdia de l’Ateneu
Caixa Laietana, un dels equipaments estrella de l’Obra Social, s’han substituït els
antics monitors de CRT pels nous de TFT i s’han renovat així mateix els equips in-
formàtics. Altres canvis perceptibles en les 56 estacions de treball són la major
velocitat, la possibilitat d’enregistrament de CD-R i CD-RW, l’ampliació de l’espai
de disc temporal per sessió i la utilització de dispositius USB (càmeres fotogràfiques
digitals, sticks de memòria, reproductors MP3, discs durs portàtils...)

El rendiment és òptim i el nivell d’ocupació molt alt, amb una rotació contínua
d’usuaris de totes les edats, principalment joves. La mitjana de sessions diàries de
treball s’eleva a 297 (264 el 2003) amb la qual cosa l’ocupació real és del 79,18%
(73,9% el 2003). S’han realitzat 67.169 sessions al llarg de l’any i la xifra d’usua-
ris del 2004 és de 14.067, 1.437 dels quals hi han accedit per primer cop.

L’accés s’administra automàticament amb la targeta de Caixa Laietana. Els usuaris
disposen del seu propi correu electrònic i poden aprofitar totes les prestacions que
proporciona el sistema. Navegació per Internet, aplicacions ofimàtiques i
multimèdia (Windows XP, Office 2003, Adobe Creative Suite...), impressions d’al-

OBRA SOCIAL
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ta qualitat, digitalització de documents, mediateca amb una col·lecció de CD-ROM
de títols enciclopèdics i temàtics, a més dels links amb 4.000 webs prèviament se-
leccionades i catalogades. Al marge de l’activitat diària s’han realitzat sessions es-
pecials per a escoles.

Biblioteques Caixa Laietana

Les millores introduïdes, les òptimes condicions d’accessibilitat i el ritme creixent
d’activitats i la seva difusió, han popularitzat, molt més encara, els serveis educa-
tius de les Biblioteques de Caixa Laietana que mantenen un nivell molt estimable
de qualitat. L’estadística anual registra 164.016 usuaris a Mataró, amb un increment
de 40.519, el 33%. Val a destacar el nombre d’usuaris de la sala infantil que s’eleva
als 23.306 lectors, el 26% més. El servei de préstec ha augmentat el 45% (adults)
i el 39% (infantil) amb una xifra total de 25.572.

Les petites sales col·lectives per a treball de grups, annexes a la sala principal de
lectura, han estat utilitzades per 4.404 persones. Els estudiosos i els investigadors
també s’han servit de la sala destinada al fons de reserva i la col·lecció Mataró i
Maresme. A les visites guiades per a centres docents s’hi han comptat 2.312 esco-
lars acompanyats del professorat. D’altra banda, el control d’accessos a la Biblio-
teca Caixa Laietana a Argentona assenyala 31.178 lectors, 20.981 d’adults i 10.197
d’infantils, essent remarcable l’increment d’ús del servei de préstec (7.710).

A l’avançada del quart centenari de la primera edició del Quixot de Cervantes, el
bicentenari del naixement de Hans Christian Andersen i el centenari de la mort de
Jules Verne, s’ha fet un gran esforç per renovar la funció de les sales infantils, amb
el propòsit de potenciar la lectura. Setmana rera setmana, amb la força de la ima-
ginació, a galop de somnis, viatges i aventures, la gran afluència de petits lectors
sustenta aquest desig. Destaca especialment la iniciativa Els dijous a la biblio, per
fomentar l’hàbit de llegir d’una manera més original, divertida i participada, per tal
d’inculcar i transmetre valors (respecte a les persones grans, conservació de la na-
tura, protecció del medi ambient, estima als animals, civisme...)

Amb el guiatge i la coordinació de l’equip de bibliotecàries, Els dijous a la biblio
han tingut un gran èxit perquè han estimulat de debò el contacte dels més petits
amb els llibres, els contes i les faules. L’activitat ha servit, tanmateix, per a trans-
metre nocions elementals d’anglès, música, folklore o geografia, i aprofundir en el
coneixement d’altres països i cultures, a partir sempre de personatges extrets dels
llibres i del món del còmic, com a element principal de referència (The Farm and
the Zoo, Hello children, Fem postals de Nadal, El món d’en Winnie the Pooh, On
és Wally?, Comencem l’escola amb en Teo, Explorem els castells medievals, El món
de Dalí, Descobrim els dinosaures, Respectem la gent gran, Explorem la selva, El
món de Shrek, Qui ha vist l’home dels nassos?...)

Espai Caixa Laietana - Casals Laietana

Inaugurat el mes d’octubre de 2003, l’Espai Caixa Laietana, centre cultural per a la
gent gran, registra a final de 2004 un total de 543 usuaris que participen de les
activitats lliures i de la diversitat de cursos dirigits (aiguagim, natació, gimnàs, ioga,
taichi, informàtica, cuina, anglès, català, puntes de coixí, patchword, dibuix i pin-
tura). Totes les instal·lacions funcionen a ple rendiment, amb el propòsit de fer-les
assequibles a un públic més ampli, però fixant els límits precisos perquè la
massificació no perjudiqui el nivell de qualitat que s’exigeix del servei.
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L’activitat física és un antídot per a l’envelliment i la fórmula de l’Espai Caixa La-
ietana, cultura associada a l’esport, personifica la vigència de l’antic axioma «mens
sana in corpore sano» i ofereix un nou concepte d’instal·lació per a la gent gran
que ja ha obtingut un reconeixement pregon. L’activitat bàsica s’estructura a l’en-
torn de la piscina, el gimnàs, l’auditori, les aules temàtiques de formació, les sa-
les de lectura i esbarjo, i el jardí (petanca, tauler gegant d’escacs i les activitats
formatives de conreu de plantes i flors).

Amb un enfocament més tradicional, la resta de Casals Laietana a Mataró, al barri
del Palau i al centre urbà, han enregistrat unes quotes d’ocupació superiors a les
de l’any anterior. El Casal del carrer d’en Pujol ha continuat destinant dues plantes
a les activitats de les Aules Sènior (informàtica, puntes de coixí, costura, manualitats
i arts plàstiques).

Exposicions

Els dos àmbits d’exposicions de Mataró –l’Ateneu Caixa Laietana del carrer de
Bonaire i la sala polivalent de la plaça de Santa Anna– han acollit catorze exposi-
cions, pràcticament totes de producció pròpia, que han atret, en conjunt, més de
50.000 visitants. L’afluència més alta es correspon amb exposicions presentades
durant el cicle nadalenc. A cavall de 2003 i 2004 van excel·lir les mostres El mà-
gic encant del pessebre, amb més de 18.000 visitants i clausurada el 2 de febrer,
i Avions, dedicada al centenari del naixement de l’aviació moderna.

El desembre de 2004 es presentà l’exposició Àfrica Negra, que ha desvetllat l’in-
terès i la curiositat de més de 4.000 persones. Un total de 275 peces de la valuo-
sa col·lecció privada de Guillermo Martínez Castro van viatjar des de Madrid i s’ex-
hibien per primer cop a l’Ateneu Caixa Laietana. Des de dues òptiques, la socio-
logia de l’art i l’antropologia cultural o social, l’exposició ha estat un dels plats forts
de la temporada. Una escultura de bronze de 2,20 metres de la primitiva tribu
Bamun (Camerun) presidia el gran espectacle visual de figures i escultures antro-
pomòrfiques, màscares i ceptres cerimonials, maternitats, fetitxes, armadures i un
munt d’objectes rituals elaborats per tribus i ètnies de 15 països diferents.

En el camp de les arts plàstiques, es van presentar les exposicions dels artistes ca-
talans Jordi Freixas Cortés (in memòriam), Jordi Prat Pons i Eduard Novellas. Pel seu
relleu internacional, cal remarcar les exposicions que van evidenciar el bon ofici
i la tècnica depurada de l’armeni Mikaelian i la singularitat expressiva del colom-
bià Duvan. Aquesta última, amb la salutació expressa del president de la Repúbli-
ca de Colòmbia, Alvaro Uribe Vélez, cridà vivament l’atenció per l’espectacularitat
dels mòbils gegantins ideats per l’artista que es gronxaven harmònicament des de
la cúpula de l’Ateneu.

En l’àmbit local, la tradicional col·lectiva Sant Lluc tingué una significació especial
per l’homenatge a set artistes (Manuel Cuyàs, Emília de Torres, Antoni de P. Boix,
Manuel Cusachs, Santi Estrany, Josep Noè i Jordi Puiggalí) i el reconeixement a
Caixa Laietana pel seu suport lleial a una mostra que se celebra des de 1946.
Antoni Luis, president de l’Associació Sant Lluc per l’Art, va lliurar al president de
Caixa Laietana i a tots els artistes homenatjats un petit obsequi de plata. Entre els
119 participants, el jurat de la col·lectiva va distingir especialment les obres
d’Ismael Cabezudo, Lídia Tur, Jesús Elvira, Eduard Novellas i Marc Llacuna, amb el
propòsit de potenciar la participació dels joves valors i esperonar-ne l’originalitat,
la innovació i la recerca.
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La fotografia, com a art, protagonitzà quatre exposicions: el 28è Saló de Fotogra-
fia, Trofeu Àmfora del Maresme, organitzat per Foto-Cine Mataró de la UEC; el Ral·li
fotogràfic nocturn, que estimulà la participació juvenil; la proposta En procés, dels
germans Marcos i Javier Miguélez, una visió peculiar dels preparatius de la festa
major mataronina; i, finalment, la mostra Mirant a Miquel Martí i Pol, del col·lectiu
Fototeràpia, amb motiu del primer aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter.

Des del vessant històric, documental i gràfic, amb una acurada posada en escena,
també destaca la mostra dedicada a un dels clubs de referència del futbol mataroní,
el Juventus AC, els primers passos del qual es remunten a la segona meitat dels anys
trenta del segle passat, en temps de la Segona República, a redós del Foment i del
pati dels Lluïsos. L’exposició sobre la trajectòria i la projecció d’aquesta entitat,
refundada el 1954 i que segueix forjant els valors educatius inherents a l’esport de
base, va ser produïda per la Fundació Caixa Laietana. L’art també hi va ser present,
amb obres de Pere Munné, Perecoll, Josep Novellas, Eduard Novellas, Nefer, Mar-
ta Durán, Parés de Mataró, Iago Vilamanyà, Santi Estrany, Pal, Carlos Soriano, Marisa
Blasco, Raül Capitani i Manuel Contreras, entre d’altres.

També es va donar un impuls renovat a la sala de Caixa Laietana a Cabrera de Mar,
adientment reformada, amb l’exposició commemorativa dels 30 anys del jaciment
arqueològic de Can Modolell (1974-2004), una mostra organitzada per la Funda-
ció Burriac i la Fundació Caixa Laietana, que va donar a conèixer l’evolució del ja-
ciment i l’exposició de les troballes més importants d’aquest indret de forta tradi-
ció ibèrica, assimilat com a lloc de culte pels romans i després cristianitzat. A les
acaballes de l’any, amb la col·laboració de l’Associació de Pessebristes de Mataró,
la sala de Caixa Laietana a Cabrera de Mar presentà l’exposició L’art del pessebre,
amb figures i diorames d’acreditats artesans.

46è Premi Iluro

L’historiador vilassarenc Benet Oliva Ricós (Barcelona, 1958) guanyà el Premi Iluro
2004 de monografia històrica, instituït per Caixa Laietana i dotat amb 8.200 euros,
amb l’obra Una microhistòria sobre les comunitats locals, el règim senyorial i la
Contrareforma a la Catalunya del 1600. A proposta del jurat, també es va conce-
dir un accèssit, dotat amb 3.000 euros, al treball La gestió del quotidià a la
Catalunya moderna. Universitat i parròquia a Mataró 1580-1719, presentat per l’his-
toriador mataroní Joan Giménez Blasco.

Enmig d’una gran expectació, el veredicte del Jurat es va fer públic a l’acte acadè-
mic conclusiu de la 46a convocatòria del certamen, el dia 4 de novembre. L’obra
distingida amb el Premi Iluro va merèixer el reconeixement unànime del jurat pel
seu enfocament de microhistòria per aprofundir en la realitat dels segles XVI i XVII
a Catalunya. El Dr. Jordi Nadal, president del Jurat, tampoc no va escatimar elogis
a l’obra distingida amb l’accèssit. És un estudi que investiga l’evolució i les inte-
raccions de les dues institucions que cohesionen i pauten les conductes en el
Mataró de l’Edat Moderna, la Universitat de la vila –l’òrgan de govern local– i la
parròquia.

El Jurat del Premi Iluro 2004 va ser constituït per Jordi Nadal Oller, Isabel Rodà de
Llanza, Josep Maria Salrach Marés, Pilar Gonzàlez Agàpito, Manuel Salicrú Puig i
Ricard Navarro Gutiérrez. Abans del lliurament del premi als triomfadors de la nit,
el catedràtic d’Història de l’art medieval, Xavier Barral Altet, membre de l’Institut
d’Estudis Catalans, pronuncià la conferència «Puig i Cadafalch: el camí erudit d’una
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construcció historiogràfica», una interessant aportació sobre la dimensió excepci-
onal de Josep Puig i Cadafalch com a historiador de l’art i forjador dels trets dife-
rencials de l’art romànic català per situar Catalunya en el món.

Com a novetat editorial, el president de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau,
anuncià, al final de l’acte, la publicació de La Baronia Desbosch del Maresme. Una
jurisdicció final en l’edat moderna, de Ma Assumpció Zapata, obra guardonada amb
el Premi Iluro l’any 2003.

Sala d’Actes Caixa Laietana

La Sala d’Actes a Mataró, al carrer de Santa Teresa, va viure intensament, gairebé
sense treva, les múltiples activitats d’entitats (conferències, jornades, seminaris,
debats, taules rodones i presentacions). Caixa Laietana va facilitar el suport econò-
mic i/o logístic necessari a més de seixanta iniciatives.

Excel·leixen per la seva diversitat temàtica les lliçons magistrals del curs d’exten-
sió universitària de les Aules Sènior, amb un auditori ple de gom a gom. No només
seria notícia el Fòrum Barcelona 2004, el tema recurrent de les conferències i les
tertúlies de l’any, sinó que també es va parlar d’art i de pintura: Salvador Dalí: les
expectatives d’un geni, a càrrec de Montserrat Lamua, professora d’Història de l’art
de la UB; L’art en el camí de Santiago, a càrrec de Carolina Camañes, doctora en
Belles arts de la UB, i tanmateix de música: Verdi: 50 anys d’una esplendorosa vida
operística, a càrrec de Roger Alier, professor d’història de la música i crític d’òpe-
ra; El centenari de Dvorâk, Heinrich Biber, 300 anys de la seva mort i 200 anys del
naixement de Johann Strauss pare: l’inici d’una nissaga, a càrrec de Joan Vives, de
Catalunya Música.

El programa també incidia en La intel·ligència emocional, a càrrec de Ramon Bus-
callà, psicòleg, i Envelliment i sistema nerviós, a càrrec d’Antoni Ribas, neuròleg.
De viatges i descobriments, Una expedició al país dels goril·les: Rwanda, a càrrec
del Dr. Joaquim Montoriol, catedràtic de geologia de la UB; Viatjant amb la màqui-
na del temps, a càrrec d’Alfred Bosch, professor d’història de la UPF; L’Antàrtida,
a càrrec de Josefina Castellví, doctora en ciències biològiques i professora del
Consell Superior d’Investigacions Científiques; El comte Dràcula: mite o realitat i
Els castells del Loire, a càrrec del Dr. Josep M. Guañabens, metge i historiador.

També es va parlar de cinema, literatura i educació de valors: Cinema i Societat,
a càrrec d’Albert Beorlegui, advocat i periodista cinematogràfic; La vida i l’obra de
Joaquim Ruyra, a càrrec de M. Lluïsa Julià, doctora en filologia catalana; El nostre
món, desitja realment la pau?, a càrrec de Mn. Jordi Cussó, doctor en ciències
econòmiques, i Ben educats: criteri per a una educació cívica?, a càrrec de Salva-
dor Cardús, sociòleg.

Tampoc no hi van faltar les conferències històriques i els temes d’actualitat: L’ex-
posició internacional de l’any 1929 a Barcelona, a càrrec del Dr. Andreu Folch; La
cultura catalana, avui, a càrrec de Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural; Les
últimes tendències sobre l’estudi del canvi climàtic, a càrrec de Francesc Mauri,
meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio, i els advertiments i consells per millorar la
qualitat de vida: Què podem fer i què no hem de fer la gent gran, a càrrec de Ber-
nat Buscà, llicenciat en ciències de l’activitat física i professor de la Universitat
Ramon Llull, i Ritmes de la natura, a càrrec de Trinitat Cambras, doctora en Farmà-
cia i professora de la UB.
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El 13 de maig, Caixa Laietana patrocinà la setena edició de la Jornada del Tèxtil-
Confecció al Maresme organitzada per Asegema. Les taules rodones i debats van
analitzar la nova situació del sector davant la liberalització a partir de 2005. Hi van
participar Amadeo Cazador, president del Consell Intertèxtil espanyol; Concepció
Ferrer, diputada al Parlament Europeu i presidenta del Fòrum Parlamentari Europeu
del Tèxtil, la Confecció i el Cuir; i Francesc Castellana, secretari executiu de l’As-
sociació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), juntament amb els directors de
diverses publicacions especialitzades (Textil-Exprés, Invista Fibers & Interiors Ibérica,
Pinker Moda...)

Dins la 3a Setmana de les Noves Tecnologies organitzada per TecnoCampus Mataró,
amb el suport de Caixa Laietana, la professora italiana Irene Tinagli presentà les
conclusions de l’informe Europe in the Creative Age. Els Amics de la Ciutat de
Mataró, per la seva part, van presentar un ampli programa de conferències, amb la
participació, entre d’altres, del secretari general d’UGT de Catalunya, Josep Maria
Àlvarez, i del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
Salvador Milà, que presentà les directrius i el programa d’actuacions de la Conse-
lleria, en un acte organitzat conjuntament pels Amics de la Ciutat de Mataró i la
Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme. Conjuntament amb
l’IMPEM (Institut Municipal de Promoció Econòmica) es van donar a conèixer les
conclusions de l’Eurocongrés 2000 en una conferència sobre L’encaix de Catalunya
a la UE, a càrrec d’Uriel Bertran, economista i diputat al Parlament de Catalunya.

Així mateix, cal destacar les jornades professionals del gabinet d’especialitats mè-
diques associades (GEMA), la XII jornada del CDIAP de la Fundació El Maresme,
que tractà sobre les adopcions, i la conferència-taula rodona sobre el Pacte Naci-
onal per l’Educació, organitzada pel col·lectiu de centres privats concertats i llars
d’infants de Mataró. També s’hi van dur a terme jornades culturals (Escola Pia Santa
Anna) i esportives (50è aniversari del Juventus AC amb la participació dels àrbitres
Xavier Moreno Delgado, Artero i Guisasola, el futbolista del FC Barcelona, Gerard,
i l’exporter de l’Espanyol Toni Giménez).

Què és el Fòrum 2004?, a càrrec d’Oleguer Sarsanedas, i L’escultura, art del pas-
sat o del futur? taula rodona amb els artistes Manuel Cusachs, Llucià Gonzàlez,
Perecoll i Yago Vilamanyà, van completar el cicle dels Amics de la Ciutat de Mataró.
Amb una gran expectació, el periodista Antoni Bassas participà en l’acte central del
programa número 500 de Creure Avui, de Televisió de Mataró, amb la conferència
sobre Església i mitjans de comunicació. Esquerra Republicana de Catalunya tam-
bé organitzà un acte sobre Església i identitat nacional, en el qual va intervenir Joan
Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona. Per la seva part, el col·lectiu «Cristianisme al
segle XXI» va organitzar un seguit de conferències amb destacats ponents.

D’altres entitats (colla castellera Capgrossos de Mataró, Casal de Gent Gran Jaume
Terradas, l’Associació Familiars Alzheimer, el Gremi d’Hostaleria i Turisme de
Mataró i el Maresme, el Consorci per a la Normalització Lingüística, i el servei
d’ocupació de l’IMPEM) també van servir-se de la comoditat i la situació estratègica
de la Sala d’Actes per a les seves activitats. També s’hi va celebrar l’Assemblea
General de Caixa Laietana, l’acte acadèmic del Premi Iluro i diverses reunions for-
matives i de treball intern (agència tributària, l’escola visita la Caixa, curs de for-
mació de riscos...)



37

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Seu Fundació Caixa Laietana

La seu de la Fundació Caixa Laietana, l’edifici més emblemàtic del modernisme
mataroní i una de les primeres grans obres de Puig i Cadafalch, ha acollit, un any
més, les activitats de les Aules Sènior. Per aprofundir en el coneixement del moder-
nisme, l’edifici ha estat objecte de visites culturals guiades: IES Alexandre Satorras,
Cor de Maria, Sol Ixent, Escolàpies de Sabadell, Aula d’Extensió Universitària-Les
Corts-Est, Estudiants de Secundària d’Otawa (Canadà), Créteil (França), l’Alguer
(Sardenya, Itàlia), el Liceum Ogolnokstalcace de Zory (Polònia), i grups d’estudiants
i professors d’altres ciutats europees, fruit de programes d’intercanvi.

La sala Alcoy de la Fundació Caixa Laietana, habitual tribuna de l’associació
«Amics de Josep Garcia Oliver», entitat fundadora de Caixa Laietana, va ser el marc
de dues interessants conferències, Balanç i Reptes de l’Economia Catalana actual,
a càrrec de Jacint Ros Hombravella, catedràtic de política econòmica de la UB; i
De la Catalunya Ciutat a un Món Ciutat, a càrrec de l’economista Josep M. Mun-
taner i Pasqual, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

En aquest mateix lloc s’hi va celebrar el 10è cicle de conferències Llegir la litera-
tura, d’Òmnium Cultural, que va girar a l’entorn de l’obra de Petrarca, Guimerà,
Alcover, Costa i Llobera, Martí i Pol i Carme Riera. Els ponents de les diferents
sessions van ser: el poeta Miquel Desclot, el filòleg Isidor Cònsul i els professors
Llorenç Soldevila, Pere Farrés i Enric Gallén. La seu de la Fundació també va aco-
llir l’acte de lliurament de diplomes dels cursos interns de formació (CEPEF i Qua-
litat de Servei) i l’assemblea general ordinària de l’associació d’empleats jubilats de
Caixa Laietana.

Altres activitats

El 15 de maig, la vocació multicultural i polivalent de l’Ateneu Caixa Laietana va
quedar palesa en el 5è concurs de robots Ciutat de Mataró, organitzat per l’EUPM
(Escola Universitària Politècnica de Mataró) amb el suport de Caixa Laietana i d’al-
tres entitats, en tres categories diferents: lluitadors de sumo, rastrejadors i velocistes.
Més de mil espectadors van presenciar les fases eliminatòries i les grans finals. Hi
van competir una trentena de robots procedents del Firenze Robot Club (Itàlia),
Universidad de Alcalá (Madrid), Universidad P. Comillas (Madrid), IES Camino de
la Miranda (Palència / Lleó), Universidad de Valladolid, Universitat Politècnica de
Catalunya, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa, Facultat d’In-
formàtica de Barcelona, Escola Universitària Politècnica de Manresa, Universitat
Oberta de Catalunya i Escola Universitària Politècnica de Mataró. La primera planta
de l’Ateneu Caixa Laietana també va ser l’estudi de l’emissió en directe, cara al
públic, del programa matinal de RAC-1, L’Hora del Pati, conduït per Albert Om.

El 16 de novembre, al CCIB (Centre de Convencions Internacional de Barcelona) del
recinte Fòrum i davant de 8.000 persones, Caixa Laietana presentà l’espectacle
musical Big Band, Explossion, Beth, amb les actuacions de Lucky Guri Big Band,
Santi Arisa Explossion Band, i la cantant Beth. L’espectacle tenia rivets d’autèntica
estrena, no solament pel contingut i la diversitat dels intèrprets, sinó perquè per
primer cop s’utilitzava el CCIB, un dels centres de convencions més grans del sud
d’Europa, per a un concert de música. Cal destacar també l’organització, els dies
17 i 18 de desembre, dels Concerts de Nadal, al Teatre Monumental de Mataró,
amb un programa de valsos, marxes i polques interpretat per l’Orquestra Simfòni-
ca Europea Mediterrània que dirigeix Cristian Florea.
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Acció cultural i fons social

Obra Social en col·laboració

Després d’examinar totes les peticions, cada cop més nombroses, fruit de l’expansió
territorial, l’Obra Social de Caixa Laietana continua fent costat a moltes entitats,
associacions i institucions. Els ajuts s’adjudiquen en funció dels criteris establerts
i les possibilitats pressupostàries, fixant-se en cada cas les fórmules més conveni-
ents de mecenatge, patrocini o col·laboració. Aquest suport s’ha materialitzat en les
arts escèniques, les arts plàstiques, l’assistència social i sanitària, la gent gran, la
cooperació i la solidaritat, l’economia i l’empresa, la cultura popular, la música,
l’educació... Tot i que en la relació següent només es consignen els ajuts genèrics
de l’Obra Social, cal precisar que les col·laboracions a entitats esportives i cultu-
rals han tingut un abast molt més ampli i han repercutit en d’altres partides pres-
supostàries (al voltant d’un miler d’accions durant 2004).

Arts plàstiques

Les principals col·laboracions en aquest camp s’han destinat al Concurs memorial
Joan Cos, premi de dibuix Salvador Dalí, que organitza el Casino Menestral Figue-
renc; al grup Casa de la Punxa de Tiana que promou el tradicional Concurs de Pin-
tura Ràpida, i a la temporada estable d’exposicions de l’entitat Sant Lluc per a l’Art.

Assistència social i salut

Una de les aportacions més importants l’ha rebut la Fundació Hospital Sant Jaume
i Santa Magdalena per a l’hotel d’entitats sociosanitàries del carrer de Sant Pelegrí,
de Mataró. Les instal·lacions, inaugurades el 25 de juliol de 2004, acullen moltes
entitats locals i comarcals que donen orientació i suport assistencial als seus asso-
ciats i familiars. La Fundació GIMM, l’Associació de Familiars Alzheimer, Alba Ma-
resme, Pas a Pas (afectats agorafòbia), Afimat (afectats fibromiàlgia i fatiga crònica),
Parkinson de Catalunya, Lluita contra l’Epilèpsia, Diabètics de Catalunya, Lliga de
la Llet Materna, Celíacs de Catalunya, Maresme Útil, etc.

En l’àmbit de la sanitat, s’ha col·laborat novament en la millora dels equipaments
de l’Hospital de Sant Pere (Vilassar de Dalt). També és de destacar la implicació en
la 4a Marató Badalona contra el càncer i l’aportació a l’associació de mediadors
interculturals del Maresme «Vine amb mi», per al curs de coneixements bàsics de
medicina, biologia, psicopatologia de la immigració i antropologia, que s’ha des-
envolupat a l’Hospital de Mataró i que ha servit per millorar la comunicació amb
els pacients procedents d’altres països i cultures.

També s’ha subvencionat la Residència Torre Llauder de CIM (Càritas Interparroquial
Mataró) i s’ha ajudat la Fundació Sant Joaquim. Un dels ajuts més importants ha
servit per a les obres d’ampliació de la residència de discapacitats Les Hortènsies,
d’Alella. S’ha seguit donant suport als programes ocupacionals de diverses institu-
cions de caire social (Fundació El Maresme, Fundació Acció Baix Montseny de Sant
Celoni, Fundació Privada El Molí d’En Puigvert de Palafolls, Fundació Privada
Marpí, de Pineda, Fundació GIMM, de Mataró i Maresme, Centre de Formació i
Prevenció, de Mataró, i Fundació Gaspar de Portolà, de Barcelona).

Finalment, s’ha col·laborat amb la labor assistencial de les Conferències de Sant
Vicenç de Paül, s’ha proporcionat equipament esportiu a l’Associació de Familiars
de Malalts Mentals del Maresme i s’ha donat suport als actes organitzats per la de-
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legació del Maresme de l’AFAB (Associació Familiars Alzheimer Barcelona) amb
motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer. També s’han millorat els equips informàtics
de l’associació «Terra i Cel» (Canet de Mar) que s’ocupa del lleure de persones amb dis-
minució.

Cooperació i solidaritat

Contra la pobresa i l’exclusió social, s’ha col·laborat amb el programa de
microcrèdits dels Bancs Comunals «Nuevo Amanecer» i «Nueva Generación», de
Perú, per impulsar l’acció humanitària del bisbe Joan Gudayol a la prelatura
d’Ayaviri. En el camp de la cooperació, també s’ha fet costat a l’organització del
segon concert de música clàssica a Can Sala de Dalt (Arenys de Munt), a benefici
de la missió catòlica que les monges teresianes regenten a Cubal (Angola). Els ajuts
també han arribat al municipi del Sauce, departament de León (Nicaragua), per a
la construcció d’una aula multigrau, atenent la petició de la Fundació Pau i Soli-
daritat (CC.OO) per a una de les zones que va patir els efectes devastadors de l’hu-
racà Mitch.

També s’han esmerçat recursos per a l’Hospital de Goundi, al sud del Txad, i per
als afectats del terratrèmol d’Al-Hoceima (el Marroc). També es va col·laborar amb
la popular Marxa ciclista contra la fam, una iniciativa benèfica de l’Ajuntament de
Pineda de Mar per donar suport a l’ONG «Acción contra el Hambre». L’activitat
solidària es va vincular a la venda dels dolços de xocolata derivats de la fosa de la
monumental mona de pasqua de 700 Kg., del pastisser Bosch de Pineda.

Quan Madrid va patir l’atemptat islamista de l’11 de març, Caixa Laietana va fer
una aportació extraordinària a les famílies de les víctimes posant de manifest la
solidaritat conjunta de les caixes confederades.

Cultura popular

En aquest camp s’ha donat suport a les activitats de caràcter cultural, gastronòmic
i mediambiental de l’associació Amics de Cabrils; el curs de balls tradicionals i les
nits de sarau de l’associació cultural Terra Nostra de Blanes; la 54a Festa del Càn-
tir i la Fira de Ceràmica i Terrissa d’Argentona; les desfilades i representacions dels
Armats de Mataró; les activitats del grup Festes de Primavera de Palafrugell; l’asso-
ciació cultural gallega Rosalia de Castro, de Cornellà de Llobregat, i als cursos i
tallers de la coordinadora del Bestiari del Baix Llobregat.

És de destacar també el suport a la IX Diada Castellera dels Capgrossos de Mataró,
amb la participació dels Minyons de Terrassa i els Castellers de Mallorca. Així
mateix s’ha col·laborat amb els Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac, amb els
actes de Les Santes de Mataró i del Foment de les Tradicions Catalanes de Vilassar
de Mar; la reparació de dos gegantons de la colla gegantera de l’escola Jungfrau de
Badalona; les activitats geganteres i de diables que promou el Casal de Llavaneres;
les festes de Carnestoltes a diverses localitats; la XXVI Setmana Cultural de l’asso-
ciació de veïns de la Plana Lladó (Mollet del Vallès), les activitats dels veïns del
barri Vista Alegre (Mataró)...

Les col·laboracions també han fet costat al Pessebre Vivent de La Torreta (La Roca
del Vallès); la 17a Demostració d’art floral nadalenc de l’Associació d’Amics de les
Plantes, Animals i Jardins del Maresme; la VI Trobada de Puntaires organitzada per
l’entitat «El Boixet» i la 5a Trobada d’amics al Castell de Burriac promoguda per la
colla «Turó dels dos Pins», de la Fundació Burriac de Cabrera de Mar.
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Dansa clàssica i contemporània

Cal posar de manifest l’ajut per a la celebració del Dia Internacional de la Dansa,
el conjunt d’activitats en diversos espais urbans organitzats pel Patronat Municipal
de Cultura de Mataró. Així mateix, el XV Festival de Danza Española, Flamenco y
Ballet Clásico, promogut per l’associació cultural «Capricho Español» de Badalona.
En el món de les sardanes, les col·laboracions han afavorit l’Agrupació Sardanista
i Cultural de Cabrera de Mar, la segona trobada del curset d’ensenyament de
Badalona Sardanista i els aplecs i ballades a la plaça de la Plana i al parc de Can
Soley. Així mateix, la 7a edició del Concurs de Sardanes per a joves compositors
que organitza la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, el 28è Aplec de
la sardana de Sant Andreu de Llavaneres amb les cobles «Ciutat d’Igualada», «Jo-
venívola de Sabadell» i «Principal del Llobregat» i, finalment, les tradicionals ba-
llades a la pista esportiva de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.

Economia, empresa i societat

Caixa Laietana i l’Escola Universitària del Maresme van donar suport a les jorna-
des organitzades pel Consell Comarcal del Maresme sobre Els reptes de Catalunya
2004-2007, celebrades el 7 i 8 d’octubre. El nou Estatut, l’economia i els reptes
empresarials, l’organització territorial a la vegueria de Barcelona, el finançament
públic en els diferents nivells de l’administració i la nova Llei electoral van ser els
temes de debat.

Al llarg de l’any, s’ha col·laborat novament amb el Tecnocampus Mataró i també
s’ha donat suport a les Jornades de Noves Tecnologies d’utilitat empresarial, orga-
nitzades per Gentic (grup d’empreses de noves tecnologies de la informació i la co-
municació del Maresme). Ultra això, Caixa Laietana ha patrocinat la setena edició
de la Jornada del Tèxtil-Confecció al Maresme organitzada per Asegema i també ha
contribuït a l’acció del Patronat Català Pro-Europa.

Educació

Pel seu contingut, és important la col·laboració amb el Centre de Recursos Peda-
gògics i la UAB que va celebrar les X Trobades Pedagògiques i d’Intercanvi, I Jor-
nades Científiques de Mataró, amb la conferència de Josep Enric Llebot, catedrà-
tic de física de la UAB sobre El canvi climàtic, l’activitat lúdica Per què vola un
globus? i la presentació dels treballs de recerca d’alumnes dels instituts de la ciu-
tat (Damià Campeny, Miquel Biada, Alexandre Satorras, Puig i Cadafalch, Thos i Co-
dina, i Pla d’en Boet) i cinc centres de secundària (Escola Pia Santa Anna, GEM,
Freta, Salesians i Maristes Valldemia).

També es va donar suport a l’organització de la fase final del Fem matemàtiques de
Catalunya, organitzada a les instal·lacions de l’Escola Universitària i Port de Mataró
per l’associació de professors de matemàtiques del Maresme i la FEEMCAT (Fede-
ració d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya). Hi van con-
cursar alumnes dels nivells de 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. Així mateix, s’ha
col·laborat amb la celebració dels 25 anys de l’Escola d’Estiu del Maresme.

Ultra això, s’ha desenvolupat un nou programa d’ajut i beques per als alumnes amb
mitjans econòmics limitats que cursen estudis d’hoteleria i turisme (Fundació Gas-
par Espuña CETT) i s’ha contribuït a la renovació d’equips de les aules informàti-
ques de diversos centres docents: La Immaculada de Vilassar de Dalt, Sagrat Cor de
Jesús de Mataró, Escola Betlem de Premià de Dalt, Escola Parroquial Ntra. Sra. de
Montserrat de Rubí, i Institució Escolar Sant Jordi de Premià de Dalt. Finalment, s’ha
adquirit material per al CEIP Marià Manent de Premià de Dalt.
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Els ajuts s’han fet extensius al CEIP Àngela Bransuela de Mataró, i també s’ha col-
laborat amb el Centre de Recursos Pedagògics del Masnou per dur a terme el pro-
jecte de l’exposició itinerant sobre Jules Verne, aprofitant que el 2005 és l’any de
la lectura i es commemora, tanmateix, el centenari de la mort del cèlebre novel·-
lista francès de fama universal.

Esports

A més del patrocini del Campionat de Catalunya de Pesca d’Altura, a finals de se-
tembre, competició organitzada pel Club de Pesca El Masnou amb la participació
de 60 vaixells, s’han instrumentat diversos convenis de col·laboració amb entitats
esportives, com el Centre Natació Mataró i la UCEC (Unió de Consells Esportius de
Catalunya). També s’ha seguit donant suport a l’escola d’atletisme que impulsa
l’Agrupació Atlètica Catalunya al Parc Esportiu Can Dragó i a l’estadi Joan Serrahima
de Barcelona, amb més de 700 participants. Així mateix s’ha col·laborat amb el
club Joventut Handbol i amb la 4a Marató per relleus de Mataró, competició orga-
nitzada per clubs d’atletisme de la ciutat (Lluïsos i Maimakansu), a l’interior del Parc
Central, destinada a equips de quatre corredors (masculins, femenins o mixtos).

També s’han proporcionat equips informàtics al Club de Bàsquet de Cabrera de Mar
i al Club de Futbol La Torreta, de La Roca del Vallès, i s’ha col·laborat amb la XXIII
Marxa i Aplec d’excursionistes veterans de Catalunya, organitzada per la UEC pels
voltants del Santuari del Corredor.

Fotografia, cinema i vídeo

En aquest apartat, s’ha col·laborat amb les activitats de Foto-Film Calella, el Festi-
val d’Imatges en Moviment, el certamen estatal de vídeo Trofeu Torretes i el certa-
men-trobada internacional de Cinema 9,5. També ha rebut ajuts Foto-Cine Mataró
de la UEC per a l’organització del saló de fotografia d’àmbit estatal.

A l’avantsala de l’exhibició comercial de la pel·lícula P3k Pinocho 3000, Caixa
Laietana i Filmax van promoure la seva preestrena a les sales de Filmax Granvia
(L’Hospitalet) i Cinemes Òscar (Mataró). Hi van assistir més de 4.000 persones i la
sessió de gala va comptar amb la presència del director canadenc Daniel
Robichaud, el productor Julio Fernández i la cantant Lucrecia que donà veu a la
fada Cyberina. Aquesta versió futurista de Pinotxo guanyà posteriorment el Goya a
la millor pel·lícula de dibuixos animats.

Gent Gran

S’han mantingut els convenis de col·laboració amb el Casal de Llavaneres i el Ca-
sal de Can Rafart de Vilassar de Dalt, i l’obra social ha seguit fent costat a les en-
titats, les associacions i les fundacions que ofereixen serveis de qualitat a la gent
gran. Cal destacar, en aquest sentit, les Àules Sènior de Mataró, adscrites a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, que desenvolupen el seu ampli programa d’activitats en di-
ferents espais de Caixa Laietana cedits de manera expressa. També cal remarcar el
suport a «La Nostra Llar Santa Anna» d’Argentona i a l’Associació d’Amics de la
Gent Gran i Pensionistes de Vilassar de Dalt, Casal Ramon Vallès i Sans.

També s’han afavorit iniciatives culturals i de lleure, com ara les excursions cultu-
rals de l’entitat Conex (Coneixements i Experiència) de Premià de Mar, l’associació
de jubilats i pensionistes del centre cívic «Can Pantiquet» de Mollet del Vallès, els
pensionistes i jubilats de Bufalà i del Casal del Centre, de Badalona, i el Casal dels
Avis de Montornès Nord. Destaca també l’impuls a les activitats del Casal dels Avis
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de Sant Antoni de Vilamajor, als Patronats Locals de la vellesa de Mataró i Sant
Andreu de Llavaneres, a l’Associació Provincial de Jubilats i Pensionistes del Ma-
resme, al centre ORS (Obra Religiosa i Social)...

Així mateix, cal remarcar la 25a Diada de Germanor de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Blanes i la Festa del soci de l’Associació de Pensionistes i Gent Gran
de Cabrera de Mar. Quant als Casals instituïts per Caixa Laietana i gestionats amb
col·laboració, s’ha contribuït a millorar l’equipament per als cursos de cuina que
es realitzen al Casal Laietana de Dosrius. Finalment, s’ha donat relleu al 7è home-
natge als associats de més edat del Casal d’Avis Gent Gran de Teià i als actes fes-
tius de l’Associació Gent Gran «Jaume Terradas» amb motiu del 25è aniversari
(1979-2004).

Història, literatura i poesia

A part de la col·laboració amb la delegació d’Òmnium Cultural (Mataró) que des-
envolupa els cursos i activitats en locals cedits per Caixa Laietana, cal remarcar la
25a edició del tradicional certamen literari Sant Jordi que organitza la Societat Cul-
tural i Recreativa «La Barretina Vermella» de Malgrat de Mar i el XX Premi de po-
esia Mn. Narcís Saguer, instituït per l’Associació Cultural Vallgorguina.

Lleure juvenil

Cal remarcar, en aquest camp, les activitats formatives i de dinamització de l’àrea
cultural «Oriol» de Santa Coloma de Gramenet, i el Projecte Jove de la Fundació
Marianao, de Sant Boi de Llobregat, integrat per la Taula de Joves (espai de troba-
da d’entitats juvenils), el programa socioeducatiu per afavorir la participació i el
viver de projectes juvenils a fi que els joves puguin posar en marxa qualsevol pro-
jecte associatiu.

Música i cant

Un any més s’ha col·laborat amb el Festival Internacional de la Porta Ferrada, or-
ganitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquest prestigiós Festival ha
celebrat la 42a edició i és el més antic de Catalunya. També s’ha donat suport als
festivals Figueres Folk i Figueres Jazz Festival del Casino Menestral Figuerenc; el 8è
cicle de Música Catalana a Santa Maria de Palautordera; les activitats de la Unió
Filharmònica del Prat de Llobregat; els recitals lírics de noves veus de l’Associació
Cultural Premià de Mar; la XIX Trobada d’Havaneres al Port Vell de Barcelona; la
22a Cantada d’havaneres i cançons a Sant Iscle de Vallalta; el Festival de Cant Coral
del Maresme organitzat a Premià de Mar, Calella i Cabrils per la Federació Cata-
lana d’Entitats Corals; el 60è aniversari de la fundació de l’Orfeó parroquial «El
Delme», de Sant Vicenç de Montalt; l’agrupació coral l’Aliança de Vilassar de Dalt.

Novament, s’ha col·laborat amb la Missa de Glòria de Mn. Blanch, popularment
coneguda com a «Missa de Les Santes», que s’interpreta amb orquestra, cor i so-
listes a la Basílica de Santa Maria (Mataró) cada vint-i-set de juliol. Així mateix, s’ha
donat suport al 27è Festival de Música del Maresme, organitzat pel Patronat
Promúsica de Premià de Dalt i que té lloc durant els mesos d’estiu a Arenys de Mar,
Cabrera de Mar, Cabrils, Canyamars, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de
Mar, Sant Vicenç de Montalt i Teià. També s’ha col·laborat en dos concerts extra-
ordinaris: Carmina Burana, de Carl Orff, al teatre Monumental (Mataró), amb la di-
recció musical d’Albert Argudo, amb motiu del 25è aniversari del Casal de Gent
Gran Jaume Terradas; i les Set Paraules de Jesús en la Creu, del mestre Cristòfor
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Taltabull, en ocasió del centenari del Foment Mataroní i amb la interpretació de
l’orquestra, cors i solistes del Conservatori i l’Escola Superior de Cant del Liceu.

Patrimoni

El mecenatge de Caixa Laietana ha contribuït a les obres de restauració dels am-
bons de l’altar major de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar i a la restau-
ració de la façana i el campanar de l’església de Sant Andreu de Vallgorguina. Un
any més s’ha donat suport a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, per a les
obres de millora dels serveis del monestir. Ja fa anys que, a les envistes del mil·-
lenari de Montserrat, Caixa Laietana hi participa, junt amb altres empreses i enti-
tats. Fins ara, les obres més importants que s’han dut a terme són la rehabilitació
completa de l’edifici de l’Escolania, la primera fase de l’agençament i la il·-
luminació de les places de davant de la Basílica, la sonorització interior del tem-
ple i la informatització dels catàlegs de la Biblioteca.

Així mateix s’ha seguit col·laborant amb projectes museístics com el Museu de
Maquinària per al Gènere de Punt que impulsa a Mataró la Fundació Jaume
Vilaseca. Un ajut important s’ha destinat a les tasques de trasllat, ordenació i do-
cumentació del Museu de l’Estampació de Premià de Mar, establert a l’antiga Fà-
brica del Gas de la població maresmenca. També s’ha col·laborat amb el Centre
Vilassarenc, fundat el 1899, per a les obres de rehabilitació de la sala d’actes i
exposicions, situada al pis de l’edifici social, al costat del teatre de la Massa.

Publicacions en col·laboració

El 15 de desembre, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, es presentà el
llibre Horta. Aproximació a cent anys d’història (1904-2004), de Desideri Díaz,
editat amb el suport de Caixa Laietana. L’acte fou presidit per Joan Clos, alcalde de
Barcelona, i Elsa Blasco, regidora del districte d’Horta-Guinardó. També hi van
assistir el vicepresident primer de Caixa Laietana, Jordi Beltran, i el director adjunt,
Josep Ibern.

Caixa Laietana també ha participat en l’edició dels llibres El Pessebre a Mataró. His-
tòria d’una tradició viva, d’Albert Dresaire; Empremtes esportives a Argentona,
1908-2002, d’Esteve Canal, i Petits paisatges de Sant Iscle, editat per l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta. Així mateix, les publicacions Enriqueta Alum mig segle de
dansa, Villancicos de Navidad, de la Fundació Universitària Eserp, Assumptes pro-
pis, de Ramon Llinés, a manera de recull de les tires còmiques de «La Punxa», l’in-
formatiu del Moviment Educatiu del Maresme...

En la commemoració del 50è aniversari del Juventus AC, també es va patrocinar
l’edició del llibre de la història de l’entitat, escrit per Santi Carreras, conductor del
programa Força Esports de Catalunya Ràdio. També s’ha col·laborat amb l’Ajunta-
ment del Masnou (edició plànols) i l’edició del llibre de costums i tradicions del
grup Pa, Vi i Moltó de Calella, Vivències, Comentaris, Il·lusió, d’Àngel Badalló. Així
mateix s’han esmerçat recursos per ajudar diverses publicacions periòdiques (Fulls,
del Museu Arxiu de Santa Maria, Dossiers, de l’entitat El Bou i la Mula...) i llibres
commemoratius, com el dels 20 anys del CEIP Francesc Macià d’Òrrius, i Crònica
dels 25 anys de concurs de Teatre per a companyies amateurs (Premi Vila de Pineda
de Mar), entre d’altres.
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Teatre

Entre les prioritats, cal destacar el 8è Festival Internacional de Teatre Còmic «Ple de
Riure», del Masnou, el mes de juliol, a la carpa instal·lada a la platja, davant el
baixador d’Ocata; el concurs de teatre dins els actes del 125è aniversari del Círcol
Catòlic de Badalona; el concurs infantil i juvenil Vila de Gràcia, dels Lluïsos de
Gràcia; la 2a Mostra nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar; les activitats
l’Art de ser espectador de teatre, música i dansa per als alumnes d’educació infantil
i primària de diverses poblacions de l’Alt Maresme i de la Selva (Blanes, Calella,
Malgrat, Palafolls, Tordera, Pineda, Santa Susana, Hostalric, Maçanet de la Selva...)

També s’ha col·laborat amb la 5a temporada de la Primavera de les Arts (teatre,
música i dansa), presentada al Centre Moral d’Arenys de Munt i posada en escena
a diversos municipis maresmencs (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac,
Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de
Vallalta, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt).

Cal remarcar d’altres col·laboracions com La Comèdia dels Errors, de W.
Shakespeare, a càrrec de la companyia de Sala Cabañes (Centre Catòlic de Mataró),
Els Pastorets de Granollers, la representació de la Passió Infantil a la Parròquia de
Sant Josep (Mataró) i la posada en escena de Cena para dos, a càrrec del col·lectiu
EPMA (Parròquia Maria Auxiliadora).

Pressupost Obra Social

La Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia, Finances
i Planificació de la Generalitat de Catalunya, el 16 de juny de 2004, dictava Reso-
lució aprovatòria del pressupost de l’Obra Social per a l’exercici del 2004 que havia
estat aprovat per l’Assemblea General Ordinària del 24 de maig de 2004.

La liquidació de comptes de l’Obra Social realitzada durant l’exercici del 2004 és
la següent:

Obra pròpia establerta 2.917.616
Obres en col·laboració establertes de petita quantia 1.000.949

3.918.565

El pressupost de l'Obra Social per al 2005 que es proposa és el següent:

Obra pròpia establerta 3.114.225
Obres en col·laboració establertes de petita quantia 1.005.775

4.120.000

Aquest pressupost es distribueix per finalitats amb les quanties següents:

Àrea cultural 3.173.000
Àrea educativa i d'investigació 145.000
Àrea sanitària 19.000
Obra assistencial 498.000
Obra diversa 285.000

4.120.000

En euros
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Informe de la Comissió de Control de la Caixa d'Estalvis Laietana
referit a la seva actuació durant l'exercici 2004

D’acord amb l’apartat e) de l’article 35 dels Estatuts Socials, la Comissió de Con-
trol de la Caixa d’Estalvis Laietana acorda elevar a l’Assemblea General Ordinària
el següent informe sobre la seva actuació durant l’exercici del 2004:

Durant l’any 2004 ha celebrat cinc sessions en el decurs de les quals ha supervi-
sat la gestió del Consell d’Administració i de la Comissió Delegada d’Obres Soci-
als a través de l’estudi de les actes de les seves reunions.

Els acords presos per aquests òrgans de govern s’adeqüen a les Línies Generals
d’Actuació proposades pel Consell d’Administració el 8 de gener de 2004 i apro-
vades per l’Assemblea General Ordinària celebrada el 24 de maig de 2004.

La Comissió també ha estat informada regularment de l’evolució de l’Entitat, del
Balanç i el Compte de Resultats i altres magnituds i ha conegut la tasca desenvo-
lupada per la Intervenció de la Caixa i els informes de l’auditoria externa i les re-
comanacions dels auditors.

Ha exercit, igualment, la funció que li correspon de supervisió del procés electo-
ral per a la renovació estatutària dels òrgans de govern.

També, en virtut de l’encàrrec rebut del Consell d’Administració, ha exercit les
funcions del Comitè d’Auditoria previst per l’article 47 de la Llei 44/2002, de 22
de novembre.

Per dur a terme la seva tasca li han estat facilitats tota mena d’aclariments, dades
i estadístiques, així com tota la informació que ha demanat.

Cal destacar que durant l’exercici del 2004 no s’ha produït cap circumstància de
cap mena que podés haver donat a lloc a emetre informes extraordinaris sobre
qüestions o situacions concretes.

La Comissió fa constar, finalment, que ha rebut sempre totes les facilitats per po-
der seguir fidelment la trajectòria de la Caixa en el transcurs de l’exercici que com-
prèn aquest informe.

Mataró, 24 de febrer de 2005.

.

INFORME DE LA COMISSIÓ DE CONTROL
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CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Comptes anuals
corresponents als exercicis

acabats el 31 de desembre de 2004 i 2003

Informe de gestió de l'exercici 2004
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balanços de situació al 31 de desembre de 2004 i 2003
(Milers d'euros)

Actiu 2004 2003

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 5) 66.502 60.477

Caixa 22.723 21.954
Banc d'Espanya 43.779 38.523

Deutes de l'Estat (Nota 6) 302.192 252.309

Entitats de Crèdit (Nota 7) 115.604 54.868

A la vista 7.244 –
Altres crèdits 108.360 54.868

Crèdits sobre clients (Nota 8) 3.633.981 2.776.122

Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) 155.283 156.260

D'emissió pública 34.894 37.943
Altres emissors 120.389 118.317

Accions i altres títols de renda variable (Nota 10) 34.782 38.131

Participacions (Nota 11) 5.805 9.826

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 5.805 9.826

Participacions en empreses del Grup (Nota 12) 17.935 11.383

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 17.935 11.383

Actius immaterials (Nota 13) 810 403

Despeses de constitució i de primer establiment – –
Altres despeses amortitzables 810 403

Actius materials (Nota 14) 202.021 173.846

Terrenys i edificis d'ús propi 106.305 92.046
Altres immobles 67.307 54.193
Mobiliari, instal·lacions i altres 28.409 27.607

Altres actius (Nota 15) 56.613 35.133

Comptes de periodificació 50.202 33.464

Total actiu 4.641.730 3.602.222
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balanços de situació al 31 de desembre de 2004 i 2003
(Milers d'euros)

Passiu 2004 2003

Entitats de crèdit (Nota 7) 268.891 160.453

A la vista 384 3.576
A termini o amb preavís 268.507 156.877

Dèbits a clients (Nota 16) 3.893.426 3.014.549

Dipòsits d'estalvi

A la vista 757.478 677.156

A termini 2.842.409 2.126.707

Altres dèbits

A la vista – –

A termini 293.539 210.686

Altres passius (Nota 15) 38.428 33.788

Comptes de periodificació 54.707 39.002

Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 32.511 31.857

Fons de pensionistes 9.916 9.800
Provisió per a impostos 12.864 12.864
Altres provisions 9.731 9.193

Fons per a riscos bancaris generals (Nota 18) 46.240 29.240

Beneficis de l'exercici 18.190 17.667

Passius subordinats (Nota 19) 114.191 114.191

Reserves (Nota 20) 160.967 147.296

Reserves de revalorització (Nota 20) 14.179 14.179

Resultats d'exercicis anteriors – –

Total passiu 4.641.730 3.602.222

Comptes d'ordre (Nota 21) 822.465 704.909

Les notes 1 a 26 de la memòria adjunta formen part integrant d'aquests balanços de situació.
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Caixa d'Estalvis Laietana

Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2004 i 2003 (Milers d'euros)

2004 2003

1. Interessos i rendiments assimilats 183.707 179.066
dels quals: de la Cartera de renda fixa 28.081 31.780

2. Interessos i càrregues assimilades (92.679) (93.411)
3. Rendiment de la cartera de renda variable 4.755 4.243

3.1. D'accions i altres títols de renda variable 2.899 2.549
3.2. De participacions 500 474
3.3. De participacions en el Grup 1.356 1.220

A) Marge de intermediació 95.783 89.898

4. Comissions percebudes 32.615 28.690
5. Comissions pagades (9.452) (8.924)
6. Resultats per operacions financeres 13.537 1.426

B) Marge ordinari 132.483 111.090

7. Altres productes d'explotació (Nota 23) 1.593 1.304
8. Despeses generals de administració (61.497) (55.692)

8.1. Despeses de personal (Nota 24) (43.160) (39.272)
de les quals: Sous i salaris (31.886) (29.893)

Càrregues socials (10.482) (8.467)
de les quals: pensions (2.438) (913)

8.2. Altres despeses administratives (18.337) (16.420)
9. Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials (8.646) (8.397)
10. Altres càrregues d'explotació (Nota 23) (1.184) (1.087)

C) Marge d'explotació 62.749 47.218

15. Amortització i provisions per a insolvències (net) (14.109) (10.000)
16. Sanejament d'immobilitzacions financeres (net) – 521
17. Dotació al fons per a riscos bancaris generals (Nota 18) (17.000) (12.000)
18. Beneficis extraordinaris (Nota 23) 7.361 7.688
19. Crebants extraordinaris (Nota 23) (1.497) (1.603)

D) Resultat abans d'impostos 37.504 31.824

20. Impost sobre Beneficis (Nota 22) (19.314) (14.157)
21. Altres impostos – –

E) Resultat de l'exercici 18.190 17.667

Les notes 1 a 26 de la memòria adjunta formen part integrant d'aquests comptes de pèrdues i guanys.



53

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Caixa d'Estalvis Laietana

 Memòria corresponent als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2004 i 2003

(1) Naturalesa de l'entitat
Caixa d’Estalvis Laietana (d'ara endavant, la Caixa) és una institució exempta de
lucre mercantil amb caràcter de Caixa General de Estalvi Popular. Va iniciar les
seves activitats el 8 de febrer de 1863 i figura inscrita amb el número 5 en el Re-
gistre Especial de Caixes d'Estalvi de la Generalitat de Catalunya i amb el número
31 en el Llibre Registre Especial de Caixes de Estalvi Popular del Banc d'Espanya.
La seva seu social es troba a Mataró, carrer de Palau, 18.

Els fins específics que s'assenyalen en els estatuts de la Caixa es concreten en la
intermediació financera, fomentant l'estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió
productiva des de la seva doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolu-
pament de la seva activitat disposa de 250 oficines (233 oficines el 2003) distribu-
ïdes totes elles en la geografia catalana, llevat de 23 a la Comunitat de Madrid (17
oficines el 2003).

Atesa l'activitat a què es dedica, la Caixa no té responsabilitats, despeses, actius ni
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significati-
ves en relació amb el patrimoni, la situació financera i el seu resultat. Per aquest
motiu, no s'inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes
anuals respecte a la informació de qüestions mediambientals.

Així mateix, la Caixa és l'entitat dominant del Grup Financer Caixa d'Estalvis La-
ietana, havent-se formulat en aquesta mateixa data els comptes anuals consolidats
corresponents a l'exercici 2004.

La gestió i la utilització dels recursos aliens captats i administrats per les caixes
d'estalvis en la seva activitat financera estan subjectes a determinades normes le-
gals que regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

a) Manteniment en forma de dipòsit en el Banc d'Espanya d'un percentatge dels
recursos computables de clients per a la cobertura del coeficient de reserves
mínimes. (Vegeu Nota 5).

b) Aplicació de com a mínim un 50% de l'excedent net de l'exercici a reserves i
de l'import restant al Fons d'Obra Social.

c) Obligació d'aportar anualment un percentatge dels recursos computables de
tercers al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis, amb càrrec al compte
de pèrdues i guanys de l'exercici en què se satisfan. La garantia d'aquest fons
cobreix els dipòsits de fins a 20.000 euros per impositor i els valors o instru-
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ments financers, que no hagin pogut ser restituïts, confiats pels inversors fins a
un màxim de 20.000 euros, segons modificacions establertes en el Reial De-
cret 948/2001, de 3 d'agost, sobre sistemes d'indemnització dels inversors.
(Vegeu aportacions a la Nota 23).

d) Manteniment d'un nivell mínim de recursos propis que ve determinat en fun-
ció de les inversions fetes i els riscos assumits. (Vegeu Nota 20).

(2) Bases de presentació

a) Imatge fidel

Els comptes anuals de Caixa d'Estalvis Laietana adjunts (balanços de situació i
compte de pèrdues i guanys) es presenten segons els models establerts per la Cir-
cular 4/91, de 14 de juny, del Banc d'Espanya, de manera que mostren la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Caixa i s'han pre-
parat a partir dels registres de comptabilitat de l'Entitat.

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2004 es troben pendents d'aprovació
per l'Assemblea General de la Caixa. No obstant això, el Consell d'Administració
de la Caixa estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis signi-
ficatius.

b) Informació relativa a la transició a les Normes Internacionals d'Informació
Financera

D'acord amb la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya, de 22 de desembre, sobre
Normes d'informació financera pública i reservada i Models d'estats financers, la
Caixa haurà de formular els seus comptes anuals corresponents als exercicis inici-
ats a partir de l'1 de gener de 2005, inclusivament, d'acord amb la Circular indi-
cada. Aquesta Circular adapta la normativa comptable de les entitats de crèdit es-
panyoles als criteris comptables de les Normes internacionals d'informació finan-
cera.

La Circular 4/2004 requereix que, tret de les excepcions incloses en la Disposició
transitòria primera, la informació comparativa de l'exercici 2004 inclosa en els
comptes anuals de l'exercici 2005 sigui preparada d'acord amb les mateixes nor-
mes. Això implicarà modificacions en la valoració, la classificació i la presentació
de determinades partides del balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys al
tancament de l'exercici 2004, presentades d'acord amb la Circular 4/1991. A més,
la Circular esmentada requereix que s'incloguin en els comptes anuals correspo-
nents a l'exercici 2005 determinades conciliacions, per reflectir els impactes comp-
tables de la conversió en els fons propis a l'inici i al tancament de l'exercici 2004
i en el resultat d'aquest exercici.

La Caixa està desenvolupant el procés de conversió a la Circular 4/2004, i analit-
za els impactes comptables que la seva aplicació comportarà, i els relacionats amb
els diferents processos afectats, entre ells els vinculats als sistemes d'informació. Els
impactes comptables finals, que dependran, entre d'altres aspectes, de les opcions
disponibles que siguin seleccionades pels administradors, es detallaran en els comp-
tes anuals corresponents a l'exercici 2005.
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(3) Normes de valoració i principis de comptabilitat aplicats

Per a l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables
i les normes de valoració establerts per la Circular 4/91 del Banc d'Espanya. No hi
ha cap principi comptable obligatori que, essent l'efecte del qual significatiu en els
comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar en la seva elaboració. Els més importants es
resumeixen tot seguit:

a) Principi de la meritació

Els ingressos i despeses es registren en funció del període en què es meriten i
no quan se'n produeix el cobrament o el pagament, llevat dels interessos dels
deutors en mora, litigi o de cobrament dubtós que s'abonen a resultats en el
moment del seu cobrament, tot seguint el principi de prudència i d'acord amb
la normativa del Banc d'Espanya.

Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren en la data en què es
produeixen, que pot ser distinta de la seva corresponent data-valor, la qual es
pren com a base per al càlcul dels ingressos i despeses per interessos, que són
objecte de periodificació lineal si corresponen a operacions amb terminis de
liquidació inferior a dotze mesos, o aplicant el mètode financer si superen
aquest termini.

b) Comptes en moneda estrangera

S'entén com a moneda estrangera qualsevol moneda diferent de l'euro.

Els saldos en moneda estrangera es presenten convertits a euros al canvi mitjà
de mercat de divises de comptat corresponent al tancament de l'exercici.

Els resultats de les conversions esmentades es registren en el compte de pèrdues
i guanys.

c) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons d'insolvències

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els capítols «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 es reflecteixen pel seu import nominal i la
diferència entre aquest import i l'efectiu disposat es registra en comptes de
periodificació del passiu del balanç.

Els fons d'insolvències tenen per objecte cobrir les pèrdues que, al seu torn,
poguessin produir-se en la recuperació íntegra dels riscos de tota mena con-
trets per la Caixa en el desenvolupament de la seva activitat i es mostren mino-
rant els saldos dels capítols «Crèdits sobre clients» i «Obligacions i altres va-
lors de renda fixa» de l'actiu i incrementant el saldo del capítol «Provisions per
a riscos i càrregues» del passiu dels balanços de situació adjunts, segons la
naturalesa dels riscos coberts.

Els fons d'insolvències constituïts han d'igualar o superar en tot moment la
suma de les cobertures següents:

• Cobertura específica

Es calcula aplicant als actius classificats com a dubtosos en funció de la seva
morositat determinats percentatges de cobertura en funció del temps trans-
corregut des del venciment de la primera quota o termini impagat d'una
mateixa operació i en funció de la seva garantia. Aquests percentatges de
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cobertura s'apliquen, així mateix, als saldos dubtosos la classificació dels
quals procedeixi de l'acumulació de morositat (efecte arrossegament).

En els actius i passius contingents classificats com a dubtosos per raons dis-
tintes de la morositat, es provisiona un import igual a l'estimació de les quan-
ties no recuperables, efectuada amb criteris de màxima prudència valorativa.

Així mateix, als crèdits que no es troben adequadament documentats se'ls
aplica una cobertura del 10%.

• Cobertura genèrica

Destinada a la cobertura de pèrdues no identificades específicament al tan-
cament de l'exercici. Es calcula aplicant a les inversions creditícies, títols de
renda fixa no inclosos en la cartera de negociació, passius contingents i ac-
tius dubtosos sense cobertura específica obligatòria per insolvències, el per-
centatge de cobertura de l'1% (0,5% per a determinats préstecs amb garan-
tia hipotecària).

• Cobertura estadística

És un complement de la cobertura genèrica anterior, regulada per la Circular
del Banc d'Espanya 9/99, amb entrada en vigor l'1 de juliol de 2000, per a la
cobertura d'una estimació de les insolvències globals latents en les diferents
carteres de riscos homogenis.

El càlcul de les dotacions a aquest fons es realitza aplicant al risc creditici
els diferents coeficients contemplats en la dita Circular, en funció del seu
grau de risc. L'import màxim d'aquest fons és l'equivalent a tres vegades
l'import resultant d'aplicar els coeficients indicats.

El saldo del fons d'insolvències s'incrementa per les dotacions registrades amb
càrrec als resultats de cada exercici i es minora per les cancel·lacions de deu-
tes considerats com a incobrables o que hagin estat més de tres anys en situa-
ció de morositat (sis anys en el cas d'operacions amb garantia hipotecària, sota
determinades condicions) i, al seu torn, per les recuperacions que es produei-
xin dels imports prèviament provisionats (vegeu Nota 8).

Els fons d'insolvències constituïts compleixen amb allò requerit per la norma-
tiva del Banc d'Espanya.

d) Cartera de valors

Els valors que constitueixen la cartera de títols es presenten, tot atenent a la
seva classificació a efectes de valoració, segons els criteris següents:

• Cartera de negociació

Integrada per aquells valors amb els quals es té la finalitat d'obtenir un be-
nefici a curt termini. Es presenten valorats al seu preu de mercat al tanca-
ment de l'exercici o, en el seu defecte, al de l'últim dia hàbil anterior a
aquesta data. Les diferències que es produeixen per les variacions de valora-
ció es registren (sense incloure el cupó corregut per als títols de renda fixa)
pel net, segons el seu signe, en el capítol «Resultats per  operacions finance-
res» del compte de pèrdues i guanys.

• Cartera d'inversió a termini

Integrada per aquells valors de renda fixa que la Caixa ha decidit mantenir
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fins al venciment final dels títols per tenir capacitat financera per fer-ho. Es
presenten valorats al seu preu d'adquisició corregit (el preu d'adquisició es
corregeix mensualment per l'import resultant de periodificar financerament
la diferència positiva o negativa entre el valor de reemborsament i el preu
d'adquisició durant la vida residual del valor).

El resultat que es pugui produir per les vendes d'aquests valors es registren
en el compte de Pèrdues i Guanys com a resultat extraordinari, dotant-se, en
el cas d'obtenir benefici, una provisió específica pel mateix import de la que
es disposa linealment al llarg de la vida residual del valor venut (vegeu Nota
15).

• Cartera d'inversió ordinària

Integrada pels valors de renda fixa i renda variable no assignats a la resta de
carteres. Es registren segons els criteris següents:

- Els valors de renda fixa es presenten valorats al preu d'adquisició corregit
segons es defineix al punt anterior. Mensualment, es compara per a cada
classe de valor el preu d'adquisició corregit amb el valor de mercat (deter-
minat, en el cas de títols cotitzats, en funció de la cotització de l'últim dia
hàbil de l'exercici). Quan les diferències netes que sorgeixen d'aquesta
comparació són negatives, es constitueix un fons de fluctuació de valors
amb càrrec a un compte de periodificació d'actiu. Aquest fons de fluctua-
ció minora els epígrafs «Deutes de l'Estat» i «Obligacions i altres títols de
renda fixa» dels balanços de situació (vegeu Nota 6 i Nota 9).

En cas d'alienació, els beneficis o pèrdues respecte al preu d'adquisició
corregit es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, però si hi ha
beneficis es dota una provisió pel mateix import amb contrapartida a l'apar-
tat «Fons de fluctuació de valors». Aquesta provisió s'aplica trimestral-
ment al compte de periodificació esmentat al paràgraf precedent, fins al
seu saldo, alliberant-ne l'excés. Les provisions alliberades tornen a consti-
tuir-se si en trimestres posteriors del mateix exercici es produís un aug-
ment del compte de periodificació esmentat.

- Els valors de renda variable es troben valorats al seu preu d'adquisició o al
seu valor de mercat si aquest fos inferior. Les minusvalies existents es re-
gistren a l'apartat «Fons de fluctuació de valors» que es presenta minorant
els capítols dels balanços de situació adjunts on es mostren registrats els
títols (vegeu Nota 10).

El valor de mercat es determina d'acord amb els criteris següents:

• Títols cotitzats: Cotització de l'últim dia de l'exercici o mitjana de l'últim
trimestre (la menor).

• Títols no cotitzats: Valor teòric comptable de la participació obtingut a
partir de l'últim balanç de situació disponible, corregit en l'import de les
plusvàlues tàcites i les previsions de generació de beneficis existents en el
moment de l'adquisició que subsisteixin en la data de valoració.

• Cartera de participacions permanents

Integrada per les participacions destinades a servir d'una manera duradora
les activitats de la Caixa. Es valoren al seu preu d'adquisició o al seu valor
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Anys de vida útil

Immobles 50

Mobiliari i instal·lacions 10

Equips de procés de dades 4

de mercat, si aquest fos menor, determinat, en tractar-se de títols no cotit-
zats, pel valor teoricocomptable de la participació obtingut a partir de l'úl-
tim balanç de situació disponible, corregit en l'import de les plusvàlues tàci-
tes i les previsions de generació de beneficis existents en el moment de l'ad-
quisició que subsisteixin en la data de valoració (vegeu Nota 11 i Nota 12).

e) Actius immaterials

L'immobilitzat immaterial es presenta al seu preu d'adquisició, net de la seva
corresponent amortització acumulada, i correspon a sistemes i programes in-
formàtics adquirits a tercers, la utilitat previsible dels quals s'estén a diversos
exercicis (vegeu Nota 13).

L'amortització es calcula linealment durant el període previst d'utilització que
s'estima en tres anys.

f) Actius materials

L'immobilitzat material propi, així com l'afecte a l'Obra Social, es presenta al
seu preu d'adquisició, regularitzat i actualitzat d'acord amb les disposicions
legals aplicables, i net de la seva corresponent amortització acumulada o sa-
nejaments aplicats (vegeu Nota 14). La Caixa es va acollir, el 1983, a allò esta-
blert en la legislació sobre regularitzacions i actualitzacions de balanços. Així
mateix, es va acollir en l'exercici 1996 a l'actualització de balanços regulada
per R/D Llei 7/96 i R/D 2607/96 (vegeu Nota 20).

L'amortització es calcula linealment en funció dels anys de vida útil estimada
dels diferents elements de l'immobilitzat, d'acord amb el detall següent:

Als béns adquirits entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004,
d'acord amb allò establert en l'article 12 de la Llei 36/2003, se'ls aplica un
coeficient d'amortització lineal resultant de multiplicar el coeficient anterior
per 1,1.

Les adquisicions d'immobilitzat en pagament de deutes s'enregistren al valor
del deute aplicat o al de peritació del bé si aquest fos menor i són objecte de
provisió a partir dels tres anys de la seva adjudicació, Així mateix, els fons
d'insolvències constituïts que cobrien aquests deutes es mantenen per l'import
equivalent al 25% del principal dels crèdits, traspassant-els al fons de cobertu-
ra d'immobilitzat (vegeu Nota 14), essent objecte d'alliberament la resta de la
cobertura, tal i com contempla la Circular 4/91.

g) Compromisos per pensions

D'acord amb el conveni col·lectiu vigent, la Caixa té assumit el compromís de
complementar les prestacions de la Seguretat Social que corresponen als seus
empleats, o als seus drethavents, en cas de jubilació, incapacitat permanent,
viduïtat o orfenesa. La Caixa segueix el criteri de dotar anualment l'import
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necessari per cobrir el passiu meritat al tancament de l'exercici (vegeu Nota
17).

Caixa d’Estalvis Laietana, amb data 4 de octubre de 1990, va acordar promou-
re el Pla d'Ocupació Laietana, acollit a la Llei de Plans i Fons de Pensions, i
procedir a la liquidació i extinció del fons de pensions intern al qual, amb
caràcter provisional, tenia adscrits els recursos dotats per la Caixa per cobrir
els compromisos esmentats anteriorment fins al 2 de novembre de 1990.

A partir d'aquest acord, els referits compromisos es van distribuir entre:

• El Pla d'Ocupació Laietana (d'ara endavant, Fons Extern) adscrit a Fons Laie-
tana d'Ocupació, Fons de Pensions gestionat per Ges Laietana de Pensions.

• El compte intern de provisió (d'ara endavant, Fons Intern).

Amb data 12 de desembre de 2001 (Pacte de 2001), es va acordar la creació
d'un nou subpla, dintre del Pla d'Ocupació Laietana, anomenat Subpla 2001,
al qual es va poder acollir qualsevol empleat fix en plantilla a 31 de desembre
de 2000 i en el qual es va contemplar, per a qui no li interessés, la possibilitat
de mantenir-se en el subpla al qual estava adscrit a 31 de desembre de 2000,
regint-se per a aquest empleat les qüestions que en matèria de previsió social
disposa el Conveni Col·lectiu i el Pacte de 1990 en allò que pugui afectar-li.
Un cop feta l'elecció indicada anteriorment, no és possible la mobilitat entre
Subplans.

El Pacte de 2001 suposa l'extinció de totes les obligacions de la Caixa en ma-
tèria de previsió social derivades del Conveni Col·lectiu i del Pacte de 1990,
tant pel que fa al Subpla d'Empleats d'ingrés anterior al XIV Conveni com pel
que fa al Subpla d'Empleats d'ingrés posterior al XIV Conveni, essent substitu-
ïdes les obligacions en matèria de previsió social per allò acordat en el nou
Pacte.

Com a conseqüència dels Pactes esmentats, la materialització dels compromi-
sos en matèria de pensions a 31 de desembre de 2004 i 2003 és la següent:

• Fons Extern

El Fons Extern es distribueix en tres Subplans les principals característiques
dels quals es descriuen tot seguit:

• Subpla «b», que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la
Caixa segons Conveni Col·lectiu, tot i que l'aportació al mateix és defini-
da segons allò establert en el Reglament del Pla, per al personal fix en
actiu en l'entitat amb anterioritat al XIV Conveni, no adscrit al nou Subpla
2001. Es tracta d'un subpla a extingir.

• Subpla «c», que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la
Caixa segons Pacte individual, tot i que l'aportació al mateix és definida
segons Reglament del Pla, per al personal d'alta Direcció.

• Subpla 2001, d'aportació definida segons Pacte de 2001, per al personal
fix en plantilla a 31 de desembre de 2000 adscrit voluntàriament a aquest
Subpla i per al personal d'ingrés posterior a aquesta data.

• Fons Intern

El Fons Intern queda constituït per:
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• Els compromisos determinats en el Conveni Col·lectiu pendents de cobrir
en el subpla «b» del Fons Extern.

• Els compromisos determinats en el Conveni Col·lectiu per al personal pas-
siu, en la part no coberta pel Fons Extern.

h) Impost sobre Societats

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció
del resultat econòmic, abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons
correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent
aquestes com les produïdes entre la base imposable i el resultat comptable
abans d'impostos que no reverteixen en períodes subsegüents.

La diferència entre l'Impost sobre Societats a pagar i la despesa per aquest
impost, originada per les diferències temporals d'imputació, es registra com a
impost sobre beneficis anticipat o diferit segons correspongui.

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per doble imposició, bonifica-
cions i deducció per inversions es considera com un menor import de l'impost
sobre Societats de cada exercici. Perquè aquestes deduccions siguin efectives
s'hauran de complir els requisits establerts en la normativa vigent.

La Caixa es troba acollida al règim de tributació consolidada amb les seves
societats dependents. A cada societat se li assigna la part de l'impost correspo-
nent, en funció de la seva contribució als resultats del Grup (vegeu Nota 22).

i) Operacions de futur

La Caixa ha utilitzat aquests instruments d'una manera molt limitada tant per a
operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials com en d'altres
operacions (vegeu Nota 25).

S'inclouen com a comptes d'ordre les operacions anomenades de futur per la
normativa del Banc d'Espanya, associades al risc de canvi, d'interès o de mer-
cat i, en concret:

• Les compravendes de divises no vençudes i permutes financeres, que es comp-
tabilitzen en virtut del termini del seu venciment, sigui o no superior a dos
dies hàbils.

• El preu d'exercici de l'instrument financer subjacent en les opcions compra-
des o emeses. En les opcions sobre tipus d'interès, s'entén que l'element
subjacent és l'import sobre el qual es calculen els interessos pactats. Així
mateix, es registra com a opcions emeses l'import assegurat al venciment
dels fons d'inversió garantits.

• Les permutes financeres d'interessos i altres contractes de futur contrets fora
de mercats organitzats, que es comptabilitzen pel principal de l'operació.

Les operacions que tenen per objecte i per efecte eliminar o reduir significati-
vament els riscos de canvi, d'interès o de mercat, existents en posicions patri-
monials o en d'altres operacions, es consideren com de cobertura. En aquestes
operacions de cobertura, els beneficis o crebants generats es periodifiquen d'una
manera simètrica als ingressos o costos de l'element cobert.

Les operacions que no són de cobertura, també anomenades operacions de
negociació, contractades en mercats organitzats, es valoren d'acord amb la
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Milers d'euros

2004 2003

Fons d'Obra Social 4.120 4.000
Reserves generals 14.070 13.667

18.190 17.667

Milers d'euros

2004 2003

Reserves 160.967 147.296
Reserves de revalorització 14.179 14.179

175.146 161.475
Més: benefici net de l'exercici 18.190 17.667

Patrimoni net comptable 193.336 179.142

Dotació prevista al fons d'Obra Social (4.120) (4.000)

Patrimoni net després de la distribució de resultats proposada 189.216 175.142

seva cotització i les variacions en les cotitzacions es registren íntegrament en
el compte de pèrdues i guanys, com a resultats d'operacions financeres.

Els resultats de les operacions de negociació contractades fora dels mercats
organitzats no es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys fins al moment
de la seva liquidació efectiva. No obstant això, al final de cada període s'efec-
tua la valoració de les posicions i es provisiona, si s'escau, amb càrrec a resul-
tats, les pèrdues potencials netes per classe de riscos que resultin d'aquesta
valoració.

j) Fons per a riscos bancaris generals

Seguint criteris de màxima prudència, la Caixa té constituït un fons especial de
caràcter genèric. Aquest fons no està assignat a cap fi específic i està destinat a
la cobertura del risc general de la seva activitat bancària, essent necessària
l'autorització prèvia del Banc d'Espanya per a la seva disposició (vegeu Nota 18).

D'acord amb la normativa vigent establerta pel Banc d'Espanya, el saldo d'aquest
fons es considera com a part dels recursos propis computables a efectes del
càlcul del coeficient de solvència.

k) Aplicació uniforme

Els criteris comptables utilitzats en l'exercici 2004 han estat uniformes, en ge-
neral, amb els aplicats en l'exercici anterior.

(4) Determinació del patrimoni i distribució de beneficis

Per a la determinació del patrimoni net a 31 de desembre de 2004 i 2003, s'han
de considerar els epígrafs següents dels balanços de situació adjunts:

La distribució del benefici de l'exercici 2003, acordada per l'Assemblea General de
la Caixa en sessió de 12 de maig de 2004, així com la proposta de distribució del
benefici de l'exercici 2004, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General,
és la següent:
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Milers d'euros

2004 2003

Caixa
En euros 22.611 21.894
En moneda estrangera 112 60

22.723 21.954

Banc d'Espanya
Comptes corrents 43.779 38.523

66.502 60.477

Milers d'euros

2004 2003

Estat
Altre Deute anotat 302.192 252.309

Fons de fluctuació de valors – –

302.192 252.309

Per moneda
En euros 302.192 252.309
En moneda estrangera – –

302.192 252.309

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió ordinària 61.385 –
Cartera d'inversió a termini 240.807 252.309

302.192 252.309

(5) Caixa i dipòsits en bancs centrals:

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:

El saldo mantingut en compte corrent del Banc d'Espanya es troba afecte al com-
pliment del coeficient de reserves mínimes i està remunerat d'acord amb allò es-
tablert en el Reglament (CE) núm. 2818/98 del Banc Central Europeu d'1 de desem-
bre.

La taxa de rendibilitat mitjana del compte corrent del Banc d'Espanya ha estat del
2,00% (2,35% el 2003).

(6) Deutes de l'Estat

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:

Durant l'exercici 2004 s'han traspassat títols de la cartera de negociació a la car-
tera d'inversió ordinària per un valor nominal de 59.000 milers d'euros, adquiridos
durante el ejercicio 2004.

Detall del moviment en els exercicis 2003 i 2004:
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Milers d'euros

2004 2003

Ges Laietana, SA 1.560 1.670
Ges Laietana de Pensions, SA 1.363 1.519
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SA Societat Unipersonal 7.827 14.530

10.750 17.719

Milers d'euros

2004 2003

Fins a 3 mesos – –
De 3 mesos a 1 any – –
D'1 any a 5 anys 156.937 167.952
Més de 5 anys 145.255 84.357

302.192 252.309

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 295.323

Altes –
Baixes (43.488)
Altres 474

Saldo al 31 de desembre de 2003 252.309

Altes 69.856
Baixes (20.043)
Altres 70

Saldo al 31 de desembre de 2004 302.192

Milers d'euros

2004 2003

Altre deute anotat 350.994 249.741

El tipus d'interès mitjà anual d'aquests actius, calculat sobre el valor efectiu, ha
estat del 6,55% (7,35% en el 2003).

L'import d'aquests actius que han estat cedits al Banc d'Espanya i a tercers amb
compromís de recompra i que figuren comptabilitzats en el passiu dels balanços de
situació en els epígrafs «Entitats de crèdit» (vegeu Nota 7) i «Dèbits a clients» (ve-
geu Nota 16), segons correspongui, pel valor efectiu de cessió segons les normes
establertes en la Circular 4/91, s'indiquen a continuació pel seu valor nominal:

L'import d'aquestes cessions efectuades a les societats participades s'indica a con-
tinuació:

Així mateix, l'import de les plusvàlues per la diferència entre el preu de mercat del
Deute anotat i el valor comptable a 31 de desembre de 2004 i 2003 s'eleva a
31.292 i 29.079 milers d'euros, respectivament.

Detall per venciments del saldo d'aquests actius a 31 de desembre:
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Milers d'euros

2004 2003

Altres crèdits
Fins a 3 mesos 105.172 51.776
De 3 mesos a 1 any 183 52
D'1 any a 5 anys 3.005 3.040
Més de 5 anys – –

108.360 54.868

Milers d'euros

2004 2003

Altres dèbits
Fins a 3 mesos 143.740 83.617
De 3 mesos a 1 any 19.667 5.783
D'1 any a 5 anys 99.100 61.477
Més de 5 anys 6.000 6.000

268.507 156.877

Milers d'euros

Actiu Passiu
2004 2003 2004 2003

A la vista
Comptes mutus 7.244 – – 3.562
Altres comptes – – 384 14

7.244 – 384 3.576

Altres crèdits-dèbits
Banc d'Espanya-cessió temporal d'actius – – – –
Comptes a termini 106.963 53.806 165.949 78.561
Adquisició-Cessió temporal d'actius – – 102.558 78.316
Altres comptes 1.397 1.062 – –

108.360 54.868 268.507 156.877

115.604 54.868 268.891 160.453

Per moneda
En euros 112.806 50.922 264.787 155.997
En moneda estrangera 2.798 3.946 4.104 4.456

115.604 54.868 268.891 160.453

(7) Entitats de crèdit

Detall dels saldos que componen aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de
desembre:

El saldo de l'apartat «Comptes a termini» d'actiu correspon a cessions d'efectiu al
mercat interbancari i el saldo de passiu a préstecs en euros i en moneda estrange-
ra concedits per altres entitats de crèdit.

El saldo de l'apartat «Adquisició - Cessió temporal d'actius» correspon a fons pú-
blics adquirits o cedits a Intermediaris financers amb compromís de revenda (vegeu
Nota 6).

Detall del saldo d'altres crèdits i dèbits amb entitats de crèdit, classificats per ter-
minis residuals de venciment des del 31 de desembre:
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Milers d'euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genèrica estadística

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

Dotació de l'exercici 2.800 4.800 5.736 13.336
Fons recuperats (2.910) – – (2.910)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (450) – – (450)
Utilitzacions-traspassos a actius en suspens regularitzats (1.923) – – (1.923)

Saldo al 31 de desembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Dotació de l'exercici 3.871 7.987 5.904 17.762
Fons recuperats (3.320) – – (3.320)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (1.262) – – (1.262)
Utilitzacions-traspassos a actius en suspens regularitzats (4.276) – – (4.276)

Saldo al 31 de desembre de 2004 22.417 32.183 36.204 90.804

Classificació en balanç
Crèdits sobre clients 22.346 30.172 34.170 86.688
Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) – 851 881 1.732
Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 71 1.160 1.153 2.384

22.417 32.183 36.204 90.804

(8) Crèdits sobre clients
Desglossament d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, tot atenent els
sectors i tipus de risc:

Detall del moviment dels fons d'insolvències en els exercicis 2004 i 2003:

Milers d'euros

2004 2003

Crèdit a Administracions Públiques espanyoles 17.161 18.408

Crèdit a altres sectors residents
Crèdit comercial 84.222 78.099
Deutors amb garantia real 3.210.078 2.389.060
Altres deutors a termini 243.948 217.043
Deutors a la vista i diversos 41.385 39.080
Arrendaments financers 50.791 47.915
Risc dubtós 33.790 32.928

3.664.214 2.804.125

Crèdit a no residents 39.294 30.802

3.720.669 2.853.335

Fons d'insolvències (Nota 3.c)
Cobertura específica (22.346) (27.355)
Cobertura genèrica (30.172) (22.242)
Cobertura estadística (34.170) (27.616)

(86.688) (77.213)

3.633.981 2.776.122

Per monedes
En euros 3.720.615 2.853.242
En moneda estrangera 54 93

3.720.669 2.853.335
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Milers d'euros

2004 2003

Vençut i a la vista 79.611 76.802
Fins a 3 mesos 92.326 82.248
De 3 mesos a 1 any 81.937 75.774
D'1 any a 5 anys 188.322 168.443
Més de 5 anys 3.278.473 2.450.068

3.720.669 2.853.335

La rendibilitat mitjana de la cartera de préstecs i crèdits al tancament de l'exerci-
ci 2004, sense incloure el risc dubtós, ha estat del 4,67% (5,45% per a l'any 2003).

Classificació per terminis residuals de venciment des del 31 de desembre:

Amb data 12 de desembre de 2002 la Caixa va participar, conjuntament amb la res-
ta de caixes d'estalvis catalanes, en la instrumentació d'una operació de titulització
d'actius, cedint préstecs per import de 32.393 milers d'euros, que han estat donats
de baixa de la cartera pròpia, tot i que se'n segueix gestionant l'administració. Si-
multàniament a aquesta cessió d'actius, AyT FTGENCAT I, Fondo de Titulización de
Activos, gestionat per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de
Titulización, S.A., ha efectuat una emissió de bons de titulització per un import
global de 397.000 milers d'euros, col·locada en el mercat domèstic.

Amb data 17 de juliol de 2003 la Caixa va participar, conjuntament amb altres en-
titats de crèdit, en la instrumentació d'una nova operació de titulització d'actius,
cedint préstecs per import de 110.058 milers d'euros, que han estat donats de baixa
de la cartera pròpia, tot i que se'n segueix gestionant l'administració. Simultània-
ment a aquesta cessió d'actius, AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de Titulización Hipo-
tecaria, gestionat per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de
Titulización, S. A., ha efectuat una emissió de bons de titulització per un import
global de 350.000 milers d'euros.

Al 31 de desembre de 2004 i 2003 el saldo vigent dels préstecs aportats a les
titulitzacions s'elevava a 105.620 i 126.942 milers d'euros, respectivament.
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Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
D'emissió pública

Administracions territorials 34.894 37.943
Administracions públiques de no residents – –
Fons de fluctuació de valors – –

34.894 37.943

Altres emissors
Entitats de crèdit residents 20.018 20.103
Entitats de crèdit no residents 17.022 6.984
Altres sectors residents 6 11
Altres sectors no residents 85.075 93.847
Fons de fluctuació de valors – –

122.121 120.945

157.015 158.888

Fons d'insolvències (Nota 8)

Cobertura específica – –
Cobertura genèrica (851) (939)
Cobertura estadística (881) (1.689)

(1.732) (2.628)

155.283 156.260

Per monedes
En euros 148.206 149.388
En moneda estrangera 8.809 9.500

157.015 158.888

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió a termini 157.015 158.888
Fons de fluctuació de valors – –

157.015 158.888

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 157.015 158.888
Sense cotització a Borsa – –
Fons de fluctuació de valors – –

157.015 158.888

(9) Obligacions i altres valors de renda fixa

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:
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Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
D'entitats de crèdit 708 496
D'altres sectors residents 31.709 35.015
De no residents 2.372 2.626
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Per monedes
En euros 34.782 38.046
En moneda estrangera – 85

34.782 38.131

Per carteres
Cartera de negociació 2.696 2.155
Cartera d'inversió ordinària 32.093 35.982
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 29.063 32.814
Sense cotització a Borsa 5.726 5.323
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Les plusvàlues latents per la diferència entre el preu de mercat i el valor compta-
ble en relació amb els títols en cartera a 31 de desembre de 2004 i 2003 s'eleva-
ven a 13.715 i 14.058 milers d'euros, respectivament.

L'import efectiu dels venciments que es produiran durant 2005 de títols de renda
fixa que formen part d'aquesta cartera de valors a 31 de desembre de 2004 és de
38.942 milers d'euros.

La taxa mitjana de la rendibilitat de la cartera de renda fixa ha estat de 5,49% en
2004 (5,62% el 2003).

(10) Accions i altres títols de renda variable

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Moviment de la cartera de valors de renda fixa durant els exercicis 2003 i
2004:

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 185.440

Altes 65.755
Baixes (90.293)
Altres (2.014)

Saldo al 31 de desembre de 2003 158.888

Altes 7.982
Baixes (8.766)
Altres (1.089)

Saldo al 31 de desembre de 2004 157.015
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Milers d'euros

2004 2003
Import Percentatge de Import Percentatge de

participació participació

Fonlaietana, FIM 695 4,63 695 4,02

Milers d'euros

2004 2003
Valor Valor segons Valor Valor segons

comptable cotització comptable cotització

ABERTIS Infraestructures SA 17.234 65.241 21.513 57.406

REPSOL - YPF, SA 2.332 3.832 2.332 3.092

Les inversions en títols de renda variable amb cotització a Borsa més significatives
que manté la Caixa a 31 de desembre del 2004 i 2003, són les següents:

La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable assignats a la
cartera d'inversió ordinària amb cotització a Borsa i el seu valor de mercat al tan-
cament de l'exercici 2004, reflecteix una plusvàlua latent de 52.279 milers d'eu-
ros (44.305 milers d'euros el 31 de desembre de 2003).

El preu d'adquisició dels títols de renda variable assignats a la cartera de negocia-
ció s'eleva a 2.517 milers d'euros (2.094 milers d'euros el 2003).

Les inversions en títols de renda variable sense cotització a Borsa, inclouen la in-
versió efectuada en l'exercici 2003 en Filmax Entertainment, S.A., per un import de
4.000 milers d'euros, que representa, a 31 de desembre de 2004, una participació
del 7,23%, essent el valor teòricocomptable de la societat, segons balanç no
auditat, de 53.423 milers d'euros (49.397 milers d'euros a 31 de desembre de
2003). Així mateix, aquesta cartera inclou les següents participacions en els fons
d'inversió gestionats per Ges Laietana, amb la indicació del percentatge de parti-
cipació sobre el total de participacions dels fons:

Les plusvàlues existents a 31 de desembre de 2004, per la diferència entre el va-
lor comptable i el valor liquidatiu de les participacions a Fonlaietana, FIM, s'ele-
ven a 774 milers d'euros (711 milers d'euros el 31 de desembre de 2003).

De la cartera de títols de renda variable es troben pignorats, a 31 de desembre de
2004 i 2003, en garantia de diverses operacions, títols per un valor nominal de
1.352 milers d'euros.
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Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
En entitats de crèdit – –
Altres 5.805 9.826
Fons de fluctuació de valors – –

5.805 9.826

Per monedes
En euros 5.805 9.826
En moneda estrangera – –

5.805 9.826

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 5.805 9.826
Fons de fluctuació de valors – –

5.805 9.826

Milers d'euros

Accions i Fons de
altres títols fluctuació

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.458 (527)

Altes 41.551 (43)
Baixes (34.397) 564
Traspassos 1.052 –
Altres 473 –

Saldo al 31 de desembre de 2003 38.137 (6)

Altes 11.101 (341)
Baixes (14.799) 340
Traspassos – –
Altres 350 –

Saldo al 31 de desembre de 2004 34.789 (7)

Detall dels moviments de la cartera de valors de renda variable durant els exerci-
cis 2003 i 2004:

Durant l'any 2003, tot seguint les recomanacions efectuades pel Banc d'Espanya el
gener del 2003 sobre «Tractament comptable de les inversions estructurals en el
capital d'entitats sobre les quals no s'exerceixi una influència notable», es va pro-
cedir a reclassificar determinats valors que es presentaven en la cartera de partici-
pacions permanents dins de l'apartat Participacions (vegeu Nota 11) a aquesta car-
tera d'inversió ordinària de l'apartat Accions i Altres Títols de Renda Variable.

(11) Participacions

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 2.437

Altes 10.128
Baixes (1.687)
Traspassos (Nota 10) (1.052)

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.826

Altes –
Baixes (4.021)

Saldo al 31 de desembre de 2004 5.805

Exercici 2004 Milers d'euros

Societat Activitat Percentatge Valor Dividends Capital Resultats x
de net en rebuts i

participació llibres en reserves
l'exercici

Renlovi, SL*1 Promoció
immobiliària 50,00 5.805 500 11.938 2.064 (a)

5.805

Exercici 2003 Milers d'euros

Societat Activitat Percentatge Valor Dividends Capital Resultats x
de net en rebuts i

participació llibres en reserves
l'exercici

Proyecto Inmobiliario Partner SL1 Promoció
immobiliària  50,00 5.805 450 11.732 671 (a)

Audet Promocions, SA2 Promoció
immobiliària 33,33 1.000 – 3.000 9 (a)

Geoinvers, SA3 (b) Promoció
immobiliària 25,00 187 – 750 – (a)

Barna Building, SL4 Promoció
immobiliària 30,02 2.834 – 2.953 (73) (a)

9.826

* El 8 de juny de 2004 es va produir el canvi de denominació social de la societat «Proyecto Inmobiliario Partner, SL» per
«Renlovi, SL».

(a) Segons comptes anuals no auditats
(b) Capital social 3.000 milers d'euros desemborsat en un 25%

Domicilis Socials:
1- C/ Pau Claris, 139 àtic 1a. Barcelona
2- Av. President Lluís Companys, 62, planta baixa, local 3. Mataró
3- C/. Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
4- Rda. General Mitre, 59. Barcelona

Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2003 i 2004:

Durant l'exercici 2004 s'ha venut la participació que posseïa la Caixa en les soci-
etats Audet Promocions, SA, Geoinvers, SA i Barna Building, SL, a l'empresa patri-
monial Inversora Burriac, SLU, pertanyent al grup consolidat de la Caixa.

Detall de les participacions mantingudes per la Caixa a 31 de desembre, i informa-
ció rellevant d'aquestes societats:
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Milers d'euros

2004 2003

Participacions en empreses del grup
En entitats de crèdit – –
Altres 17.935 11.383
Fons de fluctuació de valors – –

17.935 11.383

Per monedes
En euros 17.935 11.375
En moneda estrangera – 8

17.935 11.383

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 17.935 11.383
Fons de fluctuació de valors – –

17.935 11.383

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 6.084

Altes 5.301
Baixes –
Altres (2)

Saldo al 31 de desembre de 2003 11.383

Altes 6.552
Baixes –
Altres –

Saldo al 31 de desembre de 2004 17.935

(12) Participacions en empreses del Grup

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2003 i 2004:

Les altes produïdes durant l'exercici 2004 corresponen a les operacions següents:

- Ampliació de capital d'Inversora Burriac, SLU, en 6.500 milers d'euros.

- Ampliació de capital, per un import de 52 milers d'euros, de Caixa Laietana,
Societat de Participacions Preferents, SA, com a conseqüència de la decisió de
procedir al trasllat del domicili social de Caixa Laietana Preference Limited,
domiciliada a les Illes Caiman, a Mataró, adquisició de la nacionalitat espa-
nyola, canvi de denominació social i augment de capital social, amb la conse-
güent adaptació dels seus estatuts socials.
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Detall de les participacions significatives mantingudes per la Caixa a 31 de desem-
bre, i informació rellevant d'aquestes societats:

Exercici 2004 Milers d'euros

Societat Activitat Percentatge Valor Dividends Capital Resultats x
de net en rebuts i

participació llibres en reserves
l'exercici

Participació directa
Ges Laietana SA, Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió Col·lectiva1 d'inversió col·lectiva 100,00 601 206 2.601 221 (e)

Ges Laietana de Pensions, SA, Gestora de
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 1.202 150 1.951 301 (e)

CEA, Corredoria Corredoria
d’Assegurances, SA1 d'assegurances 100,00 62 1.000 196 1.324 (e)

Laietana Vida, Cia. Assegu- Assegurances
rances de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, SA, Societat i
Unipersonal1 (f) complementàries 100,00 4.510 – 4.715 1.193 (e)

Inversora Burriac, SLU1 Tinença d'accions
o participacions 100,00 11.500 – 11.502 (86) (e)

Caixa Laietana, Societat de Intermediació
Participacions Preferents, SA financera
Societat Unipersonal2 100,00 (a) 60 – 295 1.712 (e)

Participació indirecta
Tramitació i Serveis, SA1 Prestació

de serveis 100,00 (b) 60 – 339 731 (e)

Anàlisi i Verificació, Prestació
Control Tècnic de de serveis
l'Edificació, SL1 tècnics 100,00 (c) 18 – 43 1 (e)

Complex Capri Explotació
Gavà Mar, SA3 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 676 (5) (e)

Residències La Font Explotació
Florida, SL residències geriàtriques 50,00 (d) 30 – 60 (1) (e)

Lobiflat, SL3 Promoció
immobiliària 25,03 (d) 843 – 959 (203) (e)

Promocions Elentari, SL4 Promoció
immobiliària 25,00 (d) 845 – 3.409 (95) (e)

Geoinvers, SA7 (h) Promoció
immobiliària 45,00 (d) 2.251 – 5.000 (2) (e)

Barna Building, SL8 Promoció
immobiliària 30,02 (d) 2.164 – 764 (37) (e)

Audet Promocions, SA6 Promoció
immobiliària 33,33 (d) 1.000 – 3.002 2 (e)

Nebor, SA9 Explotació
hotelera 25,00 (d) 3.488 – 1.172 65 (e)

Mataró Llar, SL10 Promoció
immobiliària 33,33 (d) 130 – 390 – (e)
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Exercici 2003 Milers d'euros

Societat Activitat Percentatge Valor Dividends Capital Resultats x
de net en rebuts i

participació llibres en reserves
l'exercici

Participació directa
Ges Laietana, SA, Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió Col·lectiva1 d'inversió col·lectiva 100,00 601 145 2.601 117 (e)

Ges Laietana de Pensions, SA, Gestora de
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 1.202 215 1.950 241 (e)

CEA Corredoria Corredoria
d’Assegurances, SA1 d'assegurances 100,00 62 861 188 1.009 (e)

Laietana Vida Cia. Assegu- Assegurances
rances de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, SA Societat i
Unipersonal1 (f) complementàries 100,00 4.510 – 4.562 153 (e)

Inversora Burriac, SLU1 Tinença
d'accions o

participacions 100,00 5.000 – 5.000 2 (e)

Caixa Laietana Preference Intermediació
Limited2 financera 100,00 (a) 8 – 3 2.854 (e)

Participació indirecta
Tramitació i Serveis, SA1 Prestació

de serveis 100,00 (b) 60 – 330 639 (e)

Anàlisi i Verificació, Control Prestació de
Tècnic de l'Edificació, SL1 serveis tècnics 100,00 (c) 18 – 24 20 (e)

Garatge Sant Jordi, SA5 Promoció
immobiliària 49,46 (d) 2.160 – 85 57 (e)

Complex Capri Explotació
Gavà Mar, SA3 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 677 (29) (e)

Residències La Font Explotació
Florida, SL3 residències geriàtriques 50,00 (d) 30 – 60 – (e)

Lobiflat, SL3 Promoció
immobiliària 25,03 (d) 842 – 1.040 (157) (e)

Promocions Elentari, SL4 Promoció
immobiliària 25,00 (d) 845 – 3.380 (18) (e)

(a) Percentatge de participació directa sobre els drets polítics de la Societat; hi ha altres socis amb participacions preferents sense
drets polítics.

(b) Participada per Ges Laietana, SA  i Ges Laietana de Pensions, SA
(c) Participada per Tramitació i Serveis, SA
(d) Participada per Inversora Burriac, SLU
(e) Segons comptes anuals no auditats
(f) Capital social 9.020 milers d'euros desemborsat en un 50%.
(g) Capital social 2.528 milers d'euros desemborsat en un 27%.
(h) Capital social 6.000 milers d'euros desemborsat en un 83,33%.

 Domicilis Socials:
1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró
2- South Church Street, PO Box 309. George Town. Gran Cayman. Cayman Islands. British West Indies. Nou domicili social
des del 3 de desembre 2004: C/Pablo Iglesias, 41-43. Mataró
3-Rda. General Mitre, 59. Barcelona
4-C/ Roger de Llúria, 16. Barcelona
5-C/ Mandonio, 11. Barcelona
6- Av. President Lluís Companys, 62, planta baixa, local 3. Mataró
7- C/ Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
8- Rda. General Mitre, 49. Barcelona
9- Av. de la Riera, 2. Sant Just Desvern
10- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51 local. Mataró
11- Gran Via Carles III, 98, 3r. Barcelona
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Milers d'euros

Altres despeses
amortitzables

Saldo al 31 de desembre de 2002 571

Altes 230
Baixes –
Amortitzacions (398)

Saldo al 31 de desembre de 2003 403

Altes 790
Baixes (43)
Amortitzacions (340)

Saldo al 31 de desembre de 2004 810

Exercici 2004 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 124.156 (17.851) – 106.305
Altres immobles 78.929 (4.538) (8.428) 65.963
Mobiliari, instal·lacions i altres 79.489 (51.072) (8) 28.409

282.574 (73.461) (8.436) 200.677

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)
Immobles 2.472 (1.128) – 1.344
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.641 (1.297) – 1.344

Total actius materials 285.215 (74.758) (8.436) 202.021

La societat Ges Laietana S.A. Societat Gestora d'Institucions d'Inversions Col·lectives
gestiona un total de 7 fons d'inversió. A 31 de desembre de 2004 i 2003 el patri-
moni gestionat per aquests fons era de 153.779 i 113.379 milers d'euros, respec-
tivament.

La societat Ges Laietana de Pensions S.A. Entitat Gestora de Fons de Pensions ges-
tiona un total de 3 fons de pensions. A 31 de desembre de 2004 i 2003 el patri-
moni gestionat per aquests fons era de 120.155 i 111.987 milers d'euros, respec-
tivament.

(13) Actius immaterials

Composició i moviment d'aquest epígraf durant els exercicis 2003 i 2004:

(14) Actius materials

Detall de la composició del saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre:



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

76

Cost actualitzat Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat
edificis immobles i Obra

d'ús propi instal·lacions Social

Saldo al 31 de desembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886

Altes – 30.530 2.718 –
Baixes – (5.762) (400) –
Traspassos 10.728 (14.845) 4.363 (245)

Saldo al 31 de desembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641

Altes 65 33.263 3.917 –
Baixes – (2.289) (29) –
Traspassos 13.903 (16.401) 2.498 –

Saldo al 31 de desembre de 2004 124.156 78.929 79.489 2.641

Amortització acumulada Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat
edificis immobles i Obra

d'ús propi instal·lacions Social

Saldo al 31 de desembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248

Altes 1.718 305 5.183 52
Baixes – – (98) –
Traspassos (79) 134 – (55)

Saldo al 31 de desembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245

Altes 1.948 339 5.590 52
Baixes – – (14) –
Traspassos (169) 169 – –

Saldo al 31 de desembre de 2004 17.851 4.538 51.072 1.297

Exercici 2003 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 110.188 (16.072) (2.070) 92.046
Altres immobles 64.356 (4.030) (7.529) 52.797
Mobiliari, instal·lacions i altres 73.103 (45.496) – 27.607

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)
Immobles 2.472 (1.076) – 1.396
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.641 (1.245) – 1.396

Total actius materials 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

Detall del moviment de l'immobilitzat i de la seva amortització acumulada, durant
els exercicis 2003 i 2004:

L'import dels béns que a 31 de desembre de 2004 estaven totalment amortitzats
s'eleven a 35.973 milers d'euros (32.316 milers d'euros en 2003).
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Milers d'euros

2004 2003

Saldo inicial 9.599 11.550

Dotació de l'exercici 321 2.494
Fons recuperats (2.746) (4.836)
Traspàs de fons d'insolvències (Nota 8) 1.262 450
Altres conceptes (net) – (59)

Saldo final 8.436 9.599

D'acord amb les normes de presentació del balanç de situació, l'immobilitzat afecte
a l'Obra Social es presenta conjuntament amb la resta de l'immobilitzat.

Segons s'indica en la Nota 3.f, la Caixa ha actualitzat els elements patrimonials del
seu immobilitzat material d'acord amb les normes establertes en el R.D. 2607/1996,
de 20 de desembre. Els moviments haguts en els exercicis 2003 i 2004 dels ele-
ments actualitzats s'indiquen a continuació:

L'efecte de l'actualització sobre la dotació a l'amortització de l'exercici 2004 ha
estat de 364 milers d'euros, (339 milers d'euros en 2003), i s'estima en el mateix
import l'efecte de l'exercici 2005.

El valor net de l'immobilitzat acollit a la Previsió Llibertat d'Amortització R.D. Llei
2/85 al 31 de desembre de 2004 és de 178 milers d'euros (vegeu Nota 20).

Moviment del fons de cobertura d'immobilitzat durant els exercicis 2004 i 2003:

Milers d'euros

Terrenys i Altres Immobilitzat Total
edificis immobles Obra

d'ús propi Social

Saldo a 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

Baixes – – – –
Traspassos (99) 182 (83) –

Saldo a 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Amortització acumulada (2.069) (374) (173) (2.616)

Actualització neta 10.276 1.621 653 12.550

Saldo a 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Baixes – – – –
Traspassos – – – –

Saldo a 31 de desembre de 2004 12.345 1.995 826 15.166

Amortització acumulada (2.360) (422) (198) (2.980)

Actualització neta 9.985 1.573 628 12.186
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Milers d'euros

2004 2003

Edificis en renda 16.364 15.000
Obres en curs 47.531 37.107
Altres 177 177
Immobilitzat procedent d'adjudicacions

Béns recuperats d'arrendaments financers – 55
Altres 10.319 7.987

Immobles Obra Social 1.344 1.396

75.735 61.722

Fons de cobertura d'immobilitzat (8.428) (7.529)

67.307 54.193

Milers d'euros

2004 2003

Actiu
Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 22.503 14.879
Operacions en camí 22.801 8.338
Hisenda pública saldos fiscals recuperables 259 92
Operacions financeres pendents de liquidar 77 312
Fiances donades en efectiu 506 195
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Beneficis latents per altres causes 1.205 831
- Opcions adquirides 4.538 5.142
Fons específics cobertura altres actius (Nota 20) (178) (181)
Altres conceptes 4.902 5.525

56.613 35.133

Pel que fa als edificis en renda, els productes nets obtinguts pel seu arrendament
han assolit, en l'exercici 2004, els 1.533 milers d'euros (1.247 milers d'euros el
2003). Així mateix, sobre aquests immobles la Caixa té constituït un fons de cober-
tura, essent el seu import a 31 de desembre de 2004 de 3.302 milers d'euros (3.208
milers d'euros en 2003), import inclòs en l'apartat «Fons de cobertura d'immobi-
litzat».

En l'apartat «Immobilitzat procedent d'adjudicacions-Altres» s'inclouen els béns
adjudicats en compensació de pagament de deutes d'operacions creditícies. Els fons
d'insolvències relatius als riscos esmentats, constituïts en la data d'adjudicació, han
estat traspassats parcialment de l'epígraf «Crèdit sobre clients-Fons d'insolvències»
(vegeu Notes 3.f i 8) al d'«Actius materials-Fons de cobertura d'immobilitzat».

(15) Altres actius - Altres passius

Detall de la composició d'aquests epígrafs dels balanços de situació al 31 de de-
sembre:

Detall dels conceptes que integren l'apartat «Altres immobles», nets de la seva
amortització acumulada:
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Milers d'euros

2004 2003

Passiu
Obligacions a pagar 8.713 10.533
Operacions en camí 4.040 855
Fiances rebudes 33 22
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Pèrdues potencials per altres causes – –
- Opcions emeses 4.538 5.143
Comptes de recaptació 15.153 11.009
Comptes especials 19 63
Fons Obra Social 2.848 2.899
Bloqueig de beneficis 1.793 2.389
Altres conceptes 1.291 875

38.428 33.788

• Opcions adquirides

Opcions comprades per a la cobertura del risc de mercat de determinats produc-
tes de passiu remunerats a un tipus d'interès variable indiciats a l'Eurotop-100 i
Eurostoxx-50 (vegeu Nota 3.i).

• Opcions emeses

Opcions emeses a favor dels titulars de determinats productes de passiu remunerats
a un tipus d'interès variable indiciats a l'Eurotop-100 i Eurostoxx-50, en reconeixe-
ment dels drets sobre la revalorització dels índex implícits en els contractes
d'aquests productes (vegeu Nota 3.i).

• Comptes de recaptació

Inclou el líquid a ingressar corresponent a l'Impost sobre Societats de l'exercici
2004, un cop deduïdes les retencions i pagaments a compte, per import de 6.296
milers d'euros (3.691 milers d'euros a 31 de desembre de 2003).

• Fons Obra Social

La normativa vigent disposa que les Caixes d'Estalvis destinaran al finançament
d'obres socials pròpies i en col·laboració la totalitat dels excedents anuals, un cop
deduïts dels mateixos els imports destinats a reserves.
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 3.027

Distribució de l'excedent de 2002 3.785
Despeses de manteniment de 2003 (167)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (3.673)
Traspàs a Reserves de Revalorització d'actius afectes a la Caixa (Nota 20) (73)

Saldo al 31 de desembre de 2003 2.899

Distribució de l'excedent de 2003 4.000
Despeses de manteniment de 2004 (1.219)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (2.832)

Saldo al 31 de desembre de 2004 2.848

Milers d'euros

2004 2003

Fons materialitzats en immobilitzat (Nota 14) 1.344 1.396
Fons disponibles 1.504 1.503

Total Fons d'Obra Social 2.848 2.899

Els saldos a 31 de desembre anteriors es corresponen amb les aplicacions següents:

De conformitat amb allò indicat en la Nota 4, la proposta de distribució de l'ex-
cedent de l'exercici 2003, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de
la Caixa, contempla destinar 4.120 milers d'euros al Fons d'Obra Social, elevant-
se el pressupost d'O.S. per a l'exercici 2005 a aquest import, essent gestionat per
la Comissió Delegada de l'Obra Social 1.260 milers d'euros i 2.860 milers d'euros
per la Fundació Caixa Laietana, Fundació Privada.

Aquesta fundació fou creada el 30 d'abril de 1987 amb un capital social de 18
milers d'euros i la seva finalitat és el desenvolupament, el foment, la promoció i la
divulgació d'actes culturals, artístics, científics, tècnics i qualsevulla expressió intel·-
lectual o industrial. Aquesta tasca de promoció pot fer-la directament o bé mitjan-
çant subvencions i ajuts d'altres persones o entitats. Està inscrita en el Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 336.

• Bloqueig de beneficis

Fons específic creat, d'acord amb la normativa del Banc d'Espanya, per compensar
els guanys generats per l'alienació de títols de la cartera d'inversió a termini, fons
que és objecte de disposició lineal, tot atenent la vida residual dels títols venuts
(vegeu Nota 3.d).

Detall dels moviments haguts en aquest epígraf:
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Milers d'euros

Saldo a 31 de desembre de 2002 2.371

Dotació de l'exercici 582
Fons recuperats (564)
Traspassos –
Altres moviments –

Saldo a 31 de desembre de 2003 2.389

Dotació de l'exercici –
Fons recuperats (596)
Traspassos –
Altres moviments –

Saldo a 31 de desembre de 2004 1.793

Milers d'euros

2004 2003

Dipòsits d'estalvi
A la vista

Administracions públiques 27.483 26.819
Comptes corrents 350.191 319.058
Comptes d'estalvi 370.007 322.319
No residents 9.797 8.960

757.478 677.156

A termini
Administracions públiques 39.062 29.542
Imposicions a termini 2.720.139 2.045.669
No residents 83.208 51.496

2.842.409 2.126.707

Altres dèbits
A la vista – –
A termini

Cessió Temporal d'actius (Nota 6) 293.539 210.686

293.539 210.686

3.893.426 3.014.549

Per monedes
En euros 3.890.636 3.010.612
En moneda estrangera 2.790 3.937

3.893.426 3.014.549

(16) Dèbits a clients

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Detall del moviment del fons durant els exercicis 2003 i 2004:
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Milers d'euros

2004 2003

Fons de pensions 9.916 9.800
Provisió per a impostos 12.864 12.864
Altres provisions
- Fons d'insolvències (Nota 8) 2.384 2.059
- Provisions per operacions de futur (Nota 25) 7 2
- Altres fons específics 7.340 7.132

32.511 31.857

Milers d'euros

2004 2003

Fins a 3 mesos 838.059 717.647
De 3 mesos a 1 any 946.166 947.497
D'1 any a 5 anys 524.336 415.360
Més de 5 anys 827.387 256.889

3.135.948 2.337.393

Classificació dels dipòsits a termini per terminis residuals de venciment des de 31
de desembre:

L'apartat «Imposicions a termini» inclou les emissions següents de Cèdules hipote-
càries, no negociables, nominatives a favor de Ahorro Corporación Financera, SVB,
SA, amb les característiques següents:

D'acord amb les disposicions vigents, la Caixa afecta expressament les hipoteques
que en qualsevol moment consten inscrites al seu favor en garantia del capital i dels
interessos de les emissions de cèdules hipotecàries.

Els interessos meritats en l'exercici 2004 per aquestes emissions s'eleven a 25.702
milers d'euros (12.926 milers d'euros en l'exercici 2003) i s'inclouen en el epígraf
«Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts.

(17) Provisions per a riscos i càrregues

Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Milers d'euros

Data Nominal Tipus d'interès nominal Pagament del Data Import subscrit
d'emissió  cupó d'amortització

(a la par) 2004 2003

18.04.2001 90.150 5,2578% Anual 18.04.2011 90.150 90.150
26.06.2002 145.000 5,2582% Anual 26.06.2012 145.000 145.000
10.09.2002 12.000 Euribor a un any + 0,12% Anual 10.09.2014 12.000 12.000

(2,41% a 31.12.03)
05.04.2004 340.000 4,00541% Anual 05.04.2014 340.000 –
21.06.2004 100.000 4,00772% Anual 21.06.2011 100.000 –
16.11.2004 73.171 4,0065% Anual 16.11.2014 73.171 –
16.11.2004 26.829 4,2565% Anual 16.11.2019 26.829 –

787.150 247.150



83

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Milers d'euros

2004 2003

Fons Intern
Reial Decret 1588/1999 8.310 7.014
Resta 1.606 2.786

Fons Extern 23.731 22.917

33.647 32.717

Milers d'euros

Fons Provisió Altres
de per a fons

pensions impostos específics

Saldo al 31 de desembre de 2002 9.534 12.857 6.429

Dotacions de l'exercici 1.417 7 760
Fons recuperats (636) – –
Traspassos – – –
Aplicacions (515) – (57)

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.800 12.864 7.132

Dotacions de l'exercici 2.896 – 643
Fons recuperats (2.247) – (360)
Traspassos – – –
Aplicacions (533) – (75)

Saldo al 31 de desembre de 2004 9.916 12.864 7.340

Moviment durant els exercicis 2003 i 2004 d'aquests fons especials:

a) Fons de pensions

Detall dels fons de pensions constituïts al 31 de desembre:

El fons de pensions intern constituït (Fons Intern R.D. 1588/1999) correspon a l'im-
port total meritat tant per al personal en actiu no adherit al Subpla 2001 (vegeu
Nota 3.g) com per al passiu, segons estudi actuarial fet per un actuari independent.
Les hipòtesis principals de l'estudi actuarial utilitzades en els exercicis 2004 i 2003
són les següents:

2004 2003

a) Taxa nominal d'actualització 3,5% 4%

b) Taxa de revisió de pensions 1% - 2,5% 1% - 2,5%

c) Taxa nominal de creixement salarial 2% - 2,5% 2% - 2,5%

d) Taxa nominal de creixement de bases de cotització a la
   Seguretat Social i de bases màximes de cotització 1% 1%

e) Mètode actuarial emprat Capitalització Capitalització
individual individual

f) Taules de supervivència utilitzades GRM-F 1995 GRM-F 1995
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Milers d'euros

Fons extern  Fons intern Total
RD 1588/1999

2004 2003 2004 2003 2004 2003
Compromisos per pensions causades (a) 229 315 6.593 6.325 6.822 6.640
Riscos per pensions no causades

Meritats (b) 6.154 5.899 1.724 690 7.878 6.589
No meritats – – 3.024 2.142 3.024 2.142

Compromisos a cobrir (a) + (b) 6.383 6.214 8.317 7.015 14.700 13.229

Milers d'euros

2004 2003

Fons Extern - Subpla 2001 17.348 16.703

• Prestacions definides

• Aportacions definides

Milers d'euros

2004 2003

Provisió per a la cobertura de contingències generals 6.385 6.141
Altres provisions 955 991

7.340 7.132

La dotació de l'exercici 2004 al fons de pensions intern incorpora 278 milers d'eu-
ros (283 milers d'euros en 2003) relatiu a la imputació d'un cost financer d'aquest
fons calculat segons estableix la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, que es presen-
ta sota l'epígraf «Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i
guanys adjunts. Així mateix, l'import d'«Aplicacions» correspon als pagaments a
pensionistes.

Els fons interns constituïts al 31 de desembre de 2004 i 2003 cobreixen totalment
els compromisos per pensions meritats reflectits en l'esmentat estudi actuarial.

L'import de l'apartat «Fons Intern-Resta» correspon a la provisió registrada per a la
cobertura dels restants compromisos establerts en la Circular 5/2000 del Banc d'Es-
panya.

b) Provisió per a impostos

El saldo d'aquest compte correspon a l'import de les actes aixecades en el mes de
febrer de 1997 per l'Agència Tributària en relació amb la inspecció iniciada el mes
de gener de 1994 dels impostos als quals està sotmesa la Caixa per als exercicis
1988 a 1991 i que han estat objecte de recurs, estant pendent la seva resolució
definitiva.

Així mateix, s'inclou l'import de les actes aixecades el mes de setembre de 2001
per l'Agència Tributària en relació amb la inspecció dels impostos per als exerci-
cis 1995 a 1998 i que han estat objecte de recurs, estant pendent la seva resolu-
ció definitiva.

c) Altres provisions - Altres fons específics

Composició d'aquests fons al 31 de desembre:

Segons aquest estudi actuarial, el detall dels compromisos per pensions al 31 de
desembre de cada exercici, i la cobertura corresponent, és el següent:
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Emissió Data Nominal Tipus Pagament Data Import subscrit
de l'emissió d'interès del (milers d'euros)

d'emissió (milers mitjà de cupó d'amortització
d'euros) l'exercici 2004 2003

Primera 26.05.1988 9.015 3,17% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Segona 01.12.1994 9.015 3,01% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,08% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Quarta 10.10.2001 27.045 3,09% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090

Milers d'euros

2004 2003

Obligacions subordinades 54.090 54.090
Participacions preferents 60.101 60.101

114.191 114.191

La Provisió per a la cobertura de contingències generals és una provisió constituï-
da per atendre possibles contingències derivades de reclamacions en curs.

(18) Fons per a riscos bancaris generals

Com s'indica en la Nota 3.j, la Caixa, durant l'exercici 2004, tot basant-se en un
criteri de prudència i d'acord amb la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, ha realit-
zat dotacions al fons per a riscos bancaris generals per import de 17.000 milers
d'euros (12.000 milers d'euros en l'exercici 2003).

(19) Passius subordinats

Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

• Obligacions subordinades

Característiques de les emissions en vigor de deute subordinat:

Les tres primeres emissions estan representades cadascuna d'elles per 15.000 títols
al portador de 601 euros nominals cadascun. La quarta emissió està emesa per
import de 27.045 milers d'euros i representada por 27.045 títols al portador de
1.000 euros nominals cadascun.

La primera emissió té un tipus d'interès variable en funció dels tipus d'interès pre-
ferencials dels préstecs a un any i les tres restants tenen un tipus d'interès variable
en funció de l'índex del cost del passiu de les Caixes d'Estalvis que publica la
Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2004 s'eleva a 1.670
milers d'euros (2.115 milers d'euros en l'exercici 2003).



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

86

Les quatre emissions de deute constitueixen un finançament subordinat que se si-
tua, pel que fa a la prelació de crèdits, al darrere de tots els creditors comuns. Així
mateix, són computables a efectes de la determinació dels recursos propis (vegeu
Nota 20).

Així mateix, el 21 de desembre de 2004 es va registrar en la Comissió Nacional del
Mercat de Valors el Fullet informatiu de la cinquena emissió de Deute Subordinat,
les característiques més rellevants de la qual són:

Import nominal emès: 60.000 milers d'euros
Títols emesos: 60.000 títols
Període de subscripció: Des del dia següent del registre del fullet en la Comissió

Nacional del Mercat de Valors fins al 15 de març de 2005, sempre que els
valors no hagin estat subscrits en la seva totalitat amb anterioritat a aquesta
data.

Tipus d'interès: 3% durant els primers dotze mesos, i a partir d'aquesta data el tipus
Euribor a tres mesos del segon dia hàbil anterior al de l'inici del període d'in-
terès.

Pagament del cupó: trimestral
Data d'amortització: 15/03/2035

• Participacions preferents

Correspon al dipòsit subordinat pres per la Caixa a Caixa Laietana Preference
Limited, en contrapartida de l'emissió de Participacions preferents efectuada per
part de dita societat.

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2004 s'eleva a 1.741
milers d'euros (3.018 milers d'euros l'exercici 2003), essent el tipus d'interès mit-
jà del 2,90%.

Les característiques més rellevants de l'emissió són:

Valor: Participacions preferents Sèrie A
Data de desemborsament: 28/12/2002
Import total de l'emissió: 60.101 milers d'euros
Nombre i classe de les participacions: 60.101 participacions. No atorguen drets

polítics.
Valor efectiu d'emissió unitari: 1.000 euros (a la par)
Dividend: Preferent, no acumulatiu. El tipus a aplicar serà fix equivalent al 4,35%

nominal anual fins al 28 de desembre de 2003 i a partir del 29 de desembre de
2003 variable, referenciat al tipus de passiu de les Caixes d'Estalvi que publica
la CECA en el BOE, revisable anualment.

Pagament dividend: Per trimestres vençuts, condicionat a l'existència de beneficis
distribuïbles suficients (segons es defineix en el fullet de l'emissió) i a les limi-
tacions imposades per la normativa del Banc d'Espanya sobre recursos propis
de les entitats de crèdit.

Data amortització: Perpètua. L'emissor podrà amortitzar de forma anticipada, prè-
via autorització del Banc d'Espanya i del Garant (la Caixa), totes o part de les
participacions sempre que hagin transcorregut cinc anys des de la data de des-
emborsament.

L'emissió compta amb la garantia solidària i irrevocable de Caixa Laietana, segons
s'indica en el fullet informatiu de l'emissió, inscrit en la Comissió Nacional del
Mercat de Valors amb data 18 d'octubre de 2002.

Aquesta emissió ha rebut la qualificació necessària del Banc d'Espanya perquè es
pugui computar íntegrament com a recursos propis bàsics del Grup consolidat.
L'emissió ha estat adquirida íntegrament per tercers aliens al Grup.
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Milers d'euros

Reserves Reserves de
revalorització

Saldo al 31 de desembre de 2002 134.535 14.106

Distribució d l'excedent de l'exercici 2002 12.757 –
Traspàs de Previsió Llibertat d'Amortització RDL 2/85 4 –
Traspàs de Reserves de Revalorització d'actius afectes a l'Obra Social (Nota 15) – 73

Saldo al 31 de desembre de 2003 147.296 14.179

Distribució d l'excedent de l'exercici 2003 (Nota 4) 13.668 –
Traspàs de Previsió Llibertat d'Amortització RDL 2/85 3 –

Saldo al 31 de desembre de 2004 160.967 14.179

Milers d'euros

Import de Gravamen Import
l'actualització únic 3% total

Reserva de revalorització R.D.L. 7/96 en Caixa 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorització R.D.L. 7/96 en Fons Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995

(20) Reserves

Moviments dels epígrafs «Reserves» i «Reserves de revalorització» durant els exer-
cicis 2003 i 2004:

L'import pendent de traspassar a reserves pel concepte «Previsió Llibertat d'Amor-
tització Reial Decret-Llei 2/85», s'eleva al 31 de desembre de 2004 a 178 milers
d'euros, i es troba registrat en l'epígraf «Altres actius-Fons específics cobertura al-
tres Actius» dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 15). En qualsevol ava-
luació del patrimoni net de la Caixa s'ha de considerar aquest import, un cop de-
duït l'Impost sobre Societats diferit corresponent.

• Reserves de revalorització

Tal i com s'esmenta en la Nota 3.f, la Caixa es va acollir a l'actualització de ba-
lanços regulada pel RDL 7/1996, havent efectuat les següents operacions en l'exer-
cici 1996:

Aquestes reserves podran destinar-se, sense que se'n meritin impostos, a eliminar
els resultats comptables negatius, tant els acumulats d'anys anteriors com els del
mateix exercici o aquells que es puguin produir en el futur. A partir de l'1 de ge-
ner de 2007 podran destinar-se a reserves de lliure disposició, sempre que la
plusvàlua necessària hagi estat realitzada. S'entendrà realitzada la plusvàlua en la
part corresponent a l'amortització comptablement practicada o quan els elements
patrimonials actualitzats hagin estat venuts o donats de baixa dels registres comp-
tables.

Si es disposés del saldo d'aquest compte d'una manera distinta a la prevista en el
R.D.L. 7/1996, aquest saldo passaria a estar subjecte a tributació.

• Recursos propis

Segons determina la norma quarta de la Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, del
26 de març, els grups consolidats d'entitats de crèdit han de mantenir en tot mo-
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Milers d'euros

2004 2003

Passius contingents
Fiances, avals i caucions 158.944 139.067
Altres passius contingents 1.491 2.258

160.435 141.325

Compromisos i riscos contingents
Disponibles per tercers 620.706 527.589
Altres compromisos 41.324 35.995

662.030 563.584

822.465 704.909

ment un volum suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per
risc de crèdit, d'acord amb els actius, compromisos i altres comptes d'ordre que
presentin aquest risc; per risc de canvi, d'acord amb la posició global neta en di-
vises, i per risc de mercat de la cartera de negociació i marges de solvència de
companyies asseguradores. Els recursos propis són suficients sempre que es man-
tingui un coeficient de solvència no inferior al 8%, definit aquest com el quocient
entre els recursos propis del Grup i els riscos abans indicats, ponderats de la ma-
nera que estableix la dita Circular.

Aquesta Circular constitueix el desenvolupament, en l'àmbit de les entitats de crè-
dit, de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les
entitats financeres a partir de la Llei 13/1992, del Reial Decret 1343/1992 i de l'Or-
dre ministerial de 30 de desembre de 1992. Estableix igualment que el deute su-
bordinat constitueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com
a tal la part que no excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, així com tam-
bé que la totalitat de recursos propis de segona categoria no pot superar el 100%
dels recursos propis bàsics en la part que aquest excés no hagi estat eliminat per
la primera limitació indicada.

En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa
d’Estalvis Laietana al 31 de desembre de 2004 i dels esmentats coeficients, els seus
recursos propis a la dita data a efectes de la cobertura d'aquest coeficient,
ascendien a 362.195 milers d'euros (328.550 milers d'euros el 2003), amb un
superàvit respecte del mínim exigit de 55.151 milers d'euros (86.436 milers d'euros
el 2003).

(21) Comptes d'ordre

Detall dels principals compromisos i altres operacions vigents al 31 de desembre
de 2004 i 2003:

El saldo de l'apartat d'«Altres compromisos» correspon als documents lliurats a la
Cambra de Compensació, que poden ser retornats dins dels terminis de les opera-
cions.
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Milers d'euros

2004 2003
Augments Disminució Saldo Augments Disminució Saldo

Resultat comptable de l'exercici 37.504 31.824
Diferències permanents 29.573 (7.651) 21.922 20.828 (5.835) 14.993

Resultat comptable ajustat 59.426 46.817

Diferències temporals
Amb origen en el exercici – –
Amb origen en exercicis anteriors – –

Base imposable de l'exercici 59.426 46.817

Milers d'euros

2004 2003
Impost Impost Impost Impost
meritat a pagar meritat a pagar

Quota (35%)
Sobre resultat comptable ajustat 20.799 – 16.386 –
Sobre base imposable – 20.799 – 16.386

Deduccions
Per doble imposició (1.181) (1.181) (1.027) (1.027)
Per reinversió beneficis en venda d'immobilitzat (186) (186) (640) (640)
Per formació (14) (14) (12) (12)
Per aportació pla de pensions (59) (59) (54) (54)

19.359 19.359 14.653 14.653

Milers d'euros

2004 2003

Impost meritat 19.359 14.653
Ajust de l'impost de l'exercici anterior (45) (496)

19.314 14.157

(22) Situació fiscal

La conciliació entre el resultat comptable de la Caixa i la base imposable de l'Im-
post sobre Societats, s'indica a continuació (vegeu Nota 3.h):

La xifra de l'Impost sobre Societats dels exercicis 2004 i 2003 registrades en el
compte de pèrdues i guanys incorpora els següents conceptes:

Com s'ha indicat en la Nota 17, la Caixa ha estat inspeccionada per part de les
autoritats tributàries en relació amb els impostos als que està subjecta pels exerci-
cis 1988 a 1991 i pels exercicis 1995 a 1998 havent aixecat diverses Actes que han
estat objecte de recurs, l'import i tractament de les quals s'indica en l'esmentada
Nota 17.

No hi ha deduccions per inversió en actius qualificats com a pendents d'aplicació
al 31 de desembre de 2004 i 2003.

La Caixa roman oberta a inspecció per a tots els exercicis no prescrits per la llei per
a tots els impostos que li són aplicables.
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Milers d'euros

2004 2003
Despeses
Altres càrregues d'explotació

Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1) 1.069 970
Altres conceptes 115 117

1.184 1.087

 Crebants extraordinaris
Pèrdues per alienació d'immobilitzat 31 359
Crebants d'exercicis anteriors 85 127
Dotació neta fons compensació beneficis alienació títols

cartera d'inversió a venciment (Nota 15) – 17
Dotació neta per al fons de prejubilacions i cessaments (Nota 17) 1.020 1.100
Altres crebants 361 –

1.497 1.603

Ingressos
Altres productes d'explotació

Beneficis nets per explotació de finques en renda 1.533 1.247
Altres productes diversos 60 57

1.593 1.304

Beneficis extraordinaris
Beneficis nets en venda cartera inversió a venciment – 582
Beneficis per alienació d'immobilitzat 1.059 3.546
Beneficis d'exercicis anteriors 464 288
Altres productes 210 294
Recuperació fons de pensions intern (Nota 17) 2.247 636
Recuperació neta del fons de sanejament d'immobilitzat (Nota 14) 2.425 2.342
Recuperació neta d'altres fons específics (Nota 17) 360 –
Recuperació neta fons compensació beneficis alienació títols

cartera d'inversió a venciment (Nota 15) 596 –

7.361 7.688

Milers d'euros

2004 2003

Sous i salaris (*) 65 86
Dietes 86 80
Primes d'assegurances – –
Despeses de desplaçaments 11 9

162 175

(23) Ingressos i despeses
Desglossament dels principals conceptes que integren els epígrafs de despeses i
ingressos extraordinaris dels comptes de pèrdues i guanys:

(24) Altres informacions

• Òrgans de Govern
Les remuneracions meritades durant els exercicis 2004 i 2003 pel conjunt dels
membres dels Òrgans d'Administració, distribuïdes per conceptes, han estat les
següents:

(*) Corresponen als sous i salaris que perceben com a treballadors de l'Entitat, els consellers
representants dels empleats de la Caixa.
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Exercici 2004

Exercici 2003

Milers d'euros

2004 2003

Sous, salaris i assimilats 31.886 29.893
Quotes de la Seguretat Social 8.044 7.554
Dotacions als fons de pensions interns (Nota 17) 1.599 34
Aportacions a fons de pensions externs 839 879
Altres conceptes 792 912

43.160 39.272

2004 2003

Directius 323 301
Administratius 654 612
Subalterns i oficis diversos 36 34

1.013 947

Així mateix, els riscos crediticis i de signatura assumits amb el col·lectiu de mem-
bres dels Òrgans d'Administració s'ajusten a les característiques següents (en mi-
lers d'euros):

Els riscos esmentats anteriorment inclouen operacions a consellers representants del
grup de personal, acollides a conveni laboral, el tipus d'interès de les quals oscil·la
entre l'1,625% i el 3,5% i el seu termini entre 8 a 18 anys.

La Caixa no té contreta cap mena d'obligació en concepte de pensions, ni d'asse-
gurances de vida amb els membres antics i actuals del seu Consell d'Administra-
ció, llevat dels empleats que hi figuren i que ja estan contemplats en els estudis
actuarials comptabilitzats.

• Nombre mitjà d'empleats

Nombre mitjà d'empleats distribuït per categories:

• Despeses de personal

Composició de les despeses de personal:

Riscos directes Riscos indirectes

Import 301 1.363
Tipus d'interès 1,621% a 7,25% 2,316% a 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 2 a 30 anys 1 a 30 anys

Riscos directes Riscos indirectes

Import 381 673
Tipus d'interès 2,25% a 7,25% 3,548% a 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 1 a 30 anys 1 a 30 anys
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Milers d'euros

2004 2003
Balanç de situació

Actiu
Crèdit sobre clients 85.953 14.633

Passiu
Dèbits de clients 92.322 57.837
Passius subordinats 60.101 60.101

Compte de Pèrdues i Guanys
Deure

Interessos i càrregues assimilades (3.508) (3.859)
Haver

Interessos i rendiments assimilats 1.884 472
Rendiments de la cartera de renda variable 1.856 2.273
Comissions percebudes 3.078 2.554
Altres productes d'explotació 58 52

Milers d'euros

2004 2003

Actiu 11.867 13.778

Passiu 7.230 8.561

Ingressos 415 467

Costos 104 121

Milers d'euros

2004 2003

Auditoria de comptes anuals 37 36
Altres serveis 23 3

60 39

• Saldos amb societats participades

Els balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys adjunts presenten els se-
güents saldos mantinguts amb societats participades:

• Saldos i transaccions en moneda estrangera

Import dels actius i passius en moneda estrangera així com les transaccions efec-
tuades durant l'exercici:

• Honoraris dels auditors de comptes

Import dels honoraris corresponents a l'auditoria de comptes i a altres serveis pres-
tats per la societat d'auditoria i altres societats del seu grup:
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Tipus d'operació Operació Tipus de risc Moneda Milers d'euros
a cobrir 2004     2003

Compra de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 379 178
Venda de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 5.151 5.324
Compra d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 56.132 54.159
Venda d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 177.112 129.508
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Euros 818.650 –
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Moneda estrangera 2.569 283.705
Swaps sobre tipus d'interès
i canvi Cobertura D'interès i de canvi Moneda estrangera 4.772 5.977

(25) Operacions de futur i derivats financers

Aquestes operacions, d'acord amb la normativa vigent, no figuren dins del capítol
«Comptes d'ordre» dels balanços de situació adjunts, i es registren pel valor noci-
onal o pel valor d'exercici de l'actiu subjacent contractat o bé pel seu valor con-
tractual segons el tipus d'operació de futur del qual es tracti (vegeu Nota 3.i).

Detall de les operacions que manté la Caixa a 31 de desembre:

L'import de venda d'opcions sobre valors a 31 de desembre de 2004 inclou 90.479
milers d'euros corresponents als imports que assegura la Caixa al venciment dels
fons d'inversió garantits.
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(26) Quadre de finançament segons Circular 4/91 del Banc d'Espanya

1- Recursos aplicats 1- Recursos generats
en les operacions 0 0 en les operacions 54.242 43.214

2- Reemborsos de participacions en 2- Aportacions externes al capital
el capital 2.1- En emissió d'accions, quotes
2.1- Per reducció de capital 0 0 participatives 0 0
2.2- Per adquisició d'accions pròpies 0 0 2.2- Conversió en accions de

títols de renda fixa 0 0
3- Títols subordinats emesos 2.3- Venda d'accions pròpies 0 0
(disminució neta) 0 0

3- Títols subordinats emesos
4- Inversió menys finançament en (increments nets) 0 0
Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 0 0

4- Inversió menys finançament en
5- Inversió creditícia (increment net) 871.610 483.097 Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 41.677 69.324

6- Títols de renda fixa (increment net) 48.010 0 5- Inversió creditícia (disminució neta) 0 0

7- Títols de renda variable no 6- Títols de renda fixa (disminució neta) 0 69.566
permanent (increment net) 0 7.627

7- Títols de renda variable no
8- Creditors (disminució neta) 0 0 permanent (disminució neta) 3.348 0

9- Emprèstits (disminució neta) 0 0 8- Creditors (increment net) 878.877 345.905

10- Adquisició d'inversions 9- Emprèstits (increment net) 0 0
permanents
10.1- Compra de participacions en 10- Venda d'inversions permanents
empreses del grup i associades 2.531 13.740 10.1- Venda d'inversions permanents
10.2- Compra d'elements de en empreses del grup i associades 0 0
l'immobilitzat material i immaterial 34.645 24.286 10.2- Venda d'elements de

l'immobilitzat material i immaterial 0 0
11- Altres conceptes actius menys
passius (variació neta) 21.348 0 11- Altres conceptes actius menys

passius (variació neta) 0 741

978.144 528.750 978.144 528.750

Milers d'euros Milers d'euros

Aplicacions 2004 2003 Orígens 2004 2003
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INFORME DE GESTIÓ 2004
Caixa d'Estalvis Laietana

En un any marcat per l'atemptat islamista de l'11-M i l'alternança de poder a Espanya,
els indicadors principals de conjuntura econòmica van presentar indicis de millora,
malgrat l'encariment del petroli i el dèficit exterior. El creixement del PIB es va situar
en el 2,7% (2,5% el 2003) amb un lleuger repunt en el tram final de l'exercici. Es va
crear ocupació i va disminuir la taxa mitjana anual de l'atur (10,8% de la població
activa).

L'auge de la construcció que va absorbir bona part de la inversió total, juntament amb
el consum de les llars i del sector públic, han estat, altra vegada, els factors determi-
nants de l'evolució de l'economia. El BCE va mantenir el preu del diner en el 2% i van
persistir les condicions favorables per a les hipoteques. La Reserva Federal dels Estats
Units es va recolzar en tipus d'interès més alts i un dòlar més dèbil per tal de pal·liar
el seu dèficit comercial.

A Espanya, la despesa familiar va augmentar en major proporció que no pas les ren-
des, amb la consegüent caiguda de les taxes d'estalvi. Els inversors van confiar nova-
ment en la renda variable i l'Ibex-35 va tancar l'any amb un avenç del 17,37%. L'apre-
ciació de l'euro enfront del dòlar va alleujar el cost de la factura del petroli, però va
tenallar les exportacions. La integració a Europa i la moneda única segueixen essent el
gran aixopluc per tal de fer front a desequilibris, tot i que la capacitat competitiva es
va veure minvada per l'excessiva taxa d'inflació (3,2%).

Des de la perspectiva de Caixa d’Estalvis Laietana l’exercici econòmic de 2004 ha estat
molt positiu. L’esforç comercial i de gestió dut a terme en un entorn cada cop més com-
petitiu i especialitzat, ha permès a Caixa Laietana assolir importants taxes de creixe-
ment en el volum de negoci, així com també en les principals magnituds financeres,
per sobre dels objectius establerts i mantenint un decidit suport al desenvolupament
econòmic en el seu àmbit d’actuació.

El desenvolupament d’una intensa activitat comercial, orientada fonamentalment a l’in-
crement de la base de clients i a la seva major fidelització i vinculació, s’ha reflectit
en un elevat creixement de la inversió creditícia recolzada pel creixement  dels recursos
directes. Al tancament de l’exercici, el total de recursos administrats per Caixa Laietana,
inclosos fons de pensions, assegurances, fons d’inversió i participacions preferents,
s’eleva a 4.468.853 milers d’euros, que suposa un augment substancial del 29% res-
pecte de l’any anterior, on destaca l’important creixement dels recursos aliens fora de
balanç, el 37,45%. Els recursos directes s’han situat, al tancament de l’exercici, en
4.007.617 milers d’euros, amb un increment anual del 28,09%.

La inversió creditícia assoleix, a 31 de desembre, els 3.633.981 milers d’euros, un cop
deduït el fons de provisió per a insolvències, comptabilitzat per un import de 86.688
milers d’euros. La variació anual ha estat de 857.859 milers d’euros, xifra que repre-
senta un creixement percentual del 30,9%. El total de crèdit gestionat, inclosos 105.620
milers d’euros que corresponen al saldo viu dels crèdits titulitzats, s’eleva a 3.826.289
milers d’euros, el 28,4% d’increment sobre l’exercici anterior.

El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de
màxima solvència i seguretat. Tot això es tradueix en un increment del percentatge de
les operacions cobertes amb garanties reals, que representen el 86,3% de la inversió
creditícia bruta al tancament de l’exercici. La gestió continuada del risc, basada en
criteris de prudència, rigor i professionalitat, tant en l’anàlisi com en el seguiment, ha
permès disminuir d'una manera important la ràtio de morositat fins al 0,91%.

Caixa Laietana, tot seguint la política de màxim sanejament dels seus actius, disposa
al tancament de l’exercici d’un fons de provisió per a insolvències de 86.688 milers
d’euros, que proporciona una cobertura dels actius irregulars del 257% del saldo de
morosos existent a 31 de desembre, amb la qual cosa es compleixen totalment els re-
queriments i les recomanacions que al respecte d’això estableix el Banc d’Espanya.

Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos propis que
s’exigeix a les entitats financeres, i se situa per sobre del mínim exigit pel Banc d’Es-
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panya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen, a nivell consolidat, la xifra
de 362.195 milers d’euros, enfront dels 328.550 milers d'euros de l’exercici anterior.
Aquests recursos permeten mantenir un alt nivell de capitalització i garanteixen la
qualitat de la solvència del Grup per continuar la seva estratègia de creixement i ex-
pansió del negoci i escometre, així, nous projectes de futur.

El compte escalar de resultats reflecteix la favorable evolució de les principals magni-
tuds de gestió. El marge d’intermediació ha tingut un increment anual del 6,55%, i se
situa en 97.783 milers d’euros. La disminució de la rendibilitat de la inversió credití-
cia s’ha contrarestat àmpliament amb l’augment del volum d’actius gestionats i la re-
tallada de tipus en el cost dels dipòsits.

L’increment del 19,26% del marge ordinari ha estat impulsat pel creixement dels resul-
tats positius de les operacions financeres i el bon comportament en matèria de comis-
sions. Les despeses d’explotació han crescut en menor proporció que els resultats or-
dinaris, tot incidint favorablement en la millora de la ràtio d’eficiència. El marge d’ex-
plotació s’eleva a 62.749 milers d’euros, amb una variació positiva anual del 32,89%.
Una part important dels resultats d’explotació s’han destinat a augmentar les dotacions
per a les cobertures de riscos de caràcter extraordinari en aplicació del principi de
prudència que caracteritza la gestió de Caixa Laietana.

El resultat net de l’exercici s’eleva a 18.190 milers d'euros, que millora d'un 2,96% el
benefici de l’any anterior. Del benefici obtingut per Caixa Laietana, es proposa desti-
nar el 77% de l’excedent net, 14.070 milers d’euros, a la constitució de reserves per
consolidar la garantia dels recursos administrats, mentre que el 23% del resultat, 4.120
milers d’euros, contribuirà a les activitats pròpies de l’Obra Social, en l’àmbit cultural,
assistencial, educatiu i científic.

Per al desenvolupament de l’activitat financera, Caixa Laietana ha comptat amb 1.013
empleats amb uns nivells de productivitat importants. La ràtio de recursos administrats
per empleat s’ha incrementat en un 20,6%, i se situa, al tancament de l’exercici, en
4.412 milers d’euros, mentre que la ràtio de recursos administrats per oficina ha aug-
mentat un 20,2%, tot assolint els 17.875 milers d’euros.

Amb l’objectiu de millorar el servei i d'acord amb el pla d’expansió, Caixa Laietana ha
fet un esforç de diversificació en l’àmbit geogràfic i ha obert disset noves oficines du-
rant l’exercici, cinc a la Comunitat de Madrid i la resta a Catalunya, i disposa, a 31 de
desembre, d'una xarxa de 250 oficines.

Per tal de satisfer les necessitats dels seus clients, Caixa Laietana ha dissenyat nous
productes i ha afegit atractiu a l'oferta financera. L'accés a internet, cada dia més es-
tès, i la qualitat i el rendiment dels canals electrònics, ha permès augmentar d'un 59%
el volum d'operacions de Laietana Net i Laietana Net Plus, i d'un 34% el nombre
d'usuaris (particulars i empreses).

Caixa Laietana està desenvolupant el procés de conversió a la nova Circular 4/2004,
analitzant els impactes comptables de la seva aplicació i els diferents processos afec-
tats, entre els quals els vinculats als sistemes d'informació. Aquesta Circular adapta la
normativa comptable de les entitats de crèdit espanyoles als criteris comptables de les
Normes Internacionals d'Informació Financera.

Les directrius futures de Caixa Laietana s’encaminen a reforçar tant l’activitat pròpia
com la de totes les seves societats filials, amb l’objectiu d’incrementar la quota de
mercat i millorar la qualitat dels serveis prestats als clients, tot ampliant la gamma de
productes i serveis.

Aquests objectius de creixement contemplen, també, l’enfortiment de la situació patri-
monial, el control i la gestió dels diferents riscos i la potenciació del desenvolupament
tecnològic, junt amb el compromís social de Caixa Laietana que reverteix a la socie-
tat una part important dels seus beneficis mitjançant l’Obra Social.



CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA I SOCIETATS FILIALS

QUE COMPONEN EL GRUP FINANCER

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA (CONSOLIDAT)

Comptes anuals consolidats
corresponents als exercicis

acabats el 31 de desembre de 2004 i 2003

Informe de gestió de l'exercici 2004
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Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el Grup Financer Caixa
d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Balanços de situació al 31 de desembre de 2004 i 2003
(Milers d'euros)

Actiu 2004 2003

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 5) 66.502 60.477

Caixa 22.723 21.954
Banc d'Espanya 43.779 38.523

Deutes de l'Estat (Nota 6) 302.192 252.309

Entitats de Crèdit (Nota 7) 115.604 54.868

A la vista 7.244 –
Altres crèdits 108.360 54.868

Crèdits sobre clients (Nota 8) 3.631.803 2.776.122

Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) 156.734 157.074

D'emissió pública 34.894 37.943
Altres emissors 121.840 119.131

Accions i altres títols de renda variable (Nota 10) 34.782 38.131

Participacions (Nota 11) 17.940 9.985

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 17.940 9.985

Participacions en empreses del Grup (Nota 12) 9.136 11.356

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 9.136 11.356

Actius immaterials (Nota 13) 1.067 457

Despeses de constitució i de primer establiment 40 50
Altres despeses amortitzables 1.027 407

Actius materials (Nota 14) 206.248 173.923

Terrenys i edificis d'ús propi 106.305 92.046
Altres immobles 71.432 54.193
Mobiliari, instal·lacions i altres 28.511 27.684

Altres actius (Nota 15) 59.776 38.289

Comptes de periodificació 49.967 33.257

Pèrdues en societats consolidades (Nota 21) 20 7

Per integració global i proporcional – 7
Per posada en equivalència 20 –

Total actiu 4.651.771 3.606.255
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Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el Grup Financer Caixa
d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Balanços de situació al 31 de desembre de 2004 i 2003
(Milers d'euros)

Passiu 2004 2003

Entitats de crèdit (Nota 7) 268.891 160.453

A la vista 384 3.576
A termini o amb preavís 268.507 156.877

Dèbits a clients (Nota 16) 3.889.580 3.010.090

Dipòsits d'estalvi

A la vista 756.958 676.474

A termini 2.842.409 2.126.707

Altres dèbits

A la vista – –

A termini 290.213 206.909

Altres passius (Nota 15) 42.869 33.933

Comptes de periodificació 54.720 38.996

Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 32.511 31.857

Fons de pensionistes 9.916 9.800
Provisió per a impostos 12.864 12.864
Altres provisions 9.731 9.193

Fons per a riscos bancaris generals (Nota 18) 46.240 29.240

Beneficis consolidats de l'exercici 22.056 20.786

Del Grup 20.344 17.932
De minoritaris 1.712 2.854

Passius subordinats (Nota 19) 54.090 54.090

Interessos minoritaris (Nota 20) 60.101 60.101

Reserves (Nota 21) 162.323 148.749

Reserves de revalorització (Nota 21) 14.179 14.179

Reserves en societats consolidades (Nota 21) 4.211 3.781

Per integració global 3.383 3.268
Per posada en equivalència 828 513

Resultats d'exercicis anteriors – –

Total passiu 4.651.771 3.606.255

Comptes d'ordre (Nota 22) 822.465 704.909

Les notes 1 a 27 de la memòria adjunta formen part integrant d'aquests balanços de situació.
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Caixa d'Estalvis Laietana i Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el
Grup Financer Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2004 i 2003
(Milers d'euros)

2004 2003

1. Interessos i rendiments assimilats 183.698 179.085
dels quals: de la Cartera de renda fixa 28.130 31.799

2. Interessos i càrregues assimilades (90.854) (90.286)
3. Rendiment de la cartera de renda variable 5.029 4.403

3.1. D'accions i altres títols de renda variable 2.899 2.549
3.2. De participacions 500 474
3.3. De participacions en el Grup 1.630 1.380

A) Marge d'intermediació 97.873 93.202

4. Comissions percebudes 32.975 28.970
5. Comissions pagades (9.452) (8.924)
6. Resultats per operacions financeres 13.537 1.426

B) Marge ordinari 134.933 114.674

7. Altres productes d'explotació (Nota 24) 1.615 1.252
8. Despeses generals de administració (62.197) (56.440)

8.1. Despeses de personal (Nota 25) (43.603) (39.676)
de les quals: Sous i salaris (32.235) (30.209)

Càrregues socials (10.576) (8.556)
de les quals: pensions (2.450) (926)

8.2. Altres despeses administratives (18.594) (16.764)
9. Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials (8.685) (8.415)
10. Altres càrregues d'explotació (Nota 24) (1.184) (1.087)

C) Marge d'explotació 64.482 49.984

11. Resultats nets generats per societats posades en equivalència 3.827 1.227

11.1. Participació en beneficis de societats posades en equivalència 6.050 3.150
11.2. Participacions en pèrdues de societats posades en equivalència (93) (93)
11.3. Correccions de valor per cobrament de dividends (2.130) (1.830)

15. Amortització i provisions per a insolvències (net) (14.109) (9.997)
16. Sanejament d'immobilitzacions financeres (net) – 521
17. Dotació al fons per a riscos bancaris generals (17.000) (12.000)
18. Beneficis extraordinaris (Nota 24) 6.341 6.571
19. Crebants extraordinaris (Nota 24) (477) (486)

D) Resultat abans d'impostos 43.064 35.820

20. Impost sobre Beneficis (Nota 23) (21.008) (15.034)

E) Resultat de l'exercici (Nota 21) 22.056 20.786

E.1. Resultat atribuït a la minoria 1.712 2.854
E.2. Resultat atribuït al Grup 20.344 17.932

Les notes 1 a 27 de la memòria adjunta formen part integrant d'aquests comptes de pèrdues i guanys.
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Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el Grup
Financer Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Memòria corresponent als exercicis anuals acabats
el 31 de desembre de 2004 i 2003

(1) Naturalesa de l'entitat i del Grup

Caixa d’Estalvis Laietana (d'ara endavant, la Caixa) és l'entitat dominant del Grup
Financer Caixa d’Estalvis Laietana (d'ara endavant, el Grup), definit d'acord amb la
Llei 13/1985, 25 de maig, i les disposicions que la desenvolupen, en especial les
circulars del Banc d'Espanya, 4/91 de 14 juny i la 5/93 de 26 de març, per les quals
es regula la consolidació dels estats financers de les entitats de crèdit.

La Caixa és una institució exempta de lucre mercantil amb caràcter de Caixa Ge-
neral de Estalvi Popular. Va iniciar les seves activitats el 8 de febrer de 1863 i fi-
gura inscrita amb el número 5 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvi de la
Generalitat de Catalunya i amb el número 31 en el Llibre Registre Especial de Cai-
xes de Estalvi Popular del Banc d'Espanya. La seva seu social es troba a Mataró,
carrer de Palau, 18.

Els fins específics que s'assenyalen en els estatuts de la Caixa es concreten en la
intermediació financera, fomentant l'estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió
productiva des de la seva doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolu-
pament de la seva activitat disposa de 250 oficines (233 oficines el 2003) distribu-
ïdes totes elles en la geografia catalana, llevat de 23 a la Comunitat de Madrid (17
oficines el 2003).

El Grup està compost per la Caixa i les societats participades, les quals,
complementàriament a la Caixa, realitzen activitats en les àrees financeres, d'asse-
gurances, de serveis, de pensions i altres.

Atesa l'activitat a què es dedica, el Grup no té responsabilitats, despeses, actius ni
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significati-
ves en relació amb el patrimoni, la situació financera i el seu resultat. Per aquest
motiu, no s'inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes
anuals respecte a la informació de qüestions mediambientals.

La gestió i la utilització dels recursos aliens captats i administrats per les caixes
d'estalvis en la seva activitat financera estan subjectes a determinades normes le-
gals que regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

a) Manteniment en forma de dipòsit en el Banc d'Espanya d'un percentatge dels re-
cursos computables de clients per a la cobertura del coeficient de reserves míni-
mes.

b) Aplicació de com a mínim un 50% de l'excedent net de l'exercici a reserves i de
l'import restant al Fons d'Obra Social.

c) Obligació d'aportar anualment un percentatge dels recursos computables de ter-
cers al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis, amb càrrec al compte de
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Pèrdues i Guanys de l'exercici en què se satisfan. La garantia d'aquest fons cobreix
els dipòsits de fins a 20.000 euros per impositor i els valors o instruments finan-
cers, que no hagin pogut ser restituïts, confiats pels inversors fins a un màxim de
20.000 euros, segons modificacions establertes en el Reial Decret 948/2001, de 3
d'agost, sobre sistemes d'indemnització dels inversors (vegeu aportacions en la
Nota 24).

d) Manteniment d'un nivell mínim de recursos propis que ve determinat en funció de
les inversions fetes i els riscos assumits (vegeu Nota 21).

(2) Bases de presentació i principis de consolidació

a) Imatge fidel

Els comptes anuals consolidats del Grup es presenten segons els models establerts
per la Circular 4/91, de 14 de juny, del Banc d'Espanya, de manera que mostren la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup, i s'han
preparat a partir dels registres de comptabilitat individuals de Caixa d’Estalvis La-
ietana i de cadascuna de les Societats Filials que, juntament amb la Caixa, compo-
nen el Grup. Els comptes consolidats inclouen certs ajustaments i reclassificacions
per homogeneïtzar els criteris de comptabilitat i de presentació seguits per les so-
cietats filials amb els utilitzats per la Caixa (vegeu Nota 3).

Els comptes anuals individuals de la Caixa i de cadascuna de les restants societats
dependents incloses en la consolidació corresponents a l'exercici 2004 es troben
pendents d'aprovació per l'Assemblea General de la Caixa i les corresponents Juntes
Generals d'Accionistes. No obstant això, el Consell d'Administració de la Caixa es-
tima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius.

b) Principis de consolidació

D'acord amb la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, totes les societats dependents del
Grup en el capital social de les quals la participació directa i/o indirecta de Cai-
xa d’Estalvis Laietana sigui igual o superior al 20% i la seva activitat estigui direc-
tament relacionada amb la de la Caixa i constitueixin, junt amb aquesta, una uni-
tat de decisió, s'han consolidat pel mètode d'integració global. Addicionalment, les
participacions en filials del Grup no consolidades per raó de la seva activitat, així
com les participacions en altres empreses superiors al 20% (si no cotitzen en Borsa) o al
3% (si cotitzen en Borsa) es valoren pel mètode de posada en equivalència.

Tots els comptes i transaccions importants entre les societats han estat eliminades
en el procés de consolidació. Així mateix, la participació de tercers en el patrimoni
del Grup es presenta en el capítol «Interessos minoritaris» del passiu dels balanços
de situació consolidats adjunts (vegeu Nota 20) i en els resultats de l'exercici en
l'epígraf «Resultat atribuït a la minoria» dels comptes de Pèrdues i Guanys conso-
lidats adjunts.

Les restants inversions dels valors representatius de capital es presenten en els ba-
lanços de situació adjunts d'acord amb els criteris que s'indiquen en la Nota 3.d.

A continuació es detallen les societats que conformen el Grup Financer Caixa d'Es-
talvis Laietana al 31 de desembre de 2004, amb indicació del percentatge de par-
ticipació que, directament i indirecta, posseeix la Caixa així com també altre infor-
mació rellevant:
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Milers d'euros

Societat Activitat Percentatge Valor Dividends Capital Resultats
de net en rebuts i últim

participació llibres en reserves exercici
l'exercici (a) (a)

Societats consolidades per integració global

Ges Laietana, SA, Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió Col·lectiva1 d'inversió col·lectiva 100,00 (b) 601 206 2.601 221

Ges Laietana de Pensions, SA, Gestora de
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 (b) 1.202 150 1.951 301

Ges Laietana Societat de Intermediació
Participacions Preferents, SA, financera
Societat Unipersonal2 100,00 (c) 60 – 295 1.712

Inversora Burriac, SLU1 Tinença d'accions
o participacions 100,00 (b) 11.500 – 11.502 (86)

Societats valorades per posada en equivalència

Tramitació i Serveis, SA1 Prestació
de serveis 100,00 (d) 60 – 339 731

Anàlisi i Verificació, Control Prestació de
Tècnic de l'Edificació, SL1 serveis tècnics 100,00 (d) 18 – 43 1

CEA, Corredoria Corredoria
d’Assegurances, SA1 d'assegurances 100,00 (b) 62 1.000 196 1.324

Laietana Vida, Cia. Assegu- Assegurances
rances de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, SA Societat i
Unipersonal1 (e) complementàries 100,00 (b) 4.510 – 4.715 1.193

Renlovi, SL3 Promoció
immobiliària 50,00 (b) 5.805 500 11.938 2.064

Complex Capri Explotació
Gavà Mar, SA6 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 676 (5)

Residències La Font Explotació
Florida, SL6 residències geriàtriques 50,00 (d) 30 – 60 (1)

Lobiflat, SL6 Promoció
immobiliària 25,03 (d) 843 – 959 (203)

Promocions Elentari, SL5 Promoció
immobiliària 25,00 (d) 845 – 3.409 (95)

Geoinvers, SA7 (f) Promoció
immobiliària 45,00 (d) 2.251 – 5.000 (2)

Barna Building, SL6 Promoció
immobiliària 30,02 (d) 2.164 – 764 (37)

Audet Promocions, SA4 Promoció
immobiliària 33,33 (d) 1.000 – 3.002 2

Nebor, SA8 Explotació
hotelera 25,00 (d) 3.488 – 1.172 65

Mataró Llar, SL9 Promoció
immobiliària 33,33 (d) 130 – 390 –

(a) Segons balanç de situació disponible a 31 de desembre de 2004
(b) Percentatge de participació directa
(c) Percentatge de participació directa sobre els drets polítics de la Societat; hi ha altres socis amb participacions preferents sense  drets

polítics.
(d) Percentatge de participació indirecta
(e) Capital social 9.020 milers d'euros desemborsat en un 50%
(f) Capital social 6.000 milers d'euros desemborsat en un 83,33%
(g) Capital social 2.528 milers d'euros desemborsat en un 27%

Domicilis Socials:
1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró
2- C/ Pablo Iglesias, 41-43. Mataró
3- C/ Pau Claris, 139 àtic 1a. Barcelona
4- Avda. President Lluís Companys, 62, planta baixa, local 3. Mataró
5- C/ Roger de Llúria, 16. Barcelona
6- Rda. General Mitre, 59. Barcelona
7- C/ Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
8- Avda. de la Riera, 2. Sant Just Desvern
9- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51, local. Mataró

10- Gran Via Carles III, 89, 3r. Barcelona
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El 3 de desembre de 2004 es va procedir a l'ampliació de capital per import de 52
milers d'euros, de Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, SA, Soci-
etat Unipersonal, com a conseqüència de la decisió de traslladar el domicili soci-
al de Caixa Laietana Preference Limited, domiciliada a les Illes Caiman, a Mataró,
adquisició de la nacionalitat espanyola i canvi de denominació social, amb la con-
següent adaptació dels seus estatuts socials.

c) Informació relativa a la transició a les Normes Internacionals d'Informació Financera

D'acord amb la legislació mercantil, en particular el Reglament (CE) núm. 1606/
2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l'apli-
cació de normes internacionals de comptabilitat i la disposició final onzena de la
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre so-
cial, la Caixa haurà de formular els seus comptes anuals consolidats corresponents
als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2005, inclusivament, aplicant les
Normes Internacionals d'Informació Financera que hagin estat adoptades per la
Unió Europea (NIIF adoptades).

Amb aquesta finalitat, el Banc d'Espanya ha emès la Circular 4/2004, de 22 de
desembre, sobre Normes d'Informació Financera Pública i Reservada i Models d'Es-
tats Financers, que adapta la normativa comptable de les entitats de crèdit espanyo-
les als criteris comptables de les normes internacionals d'informació financera.

En conseqüència, els comptes anuals consolidats corresponents a l'exercici 2005
seran els primers que el Grup prepararà amb l'aplicació de les NIIF adoptades.

Les NIIF adoptades requereixen que, llevat de les excepcions contemplades en la
NIIF 1, la informació comparativa de l'exercici 2004 inclosa en els comptes anu-
als consolidats del Grup corresponents a l'exercici 2005 sigui preparada d'acord
amb les mateixes normes. Això implicarà modificacions en la valoració, la classi-
ficació i la presentació de determinades partides del balanç de situació i el compte
de pèrdues i guanys al tancament de l'exercici 2004, presentades d'acord amb prin-
cipis i normes comptables generalment acceptats a Espanya. A més, les NIIF adop-
tades requereixen que el Grup inclogui en els comptes anuals consolidats corres-
ponents a l'exercici 2005 determinades conciliacions, per reflectir els impactes
comptables de la conversió en els fons propis consolidats a l'inici i al tancament
de l'exercici 2004 i en el resultat consolidat d'aquest exercici.

El Grup està desenvolupant el procés de conversió a les NIIF adoptades, i n'ana-
litza els impactes comptables de l'aplicació i els relacionats amb els diferents pro-
cessos afectats, entre els quals aquells vinculats als sistemes d'informació. Els im-
pactes comptables finals, que dependran, entre altres aspectes, de les opcions dis-
ponibles que siguin seleccionades pels administradors i de les noves normes o in-
terpretacions finalment adoptades per la Unió Europea, es detallaran en els comptes
anuals consolidats corresponents a l'exercici 2005.

(3) Normes de valoració i principis de comptabilitat aplicats

Per a l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables
i les normes de valoració establerts per la Circular 4/91 del Banc d'Espanya. No hi
ha cap principi comptable obligatori que, essent l'efecte del qual significatiu en els
comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar en la seva elaboració. Els més importants es
resumeixen tot seguit:
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a) Principi de la meritació

Els ingressos i despeses es registren en funció del període en què es meriten i no
quan se'n produeix el cobrament o el pagament, llevat dels interessos dels deutors
en mora, litigi o de cobrament dubtós que s'abonen a resultats en el moment del
seu cobrament, tot seguint el principi de prudència i d'acord amb la normativa del
Banc d'Espanya.

Seguint la pràctica financera, les transaccions es registren en la data en què es
produeixen, que pot ser distinta de la seva corresponent data-valor, la qual es pren
com a base per al càlcul dels ingressos i despeses per interessos, que són objecte
de periodificació lineal si corresponen a operacions amb terminis de liquidació
inferior a dotze mesos, o aplicant el mètode financer si superen aquest termini.

b) Comptes en moneda estrangera

S'entén com a moneda estrangera qualsevol moneda diferent de l'euro.

Els saldos en moneda estrangera es presenten convertits a euros al canvi mitjà del
mercat de divises de comptat corresponent al tancament de l'exercici.

Els resultats de les conversions esmentades es registren en el compte de Pèrdues i
Guanys.

c) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons d'insolvències

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els capítols «Crèdits sobre cli-
ents» i «Entitats de Crèdit» de l'actiu dels balanços de situació adjunts, es compta-
bilitzen generalment per l'import efectiu lliurat o disposat pels deutors, llevat dels
actius a descompte que es reflecteixen pel seu import nominal i la diferència entre
aquest import i l'efectiu disposat es registra en comptes de periodificació del passiu
del balanç.

Els fons d'insolvències tenen per objecte cobrir les pèrdues que, al seu torn, po-
guessin produir-se en la recuperació íntegre dels riscos de tota mena contrets pel
Grup en el desenvolupament de la seva activitat i es mostren minorant els saldos
dels capítols «Crèdits sobre clients» i «Obligacions i altres valors de renda fixa» de
l'actiu i incrementat el saldo del capítol «Provisions per a riscos i càrregues» del
passiu dels balanços de situació adjunts, segons la naturalesa dels riscos coberts.

Els fons d'insolvències constituïts han d'igualar o superar en tot moment la suma
de les cobertures següents:

• Cobertura específica

Es calcula aplicant als actius classificats com a dubtosos en funció de la seva
morositat determinats percentatges de cobertura en funció del temps transcorre-
gut des del venciment de la primera quota o termini impagat d'una mateixa
operació i en funció de la seva garantia. Aquests percentatges de cobertura s'apli-
quen, així mateix, als saldos dubtosos la classificació dels quals procedeixi de
l'acumulació de morositat (efecte arrossegament).

En els actius i passius contingents classificats com a dubtosos per raons distintes
de la morositat, es provisiona un import igual a l'estimació de les quanties no
recuperables, efectuada amb criteris de màxima prudència valorativa.

Així mateix, als crèdits que no es troben adequadament documentats se'ls apli-
ca una cobertura del 10%.

• Cobertura genèrica
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Destinada a la cobertura de pèrdues no identificades específicament al tanca-
ment de l'exercici. Es calcula aplicant a les inversions creditícies, títols de renda
fixa no inclosos en la cartera de negociació, passius contingents i actius dubto-
sos sense cobertura específica obligatòria per insolvències, el percentatge de
cobertura de l'1% (0,5% per a determinats préstecs amb garantia hipotecària).

• Cobertura estadística

És un complement de la cobertura genèrica anterior, regulada per la Circular del
Banc d'Espanya 9/99, amb entrada en vigor l'1 de juliol de 2000, per a la cober-
tura d'una estimació de les insolvències globals latents en les diferents carteres
de riscos homogenis.

El càlcul de les dotacions a aquest fons es realitza aplicant al risc creditici els
diferents coeficients contemplats en la dita Circular, en funció del seu grau de
risc. L'import màxim d'aquest fons és l'equivalent a tres vegades l'import resul-
tant d'aplicar els coeficients indicats.

El saldo del fons d'insolvències s'incrementa per les dotacions registrades amb
càrrec als resultats de cada exercici i es minora per les cancel·lacions de deutes
considerats com a incobrables o que hagin estat més de tres anys en situació de
morositat (sis anys en el cas d'operacions amb garantia hipotecària, sota determi-
nades condicions) i, al seu torn, per les recuperacions que es produeixin dels im-
ports prèviament provisionats (vegeu Nota 8).

Els fons d'insolvències constituïts compleixen amb allò requerit per la normativa
del Banc d'Espanya.

d) Cartera de valors

Els valors que constitueixen la cartera de títols es presenten, tot atenent a la seva
classificació a efectes de valoració, segons els criteris següents:

• Cartera de negociació

Integrada per aquells valors amb els quals es té la finalitat d'obtenir un benefici
a curt termini. Es presenten valorats al seu preu de mercat al tancament de
l'exercici o, en el seu defecte, al de l'últim dia hàbil anterior a aquesta data. Les
diferències que es produeixen per les variacions de valoració es registren (sense
incloure el cupó corregut per als títols de renda fixa) pel net, segons el seu
signe, en el capítol «Resultats per  operacions financeres» del compte de Pèrdu-
es i Guanys.

• Cartera d'inversió a venciment

Integrada per aquells valors de renda fixa que el Grup ha decidit mantenir fins al
venciment final dels títols per tenir capacitat financera per fer-ho. Es presenten
valorats al seu preu d'adquisició corregit (el preu d'adquisició es corregeix men-
sualment per l'import resultant de periodificar financerament la diferència posi-
tiva o negativa entre el valor de reemborsament i el preu d'adquisició durant la
vida residual del valor).

El resultat que es pugui produir per les vendes d'aquests valors es registra en el
compte de pèrdues i guanys com a resultat extraordinari, dotant-se, en el cas
d'obtenir benefici, una provisió específica pel mateix import de la que es dispo-
sa linealment al llarg de la vida residual del valor venut (vegeu Nota 15).

• Cartera d'inversió ordinària

Integrada pels valors de renda fixa i renda variable no assignats a la resta de
carteres. Es registren segons els criteris següents:
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- Els valors de renda fixa es presenten valorats al preu d'adquisició corregit
segons es defineix al punt anterior. Mensualment, es compara per a cada clas-
se de valor el preu d'adquisició corregit amb el valor de mercat (determinat,
en el cas de títols cotitzats, en funció de la cotització de l'últim dia hàbil de
l'exercici). Quan les diferències netes que sorgeixen d'aquesta comparació
són negatives, es constitueix un fons de fluctuació de valors amb càrrec a un
compte de periodificació d'actiu. Aquest fons de fluctuació minora els epí-
grafs «Deutes de l'Estat» i «Obligacions i altres títols de renda fixa» dels ba-
lanços de situació (vegeu Nota 6 i Nota 9).

En cas d'alienació, els beneficis o pèrdues respecte al preu d'adquisició cor-
regit es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, però si hi ha bene-
ficis es dota una provisió pel mateix import amb contrapartida a l'apartat «Fons
de fluctuació de valors». Aquesta provisió s'aplica trimestralment al compte
de periodificació esmentat al paràgraf precedent, fins al seu saldo, alliberant-
ne l'excés. Les provisions alliberades tornen a constituir-se si en trimestres
posteriors del mateix exercici es produís un augment del compte de
periodificació esmentat.

- Els valors de renda variable es troben valorats al seu preu d'adquisició o al seu
valor de mercat si aquest fos inferior. Les minusvalies existents es registren a
l'apartat «Fons de fluctuació de valors» que es presenta minorant els capítols
dels balanços de situació adjunts on es mostren registrats els títols (vegeu
Nota 10).

El valor de mercat es determina d'acord amb els criteris següents:

• Títols cotitzats: cotització de l'últim dia de l'exercici o mitjana de l'últim tri-
mestre (la menor).

• Títols no cotitzats: Valor teòricocomptable de la participació obtingut a partir
de l'últim balanç de situació disponible, corregit en l'import de les plusvàlues
tàcites i les previsions de generació de beneficis existents en el moment de
l'adquisició que subsisteixin en la data de valoració.

• Cartera de participacions permanents

Integrada per les inversions de renda variable efectuades en les societats filials i
participades que formen part del Grup, llevat de les consolidades per integració
global, eliminades en el procés de consolidació. Es valoren pel valor
teoricocomptable de la participació obtingut a partir de l'últim balanç de situa-
ció disponible, corregit en l'import de les plusvàlues tàcites i les previsions de
generació de beneficis existents en el moment de l'adquisició que subsisteixin
en la data de valoració. (Vegeu Nota 11 i Nota 12).

e) Actius immaterials

L'immobilitzat immaterial es presenta al seu preu d'adquisició, net de la seva cor-
responent amortització acumulada, i correspon a sistemes i programes informàtics
adquirits a tercers, la utilitat previsible dels quals s'estén a diversos exercicis (ve-
geu Nota 13).

L'amortització es calcula linealment durant el període previst d'utilització que
s'estima en tres anys.

f) Actius materials

L'immobilitzat material propi, així com l'afecte a l'Obra Social, es presenta al seu
preu d'adquisició, regularitzat i actualitzat d'acord amb les disposicions legals
aplicables, i net de la seva corresponent amortització acumulada o sanejaments
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Anys de vida útil

Immobles 50

Mobiliari i instal·lacions 10

Equips de procés de dades 4

aplicats (vegeu Nota 14). La Caixa es va acollir, el 1983, a allò establert en la
legislació sobre regularitzacions i actualitzacions de balanços. Així mateix, es va
acollir en l'exercici 1996 a l'actualització de balanços regulada per R/D Llei 7/96
i R/D 2607/96 (vegeu Nota 21).

L'amortització es calcula linealment en funció dels anys de vida útil estimada dels
diferents elements de l'immobilitzat, d'acord amb el detall següent:

Als béns adquirits entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, d'acord
amb allò establert en l'article 12 de la Llei 36/2003, se'ls aplica un coeficient
d'amortització lineal resultant de multiplicar el coeficient anterior per 1,1.

Les adquisicions d'immobilitzat en pagament de deutes s'enregistren al valor del
deute aplicat o al de peritació del bé si aquest fos menor i són objecte de provisió
a partir dels tres anys de la seva adjudicació. Així mateix, els fons d'insolvències
constituïts que cobrien aquests deutes es mantenen per l'import equivalent al 25%
del principal dels crèdits, traspassant-els al fons de cobertura d'immobilitzat (ve-
geu Nota 14), essent objecte d'alliberament la resta de la cobertura, tal i com
contempla la Circular 4/91.

g) Compromisos per pensions

D'acord amb el conveni col·lectiu vigent, la Caixa té assumit el compromís de
complementar les prestacions de la Seguretat Social que corresponen als seus
empleats, o als seus drethavents, en cas de jubilació, incapacitat permanent, vidu-
ïtat o orfenesa. La Caixa segueix el criteri de dotar anualment l'import necessari
para cobrir el passiu meritat al tancament de l'exercici (vegeu Nota 17).

Caixa d’Estalvis Laietana, amb data 4 de octubre de 1990, va acordar promoure el
Pla d'Ocupació Laietana, acollit a la Llei de Plans i Fons de Pensions, i procedir a
la liquidació i extinció del fons de pensions intern al qual, amb caràcter provisio-
nal, tenia adscrits els recursos dotats per la Caixa per cobrir els compromisos es-
mentats anteriorment fins al 2 de novembre de 1990.

A partir d'aquest acord, els referits compromisos es van distribuir entre:

• El Pla d'Ocupació Laietana (d'ara endavant, Fons Extern) adscrit a Fons
Laietana d'Ocupació, Fons de Pensions gestionat per Ges Laietana de
Pensions.

• El compte intern de provisió (d'ara endavant, Fons Intern).

Amb data 12 de desembre de 2001 (Pacte de 2001), es va acordar la creació d'un
nou subpla, dintre del Pla d'Ocupació Laietana, anomenat Subpla 2001, al qual es
va poder acollir qualsevol empleat fix en plantilla a 31 de desembre de 2000 i en
el qual es va contemplar, per a qui no li interessés, la possibilitat de mantenir-se en
el subpla al qual estava adscrit a 31 de desembre de 2000, regint-se per a aquest
empleat les qüestions que en matèria de previsió social disposa el Conveni Col·-
lectiu i el Pacte de 1990 en allò que pugui afectar-li. Un cop feta l'elecció indicada
anteriorment, no és possible la mobilitat entre subplans.
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El Pacte de 2001 suposa l'extinció de totes les obligacions de la Caixa en matèria
de previsió social derivades del Conveni Col·lectiu i del Pacte de 1990, tant pel
que fa al subpla d'empleats d'ingrés anterior al XIV Conveni com pel que fa al
subpla d'empleats d'ingrés posterior al XIV Conveni, essent substituïdes les obliga-
cions en matèria de previsió social per allò acordat en el nou pacte.

Com a conseqüència del nou Pacte de 2001, la materialització dels compromisos
en matèria de pensions a 31 de desembre de 2004 i 2003 és la següent:

• Fons Extern

El Fons Extern es distribueix en tres subplans les principals característiques dels
quals es descriuen tot seguit:

• Subpla «b», que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la
Caixa segons Conveni Col·lectiu, tot i que l'aportació al mateix és definida
segons allò establert en el Reglament del Pla, per al personal fix en actiu en
l'entitat amb anterioritat al XIV Conveni, no adscrit al nou Subpla 2001. Es
tracta d'un subpla a extingir.

- Subpla «c», que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la
Caixa segons Pacte individual, tot i que l'aportació al mateix és definida se-
gons Reglament del Pla, per al personal d'Alta Direcció.

- Subpla 2001, d'aportació definida segons Pacte de 2001, per al personal fix
en plantilla a 31 de desembre de 2000 adscrit voluntàriament a aquest subpla
i per al personal d'ingrés posterior a aquesta data.

• Fons Intern

El Fons Intern queda constituït per:

• Els compromisos determinats en el Conveni Col·lectiu pendents de cobrir en
el subpla «b» del Fons Extern.

• Els compromisos determinats en el Conveni Col·lectiu per al personal passiu,
en la part no coberta pel Fons Extern.

h) Impost sobre Societats

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del
resultat econòmic, abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons correspon-
gui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com
les produïdes entre la base imposable i el resultat comptable abans d'impostos que
no reverteixen en períodes subsegüents.

La diferència entre l'Impost sobre Societats a pagar i la despesa per aquest impost,
originada per les diferències temporals d'imputació, es registra com a impost so-
bre beneficis anticipat o diferit segons s'escaigui.

El benefici fiscal corresponent a les deduccions per doble imposició, bonificaci-
ons i deducció per inversions es considera com un menor import de l'impost sobre
Societats de cada exercici. Perquè aquestes deduccions siguin efectives s'hauran
de complir els requisits establerts en la normativa vigent.

La Caixa es troba acollida al règim de tributació consolidada amb les seves socie-
tats dependents. A cada societat se li assigna la part de l'impost corresponent, en
funció de la seva contribució als resultats del Grup (vegeu Nota 23).
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i) Operacions de futur

El Grup ha utilitzat aquests instruments d'una manera molt limitada, tant per a
operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials, com per a altres ope-
racions (vegeu Nota 26).

S'inclouen com a comptes d'ordre les operacions anomenades de futur per la nor-
mativa del Banc d'Espanya, associades al risc de canvi, d'interès o de mercat i, en
concret:

• Les compravendes de divises no vençudes i permutes financeres, que es comp-
tabilitzen en virtut del termini del seu venciment, sigui o no superior a dos dies
hàbils.

• El preu d'exercici de l'instrument financer subjacent en les opcions comprades
o emeses. En les opcions sobre tipus d'interès, s'entén que l'element subjacent
és l'import sobre el qual es calculen els interessos pactats. Així mateix, es regis-
tra com a opcions emeses l'import assegurat al venciment dels fons d'inversió
garantits.

• Les permutes financeres d'interessos i altres contractes de futur contrets fora de
mercats organitzats, que es comptabilitzen pel principal de l'operació.

Les operacions que tenen per objecte i per efecte eliminar o reduir significativa-
ment els riscos de canvi, d'interès o de mercat, existents en posicions patrimonials
o en d'altres operacions, s'han considerat com de cobertura. En aquestes operaci-
ons de cobertura, els beneficis o crebants generats es periodifiquen d'una manera
simètrica als ingressos o costos de l'element cobert.

Les operacions que no són de cobertura, també anomenades operacions de nego-
ciació, contractades en mercats organitzats, es valoren d'acord amb la seva cotit-
zació i les variacions en les cotitzacions es registren íntegrament en el compte de
Pèrdues i Guanys, com a resultats d'operacions financeres.

Els resultats de les operacions de negociació contractades fora dels mercats orga-
nitzats no es reconeixen en el compte de Pèrdues i Guanys fins al moment de la
seva liquidació efectiva. No obstant això, al final de cada període s'efectua la
valoració de les posicions i es provisiona, si s'escau, amb càrrec a resultats, les
pèrdues potencials netes per classe de riscos que resultin d'aquesta valoració.

j) Fons per a riscos bancaris generals

Seguint criteris de màxima prudència, la Caixa té constituït un fons especial de
caràcter genèric. Aquest fons no està assignat a cap fi específic i està destinat a la
cobertura del risc general de la seva activitat bancària, essent necessària l'autorit-
zació prèvia del Banc d'Espanya per a la seva disposició (vegeu Nota 18).

D'acord amb la normativa vigent establerta pel Banc d'Espanya, el saldo d'aquest
fons es considera com a part dels recursos propis computables a efectes del càlcul
del coeficient de solvència.

k) Aplicació uniforme

Els criteris comptables utilitzats en l'exercici 2003 han estat uniformes, en general,
amb els aplicats en l'exercici anterior.
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Milers d'euros

2004 2003

Reserves 162.323 148.749
Reserves de Revalorització 14.179 14.179
Reserves en societats consolidades 4.211 3.781
Pèrdues en societats consolidades (20) (7)

180.693 166.702

Més: Benefici net de l'exercici atribuït al Grup 20.344 17.932

Patrimoni net comptable 201.037 184.634

Dotació prevista al fons d'Obra Social (4.120) (4.000)

Patrimoni net després de la distribució de resultats proposada 196.917 180.634

Milers d'euros

2004 2003

Fons d'Obra Social 4.120 4.000
Reserves Generals 14.070 13.667

18.190 17.667

(4) Determinació del patrimoni i distribució de beneficis

Per a la determinació del patrimoni net a 31 de desembre de 2004 i 2003, s'han
de considerar els epígrafs següents dels balanços de situació adjunts:

La distribució del benefici de la Caixa de l'exercici 2003, acordada por l'Assemblea
General en sessió de 24 de maig de 2004, així com la proposta de distribució del
benefici de l'exercici 2004, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General,
és la següent:

(5) Caixa i dipòsits en bancs centrals

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:

El saldo mantingut en compte corrent del Banc d'Espanya es troba afecte al com-
pliment del coeficient de reserves mínimes i està remunerat d'acord amb allò es-

Milers d'euros

2004 2003

Caixa
En euros 22.611 21.894
En moneda estrangera 112 60

22.723 21.954

Banc d'Espanya
Comptes corrents 43.779 38.523

66.502 60.477
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Milers d'euros

2004 2003

Estat
Altre Deute anotat 302.192 252.309

Fons de fluctuació de valors – –

302.192 252.309

Per moneda
En euros 302.192 252.309
En moneda estrangera – –

302.192 252.309

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió ordinària 61.385 –
Cartera d'inversió a termini 240.807 252.309

302.192 252.309

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 295.323

Altes –
Baixes (43.488)
Altres 474

Saldo al 31 de desembre de 2003 252.309

 Altes 69.856
Baixes (20.043)
Altres 70

Saldo al 31 de desembre de 2004 302.192

tablert en el Reglament (CE) núm. 2818/98 del Banc Central Europeu d'1 de desem-
bre.

La taxa de rendibilitat mitjana del compte corrent del Banc d'Espanya ha estat del
2,00% (2,35% el 2003).

(6) Deutes de l'Estat

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:

Durant l'exercici 2004 s'han traspassat títols de la cartera de negociació a la car-
tera d'inversió ordinària per un valor nominal de 59.000 milers d'euros, adquirits
durant l'exercici 2004.

Detall del moviment en els exercicis 2003 i 2004:

El tipus d'interès mitjà anual d'aquests actius, calculat sobre el valor efectiu, ha
estat del 6,55% (7,35% el 2003).

L'import d'aquests actius que han estat cedits al Banc d'Espanya i a tercers amb
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Milers d'euros

2004 2003

Altre deute anotat 350.994 249.741

Milers d'euros

2004 2003

Ges-Laietana, SA(*) 1.560 1.670
Ges-Laietana de Pensions, SA(*) 1.363 1.519
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SA Societat Unipersonal 7.827 14.530

10.750 17.719

(*) Imports eliminats en la consolidació

Milers d'euros

2004 2003

Fins a 3 mesos – –
De 3 mesos a 1 any – –
D'1 any a 5 anys 156.937 167.952
Més de 5 anys 145.255 84.357

Total 302.192 252.309

compromís de recompra i que figuren comptabilitzats en el passiu dels balanços de
situació en els epígrafs «Entitats de crèdit» (vegeu Nota 7) i «Dèbits a clients» (ve-
geu Nota 16), segons correspongui, pel valor efectiu de cessió segons les normes
establertes en la Circular 4/91, s'indiquen a continuació pel seu valor nominal:

L'import d'aquestes cessions efectuades a les societats participades s'indica a con-
tinuació:

Així mateix, l'import de les plusvàlues per la diferència entre el preu de mercat del
deute anotat i el valor comptable a 31 de desembre de 2004 i 2003 s'eleva a
31.292 i 29.079 milers d'euros, respectivament.

Detall per venciments del saldo d'aquests actius a 31 de desembre:
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Milers d'euros

Actiu Passiu
2004 2003 2004 2003

A la vista
Comptes mutus 7.244 – – 3.562
Altres comptes – – 384 14

7.244 – 384 3.576

Altres crèdits-dèbits
Banc d'Espanya-Cessió temporal d'actius – – – –
Comptes a termini 106.963 53.806 165.949 78.561
Adquisició-Cessió temporal d'actius – – 102.558 78.316
Altres comptes 1.397 1.062 – –

108.360 54.868 268.507 156.877

115.604 54.868 268.891 160.453

Per moneda
En euros 112.806 50.922 264.787 155.997
En moneda estrangera 2.798 3.946 4.104 4.456

115.604 54.868 268.891 160.453

Milers d'euros

2004 2003

Altres crèdits
Fins a 3 mesos 105.172 51.776
De 3 mesos a 1 any 183 52
D'1 any a 5 anys 3.005 3.040
Més de 5 anys – –

Total 108.360 54.868

Milers d'euros

2004 2003

Altres dèbits
Fins a 3 mesos 143.740 83.617
De 3 mesos a 1 any 19.667 5.783
D'1 any a 5 anys 99.100 61.477
Més de 5 anys 6.000 6.000

Total 268.507 156.877

El saldo de l'apartat «Comptes a termini» d'actiu correspon a cessions
d'efectiu al mercat interbancari i el saldo de passiu a préstecs en eu-
ros i en moneda estrangera concedits per altres entitats de crèdit.

El saldo de l'apartat «Adquisició - Cessió temporal d'actius» correspon
a fons públics adquirits o cedits a intermediaris financers amb compro-
mís de revenda (vegeu Nota 6).

Detall del saldo d'altres crèdits i dèbits amb entitats de crèdit, classi-
ficats per terminis residuals de venciment des del 31 de desembre:

(7) Entitats de crèdit

Detall dels saldos que componen aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de
desembre:
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Milers d'euros

2004 2003

Crèdit a Administracions Públiques espanyoles 17.161 18.408

Crèdit a altres sectors residents

Crèdit comercial 84.222 78.099

Deutors amb garantia real 3.208.113 2.389.060

Altres deutors a termini 243.735 217.043

Deutors a la vista i diversos 41.385 39.080

Arrendaments financers 50.791 47.915

Risc dubtós 33.790 32.928

3.662.036 2.804.125

Crèdit a no residents 39.294 30.802

3.718.491 2.853.335
Fons d'insolvències (Nota 3.c)

Cobertura específica (22.346) (27.355)

Cobertura genèrica (30.172) (22.242)

Cobertura estadística (34.170) (27.616)

(86.688) (77.213)

3.631.803 2.776.122

Per moneda

En euros 3.718.437 2.853.242

En moneda estrangera 54 93

3.718.491 2.853.335

(8) Crèdits sobre clients

Desglossament d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, tot atenent els
sectors i tipus de risc:
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Milers d'euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genèrica estadística

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

Dotació de l'exercici 2.800 4.800 5.736 13.336
Fons recuperats (2.910) – – (2.910)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (450) – – (450)
Utilitzacions-traspassos a Actius en suspens regularitzats (1.923) – – (1.923)

Saldo al 31 de desembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Dotació de l'exercici 3.871 7.987 5.904 17.762
Fons recuperats (3.320) – – (3.320)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (1.262) – – (1.262)
Utilitzacions-traspassos a Actius en suspens regularitzats (4.276) – – (4.276)

Saldo al 31 de desembre de 2004 22.417 32.183 36.204 90.804

Classificació en balanç
Crèdits sobre clients 22.346 30.172 34.170 86.688
Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) – 851 881 1.732
Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 71 1.160 1.153 2.384

22.417 32.183 36.204 90.804

Milers d'euros

2004 2003

Vençut i a la vista 79.611 76.802
Fins a 3 mesos 92.326 82.248
De 3 mesos a 1 any 81.724 75.774
D'1 any a 5 anys 188.322 168.443
Més de 5 anys 3.276.508 2.450.068

Total 3.718.491 2.853.335

Detall del moviment dels fons d'insolvències en els exercicis 2003 i 2004 i la seva
classificació en el balanç:

La rendibilitat mitjana de la cartera de préstecs i crèdits al tancament de l'exerci-
ci 2004, sense incloure el risc dubtós, ha estat del 4,67% (5,45% per a l'any 2003).

Classificació per terminis residuals de venciment des del 31 de desembre:

Amb data 12 de desembre de 2002 la Caixa va participar, conjuntament amb la res-
ta de caixes d'estalvis catalanes, en la instrumentació d'una operació de titulització
d'actius, cedint préstecs per import de 32.393 milers d'euros, que han estat donats
de baixa de la cartera pròpia, tot i que se'n segueix gestionant l'administració. Si-
multàniament a aquesta cessió d'actius, AyT FTGENCAT I, Fondo de Titulización de
Activos, gestionat per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de
Titulización, SA, ha efectuat una emissió de bons de titulització per un import glo-
bal de 397.000 milers d'euros, col·locada en el mercat domèstic.

Amb data 17 de juliol de 2003 la Caixa va participar, conjuntament amb altres en-
titats de crèdit, en la instrumentació d'una nova operació de titulització d'actius,
cedint préstecs per import de 110.058 milers d'euros, que han estat donats de baixa
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Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
D'emissió pública

Administracions territorials 34.894 37.943
Fons de fluctuació de valors – –

34.894 37.943

Altres emissors
Entitats de crèdit 37.040 27.087
Altres sectors privats 86.532 94.672
Fons de fluctuació de valors – –

123.572 121.759

158.466 159.702

Fons d'insolvències (Nota 8)
Cobertura específica – –
Cobertura genèrica (851) (939)
Cobertura estadística (881) (1.689)

(1.732) (2.628)

156.734 157.074

Per moneda
En euros 147.925 150.202
En moneda estrangera 8.809 9.500

156.734 159.702

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió a termini 158.466 159.702
Fons de fluctuació de valors – –

158.466 159.702

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 158.466 159.702
Sense cotització a Borsa – –
Fons de fluctuació de valors – –

158.466 159.702

de la cartera pròpia, tot i que se'n segueix gestionant l'administració. Simultània-
ment a aquesta cessió d'actius, AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de Titulización Hipo-
tecaria, gestionat per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de
Titulización, S. A., ha efectuat una emissió de bons de titulització per un import
global de 350.000 milers d'euros.

Al 31 de desembre de 2004 i 2003 el saldo vigent dels préstecs aportats a les
titulitzacions s'elevava a 105.620 i 126.942 milers d'euros, respectivament.

(9) Obligacions i altres valors de renda fixa

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació, integrat per la cartera de va-
lors classificada com a cartera d'inversió a venciment:
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Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
D'entitats de crèdit 708 496
D'altres sectors residents 31.709 35.015
De no residents 2.372 2.626
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Per moneda
En euros 34.782 38.046
En moneda estrangera – 85

34.782 38.131

Per carteres
Cartera de negociació 2.696 2.155
Cartera d'inversió ordinària 32.093 35.982
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 29.063 32.814
Sense cotització a Borsa 5.726 5.323
Fons de fluctuació de valors (7) (6)

34.782 38.131

Detall dels moviments de la Cartera de valors de renda fixa durant els exercicis
2003 i 2004:

Les plusvàlues latents per la diferència entre el preu de mercat i el valor compta-
ble en relació amb els títols en cartera a 31 de desembre de 2004 i 2003 s'eleva-
ven a 13.736 i 14.058 milers d'euros, respectivament.

L'import efectiu dels venciments que es produiran durant 2005 de títols de renda
fixa que formen part d'aquesta cartera de valors a 31 de desembre de 2004 és de
38.942 milers d'euros. Així mateix, la taxa mitjana de la rendibilitat de la cartera
de renda fixa ha estat de 5,49% en 2004 (5,62% el 2003).

(10) Accions i altres títols de renda variable

Composició d'aquests epígrafs dels balanços de situació al 31 de desembre:

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 185.440

Altes 66.569
Baixes (90.293)
Altres (2.014)

Saldo al 31 de desembre de 2003 159.702

Altes 8.619
Baixes (8.766)
Altres (1.089)

Saldo al 31 de desembre de 2004 158.466
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Milers d'euros

2004 2003
Valor Valor segons Valor Valor segons

comptable cotització comptable cotització

ABERTIS Infraestructures SA 17.234 65.241 21.513 57.406
Repsol -YPF, SA 2.332 3.832 2.332 3.092

Milers d'euros

2004 2003
Import Percentatge de Import Percentatge de

participació participació

Fonlaietana, FIM 695 4,63 695 4,02

Les inversions en títols de renda variable amb cotització a Borsa més significatius
a 31 de desembre del 2004 i 2003, són les següents:

La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable assignats a la
cartera d'inversió ordinària amb cotització a Borsa i el seu valor de mercat al tan-
cament de l'exercici 2004, reflecteix una plusvàlua latent de 52.279 milers d'eu-
ros (44.305 milers d'euros el 31 de desembre de 2003).

El preu d'adquisició dels títols de renda variable assignats a la cartera de negocia-
ció s'eleva a 2.517 milers d'euros (2.094 milers d'euros el 2003).

Les inversions en títols de renda variable sense cotització a Borsa, inclouen la in-
versió efectuada en l'exercici 2003 en Filmax Entertainment, SA, per un import de
4.000 milers d'euros, que representa, a 31 de desembre de 2004, una participació
del 7,23%. Essent el valor teòricocomptable de la societat segons balanç no auditat
de 53.423 milers d'euros (49.397 milers d'euros a 31 de desembre de 2003). Així
mateix, inclou les següents participacions en els fons d'inversió gestionats per Ges
Laietana, amb la indicació del percentatge de participació sobre el total de parti-
cipacions dels fons:

Les plusvàlues existents a 31 de desembre de 2004, per la diferència entre el va-
lor comptable i el valor liquidatiu de les participacions a Fonlaietana, FIM, s'ele-
ven a 774 milers d'euros (711 milers d'euros al 31 de desembre de 2003).

De la cartera de títols de renda variable es troben pignorats, a 31 de desembre de
2004 i 2003, en garantia de diverses operacions, títols per un valor nominal de
1.352 milers d'euros.
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Milers d'euros

Accions i Fons de
altres títols fluctuació

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.458 (527)

Altes 41.551 (43)
Baixes (34.397) 564
Traspassos 1.052 –
Altres 473 –

Saldo al 31 de desembre de 2003 38.137 (6)

Altes 11.101 341
Baixes (14.799) (340)
Altres 350 –

Saldo al 31 de desembre de 2004 34.789 (7)

Milers d'euros

2004 2003

Per sectors
En entitats de crèdit – –
Altres 17.940 9.985
Fons de fluctuació de valors – –

17.940 9.985

Per monedes
En euros 17.940 9.985
En moneda estrangera – –

17.940 9.985

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 17.940 9.985

17.940 9.985

Durant l'any 2003, tot seguint les recomanacions efectuades pel Banc d'Espanya el
gener del 2003 sobre «Tractament comptable de les inversions estructurals en el
capital d'entitats sobre les quals no s'exerceixi una influència notable», s'ha pro-
cedit a reclassificar determinats valors que es presentaven en la cartera de partici-
pacions permanents dins de l'apartat Participacions (vegeu Nota 11) a aquesta car-
tera d'inversió ordinària de l'apartat Accions i Altres Títols de Renda Variable.

(11) Participacions

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Detall dels moviments de la cartera de valors de renda variable durant els exerci-
cis 2003 i 2004:
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 2.737

Altes 10.128
Baixes (1.687)
Traspassos (Nota 10) (1.052)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup (141)

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.985

Altes 6.441
Baixes (670)
Traspassos (Nota 12) 1.718
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup 466

Saldo al 31 de desembre de 2004 17.940

Milers d'euros

Societat 2004 2003

Renlovi. SL/Projecte Immobiliari Partner, SL(*) 6.501 5.984
Audet Promocions, SL 1.000 1.002
Barna Building, SL 2.166 2.812
Geoinvers, SA 2.250 187
Lobiflat, SL 772 –
Promocions Elentari, SL 828 –
Nebor, SA 3.504 –
Residències La Font Florida, SL 30 –
Mataró Llar, SL 130 –
Altres (inferiors al 20% del capital) 759 –

17.940 9.985

(*) El 8 de juny de 2004 es va produir el canvi de denominació social de la societat «Projecte
Immobiliari Partner, SL» per «Renlovi, SL».
Vegeu altres detalls d'interès a la Nota 2.b.

Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2003 i 2004:

En l'exercici 2004 s'ha reclassificat de l'apartat «Participacions en empreses del
Grup» a l'apartat «Participacions» les societats Lobiflat, SL, Promocions Elentari, SL
i Residències La Font Florida, SL, pel fet de tractar-se de participacions en el capital
que no superen el 50%.

Detall de les societats participades i del valor que aporten al balanç consolidat:
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Milers d'euros

2004 2003
Participacions en empreses del Grup

En entitats de crèdit – –
Altres 9.136 11.356

9.136 11.356

Per moneda
En euros 9.136 11.348
En moneda estrangera – 8

9.136 11.356

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 9.136 11.356

9.136 11.356

Milers d'euros

Societat 2004 2003

Tramitació i Serveis, SA 1.096 995
CEA Corredoria d’Assegurances, SA 1.520 1.195
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SA Societat Unipersonal 5.908 4.715
Complex Capri Gavà Mar, SA 612 589
Lobiflat, SL – 803
Promocions Elentari, SL – 841
Residències La Font Florida, SL – 30
Garatge San Jordi, SA(*) – 2.188

9.136 11.356

(12) Participacions en empreses del Grup

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Detall dels moviments de les participacions en empreses del Grup durant els exer-
cicis 2003 i 2004:

Detall de les participacions significatives en societats valorades per posada en equi-
valència:

(*) Societat liquidada el 4 de maig de 2004 per cessió dels seus actius i passius als seus accionistes
(Inversora Burriac, SLU, pel 49,46%).
Vegeu altres detalls d'interès a la Nota 2.b.

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 6.503

Altes 5.301
Baixes –
Altres (2)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup (446)

Saldo al 31 de desembre de 2003 11.356

Altes –
Baixes (2.160)
Traspassos (Nota 11) (1.718)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup 1.658

Saldo al 31 de desembre de 2004 9.136
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Milers d'euros

2004 2003

Despeses de constitució i de primer establiment 40 50
Altres despeses amortitzables 1.027 407

1.067 457

Milers d'euros

Despeses de constitució i Altres despeses
de primer establiment amortitzables

Saldo al 31 de desembre de 2002 – 574

Altes 53 230
Baixes – –
Amortitzacions (3) (398)
Variació en la composició del Grup – 1

Saldo al 31 de desembre de 2003 50 407

Altes – 790
Baixes – (43)
Amortitzacions (10) (340)
Variació en la composició del Grup – 213

Saldo al 31 de desembre de 2004 40 1.027

Exercici 2004 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 124.156 (17.851) – 106.305
Altres immobles 78.929 (4.538) (8.428) 65.963
Mobiliari, instal·lacions i altres 79.489 (51.072) (8) 28.409

282.574 (73.461) (8.436) 200.677

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)

Immobles 2.472 (1.128) – 1.344
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.641 (1.297) – 1.344

Total actius materials Caixa 285.215 (74.758) (8.436) 202.021

Immobilitzat en societats consolidades 4.474 (247) – 4.227

Total actius materials Grup consolidat 289.689 (75.005) (8.436) 206.248

(13) Actius immaterials

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

Moviment d'aquest epígraf durant els exercicis 2003 i 2004:

(14) Actius materials

Detall de la composició del saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre:
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Exercici 2003 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 110.188 (16.072) (2.070) 92.046
Altres immobles 64.356 (4.030) (7.529) 52.797
Mobiliari, instal·lacions i altres 73.103 (45.496) – 27.607

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)
Immobles 2.472 (1.076) – 1.396
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.641 (1.245) – 1.396

Total actius materials Caixa 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

Immobilitzat en societats consolidades 316 (239) – 77

Total actius materials Grup consolidat 250.604 (67.082) (9.599) 173.923

Cost actualitzat Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat Immobilitzat
edificis immobles i Obra en societats

d'ús propi instal·lacions Social consolidades

Saldo al 31 de desembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886 236

Altes – 30.530 2.718 – 80
Baixes – (5.762) (400) – –
Traspassos 10.728 (14.845) 4.363 (245) –

Saldo al 31 de desembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641 316

Altes 65 33.263 3.917 – 4.160
Baixes – (2.289) (29) – (2)
Traspassos 13.903 (16.401) 2.498 – –

Saldo al 31 de desembre de 2004 124.156 78.929 79.489 2.641 4.474

Amortització acumulada Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat Immobilitzat
edificis immobles i Obra en societats

d'ús propi instal·lacions Social consolidades

Saldo al 31 de desembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248 218

Altes 1.718 305 5.183 52 21
Baixes – – (98) – –
Traspassos (79) 134 – (55) –

Saldo al 31 de desembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245 239

Altes 1.948 339 5.590 52 9
Baixes – – (14) – (1)
Traspassos (169) 169 – – –

Saldo al 31 de desembre de 2004 17.851 4.538 51.072 1.297 247

Detall del moviment de l'immobilitzat i de la seva amortització acumulada, durant
els exercicis 2003 i 2004:
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Milers d'euros

2004 2003

Saldo inicial 9.599 11.550

Dotació de l'exercici 321 2.494
Fons recuperats (2.746) (4.836)
Traspàs de fons d'insolvències (Nota 8) 1.262 450
Altres conceptes (net) – (59)

Saldo final 8.436 9.599

L'import dels béns que a 31 de desembre de 2004 estaven totalment amortitzats
s'eleva a 35.973 milers d'euros (32.316 milers d'euros el 2003).

D'acord amb les normes de presentació del balanç de situació, l'immobilitzat afecte
a l'Obra Social es presenta conjuntament amb la resta de l'immobilitzat.

Segons s'indica en la Nota 3.f, la Caixa ha actualitzat els elements patrimonials del
seu immobilitzat material d'acord amb les normes establertes en el R.D. 2607/1996,
de 20 de desembre. Els moviments haguts en els exercicis 2003 i 2004 dels ele-
ments actualitzats s'indiquen a continuació:

L'efecte de l'actualització sobre la dotació a l'amortització de l'exercici 2004 ha es-
tat de 364 milers d'euros, (339 milers d'euros el 2003), estimant-se en el mateix im-
port l'efecte de l'exercici 2005.

El valor net de l'immobilitzat acollit a la Previsió Llibertat d'Amortització R.D. Llei
2/85 al 31 de desembre de 2004 és de 178 milers d'euros (vegeu Nota 21).

Moviment del fons de cobertura d'immobilitzat durant els exercicis 2004 i 2003:

Milers d'euros

Terrenys i Altres Immobilitzat Total
edificis immobles Obra

d'ús propi Social

Saldo a 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

 Baixes – – – –
 Traspassos (99) 182 (83) –

Saldo a 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

Amortització acumulada (2.069) (374) (173) (2.616)

Actualització neta 10.276 1.621 653 12.550

Saldo a 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

 Baixes – – – –
 Traspassos – – – –

Saldo a 31 de desembre de 2004 12.345 1.995 826 15.166

Amortització acumulada (2.360) (422) (198) (2.980)

Actualització neta 9.985 1.573 628 12.186
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Milers d'euros

2004 2003

Edificis en renda 16.364 15.000
Obres en curs 47.531 37.107
Altres 177 177
Immobilitzat procedent d'adjudicacions

Béns recuperats d'arrendaments financers – 55
Altres 10.319 7.987

Immobles Obra Social 1.344 1.396

75.735 61.722

Fons de cobertura d'immobilitzat (8.428) (7.529)

67.307 54.193

Detall dels conceptes que integren l'apartat «Altres Immobles», nets de la seva
amortització acumulada:

En relació als edificis en renda, els productes nets obtinguts pel seu arrendament
ha assolit, en l'exercici 2004, els 1.475 milers d'euros (1.195 milers d'euros el
2003). Així mateix, sobre aquests immobles la Caixa té constituït un fons de cober-
tura, essent el seu import a 31 de desembre de 2004 de 3.302 milers d'euros (3.208
milers d'euros el 2003), import inclòs en l'apartat «Fons de cobertura d'immobilit-
zat».

En l'apartat «Immobilitzat procedent d'adjudicacions-Altres» s'inclouen els béns
adjudicats en compensació de pagament de deutes d'operacions creditícies. Els fons
d'insolvències relatius als riscos esmentats, constituïts en la data d'adjudicació, han
estat traspassats parcialment de l'epígraf «Crèdit sobre clients-Fons d'insolvències»
(vegeu Notes 3.f i 8) al de «Actius materials-Fons de cobertura d'immobilitzat».
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Milers d'euros

2004 2003

Actiu
Xecs a càrrec d'entitats de Crèdit 22.503 14.879
Operacions en camí 22.801 8.338
Hisenda pública saldos fiscals recuperables 259 92
Operacions financeres pendents de liquidar 77 312
Fiances donades en efectiu 506 195
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Beneficis latents per altres causes 1.205 831
- Opcions adquirides 4.538 5.142
Fons específics cobertura altres actius (Nota 21) (178) (181)
Altres conceptes 8.065 8.681

Total 59.776 38.289

Milers d'euros

2004 2003

Passiu
Obligacions a pagar 8.713 10.533
Operacions en camí 4.040 855
Fiances rebudes 33 22
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Pèrdues potencials per altres causes – –
- Opcions emeses 4.538 5.143
Comptes de recaptació 15.153 11.009
Comptes especials 19 63
Fons Obra Social 2.848 2.899
Bloqueig de beneficis 1.793 2.389
Altres conceptes 5.732 1.020

Total 42.869 33.933

(15) Altres actius - Altres passius

Detall de la composició d'aquests epígrafs dels balanços de situació al 31 de de-
sembre:

• Opcions adquirides

Opcions comprades per a la cobertura del risc de mercat de determinats produc-
tes de passiu remunerats a un tipus d'interès variable indiciats a l'Eurotop-100 i
l'Eurostoxx-50 (vegeu Nota 3.i).

• Opcions emeses

Opcions emeses a favor dels titulars de determinats productes de passiu remunerats
a un tipus d'interès variable indiciats a l'Eurotop-100 i l'Eurostoxx-50, en reconei-
xement dels drets sobre la revalorització dels índex implícits en els contractes
d'aquests productes (vegeu Nota 3.i).

• Comptes de recaptació

Inclou el líquid a ingressar corresponent a l'Impost sobre Societats de l'exercici
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2002 3.027

Distribució de l'excedent de 2002 3.785
Despeses de manteniment de 2003 (167)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (3.673)
Traspàs a Reserves de Revalorització d'actius afectes a la Caixa (Nota 21) (73)

Saldo al 31 de desembre de 2003 2.899

Distribució de l'excedent de 2003 4.000
Despeses de manteniment de 2004 (1.219)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (2.832)

Saldo al 31 de desembre de 2004 2.848

Milers d'euros

2004 2003

Fons materialitzats en immobilitzat (Nota 14) 1.344 1.396
Fons disponibles 1.504 1.503

Total Fons d'Obra Social 2.848 2.899

2004, un cop deduïdes les retencions i pagaments a compte, per import de 6.296
milers d'euros (3.691 milers d'euros a 31 de desembre de 2003).

• Fons Obra Social

La normativa vigent disposa que les Caixes d'Estalvis destinaran al finançament
d'Obres Socials pròpies i en col·laboració la totalitat dels excedents anuals, un cop
deduïts els imports destinats a reserves.

Detall dels moviments haguts en aquest epígraf:

Els saldos a 31 de desembre anteriors es corresponen amb les aplicacions següents:

De conformitat amb allò indicat en la Nota 4, la proposta de distribució de l'ex-
cedent de l'exercici 2004, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de
la Caixa, contempla destinar 4.000 milers d'euros al Fons d'Obra Social, ascendint
el pressupost d'O.S. per a l'exercici 2005 a 4.120 milers d'euros, dels quals 1.260
milers d'euros seran gestionats per la Comissió Delegada de l'Obra Social, i 2.860
milers d'euros per la Fundació Caixa Laietana, Fundació Privada.

Aquesta fundació fou creada el 30 d'abril de 1987 amb un capital social de 18
milers d'euros i la seva finalitat és el desenvolupament, el foment, la promoció i la
divulgació d'actes culturals, artístics, científics, tècnics i qualsevulla expressió intel·-
lectual o industrial. Aquesta tasca de promoció pot fer-la directament o bé mitjan-
çant subvencions i ajuts d'altres persones o entitats. Està inscrita en el Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 336.

• Bloqueig de beneficis

Fons específic creat, d'acord amb la normativa del Banc d'Espanya, per compensar
els guanys generats per l'alienació de títols de la cartera d'inversió a venciment, fons
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Milers d'euros

Saldo a 31 de desembre de 2002 2.371

Dotació de l'exercici 582
Fons recuperats (564)
Traspassos –

Saldo a 31 de desembre de 2003 2.389

Dotació de l'exercici –
Fons recuperats (596)
Traspassos –

Saldo a 31 de desembre de 2004 1.793

Milers d'euros

2004 2003

Dipòsits d'estalvi
A la vista

Administracions públiques 27.483 26.819
Comptes corrents 349.794 318.376
Comptes d'estalvi 370.007 322.319
No residents 9.674 8.960

756.958 676.474

A termini
Administracions públiques 39.062 29.542
Imposicions a termini 2.720.139 2.045.669
No residents 83.208 51.496

2.842.409 2.126.707

Altres dèbits
A la vista – –
A termini

Cessió Temporal d'actius (Nota 6) 290.213 206.909

290.213 206.909

3.889.580 3.010.090

Per moneda
En euros 3.886.790 3.006.153
En moneda estrangera 2.790 3.937

3.889.580 3.010.090

que és objecte de disposició lineal, tot atenent la vida residual dels títols venuts. (Ve-
geu Nota 3.d.).

Detall del moviment del fons durant els exercicis 2003 i 2004:

(16) Dèbits a clients

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:
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Milers d'euros

2004 2003

Fins a 3 mesos 834.733 713.870
De 3 mesos a 1 any 946.166 947.497
D'1 any a 5 anys 524.336 415.360
Més de 5 anys 827.387 256.889

Total 3.132.622 2.333.616

Milers d'euros

Data Nominal Tipus d'interès nominal Pagament Data Import subscrit
d'emissió del d'amortització

cupó (a la par) 2004 2003

18.04.2001 90.150 5,2578% Anual 18.04.2011 90.150 90.150
26.06.2002 145.000 5,2582% Anual 26.06.2012 145.000 145.000
10.09.2002 12.000 Euribor a un any + 0,12% Anual 10.09.2014 12.000 12.000

(2,410% a 31.12.03)
05.04.2004 340.000 4,00541% Anual 05.04.2014 340.000 –
21.06.2004 100.000 4,00772% Anual 21.06.2011 100.000 –
16.11.2004 73.171 4,0065% Anual 16.11.2014 73.171 –
16.11.2004 26.829 4,2565% Anual 16.11.2019 26.829 –

787.150 247.150

Milers d'euros

2004 2003

Fons de pensions 9.916 9.800
Provisió per a impostos 12.864 12.864
Altres provisions
- Fons d'insolvències (Nota 8) 2.384 2.059
- Provisions per operacions de futur (Nota 3.i) 7 2
- Altres fons específics 7.340 7.132

32.511 31.857

Classificació dels dipòsits a termini per terminis residuals de venciment des de 31
de desembre:

L'apartat «Imposicions a termini» inclou les següents emissions de Cèdules Hipo-
tecàries, no negociables, nominatives a favor d'Ahorro Corporación Financera, SVB,
SA, amb les característiques següents:

D'acord amb les disposicions vigents, la Caixa afecta expressament les hipoteques
que en qualsevol moment consten inscrites al seu favor en garantia del capital i dels
interessos de les emissions de cèdules hipotecàries.

Els interessos meritats en l'exercici 2004 per aquestes emissions s'eleven a 25.702
milers d'euros (12.926 milers d'euros en l'exercici 2003) i s'inclouen en l'epígraf
«Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de Pèrdues i Guanys adjunts.

(17) Provisions per a riscos i càrregues

Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:
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Milers d'euros

Fons Provisió Altres
de per a fons

pensions impostos específics

Saldo al 31 de desembre de 2002 9.534 12.857 6.429

Dotacions de l'exercici 1.417 7 760
Fons recuperats (636) – –
Traspassos – – –
Aplicacions (515) – (57)

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.800 12.864 7.132

Dotacions de l'exercici 2.896 – 643
Fons recuperats (2.247) – (360)
Traspassos – – –
Aplicacions (533) – (75)

Saldo al 31 de desembre de 2004 9.916 12.864 7.340

Milers d'euros

2004 2003

Fons Intern
Reial Decret 1588/1999 8.310 7.014
Resta 1.606 2.786
Fons Extern 23.731 22.917

33.647 32.717

Moviment durant els exercicis 2003 i 2004 d'aquests fons especials:

a) Fons de pensions

Detall dels fons de pensions constituïts al 31 de desembre:

El fons de pensions intern constituït (Fons Intern RD 1588/1999) correspon a l'im-
port total meritat tant per al personal en actiu no adherit al Subpla 2001 (vegeu
Nota 3.g) com per al passiu, segons estudi actuarial fet per un actuari independent.
Les hipòtesis principals de l'estudi actuarial utilitzades en els exercicis 2004 i 2003
són les següents:

2004 2003
a) Taxa nominal d'actualització 3,5% 4%
b) Taxa de revisió de pensions 1% - 2,5% 1% - 2,5%

c) Taxa nominal de creixement salarial 2% - 2,5% 2% - 2,5%

d) Taxa nominal de creixement de bases de cotització a la
   Seguretat Social i de bases màximes de cotització 1% 1%

e) Mètode actuarial emprat Capitalització Capitalització
individual individual

f) Taules de supervivència utilitzades GRM-F 1995 GRM-F 1995
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Milers d'euros

Fons extern  Fons intern Total
 RD 1588/1999

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Compromisos per pensions causades (a) 229 315 6.593 6.325 6.822 6.640
Riscos per pensions no causades

Meritats (b) 6.154 5.899 1.724 690 7.878 6.589
No meritats – – 3.024 2.142 3.024 2.142

Compromisos a cobrir (a) + (b) 6.383 6.214 8.317 7.015 14.700 13.229

Milers d'euros

2004 2003

Fons Extern - Subpla 2001 17.348 16.703

Milers d'euros

2004 2003

Provisió per a la cobertura de contingències generals 6.385 6.141
Altres provisions 955 991

7.340 7.132

La dotació de l'exercici 2004 al fons de pensions intern incorpora 278 milers d'eu-
ros (283 milers d'euros en 2003) relatiu a la imputació d'un cost financer d'aquest
fons calculat segons estableix la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, que es presen-
ta sota l'epígraf «Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de Pèrdues i
Guanys adjunts. Així mateix, l'import d'«Aplicacions» correspon als pagaments a
pensionistes.

Els fons interns constituïts al 31 de desembre de 2004 i 2003 cobreixen els com-
promisos per pensions meritats reflectits en l'esmentat estudi actuarial.

L'import de l'apartat «Fons Intern-Resta» correspon a la provisió registrada per a la
cobertura dels restants compromisos establerts en la Circular 5/2000 del Banc d'Es-
panya.

b) Provisió per a impostos

El saldo d'aquest compte correspon a l'import de les actes aixecades en el mes de
febrer de 1997 per l'Agència Tributària en relació amb la inspecció iniciada el mes
de gener de 1994 dels impostos als quals està sotmesa la Caixa per als exercicis
1988 a 1991 i que han estat objecte de recurs, estant pendent la seva resolució
definitiva.

Així mateix, s'inclou l'import de les actes aixecades el mes de setembre de 2001
per l'Agència Tributària en relació amb la inspecció dels impostos per als exerci-
cis 1995 a 1998 i que han estat objecte de recurs, estant pendent la seva resolu-
ció definitiva.

c) Altres provisions - Altres fons específics

Composició d'aquests fons al 31 de desembre:

• Prestacions definides

• Aportacions definides

Segons aquest estudi actuarial, el detall dels compromisos per pensions al 31 de
desembre de cada exercici, i la cobertura corresponent, és el següent:
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Emissió Data Nominal Tipus Pagament Data Import subscrit
de l'emissió d'interès del

d'emissió mitjà de cupó d'amortització
l'exercici 2004 2003

Primera 26.05.1988 9.015 3,17% Trimestral Perpètua  9.015 9.015
Segona 01.12.1994 9.015 3,01% Trimestral Perpètua  9.015 9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,08% Trimestral Perpètua  9.015 9.015
Quarta 10.10.2001 27.045 3,09% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090

Milers d'euros

La provisió per a la cobertura de contingències generals és una provisió constituï-
da per atendre possibles contingències derivades de reclamacions en curs.

(18) Fons per a riscos bancaris generals

Com s'indica en la Nota 3.j, la Caixa, durant l'exercici 2004, tot basant-se en un
criteri de prudència i d'acord amb la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, ha realit-
zat dotacions al fons per a riscos bancaris generals per import de 17.000 milers
d'euros (12.000 milers d'euros en l'exercici 2003).

(19) Passius subordinats

Detall i característiques de les emissions de deute subordinat que componen aquest
epígraf:

Les tres primeres emissions estan representades cadascuna d'elles per 15.000 títols
al portador de 601 euros nominals cadascun. La quarta emissió està emesa per
import de 27.045 milers d'euros i representada por 27.045 títols al portador de
1.000 euros nominals cadascun.

La primera emissió té un tipus d'interès variable en funció dels tipus d'interès pre-
ferencials dels préstecs a un any i les tres restants tenen un tipus d'interès variable
en funció de l'índex del cost del passiu de les Caixes d'Estalvis que publica la
Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis.

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2004 s'eleva a 1.670
milers d'euros (2.115 milers d'euros en l'exercici 2003).

Les quatre emissions de deute constitueixen un finançament subordinat que se si-
tua, pel que fa a la prelació de crèdits, al darrere de tots els creditors comuns. Així
mateix, són computables a efectes de la determinació dels recursos propis (vegeu
Nota 21).

Així mateix, el 21 de desembre de 2004 es va registrar en la Comissió Nacional del
Mercat de Valors el Fullet informatiu de la cinquena Emissió de Deute Subordinat,
les característiques més rellevants de la qual són:
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Milers d'euros

2004 2003

Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, SA, Societat
  Unipersonal, nova denominació de Caixa Laietana Preference Limited 60.101 60.101

60.101 60.101

Import nominal emès: 60.000 milers d'euros
Títols emesos: 60.000
Període de subscripció: Des del dia següent del registre del fullet en la Comissió Nacio-

nal del Mercat de Valors fins al 15 de març de 2005, sempre que els valors no
hagin estat subscrits en la seva totalitat amb anterioritat a la data esmentada.

Tipus d'interès: 3% durant els primers dotze mesos i a partir d'aquesta data el tipus
Euribor a tres mesos del segon dia hàbil anterior al de l'inici del període de interès.

Pagament del Cupó: Trimestral
Data d'amortització: 15/3/2035.

(20) Interessos minoritaris

Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:

El saldo d'aquest epígraf correspon a l'import efectiu desemborsat pels subscriptors
de participacions preferents emeses per aquesta filial.

L'import dels interessos meritats per aquest tipus de passiu en l'exercici 2004 s'ele-
va a 1.741 milers d'euros (3.018 milers d'euros en el exercici 2003), essent-ne el
tipus d'interès mitjà del 2,90%.

Les característiques més rellevants de l'emissió són:

Valor: Participacions preferents Sèrie A
Data de desemborsament: 28/12/2003
Import total de l'emissió: 60.101 milers d'euros
Nombre i classe de les participacions: 60.101 participacions. No atorguen drets

polítics.
Valor efectiu d'emissió unitari: 1.000 euros (a la par)
Dividend: Preferent, no acumulatiu. El tipus a aplicar serà fix equivalent al 4,35% nomi-

nal anual fins al 28 de desembre de 2003 i a partir del 29 de desembre de 2003
variable, referenciat al tipus de passiu de les Caixes d'Estalvi que publica la CECA
en el BOE, revisable anualment.

Pagament dividend: Per trimestres vençuts, condicionat a l'existència de beneficis distri-
buïbles suficients (segons es defineix en el fullet de l'emissió) i a les limitacions
imposades per la normativa del Banc d'Espanya sobre recursos propis de les enti-
tats de crèdit.

Data amortització: Perpètua. L'emissor podrà amortitzar de forma anticipada, prèvia
autorització del Banc d'Espanya i del Garant (la Caixa), totes o part de les partici-
pacions sempre que hagin transcorregut cinc anys des de la data de desemborsa-
ment.

L'emissió compta amb la garantia solidària i irrevocable de Caixa Laietana, segons
s'indica en el fullet informatiu de l'emissió, inscrit en la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors amb data 18 d'octubre de 2002.
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Milers d'euros

Reserves Reserves de Reserves Pèrdues Beneficis
revalorització en societats en societats de

consolidades consolidades l'exercici

Saldo al 31 de desembre de 2002 135.646 14.106 3.525 (12) 17.190

Distribució de l'excedent de l'exercici 2002
A reserves 13.099 – 301 5 (13.405)
A dotació Fons OBS – – – – (3.785)

Altres ajustos de consolidació – – (45) – –
Traspàs de Previsió Llibertat d'Amortització RDL 2/85 4 – – – –
Traspàs de Reserves de Revalorització

d'actius afectes a l'Obra Social (Nota 15) – 73 – – –
Beneficis consolidats de l'exercici 2003 – – – – 20.786

Saldo al 31 de desembre de 2003 148.749 14.179 3.781 (7) 20.786

Distribució de l'excedent de l'exercici 2003
A reserves 13.570 – 455 (93) (13.932)
A dotació Fons OBS (Nota 4) – – – – (4.000)

Altres ajustos de consolidació – – (25) 80 –
Traspàs de Previsió Llibertat d'Amortització RDL 2/85 4 – – – –
Resultats atribuïts a la minoria – – – – (2.854)
Beneficis consolidats de l'exercici 2004 – – – – 22.056

Saldo al 31 de desembre de 2004 162.323 14.179 4.211 (20) 22.056

Aquesta emissió ha rebut la qualificació necessària del Banc d'Espanya perquè es
pugui computar íntegrament com a recursos propis bàsics del Grup consolidat.
L'emissió ha estat adquirida íntegrament per tercers aliens al Grup.

(21) Reserves

Moviments dels epígrafs «Reserves», «Reserves de revalorització», «Reserves en so-
cietats consolidades» i «Pèrdues en societats consolidades» durant els exercicis
2003 i 2004:

L'import pendent de traspassar a reserves pel concepte «Previsió Llibertat d'Amor-
tització Reial Decret-Llei 2/85», s'eleva al 31 de desembre de 2004 a 178 milers
d'euros, i es troba registrat en l'epígraf «Altres actius-Fons específics cobertura al-
tres Actius» dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 15). En qualsevol ava-
luació del patrimoni net de la Caixa s'ha de considerar aquest import, un cop de-
duït l'Impost sobre Societats diferit corresponent.
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Milers d'euros

Reserves Pèrdues
en societats en societats
consolidades consolidades

Societats 2004 2003 2004 2003

Societats consolidades per integració global
Ges Laietana SA, Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva 2.316 2.260 – –
Ges Laietana Pensions SA, Entitat Gestora de Fons de Pensions 1.065 1.008 – –
Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents, SAU – – – (7)
Inversora Burriac, SLU 2 – – –

3.383 3.268 – (7)

Societats valorades per posada en equivalència
Tramitació i Serveis, SA 279 270 – –
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic d'Edificació, SL 26 6 – –
CEA, Corredoria d’Assegurances, SAU 134 124 – –
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SAU 205 52 – –
Renlovi/Proyecto Immobiliari Partner, SL 164 61 – –
Barna Building, SL 13 – – –
Promocions Elentari, SL 7 – – –
Lobiflat, SL – – (20) –

828 513 (20) –

4.211 3.781 (20) (7)

Milers d'euros

Societats 2004 2003

Caixa Laietana 15.007 16.516

15.007 16.516

Societats consolidades per integració global
Ges Laietana SA, Societat Gestora d'Institucions d'inversió Col·lectiva 1.475 999
Ges Laietana Pensions SA, Entitat Gestora de Fons de Pensions 1.415 1.346
Caixa Laietana Preference Limited (33) (163)
Inversora Burriac, SLU (11) (5)

2.846 2.177

Societats valorades per posada en equivalència
Tramitació i Serveis, SA 731 639
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic d'Edificació, SL – 20
CEA, Corredoria d’Assegurances, SA 1.324 1.009
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SAU 1.193 153
Projecte Immobiliari Partner SL/Renlovi 1.032 335
Audet Promocions, SA (1) 2
Geoinvers, SA (1) –
Barna Building, SL (11) (22)
Lobiflat, SL (51) (39)
Promocions Elentari, SL (24) (4)
Garatge San Jordi, SA – 28
Complex Capri Gavà Mar, SA (5) (28)
Nebor, SA 16 –

4.203 2.093

22.056 20.786

• Desglossament de les reserves/pèrdues en societats consolidades:

• Aportació als resultats consolidats per part de les societats que formen el Grup:
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Milers d'euros

Import de Gravamen Import
la actualització únic 3% total

Reserva de revalorització RDL 7/96 en Caixa 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorització RDL 7/96 en Fons Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995

• Reserves de revalorització

Tal i com s'esmenta en la Nota 3.f, la Caixa es va acollir a l'actualització de ba-
lanços regulada pel RDL 7/1996, i va efectuar les següents operacions en l'exercici
1996:

Aquestes reserves podran destinar-se, sense que se'n meritin impostos, a eliminar
els resultats comptables negatius, tant els acumulats d'anys anteriors com els del
mateix exercici o aquells que es puguin produir en el futur. A partir de l'1 de ge-
ner de 2007 podran destinar-se a reserves de lliure disposició, sempre que la
plusvàlua necessària hagi estat realitzada. S'entendrà realitzada la plusvàlua en la
part corresponent a l'amortització comptablement practicada o quan els elements
patrimonials actualitzats hagin estat venuts o donats de baixa dels registres comp-
tables.

Si es disposés del saldo d'aquest compte d'una manera distinta a la prevista en el
RDL 7/1996, aquest saldo passaria a estar subjecte a tributació.

• Recursos propis

Segons determina la norma quarta de la Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, del 26
de març, els grups consolidats 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, d'acord amb els actius, compromisos i altres comptes d'ordre que presentin
aquest risc; per risc de canvi, d'acord amb la posició global neta en divises, i per risc
de mercat de la cartera de negociació i marges de solvència de companyies assegu-
radores. Els recursos propis són suficients sempre que es mantingui un coeficient de
solvència no inferior al 8%, definit aquest com el quocient entre els recursos propis
del Grup i els riscos abans indicats, ponderats de la manera que estableix la dita Circular.

Aquesta Circular constitueix el desenvolupament, en l'àmbit de les entitats de crèdit,
de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats
financeres a partir de la Llei 13/1992, del Reial Decret 1343/1992 i de l'Ordre minis-
terial de 30 de desembre de 1992. Estableix igualment que el deute subordinat cons-
titueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com a tal la part que
no excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, així com també que la totalitat de
recursos propis de segona categoria no pot superar el 100% dels recursos propis bà-
sics en la part que aquest excés no hagi estat eliminat per la primera limitació indicada.

En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa d’Estal-
vis Laietana al 31 de desembre de 2004 i dels esmentats coeficients, els seus recursos
propis a la dita data a efectes de la cobertura d'aquest coeficient, ascendien a 362.195
milers d'euros (328.550 milers d'euros el 2003), amb un superàvit respecte del mínim
exigit de 55.151 milers d'euros (86.436 milers d'euros el 2003).
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Milers d'euros

2004 2003

Passius contingents
Fiances, avals i caucions 158.944 139.067
Altres passius contingents 1.491 2.258

160.435 141.325

Compromisos i riscos contingents
Disponibles per tercers 620.706 527.589
Altres compromisos 41.324 35.995

662.030 563.584

822.465 704.909

Milers d'euros

2004 2003
Augments Disminució Saldo Augments Disminució Saldo

Resultat comptable de l'exercici 43.064 35.820
Diferències permanents 29.585 (7.651) 21.934 20.828 (5.385) 14.993
Ajustos de consolidació (2.083) (2.605)

Resultat comptable ajustat 62.915 48.208

Diferències temporals
Amb origen en l'exercici – –
Amb origen en exercicis anteriors – –

Base imposable de l'exercici 62.915 48.208

(22) Comptes d'ordre
Detall dels principals compromisos i altres operacions vigents al 31 de desembre:

El saldo de l'apartat d'«Altres compromisos» correspon als documents lliurats a la
Cambra de Compensació, que poden ser retornats dins dels terminis de les opera-
cions.

(23) Situació fiscal

El Grup format per Caixa d’Estalvis Laietana, com a societat dominant, i Ges Laie-
tana SA, Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, Ges Laietana de Pen-
sions, SA, Entitat Gestora de Fons de Pensions, Tramitació i Serveis, SA, Anàlisi i
Verificació SA, Control Tècnic de l'Edificació SL, CEA Corredoria d’Assegurances
SA, Laietana Vida Cia. d'Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, SA i Inver-
sions Burriac SL i Complex Capri Gavà Mar, SA, com a societats dependents, incor-
porada aquesta última en l'exercici 2004, es troba acollit al Règim de Declaració
Consolidada.

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'Impost sobre
Societats dels exercicis 2004 i 2003, s'indica a continuació:
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Milers d'euros

2004 2003

Impost meritat 21.053 15.530
Ajust de l'impost de l'exercici anterior (45) (496)

21.008 15.034

Milers d'euros

2004 2003
Impost Impost Impost Impost
meritat a pagar meritat a pagar

Quota (35%)
Sobre resultat comptable ajustat 22.020 16.873
Sobre base imposable 22.020 16.873

Deduccions
Per doble imposició (707) (707) (636) (636)
Per reinversió beneficis en venda d'immobilitzat (186) (186) (640) (640)
Per formació (14) (14) (12) (12)
Per aportació pla de pensions (60) (60) (54) (54)

21.053 21.053 15.530 15.530

La xifra de l'Impost sobre Societats dels exercicis 2004 i 2003 registrada en el
compte de Pèrdues i Guanys incorpora els següents conceptes:

Com s'ha indicat en la Nota 17, la Caixa ha estat inspeccionada per part de les auto-
ritats tributàries en relació amb els impostos als que està subjecta pels exercicis 1988
a 1991 i pels exercicis 1995 a 1998 havent aixecat diverses actes que han estat objecte
de recurs, l'import i tractament de les quals s'indica en l'esmentada Nota 17.

No hi ha deduccions per inversió en actius qualificats com a pendents d'aplicació al
31 de desembre de 2004 i 2003.

La Caixa roman oberta a inspecció per a tots els exercicis no prescrits per la llei per
a tots els impostos que li són aplicables.
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Milers d'euros

2004 2003
Despeses
Altres càrregues d'explotació

Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1) 1.069 970
Altres conceptes 115 117

1.184 1.087

Crebants extraordinaris
Pèrdues per alienació d'immobilitzat 31 359
Crebants d'exercicis anteriors 85 127
Dotació neta altres fons específics – –
Altres crebants 361 –

477 486

Ingressos
Altres productes d'explotació

Beneficis nets per explotació de finques en renda 1.475 1.195
Altres productes diversos 140 57

1.615 1.252

Beneficis extraordinaris
Beneficis per alienació d'immobilitzat 1.059 3.546
Beneficis d'exercicis anteriors 464 288
Altres productes 210 876
Recuperació fons de pensions intern (Nota 17) 2.247 636
Recuperació neta d'altres fons específics 2.361 1.225

6.341 6.571

Milers d'euros

2004 2003

Sous i salaris (*) 65 86
Dietes 86 80
Primes d'assegurances – –
Despeses de desplaçaments 11 9

162 175

(25) Altres informacions
• Òrgans de Govern

Les remuneracions meritades durant els exercicis 2004 i 2003 pel conjunt dels
membres dels Òrgans d'Administració de la Caixa, distribuïdes per conceptes, han
estat les següents:

(*) Corresponen als sous i salaris que perceben com a treballadors de l'Entitat, els consellers
representants dels empleats de la Caixa.

Així mateix, els riscos crediticis i de signatura assumits amb el col·lectiu de mem-
bres dels Òrgans d'Administració de la Caixa s'ajusten a les característiques se-
güents (en milers d'euros):

(24) Ingressos i despeses

Desglossament dels principals conceptes que integren els epígrafs de despeses i in-
gressos extraordinaris dels comptes de Pèrdues i Guanys del Grup:
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Riscos directes Riscos indirectes

Import 381 673
Tipus d'interès 2,25% a 7,25% 3,548% a 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 1 a 30 anys 1 a 30 anys

Exercici 2003

2004 2003

Directius 326 304
Administratius 661 619
Subalterns i oficis diversos 36 34

1.023 957

Milers d'euros

2004 2003

Sous, salaris i assimilats 32.235 30.209
Quotes de la Seguretat Social 8.126 7.629
Dotacions als fons de pensions interns (Nota 17) 1.599 34
Aportacions a fons de pensions externs 851 892
Altres conceptes 792 912

43.603 39.676

Els riscos esmentats anteriorment inclouen operacions a consellers representants del
grup de personal, acollides a conveni laboral, el tipus d'interès de les quals oscil·la
entre el 1,625% i el 6,75% i el seu termini entre 8 i 18 anys.

La Caixa no té contreta cap mena d'obligació en concepte de pensions, ni d'asse-
gurances de vida amb els membres antics i actuals del seu Consell d'Administra-
ció, llevat dels empleats que hi figuren i que ja estan contemplats en els estudis
actuarials comptabilitzats.

• Nombre mitjà d'empleats

Nombre mitjà d'empleats de la Caixa i de les societats dependents que consoliden
globalment, distribuïts per categories:

Riscos directes Riscos indirectes

Import 301 1.363
Tipus d'interès 1,621% a 7,25% 2,316% a 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 2 a 30 anys 1 a 30 anys

Exercici 2004

• Despeses de personal

Composició de les despeses de personal:

• Saldos amb societats participades

Els balanços de situació i els comptes de Pèrdues i Guanys adjunts inclouen els se-
güents saldos mantinguts amb societats participades que no han estat objecte d'elimi-
nació en la consolidació en haver-se valorat per posada en equivalència:
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Milers d'euros

2004 2003

Balanç de situació
Actiu

Crèdits amb clients 83.774 14.633
Passiu

Dèbits a clients 88.913 53.378
Compte de Pèrdues i Guanys

Deure
Interessos i càrregues assimilades (1.685) (734)

Haver
Interessos i rendiments assimilats 1.864 472
Rendiments de la cartera de renda variable 2.230 1.913
Comissions percebudes 60 –
Altres productes d'explotació 5 –

Milers d'euros

2004 2003

Actiu 11.867 13.778

Passiu 7.230 8.561

Ingressos 415 467

Costos 104 121

Milers d'euros

2004 2003

Auditoria de comptes anuals 91 81
Altres serveis 23 3

114 84

• Saldos i transaccions en moneda estrangera

Import dels actius i passius en moneda estrangera així com les transaccions efec-
tuades durant l'exercici:

• Honoraris dels auditors de comptes

Import dels honoraris corresponents a l'auditoria de comptes i a altres serveis pres-
tats per la societat d'auditoria i altres societats del seu Grup en els exercicis 2004
i 2003:

(26) Operacions de futur i derivats financers

Aquestes operacions, d'acord amb la normativa vigent, no figuren dins del capítol
«Comptes d'ordre» dels balanços de situació adjunts, i es registren pel valor noci-
onal o pel valor d'exercici de l'actiu subjacent contractat o bé pel seu valor con-
tractual segons el tipus d'operació de futur del qual es tracti (vegeu Nota 3.i).

Detall de les operacions que manté la Caixa a 31 de desembre:
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(27) Quadre de finançament segons Circular 4/91 del Banc d'Espanya

1- Recursos aplicats 1- Recursos generats
en les operacions 0 0 en les operacions 55.329 46.359

2- Reemborsos de participacions en 2- Aportacions externes al capital
el capital 2.1- En emissió d'accions, quotes
2.1- Per reducció de capital 0 0 participatives 0 0
2.2- Per adquisició d'accions pròpies 0 0 2.2- Conversió en accions de

títols de renda fixa 0 0
3- Títols subordinats emesos 2.3- Venda d'accions pròpies 0 0
(disminució neta) 0 0

3- Títols subordinats emesos
4- Inversió menys finançament en (increments nets) 0 0
Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 0 0

4- Inversió menys finançament en
5- Inversió creditícia (increment net) 869.432 483.097 Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 41.677 69.324

6- Títols de renda fixa (increment net) 48.647 0 5- Inversió creditícia (disminució neta) 0 0

7- Títols de renda variable no 6- Títols de renda fixa (disminució neta) 0 68.752
permanent (increment net) 0 7.627

7- Títols de renda variable no
8- Creditors (disminució neta) 0 0 permanent (disminució neta) 3.348 0

9- Emprèstits (disminució neta) 0 0 8- Creditors (increment net) 879.490 346.010

10- Adquisició d'inversions 9- Emprèstits (increment net) 0 0
permanents
10.1- Compra de participacions en 10- Venda d'inversions permanents
empreses del Grup i associades 5.735 13.153 10.1- Venda d'inversions permanents
10.2- Compra d'elements de en empreses del Grup i associades 0 0
l'immobilitzat material i immaterial 39.026 24.421 10.2- Venda d'elements de

l'immobilitzat material i immaterial 0 0
11- Altres conceptes actius menys
passius (variació neta) 17.004 2.147 11- Altres conceptes actius menys

passius (variació neta) 0 0

979.844 530.445 979.844 530.445

Milers d'euros Milers d'euros

Aplicacions 2004 2003 Orígens 2004 2003

Tipus d'operació Operació Tipus de risc Moneda Milers d'euros
a cobrir 2004 2003

Compra de divises a termini no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 379 178
Venda de divises a termini no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 5.151 5.324
Compra d'opcions sobre valors Cobertura De mercat Euros 56.132 54.159
Venda d'opcions sobre valors Cobertura De mercat Euros 177.112 129.508
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Euros 818.650 –
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Moneda estrangera 2.569 283.705
Swaps sobre tipus d'interès i canvi Cobertura D'interès i de canvi Moneda estrangera 4.772 5.977

L'import de venda d'opcions sobre valors a 31 de desembre de 2004 inclou 90.479
milers d'euros corresponents als imports que assegura la Caixa al venciment dels
fons d'inversió garantits.
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INFORME DE GESTIÓ 2004
Corresponent al Grup Consolidat de Caixa d'Estalvis Laietana i societats dependents
que formen el Grup Caixa Laietana

En un any marcat per l'atemptat islamista de l'11-M i l'alternança de poder a Espanya,
els indicadors principals de conjuntura econòmica van presentar indicis de millora,
malgrat l'encariment del petroli i el dèficit exterior. El creixement del PIB es va situar
en el 2,7% (2,5% el 2003) amb un lleuger repunt en el tram final de l'exercici. Es va
crear ocupació i va disminuir la taxa mitjana anual de l'atur (10,8% de la població
activa).

L'auge de la construcció que va absorbir bona part de la inversió total, juntament amb
el consum de les llars i del sector públic, han estat, altra vegada, els factors determi-
nants de l'evolució de l'economia. El BCE va mantenir el preu del diner en el 2% i van
persistir les condicions favorables per a les hipoteques. La Reserva Federal dels Estats
Units es va recolzar en tipus d'interès més alts i un dòlar més dèbil per tal de pal·liar
el seu dèficit comercial.

A Espanya, la despesa familiar va augmentar en major proporció que no pas les ren-
des, amb la consegüent caiguda de les taxes d'estalvi. Els inversors van confiar nova-
ment en la renda variable i l'Ibex-35 va tancar l'any amb un avenç del 17,37%. L'apre-
ciació de l'euro enfront del dòlar va alleujar el cost de la factura del petroli, però va
tenallar les exportacions. La integració a Europa i la moneda única segueixen essent el
gran aixopluc per tal de fer front a desequilibris, tot i que la capacitat competitiva es
va veure minvada per l'excessiva taxa d'inflació (3,2%).

Des de la perspectiva del Grup Financer format per Caixa d’Estalvis Laietana i les so-
cietats filials que l'integren, d'ara endavant Grup Caixa Laietana, l’exercici econòmic
de 2004 ha estat molt positiu. L’esforç comercial i de gestió dut a terme en un entorn
cada cop més competitiu i especialitzat, ha permès a Caixa Laietana assolir importants
taxes de creixement en el volum de negoci, així com també en les principals magni-
tuds financeres, per sobre dels objectius establerts i mantenint un decidit suport al des-
envolupament econòmic en el seu àmbit d’actuació.

El desenvolupament d’una intensa activitat comercial, orientada fonamentalment a l’in-
crement de la base de clients i a la seva major fidelització i vinculació, s’ha reflectit
en un elevat creixement de la inversió creditícia recolzada pel creixement dels recur-
sos directes. Al tancament de l’exercici, el total de recursos administrats pel Grup Caixa
Laietana, inclosos fons de pensions, assegurances, fons d’inversió i participacions pre-
ferents, s’eleva a 4.465.007 milers d’euros, que suposa un augment substancial del
29,05% respecte de l’any anterior, on destaca l’important creixement dels recursos
aliens fora de balanç, el 37,45%. Els recursos directes, incloses les participacions pre-
ferents, s’han situat, al tancament de l’exercici, en 4.003.771 milers d’euros, amb un
increment anual del 28,15%.

La inversió creditícia assoleix, a 31 de desembre, els 3.631.803 milers d’euros, un cop
deduït el fons de provisió per a insolvències, comptabilitzat per un import de 86.688
milers d’euros. La variació anual ha estat de 855.681 milers d’euros, xifra que repre-
senta un creixement percentual del 30,8%. El total de crèdit gestionat, inclosos 105.620
milers d’euros que corresponen al saldo viu dels crèdits titulitzats, s’eleva a 3.824.111
milers d’euros, el 28,3% d’increment sobre l’exercici anterior.

El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de
màxima solvència i seguretat. Tot això es tradueix en un increment del percentatge de
les operacions cobertes amb garanties reals, que representen el 86,3% de la inversió
creditícia bruta al tancament de l’exercici. La gestió continuada del risc, basada en
criteris de prudència, rigor i professionalitat, tant en l’anàlisi com en el seguiment, ha
permès disminuir d'una manera important la ràtio de morositat fins al 0,91%.

El Grup Caixa Laietana, tot seguint la política de màxim sanejament dels seus actius,
disposa al tancament de l’exercici d’un fons de provisió per a insolvències de 88.688
milers d’euros, que proporciona una cobertura dels actius irregulars del 257% del saldo
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de morosos existent a 31 de desembre, amb la qual cosa es compleixen totalment els
requeriments i les recomanacions que al respecte d’això estableix el Banc d’Espanya.

El Grup Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos
propis que s’exigeix a les entitats financeres, i se situa per sobre del mínim exigit pel
Banc d’Espanya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen, a nivell conso-
lidat, la xifra de 362.195 milers d’euros, enfront dels 328.550 milers d’euros de l’exer-
cici anterior. Aquests recursos permeten mantenir un alt nivell de capitalització i ga-
ranteixen la qualitat de la solvència del Grup per continuar la seva estratègia de crei-
xement i expansió del negoci i escometre, així, nous projectes de futur.

El compte escalar de resultats reflecteix l'evolució favorable de les principals magni-
tuds de gestió. El marge d’intermediació ha tingut un increment anual del 5,01%, i se
situa en 97.873 milers d’euros. La disminució de la rendibilitat de la inversió credití-
cia s’ha contrarestat amb l’augment del volum d’actius gestionats i la retallada de ti-
pus en el cost dels dipòsits.

L’increment del 17,67% del marge ordinari ha estat impulsat pel creixement dels resul-
tats positius de les operacions financeres i el bon comportament en matèria de comis-
sions. Les despeses d’explotació han crescut en menor proporció que els resultats or-
dinaris, tot incidint favorablement en la millora de la ràtio d’eficiència. El marge d’ex-
plotació s’eleva a 64.482 milers d’euros, amb una variació positiva anual del 29,01%.
Una part important dels resultats d’explotació s’han destinat a augmentar les dotacions
per a les cobertures de riscos de caràcter extraordinari en aplicació del principi de pru-
dència que caracteritza la gestió de Caixa Laietana.

El resultat net consolidat de l’exercici s’eleva a 22.056 milers d’euros, que millora en
més d'un 6,11% el benefici de l’any anterior. Del benefici obtingut per Caixa Laieta-
na, entitat dominant, hom proposa destinar el 77% de l’excedent net, 14.070 milers
d’euros, a la constitució de reserves per consolidar la garantia dels recursos adminis-
trats, mentre que el 23% del resultat, 4.120 milers d’euros, contribuirà a les activitats
pròpies de l’Obra Social, en l’àmbit cultural, assistencial, educatiu i científic.

Per al desenvolupament de l’activitat financera, el Grup Caixa Laietana ha comptat amb
1.023 empleats amb uns nivells de productivitat importants. La ràtio de recursos admi-
nistrats per empleat s’ha incrementat d'un 20,7%, i se situa, al tancament de l’exerci-
ci, en 4.365 milers d’euros, mentre que la ràtio de recursos administrats per oficina ha
augmentat d'un 20,3%, tot assolint els 17.860 milers d’euros.

Amb l’objectiu de millorar el servei als clients i tot seguint el pla d’expansió, Caixa
Laietana ha fet un esforç de diversificació en l’àmbit geogràfic i ha obert disset noves
oficines durant l’exercici, cinc a la Comunitat de Madrid i la resta a Catalunya, i dis-
posa, a 31 de desembre, d'una xarxa de 250 oficines.

Per satisfer les necessitats dels seus clients, Caixa Laietana ha dissenyat nous produc-
tes i ha afegit atractiu a la seva oferta financera. L'accés a Internet, cada dia més es-
tès, i la qualitat i el rendiment dels canals electrònics ha permès augmentar d'un 59%
el volum d'operacions de Laietana Net i Laietana Net Plus, i d'un 34% el nombre
d'usuaris (particulars i empreses).

Al tancament de l’exercici, el Grup Caixa Laietana estava integrat per la Institució
matriu, nou societats dependents i nou d’associades que, complementàriament a l’En-
titat, realitzen activitats en les àrees d’intermediació financera, gestió de fons, assegu-
rances, promoció immobiliària, construcció, prestació de serveis i d’altres.

Caixa Laietana, entitat dominant, està desenvolupant el procés de conversió a la nova
Circular 4/2004, i n'analitza els impactes comptables de l'aplicació i els diferents pro-
cessos afectats, entre els quals aquells vinculats als sistemes d'informació. Aquesta
Circular adapta la normativa comptable de les entitats de crèdit espanyoles als crite-
ris comptables de les normes internacionals d'informació financera.
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Les directrius futures del Grup Caixa Laietana s’encaminen a reforçar l’activitat de Caixa
Laietana i de totes les seves societats filials, amb l’objectiu d’incrementar la quota de
mercat i millorar la qualitat dels serveis prestats als clients, tot ampliant la gamma de
productes i serveis.

Aquests objectius de creixement contemplen, també, l’enfortiment de la situació patri-
monial, el control i la gestió dels diferents riscos i la potenciació del desenvolupament
tecnològic, junt amb el compromís social del Grup Caixa Laietana que reverteix a la
societat una part important dels seus beneficis mitjançant l’Obra Social.
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ALCALÀ DE HENARES Paseo de los Curas Paseo de los Curas, 21 918.770.481

ALCORCÓN Mayor Mayor, 21 914.880.026

ALELLA Alella Empedrat del Marxant, 5 935.401.127

ARENYS DE MAR Arenys de Mar Rambla Bisbe Pol, 46-50 937.920.354

Lourdes Riera del Pare Fita, 93-95 937.958.271

ARENYS DE MUNT Arenys de Munt Rambla Francesc Macià, 2 937.951.321

ARGENTONA Argentona Carrer Gran, 3-5 937.970.156

Cros Urb. Sant Miquel del Cros s/n 937.983.573

BADALONA Alfons XIII Alfons XIII, 299 934.605.105

Bufalà Independència, 147 933.995.702

C. Ant. València Carretera Antiga de València, 48 933.980.570

Can Cabanyes Passatge Riu Mogent, local 16 933.970.803

La Plana Arbres, 27-29 933.847.423

Llefià Austràlia, 11 933.872.194

Lloreda Passatge Riu Ter, 2 A 933.973.403

Montigalà Olof Palme, 16-18 934.658.766

Pomar Sant Feliu de Llobregat, 19-21 933.953.411

Principal Carrer del Mar, 67 933.892.903

Sant Joan de la Creu Sant Joan de la Creu, 104 933.998.188

Sant Jordi Edificis Sant Jordi, bloc 9 933.840.805

Trafalgar Trafalgar, 15-16 933.876.904

BANYOLES Banyoles Plaça dels Turers, 20 972.582.972

BARCELONA Avgda. Icària Avinguda Icària, 157 932.240.334

Avgda. de Madrid Avinguda de Madrid, 60 933.300.550

Barceloneta Carrer Baluard, 48 932.254.380

Berlín/Numància Berlín, 51-53 933.227.611

Besòs/Prim Rambla Prim, 82 933.052.952

Carmel Dante Alighieri, 132 933.578.658

Casp/Bailèn Casp, 59 932.655.113

Concili de Trento Concili de Trento, 110 933.088.600

Congrés Eucarístic Felip II, 178-184 933.522.246

Creu Coberta Torre d'en Damians, 2-4 934.321.885

Dante Dante Alighieri, 64 934.298.128

Diagonal/Poble Nou Avgda. Diagonal, 151-159 933.079.329

Fabra i Puig Fabra i Puig, 259-261 934.206.961

Ferran Ferran, 10 933.024.225

Gràcia Gran de Gràcia, 85 934.155.016

Gràcia/UBAE Perill, 24-26 934.574.814

Gran Via/Muntaner Gran Via de les Corts Catalanes, 569 934.544.598

Guipúscoa Guipúscoa, 97 933.056.853

Llobregós Llobregós, 127-133 934.074.016

Llucmajor Passeig de Valldaura, 185 932.763.969

Mercat del Ninot Mallorca, 162-164 934.531.487

Mina Ciutat Mina de la Ciutat, 32-38 933.595.361

Muntaner 515 Muntaner, 515 932.531.464

Muntaner/Madrazo Muntaner, 324 932.097.909

Nou de la Rambla Nou de la Rambla, 60-64 934.426.994
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Pablo Iglesias Pablo Iglesias, 71-77 933.597.270

Padilla Padilla, 286 934.353.305

Paral·lel Avinguda del Paral·lel, 123-125 934.262.392

París/Calàbria Calàbria, 267-271 933.224.323

Passeig Valldaura Passeig de Valldaura, 192-196 933.545.598

Pere IV Rambla del Poble Nou, 116-118 934.855.057

Pi i Margall Sardenya, 492 933.476.988

Rambla de Sant Andreu Fabra i Puig, 48 933.458.415

Rambla Prim Rambla Prim, 218 933.055.304

Ramon Turró Ramon Turró, 331-335 933.034.625

Roquetes Jaume Pinent, 2 933.508.819

Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 291 933.117.806

Sant Martí Puigcerdà, 289 933.053.604

Sarrià Pedró de la Creu, 24 932.031.996

Trav. de les Corts Travessera de les Corts, 238 bis 934.910.446

València/Independència València, 568 932.656.830

Verge de Montserrat Avgda. Verge de Montserrat, 249 934.559.462

Zona Franca Mare de Déu del Port, 301-319 933.312.012

BLANES Blanes Passeig de Dintre, 19 972.353.475

Ca La Guidó Ca la Guidó, 2 972.358.450

Els Pins Josep Tarradellas, 37-39 972.336.288

La Plantera Avinguda Catalunya, 30 972.355.018

CABRERA DE MAR Cabrera de Mar Plaça del Poble, 1 937.590.343

Carrefour Carretera N-II, Km. 644 937.592.012

CABRILS Cabrils Mestre J. Jambert, 10 937.532.304

CALDES D’ESTRAC Caldes d'Estrac Riera, 28 bis 937.914.767

CALELLA Calella Església, 317 937.691.866

Pequín Plaça Espanya, 65-67 937.693.350

CANET DE MAR Canet de Mar Riera Buscarons, 64 937.941.536

Gavarra Riera Gavarra, 77 937.954.393

CANOVELLES Canovelles La Riera, 4 938.402.240

CANYAMARS Canyamars Major, 50 937.955.221

CARDEDEU Cardedeu Plaça Francesc Macià, 2 938.454.900

CASTELLDEFELS Centre Dr. Trueta, 11 936.342.526

Manuel Girona Av. Manuel Girona, 24 936.342.108

CERDANYOLA DEL VALLÈS Cerdanyola V. Carrer Reis, 24 936.917.214

Serraparera Sant Casimir, 25 935.863.637

CORNELLÀ Plaça Catalunya Carrer Miranda, 83 934.710.200

Riera Sant Jeroni, 21-23 934.751.672

Sant Ildefons Avgda. Sant Ildefons, 10 933.761.251

DOSRIUS Dosrius Plaça d’Espanya, 5 937.919.086

EL MASNOU El Masnou Àngel Guimerà, 1 935.550.414

Centre Plaça Marcel·lina Monteis, 4 935.400.000

Maricel Almeria, 9 935.554.313
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EL PRAT DE LLOBREGAT Centre Verge de Montserrat, 165 933.741.300

Verge Montserrat Verge de Montserrat, 54-56 933.788.989

FIGUERES Carrer Nou Nou, 147-149 972.513.531

Figueres Plaça de la Palmera, 10 972.672.657

FUENLABRADA Fuenlabrada Leganés, 25 914.920.962

GAVÀ Eramprunyà Avinguda Eramprunyà, 18 936.389.188

Les Bòbiles Guifré el Pelós, 8 936.389.185

Rambla Vayreda Rambla Vayreda, 51 936.389.182

GETAFE Calle Madrid Madrid, 119 916.815.384

GIRONA Girona Ronda Ferran Puig, 10 972.204.738

Güell Plaça Miquel de Palol, 6 972.216.397

Principal Emili Grahit, 10 972.411.766

Santa Eugènia Santa Eugènia, 169 972.241.705

GRANOLLERS Centre Plaça de les Olles, 17 938.705.249

Roger de Flor Roger de Flor, 78 938.606.381

Sud Francesc Macià, 2 938.706.230

Avinguda Girona Minetes, 17 938.404.783

Tres Torres Carrer de Montserrat, 56 938.613.184

GUALBA Gualba Passeig del Montseny, 18 938.487.076

HOSTALRIC Hostalric Avinguda Fortalesa, 9 972.865.752

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT L'Hospitalet Pujós, 34 933.337.883

Bellvitge Rambla Marina, 150 932.634.114

Can Vidalet Amapolas, 28 934.807.167

Miraflores Avgda. Miraflores, 88 934.492.456

Plaça Espanyola Plaça Espanyola, 3 934.470.682

Pubilla Casas Avgda. Tomás Giménez, 62 934.384.231

Santa Eulàlia Carrer Pareto, 12 933.327.506

Torrent Gornal Torrent Gornal, 13 934.483.309

LA BISBAL La Bisbal Aigüeta, 6 972.644.850

LA GARRIGA La Garriga Calàbria, 2 938.605.573

LA LLAGOSTA La Llagosta Avgda. Primer de Maig, 18 935.607.617

LA ROCA DEL VALLÈS La Roca La Placeta, 2 938.420.220

La Torreta Plaça Vallderiolf, 40 938.709.421

LEGANÉS Leganés El Sol, 12 914.987.089

LES FRANQUESES Les Franqueses Girona, 39-41 938.403.000

LLINARS DEL VALLÈS Llinars Avgda. Comas i Masferrer s/n 938.411.567

LLORET DE MAR Lloret de Mar Sant Pere, 25 972.364.032

El Molí Carretera de Vidreras, 109-111 972.346.320

Fenals Avgda. d'Amèrica, 40 972.361.243

MADRID Bernabeu Santiago Bernabeu, 7 914.110.851

Bravo Murillo Bravo Murillo, 170-172 915.670.596

Camino Viejo de Leganés Francisco Guzmán, 38 914.608.092
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Emilio Ferrari Emilio Ferrari, 56 913.677.310

Fuencarral Fuencarral, 91 915.932.179

Galileo Galileo, 72 914.445.698

Jaime el Conquistador Jaime el Conquistador, 28 914.748.971

Laguna/Oca Laguna, 129 914.220.481

Laguna/Via Carpetana Laguna, 14 914.284.274

Marqués de Corbera Marqués de Corbera, 21 913.561.035

Palencia Palencia, 10 915.358.766

Santo Domingo Plaza Santo Domingo, 1 915.429.448

Vallecas/Palomeras Rafael Alberti, 27 913.806.344

Vallecas/Pedro Laborde Pedro Laborde, 3 913.806.252

Vicálvaro Villalmanzo, 11 917.753.041

MALGRAT DE MAR Malgrat de Mar Carrer del Mar, 18 937.610.393

Avinguda Tarragona Avinguda Tarragona, 31-33 937.612.502

Capità Cardona Girona, 96 937.653.981

MARTORELL Plaça del Vi Avinguda Germans Martí, 25 937.745.206

Puig del Ravell Puig del Ravell, 10 937.735.376

MATARÓ Camí de la Serra Ronda Frederic Mistral, 30-32 937.570.491

Camí del Mig Biada, 82-86 937.984.487

Central Palau, 18 937.417.500

Cerdanyola Avinguda Puig i Cadafalch, 194 937.576.877

Cirera Ronda Doctor Ferran, 50 937.987.659

El Palau Avinguda d’Amèrica, 120 937.902.240

Els Alamos Els Alamos, 42-44 937.963.700

Els Molins Nostra Senyora de l’Esperança, s/n 937.985.116

Isern Jaume Isern, 75 937.587.150

Jaume Recoder Avinguda Jaume Recoder, 2 937.577.061

La Llàntia Sant Pol, 1 937.988.456

Maresme Camí Ral, 114-116 937.961.646

Mercat Plaça de Cuba, 6 937.985.217

Parc Central Julià Gual, 17-19 937.414.317

Perú Avinguda Perú, 42-46 937.903.188

Pla d'en Boet Pablo Iglesias, 41-43 937.417.548

Plaça Granollers Avda. Puig i Cadafalch, 12 937.414.933

Puig i Cadafalch Avda. Puig i Cadafalch, 187 937.983.180

Ramon Berenguer Passeig Ramon Berenguer, 88-90 937.984.645

Rocablanca Ronda Roca Blanca, 90 937.574.704

Rocafonda Mèxic, 40-42 937.964.152

Ronda O’Donnell Ronda O’Donnell, 51 937.990.854

Santa Anna Plaça de Santa Anna, 1-2 937.961.400

Torre Llauder Francesc Macià, 40 937.411.352

Via Europa Alemanya, 26 937.989.703

MOLLET DEL VALLÈS Mollet Avda. Caldes de Montbui, 2 935.935.401

Can Borrell Francesc Layret, 14 935.790.569

Can Pantiquet Avinguda Gaudi, 16 935.706.037

Centre Avinguda Llibertat, 31 935.937.212

MONTGAT Montgat Miquel Batlle, 7 934.692.497

Centre Riera de Sant Jordi, 45 934.690.913
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MONTORNÉS DEL VALLÉS Montornés García Lorca, 10-11 935.681.790

Centre Palau d'Ametlla, 2 935.799.074

MÓSTOLES Baleares Avenida Baleares, 17 916.469.844

Centre Juan XXIII, 2 916.655.132

OLOT Olot Pare Roca, 14 972.262.854

ÒRRIUS Òrrius Plaça de la Constitució, 5 937.560.688

PALAFOLLS Palafolls Major, 2 937.620.092

PALAFRUGELL Palafrugell Pi i Margall, 8 972.305.004

PALAMÓS Palamós Onze de Setembre, 26-30 972.317.620

PINEDA DE MAR Centre Plaça de les Mèlies, 6 937.670.031

Poblenou Avinguda Hispanitat, 30 937.695.691

PREMIÀ DE DALT Premià de Dalt Riera de Sant Pere, 142 937.522.888

PREMIÀ DE MAR Can Farrerons Enric Granados, 105 937.549.066

Centre Gran Via, 153 937.523.845

Cotet Aragó, 2 937.522.843

Verge de Núria Verge de Núria, 18 937.521.103

REUS Av. Dr. Vilaseca Av. Doctor Vilaseca, 24 977.328.397

Passeig Prim Passeig Prim, 14 977.328.434

RIPOLLET Ripollet Rambla Sant Jordi, 78-80 936.924.533

ROSES Mercat Pep Ventura, 22-26 972.154.665

Roses Pescadors, 21 (cantonada Jaume I) 972.153.480

RUBÍ Rubí Lumière, 13 935.861.285

SALT Salt Carrer Major, 113 972.242.600

Francesc Macià Francesc Macià, 20 972.230.002

SANT ADRIÀ DE BESÒS Mercat del Besòs Cristòbal de Moura, 248 934.626.504

Sant Adrià Andreu Soler, 9-11 933.976.260

SANT ANDREU DE LLAVANERES Llavaneres Carrer de Munt, 24 937.926.171

SANT ANTONI VILAMAJOR S.A. Vilamajor Plaça de la Vila, 11 938.452.332

SANT BOI Centre Francesc Macià, 37 936.354.365

Marianao Ronda Sant Ramon, 89 936.525.465

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA St. Cebrià V. Avgda. Maresme, 6 937.631.416

SANT CELONI Sant Celoni Carrer Major, 95 938.674.893

SANT CUGAT DEL VALLÈS Rius i Taulet Avinguda Rius i Taulet, 7-9 936.742.767

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA St. Esteve P. Carretera de Montseny, 13-15 938.483.511

SANT FELIU DE GUÍXOLS St. Feliu G. Placeta de Sant Joan, 3 972.821.698

SANT FELIU DE LLOBREGAT St. Feliu de Llobregat Laureà Miró, 332-336 936.327.723

SANT ISCLE DE VALLALTA St. Iscle V. Les Escoles, 6 937.946.074

SANT JOAN DESPÍ Les Planes Galicia, 15 934.776.266
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SANT PERE DE VILAMAJOR St. P. Vilamajor Sant Nonet, 14 938.452.608

SANT POL DE MAR St. Pol de Mar Carrer Nou, 44 937.602.220

SANT VICENÇ DE MONTALT St. Vicenç M. Major, 2 937.910.764

SANT VICENÇ DELS HORTS St. Vicenç dels Horts Plaça Onze de Setembre, 3 936.568.153

SANTA COLOMA DE FARNERS Sta. Coloma de F. Pare Rodés, 43 972.843.615

STA. COLOMA DE GRAMENET Banús Avinguda Banús Baixa, 58-60 933.864.199

Camil Rossell Mossèn Camil Rossell, 59-61 934.662.851

Centre Passeig Llorenç Serra, 29 934.663.992

Irlanda Irlanda, 68 934.660.747

Singuerlín Avinguda Anselm Riu, 60-62 934.683.849

Verdaguer Mossèn J. Verdaguer, 152-154 933.920.103

STA. MARIA DE PALAUTORDERA Sta. Maria Plaça Major, 24-25 938.482.418

STA. PERPÈTUA DE MOGODA Sta. Perpètua Passeig de la Florida, 10 935.602.443

SITGES Sitges Artur Carbonell, 1-3 938.113.404

TARRAGONA Prat de la Riba Avinguda Prat de la Riba, 15 977.250.296

TEIÀ Teià Passeig de la Riera, 81 935.553.769

TERRASSA Francesc Macià Avinguda Francesc Macià, 25 937.349.468

Rambla Egara Rambla Egara, 235 937.337.055

TIANA Tiana Sant Francesc, 5 934.656.663

TORDERA Tordera Plaça de l’Església, 3 937.640.599

Camí Ral Camí Ral, 52 937.642.284

TORREJÓN DE ARDOZ Centre Pesquera, 1 916.555.467

TOSSA DE MAR Tossa de Mar Pou de la Vila, 16-18 972.341.803

VALLGORGUINA Vallgorguina Carretera Nova, 69 938.679.141

VILADECANS Torrent Ballester Salvador Baroné, 98-100 936.472.227

Viladecans Verge Montserrat, 83 936.472.224

VILANOVA I LA GELTRÚ Centre Av. Francesc Macià, 10 938.147.252

VILASSAR DE DALT Vilassar de Dalt Anselm Clavé, 16 937.507.200

VILASSAR DE MAR Vilassar de Mar Avinguda Escultor Monjo, 12-14 937.593.708

Maria Vidal Maria Vidal, 52 937.597.680

Montevideo Avgda. Montevideo, 170-172 937.500.811



159

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
04

Dades d'identificació

CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, fundada el 8 de febrer de 1863,
està inscrita amb el número 5 al llibre registre de Caixes d’Es-
talvis de la Direcció General de Política Financera del Depar-
tament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
i amb el codi 2042 al Registre Especial de Caixes Generals
d’Estalvi Popular del Banc d’Espanya. Així mateix, està inscri-
ta al Registre Mercantil de Barcelona, tom 21529, secció gene-
ral, foli 1, full B-23609, inscripció 1a.

Domicili social: Palau, 18 – 08301 Mataró.
Número d’identificació fiscal: G 0816982.3
Número de codificació bancària: 2042
Telèfon: 93 741 75 00
Fax: 93 755 17 22
Tèlex: CALM 94.491
Adreça a Internet: http://www.caixalaietana.es
E-mail: admin@caixalaietana.es

Els estatuts vigents poden ser consultats a la Secretaria Gene-
ral de Caixa Laietana, al Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya i al Banc d’Espanya.

Les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea Gene-
ral de la Caixa d’Estalvis Laietana són convocades pel Consell
d’Administració, d’acord amb els terminis, els requisits i les
condicions establertes pels Estatuts de l’entitat. Les convocatò-
ries són publicades en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit ter-
ritorial de la Caixa, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Caixa d’Estalvis Laietana pertany al Fons de Garantia de Dipò-
sits de les Caixes d’Estalvis des del moment que va ser consti-
tuït. (R.D. 3.047/1977 d’onze de novembre).
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