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Per a la seva aprovació, d’acord amb els Estatuts, el Consell d’Administració presenta a 
l’Assemblea General, reunida el 5 de maig de 2008, l’Informe anual de Caixa d’Estalvis 
Laietana i del Grup consolidat, amb l’informe de gestió, els comptes anuals, individuals 
i consolidats, la proposta de distribució dels excedents de l’exercici 2007 i l’informe 
anual i la liquidació del pressupost de l’Obra Social 2007, així com el pressupost cor-
responent a l’any 2008.
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PREsENtAcIó

salutació del president

Caixa Laietana ha fet un bon exercici, i ha obtingut resultats molt favorables. Ha seguit 
creixent amb força, apuntalant bé els fonaments. Dit amb raó: un dels fets notables 
de l’exercici, el 145è en la història de la Caixa, ha estat sens dubte l’acabament de 
les obres de la nova seu corporativa, estendard del moment que viu l’entitat i la seva 
projecció futura. 

La inversió en els Serveis Centrals significa una gran millora que ha permès traslladar i 
encabir en un edifici emblemàtic tots els departaments i els serveis de Caixa Laietana, 
a més de la plataforma tecnològica i les àrees de direcció i òrgans de govern. L’espai 
arquitectònic, molt ampli i funcional, triplica la superfície útil de l’antiga seu i reserva 
per a usos de futur la cinquena part del volum edificat. 

Si mirem enrere, el canvi és espectacular i adquireix més valor, encara, per la qualitat i 
la capacitat inherent als llocs de treball. A tot això cal afegir la ubicació de l’edifici als 
quatre vents, la connexió amb els principals eixos viaris, i la facilitat d’aparcament que 
estalvia incomoditats als clients i en simplifica enormement les gestions. 

El benefici net de Caixa Laietana el 2007 representa un 10,71% més que el de l’any 
anterior, i el del Grup Caixa Laietana, el resultat consolidat, es tanca amb uns exce-
dents nets de 34,9 milions d’euros. Amb la tranquil·litat que suposa encarar el canvi 
de cicle amb una economia sòlida i sanejada, excel·lents perspectives de futur, i un 
bon coixí de recursos propis, Caixa Laietana ha aplicat, més que mai, el sentit de la 
prudència a la gestió. Una gestió eficaç, més selectiva si és vol, encaminada a refor-
çar l’activitat i a diversificar-la en noves vies de negoci, prenent precaucions contra 
qualsevol risc. 

Respecte l’any anterior, els recursos totals de clients gestionats per Caixa Laietana han 
crescut un 12,6% i el volum de la cartera de crèdits ha augmentat un 14,6%. L’activitat 
inversora, orientada a l’actual situació del sector, ha mantingut en tot moment nivells de 
liquiditat folgats. Caixa Laietana segueix vetllant per l’equilibri de les masses patrimonials 
i les fonts de finançament, en una còmoda posició de solvència. 

Caixa Laietana ha obert vuit noves oficines i acaba l’any amb 275, el noranta per cent 
a Catalunya i la resta a Madrid i la seva corona metropolitana. Hem realitzat importants 
inversions en equips i tecnologia. Hem seguit engrandint l’Obra Social amb nous espais 
i continguts de rigorosa actualitat. Hem situat al mercat productes de novetat. Hem 
introduït canvis en l’estructura organitzativa. Hem seguit activant plans de formació per 
potenciar els punts forts o els aspectes més importants de millora de l’operatòria i la 
gestió de l’equip humà, l’atenció de proximitat i els canals electrònics...    

Agraïm molt la confiança dels nostres clients i la implicació dels òrgans de govern, 
consellers, directius i empleats en la consecució dels objectius socials i empresarials 
de Caixa Laietana i el Grup. Desitgem que la senda de resultats d’aquest exercici sigui 
igualment profitosa el 2008, aprofundint en les innovacions i el servei de qualitat que, 
bonament, des de tots nivells, som capaços d’oferir.

Jaume Boter de Palau
President de Caixa Laietana 
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consellers generals
 

Pere Albó Marlés
Martín Almirón Ariza
Joan Manuel Armengol Fortí
Ramon Arribas Quintana
José Antonio Ávila Reina
José Antonio Ayala Cirac
Costantino Baccelli
Joan Balmont Pi
Josep Basart Pinatel·li
José Bautista Romero
Marta Bisbal Alsina
Ramon Boter de Palau Gallifa
Jaume Boter de Palau Ràfols
Pere Brun Marés
Miquel Cabré Junqueras
Vicenç Gabriel Cara Fernández
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Miquel Carbonell Teixidó
Víctor Carnero López
Joan Casas Carreras
Joan Casas Montaña
Antoni Castellví Iglesias
Salvador Cañellas Baró
Manuel Cañellas Castera
Josep Codina Barnet
Joan Colomer Bach
Roland Cruxent Carbonell
Josep M. Cusachs Clarà
Pere Domingo Bartrés
Rafael Duarte Molina
Josep Duran Vázquez
Pere Fabregà Colomer
Joan Foix Rialp
Francisco Fresnedoso González
Carles Galceran Almiron
Francisco García Yeste
Isidor Gil Pellejero
Pilar González Agàpito
Manuel Gutiérrez Martín
Eusebio Heras Martínez
Francisco Javier Hernández Pérez
Francesc Iglesias Julià
Joaquim Jo Garcia
Josep Jo Munné
Vicenç Jordà Pera
Servanda Laso García
Joan López Zapater
Josep M. Martí Labori

En representació dels impositors, entitats, corporacions locals i del personal a 31 de 
desembre de 2007

Joan Martí Sans
Lluís Martínez Ferrer
Ricardo Martínez Gómez
Antoni Martínez Mosull
Esteban Martínez Ruiz
Maria Cinta Masoliver Fabregat
Joan Mauri Sanchez
Francisco José Melero Terrones
Josep Montasell Lladó
Manuel Morales Macià
Joan Morell Comas
Roser Moré Roy
Lorena Moya Gutiérrez
Montserrat Nogueras Cardoner
Joan Baptista Olòriz Serra
Antoni Ortiz Olmedo
Núria Pagès Cadena
Maria Pallàs Aguilar
Francesc Pascual Reyes
Josep Maria Pastallé Cañadell
Albert Pera Segura
Ricard Pérez De la Hoz
Meritxell Peréz-Prado Miquel
Antoni Planells Tur
Josep Prat Molist
Octavia Pueyo Trincado
Manel Puigvert Torrent
Laura Ramon Gimeno
Beatriz Rayo Sánchez
Joan Roca Mora
Salvador Rodon Llibre
Jordi Rodríguez Baches
Núria Rodríguez Díez
Albert Roy Recoder
Miquel Robirola Torrent
Encarnació Safont-Tria Ximenes
Natalia Sánchez Sequera
Jaume Subirana Teixidó
Jaume Subirà Güell
Manuel Tello Munté
Josep Torrent Cot
Petra Torres Manrique
Josep Triadó Bergés 
Xavier Ubach Linares
José Ulloa Arias
Josep Valls Méndez
Esteve Vilaseca Canaleta
Esteban Villanueva Cabrera
Antoni Viñals Giralt

 

ÒRgANs dE gOvERN I dIREccIó



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

��

consell d’Administració
President
Jaume Boter de Palau Ràfols

vicepresident primer
Jordi Beltran Serra

vicepresident segon
Miquel Cabré Junqueras

vocals
Santiago Camero Sánchez
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Joan Foix Rialp
Pilar Gonzàlez-Agàpito
Josep Torrent Cot

director general
Pere Antoni de Dòria Lagunas

secretari (no conseller)
Xavier de Dòria Cabot

comissió de control
President
Josep Maria Cusachs Clarà

secretari
Miquel Carbonell Teixidó

vocals
José-Antonio Ávila Reina
Josep Jo Munné
Joan López Zapater
Jordi Rodríguez Baches
José Ulloa Arias

comissió d’Inversions

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

vocals
Jordi Beltran Serra
Miquel Cabré Junqueras

secretari
Pere Antoni de Dòria Lagunas

comissió de Retribucions

President
Jaume Boter de Palau Ràfols

vocals
Jordi Beltran Serra
Miquel Cabré Junqueras

secretari 
Pere Antoni de Dòria Lagunas

comissió delegada d’Obres 
socials

President 
Jaume Boter de Palau Ràfols

vicepresident primer
Jordi Beltran Serra

vicepresident segon
Miquel Cabré Junqueras

vocals
Santiago Camero Sánchez
Salvador Carbonell Arnau
F. Xavier Carbonell Candelich
Joan Castan Peyron
Roland Cruxent Carbonell
Pere Domingo Bartrès
Joan Foix Rialp
Pilar Gonzàlez-Agàpito
Josep Torrent Cot

director general
Pere Antoni de Dòria Lagunas

secretari (no conseller)
Xavier de Dòria Cabot

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
Julià Gil Tejedor
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
Joaquim Sibina Cabot
Jaume Torrent Floriach
Manuel Viñals Soler
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vida corporativa 

Assemblea general i Òrgans de govern 

L’Assemblea General Ordinària de Caixa Laietana es va reunir el 21 de maig amb l’assis-
tència del 77% dels consellers generals acreditats. Després de la projecció de les imatges 
introductòries que destacaven els trets més rellevants de l’exercici 2006 i el context 
econòmic general, el president va obrir la sessió i va destacar davant dels consellers la 
seva satisfacció pel creixement progressiu de l’entitat, atès que les xifres presentades 
constituïen màxims històrics. «Mai la Caixa no havia administrat tants capitals, mai no 
havia fet tants beneficis, mai no havia tingut tantes oficines ni clients, mai no havia tingut 
tants empleats, mai no havia pogut dedicar tants diners a l’Obra Social». 

Tot seguit, va destacar l’esperit de competitivitat i la tasca professional de la plantilla de 
personal i l’equip directiu, tot regraciant als consellers que integren tots els òrgans de 
govern el seu constant bon consell. El president va reiterar que el factor que més empeny 
Caixa Laietana a seguir endavant és la satisfacció dels clients i la seva confiança. 

Els consellers van aprovar el preceptiu informe de la Comissió de Control que va llegir 
el seu president, Josep M. Cusachs. El director general, Pere A. de Dòria, va presentar 
l’informe de gestió amb les oportunes valoracions de l’evolució dels comptes de resultats 
individuals i consolidats. També va informar de la trajectòria de les empreses participades 
i associades que, junt amb Caixa Laietana, componen el Grup. Així mateix va dedicar 
una part de la seva intervenció a parlar del pla d’expansió –269 oficines el dia que es 
va celebrar l’Assemblea– i va aportar dades significatives de l’evolució positiva de Caixa 
Laietana dins el sector financer. 

El director general va expressar també a l’Assemblea la seva satisfacció per l’acabament 
de les obres i el trasllat dels últims departaments a la nova seu corporativa de Caixa 
Laietana, el centre de serveis ubicat al Pla d’En Boet, i va desvetllar els plans per a l’an-
tiga seu central que «sense gaires obres permet moltes utilitzacions». En aquest sentit, 
va explicar la intenció immediata de reconvertir l’edifici per a usos de l’Obra Social, 
amb l’ampliació de la biblioteca, el trasllat de la mediateca, i la incorporació de més 

direcció

director general 
Pere Antoni de Dòria Lagunas

director Adjunt 
Josep Ibern Gallart

cap departament d’Oficines
Pere López i González

cap departament d’Inversions-Préstecs
Marc Fúnez i Sobaberas

cap departament de Planificació           
i control de gestió
Meritxell Sánchez Martí

cap departament de tresoreria Mercat 
de capitals
Ernest Mestre i Martínez

cap departament de Recursos
Vicenç Urrutia i Ricart

cap departament d’Informàtica           
i Organització
Francesc Albert i Claus

cap departament d’Immobilitzat         
i compres
Vicenç Mora i Llinàs

cap departament de control               
i compliment Normatiu
Jordi Torrents Villarroya

cap departament de comunicació       
i Obra social
Ricard Navarro i Gutiérrez
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serveis i prestacions culturals per als clients. L’Assemblea va considerar favorablement 
els temes tractats i va aprovar la proposta d’aplicació de resultats i les línies generals 
d’actuació per al 2007. També va ratificar l’informe anual i la liquidació dels comptes 
2006 de l’Obra Social, així com el pressupost per a l’any en curs. 

En el desè punt de l’ordre del dia figurava el canvi del domicili central de Caixa Laietana 
a Mataró, del carrer d’En Palau al carrer de Pablo Iglesias, amb la consegüent modificació 
de l’article 4 dels Estatuts i l’aprovació del text refós que, posteriorment, va ser sotmès 
a l’aprovació del Govern de la Generalitat, acord pres el 19 de juny, i del conseller 
d’Economia i Finances (28 de juny). El 30 de juliol es va elevar aquest canvi a escriptura 
pública i s’inscrivia al Registre Mercantil de Barcelona el 13 de novembre de 2007.

Els consellers generals van designar, un any més, Ernst & Young SL com a auditors de 
comptes i van nomenar Jaume Subirà Güell i Vicenç Jordà Pera com a interventors per 
a l’aprovació de l’acta. 

Finalment, cal fer constar que el 26 de juny, en l’última reunió celebrada a l’antiga seu 
del carrer d’en Palau, el Consell d’Administració va acordar d’acceptar la renúncia de 
Pere-Antoni de Dòria Lagunas com a secretari del Consell d’Administració, i va desig-
nar el seu substitut, l’advocat Francesc Xavier de Dòria Cabot, que ja detentava aquest 
càrrec en les societats filials. El nou secretari, no conseller, va prendre possessió del 
càrrec el mes de juliol. 

Expansió territorial

Caixa Laietana ha obert vuit noves oficines durant l’exercici, la mitjana racional i pràc-
ticament constant d’aquests tres últims anys que contribueix a reforçar el posicionament 
en el territori, augmentar la base de clients i consolidar el valor de la xarxa sense deixar 
de créixer.  

Per orde d’obertura les noves oficines són:

Al gironès:
• OF. CASSÀ DE LA SELVA
 Plaça de la Coma, 9 - cantonada Anselm Clavé
 17244 Cassà de la Selva

A l’Alt camp:
• OF. VALLS - Passeig de l’Estació
 Passeig de l’Estació, 27 
 43800 Valls

Al Baix Llobregat:
• OF. EL PRAT DE LLOBREGAT - Av. del Remolar
 Av. del Remolar, 85
 08820 El Prat de Llobregat

Al Montsià:
• OF. SANT CARLES DE LA RÀPITA
 Gorria, 7-9 
 43540 Sant Carles de la Ràpita 
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A l’est de Madrid:
• OF. COSLADA-CENTRO
 Begoña, 3 
 28821 Coslada (Madrid)

A Osona:
• OF. VIC - Passeig de la Generalitat
 Passeig de la Generalitat, 29 
 08500 Vic 

Al vallès Occidental:
• OF. TERRASSA - Avinguda Jacquard
 Avinguda Jacquard, 46 
 08222 Terrassa
 
Al Baix camp:
• OF. REUS - Avinguda Carrilet
 Avinguda Carrilet, 39 
 43204 Reus

A final de 2007, el mapa de l’expansió territorial estava format per una xarxa física de 
275 oficines (28 a Madrid i a ciutats importants de la seva corona metropolitana i 247 
a Catalunya).  

 

CATALUNYA   247

El Bages  (1)
El Barcelonès  (73)
Alt Camp (1) 
El Baix Camp  (3)
L’Alt Empordà  (5)
El Baix Empordà  (6)
El Garraf  (3)
La Garrotxa  (1)
El Gironès  (7)
El Baix Llobregat  (23)
El Maresme  (70)
Montsià (1)
L’Alt Penedès  (1)
Osona (1)
El Pla de l’Estany  (1)
El Segrià  (2)
La Selva  (9)
El Tarragonès  (3)
El Vallès occidental  (10)
El Vallès oriental  (26)

COMUNITAT DE MADRID  28

Madrid capital  (18)
Corona metropolitana  (10) 

tOtAL   27�

A més de les obres de les noves oficines que s‘han d’inaugurar en un futur immediat, 
també s’han dut a terme plans de reforma, íntegra o parcial, d’una desena d’oficines 
situades a Barcelona, Madrid, Tordera, Mataró, El Masnou i Santa Coloma de Gramenet. 
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Al final de l’exercici, la xarxa de Caixa Laietana compta amb 330 caixers automàtics a 
disposició del públic.  

A finals de maig i primers de juny, amb les obres del nou edifici dels Serveis Centrals 
pràcticament acabades, s’hi han anat traslladant, gradualment, amb un desplegament 
logístic impecable, els departaments i les seccions que faltaven (Oficines, Màrqueting i 
Publicitat, Comunicació i Obra Social, Inversions i Préstecs, i el personal adscrit a les 
àrees de Direcció general i adjunta). El trasllat es va completar el 18 de juny.

L’endemà de Sant Joan, el dilluns 25 de juny, obria les seves portes la nova oficina 
Central a Mataró, situada a La Riera, al costat de l’Ajuntament. El divendres anterior, 22 
de juny, els clients havien fet les últimes operacions a l’antiga seu Central que tancaria 
definitivament una etapa històrica amb la reunió del Consell d’Administració celebrada 
el dimarts 26 de juny. La següent reunió del Consell, el 10 de juliol, ja es va convocar a 
la sala de juntes de la nova seu corporativa de Caixa Laietana al carrer Pablo Iglesias. 

Productes, serveis i recursos tecnològics

La creació del departament de Control i Compliment Normatiu, que engloba també les 
funcions d’Auditoria, és novetat en l’organigrama. Entre les eines orientades a facilitar i 
simplificar els processos operatius a les oficines i els departaments centrals, destaca la 
contribució i l’eficàcia del nou terminal financer i les opcions funcionals i interactives 
dels menús contextuals. Cal remarcar en aquest sentit el permanent disseny de processos 
de negoci, fitxes i documents contractuals, que desenvolupa Organització, i la imple-
mentació del nou sistema de gestió documental. 

Durant l’any, ha prosseguit la incorporació gradual de noves oficines a telefonia IP 
(Internet Protocol) la solució tecnològica que serveix per transmetre comunicacions de 
veu sobre una xarxa de dades. Quant a la plataforma tecnològica, s’han realitzat els 
estudis previs i s’han adquirit quatre nous Host (CPU ITANIUM) en substitució dels ac-
tuals. Entre les aplicacions desenvolupades al llarg de l’any cal remarcar la de comptes 
en divises i gestió de tresoreria que s’incorpora al terminal financer, amb les diferents 
comunicacions derivades del seu enllaç amb l’aplicatiu de CECA.

Per tal de donar més valor i atractiu a l’oferta financera, es va llançar la Hipoteca Inversa, 
el nou Compte Jove Plus, així com també el Pla Estalvi Periòdic Laietana Vida-PIASS i les 
noves modalitats de plans de pensions garantits. També s’ha ampliat el parc de targetes. 
El mes de maig es va iniciar la comercialització de la nova targeta MasterCard Compte 
Jove Plus, i el mes de juny, en col·laboració amb Barclays, es va presentar la targeta 
dels Capgrossos de Mataró, fruit de la constant col·laboració amb la colla castellera. Per 
reforçar l’acció comercial, destaca la consolidació dels punts Blus i el catàleg de regals 
associat a les compres amb targetes de crèdit. 

Caixa Laietana ha participat activament com a Caixa «pilot», en el projecte d’«e-factura» 
de CECA. Va començar també l’operatòria SEPA (Single Euro Payments Area) de transfe-
rències. L’àmbit geogràfic de la SEPA està constituït pels països que integren actualment 
la Unió Europea i Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa. El seu objectiu és eliminar les 
diferències, dins la Unió Europea, entre pagaments nacionals i pagaments transfronterers, 
per poder efectuar pagaments en euros de la manera tan senzilla, ràpida i eficient com 
es fa actualment dins de cada país.

Les filials que componen el Grup han continuat desenvolupant la seva activitat de mane-
ra eficient. És de destacar l’atractiva cartera de productes de Laietana Vida (Pla d’Estalvi, 
RVI Renda Vitalícia Immediata, Pla d’Estalvi Periòdic, Pla d’Estalvi Futur, PPA Pla de 
Previsió Assegurat...) i de Ges Laietana i Ges Laietana de Pensions, les societats del Grup 
que gestionen els fons d’inversió i els plans de pensions. Finalment, cal remarcar que 
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«Laietana Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado» és la nova denominació 
de la corredoria d’assegurances CEA. 

El 6 de juny, Caixa Laietana constituïa Laietana Generals, la companyia pròpia per 
comercialitzar assegurances generals que, el mes de desembre, era autoritzada per la 
Direcció General d’Assegurances.

Recursos humans i formació 

La plantilla global de Caixa Laietana, constituïda a 31 de desembre per 1.104 empleats 
en actiu, 711 homes (el 64,4%) i 393 dones (el 35,6%), s’ha incrementat amb 36 nous 
empleats, per raó de l’expansió i les noves necessitats de les oficines i departaments 
centrals. Un percentatge elevat de la plantilla acredita estudis universitaris i la mitjana 
d’edat se situa en els 38 anys, tot i que més de la meitat de la plantilla (el 58,66%) té 
una edat inferior a la mitjana.  

Seguint les directrius del Consell d’Administració es manté la l’elevat nivell d’exigència 
sobre els historials professionals i els perfils dels empleats de nova contractació, bàsica-
ment joves de menys de 26 anys que són diplomats o llicenciats (Empresarials, Ciències 
Econòmiques, Informàtica...) o que tenen estudis de grau mitjà o superior relacionats 
amb l’activitat professional que han de desenvolupar. 

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 su-
periors. 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. 

El sistema de direcció per objectius, amb una clara orientació a la consecució de resultats, 
ha seguit impulsant la productivitat de les oficines i dels serveis centrals. Paral·lelament, 
s’han esmerçat més recursos en formació a fi que els empleats puguin desenvolupar-se 
perfectament en la feina que tenen encomanada i adquirir nous coneixements. 

Entre els cursos presencials que més destaquen del programa de formació sobresurt el 
CEPEF (curs d’especialització per a professionals d’entitats financeres) que té rang uni-
versitari, fruit de la col·laboració entre Caixa Laietana i la UAB (Universitat Autònoma 
de Barcelona). Les classes, impartides per GEIS Consultors de Direcció, s’orienten a 
delegats, interventors i personal d’oficines amb una certa projecció. En el curs 2006-07 
hi van participar 41 alumnes distribuïts en dos grups. L’acte de cloenda, presidit pel 
director general Pere A. de Dòria, es va celebrar el dia 26 de juny, a l’aula gran de 
formació del nou edifici dels Serveis Centrals. A finals de setembre, es van iniciar a 
Barcelona i Mataró les classes del curs 2007-08, el desè en l’actual format i el divuitè 
des de la seva implantació.    

El 12 de juny, en un acte presidit pel director adjunt, Josep Ibern, acompanyat del cap 
de Recursos, Vicenç Urrutia, es va celebrar la cloenda del curs de Millora de Qualitat 
de Servei, de 75 hores lectives, que aprofundeix en el coneixement dels productes i la 
cultura financera de Caixa Laietana. A la tardor, el 26 de setembre, van començar les 
classes del nou curs 2007-08. 

L’àmbit de Formació també ha promogut d’altres cursos d’interès (tècnic-comercial d’hi-
poteques, anàlisi del risc bancari, operatòria, comunicació i aptitud comercial, política 
d’empresa, prevenció i blanqueig de capitals, Mifid, interins d’estiu...). Finalment els 
responsables dels departaments i les principals àrees de gestió han participat en diversos 
seminaris i convencions per aprofundir en la formació o intercanviar experiències. 
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distribució de resultats de l’exercici 2007

El Consell d’Administració proposa a l’Assemblea General que el benefici net assolit per 
Caixa Laietana durant l’exercici es distribueixi de la manera següent:

Dotació a Reserves Generals  25.641.719,11
Dotació al fons de l’Obra Social 5.800.000,00

 �1.��1.71�,11
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OBRA sOcIAL

Informe d’activitats 

Amb mentalitat oberta, l’Obra Social s’adapta al temps present i a la realitat que l’envolta 
amb un desplegament d’activitats per tot el territori. Caixa Laietana posa en pràctica els 
principis inherents al seu compromís amb la societat, mitjançant l’obra pròpia i l’obra 
en col·laboració. Dos canals, una sola cosa. 

L’orientació de la gestió i les grans línies d’acció dimanen de les directrius de la comissió 
delegada d’Obres Socials, i també del patronat de la Fundació Caixa Laietana que té 
cura d’administrar el pressupost que li ha estat confiat. L’Assemblea General de Caixa 
Laietana aprova la dotació anual de l’Obra Social, ratificada per la Direcció General 
de Política Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya. 

Els imports aplicats al llarg de 2007, incloent les amortitzacions, s’eleven a 5.299.456 
euros, sobre un total pressupostat de 5.500.000 euros. Quant a la seva distribució, el 
79% correspon a l’àmbit cultural i el restant 21% als ajuts i els programes de l’àrea de 
salut i atenció social, educació i investigació, patrimoni històric i medi natural. 

En el balanç anual es descriuen els fets més importants. Per començar, els serveis i els 
continguts de l’obra pròpia, la representació més genuïna de Caixa Laietana. Després, 
dins l’acció cultural i el fons social, es relacionen les activitats en col·laboració que, 
d’un temps ençà, han adquirit molta rellevància, en un radi d’influència cada cop més 
expansiu. 

centre de cultura caixa Laietana 

En virtut del trasllat de l’Oficina Central, la decisió del Consell d’Administració de desti-
nar l’antiga i cèntrica seu de Caixa Laietana (Palau 18, Mataró) a les finalitats de l’Obra 
Social, va donar ales a un projecte de gran envergadura: el nou Centre de Cultura Caixa 
Laietana. Integrar en un mateix edifici el fons bibliogràfic de què disposa la Biblioteca i 
els recursos electrònics i digitals del Centre Multimèdia, el modern equipament inaugurat 
l’any 2000 a la planta baixa de l’Ateneu Caixa Laietana. 

El Centre Multimèdia, des del primer dia, ja va ser concebut com l’extensió de la Bi-
blioteca. Ara, amb la possibilitat de créixer al seu costat, reforça més que mai la seva 
condició de dotar l’obra social més antiga de Caixa Laietana amb les tecnologies més 
innovadores. Plenament consolidat, ha comptabilitzat durant tots aquests anys més de 
450.000 sessions de treball. 

Amb les idees molt clares, el projecte de bastir el nou Centre de Cultura, concentrant 
els serveis i les prestacions de la Biblioteca i el Centre Multimèdia, s’ha realitzat en un 
temps rècord al llarg del segon semestre de 2007. Calia aconseguir que la Biblioteca, la 
més afectada per la reforma i el canvi dels sistemes elèctrics, climatització, telefonia i 
xarxa de transmissió de dades, estigués fora de servei el menor temps possible. S’aprofità 
l’època de vacances per avançar en les obres i, si es compara amb l’any anterior, la 
Biblioteca només va deixar de prestar el seu servei habitual durant 39 dies laborables. 

L’estadística anual registra 193.048 lectors, una xifra que ultrapassa amb escreix les mil 
persones de mitjana, la qual cosa dóna idea del trànsit diari i el nivell d’ocupació. Hi 
contribueix el poder de convocatòria dels «dijous a la Biblio» (40 sessions durant l’any) i 
les activitats dirigides amb escoles i instituts (71 grups). 

Al llarg de 2007, el personal del Centre Multimèdia, de la seva banda, a més de les 
sessions obertes al públic, també ha atès centenars d’alumnes en visites guiades i molts 
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centres docents de la capital del Maresme han participat en sessions formatives (IES Thos 
i Codina, Maristes Valldemia, IES Pla d’En Boet, IES Alexandre Satorras, Cor de Maria, 
La Coma, El Turó, Sant Josep, M. de Déu de Lurdes...). 

Els recursos humans i materials esmerçats en el nou Centre de Cultura, les obres del 
qual estaven pràcticament acabades al final de 2007, donen un renovat impuls i un 
gran valor afegit a les instal·lacions originàries. La superfície útil total de les dues plan-
tes (Palau i Pujol) és de 3.380 metres quadrats, incloent els 480 metres quadrats d’una 
tercera planta destinada al fons local i comarcal i el fons de reserva. Amb els espais de 
dipòsit d’accés restringit, la superfície ocupada actualment pel Centre de Cultura Caixa 
Laietana supera els 4.000 metres quadrats. 

Actualment la Biblioteca disposa d’un fons de 180.000 registres bibliogràfics. Ha aug-
mentat la capacitat de les sales i els llocs de lectura, els usuaris disposen de més llibres 
a l’abast i s’ha actualitzat amb l’última versió el catàleg de consulta on line. La transfor-
mació també destaca pels nous espais insonoritzats de treballs en grup i l’entorn wi-fi 
que s’ha creat per a 200 usuaris simultàniament. Així mateix, s’ha reagençat tota l’àrea 
infantil de la planta del carrer d’En Pujol i s’ha creat la nova zona jove amb ordinadors 
i l’espai específic per als més petits «La Biblio 0-3». Així mateix, «La Biblio» per a nois 
i noies ha ampliat el material pedagògic i disposa de nou mobiliari i grades. 

A la planta superior, la del carrer d’en Palau, destaquen els set espais col·lectius amb 
ordinadors, l’espai-cafeteria, l’àmplia hemeroteca, i la nova aula de formació amb 24 
ordinadors més. La peculiaritat de les noves instal·lacions del Centre de Cultura Caixa 
Laietana, amb 100 ordinadors destinats al públic, internet, entorn wi-fi i programari 
informàtic amb moltes aplicacions diferents, significa un gran pas endavant i reforça 
notablement la posició de l’obra social de Caixa Laietana per atendre les necessitats i 
els nous reptes de la societat del coneixement. 

L’atenció al públic és un aspecte bàsic en una instal·lació d’aquesta naturalesa. A part de 
sentir-se guiats i assessorats, els usuaris també valoren l’eficiència del servei, el catàleg 
bibliogràfic, la seguretat i la velocitat de connexió a internet, i la capacitat de l’ample 
de banda que permet la transmissió de dades amb gran rapidesa. Molta més informació 
per unitat de temps. 

Així mateix, el directori de la mediateca disposa de 4.500 recursos web, prèviament se-
leccionats i actualitzats, per facilitar la cerca. A més, els usuaris poden accedir al directori 
propi de DVD i CD, enciclopèdies en línia, llibres i revistes digitals. També disposen de 
compte de correu gratuït amb 100 Mb d’espai de disc permanent per emmagatzemar tota 
la informació personal i 5 GB temporals per descarregar arxius o realitzar treballs més 
voluminosos en cada sessió. 

El programari avançat de la instal·lació permet accedir lliurement a 50 aplicacions 
diferents. Ofimàtica, retoc fotogràfic, reproductors multimèdia, captura i edició imatges 
vídeo, enregistradora de DVD i CD a cada CPU, suport de dispositius externs USB 
(càmeres digitals, reproductors MP3...), bluetooth, infraroigs i targetes MMC per a dis-
positius sense fils. Els usuaris també tenen a la seva disposició impressores làser, servei 
de fotocòpies, escàner i fax. 

El Centre de Cultura Caixa Laietana, a l’avançada en prestacions informàtiques i digi-
tals, apuntala les parets mestres i enforteix els fonaments d’una Obra Social que ve de 
lluny. Cal recordar que la Biblioteca Caixa Laietana té les arrels en el gabinet de lectura 
creat per Josep Garcia Oliver a la Societat d’Amics de la Instrucció (Ateneu Mataroní), 
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l’entitat més important del s. XIX a la ciutat, cèl·lula mare de Caixa Laietana. El 1929, 
Caixa Laietana instaurà la Biblioteca a l’edifici del carrer d’En Palau, fins que a finals 
de 1934 el servei es traslladà a la plaça de Santa Anna, el seu emplaçament habitual al 
llarg del segle XX. Posteriorment, el 2002, la Biblioteca es va ubicar al carrer d’En Pujol, 
una mesura encertada per apuntalar-ne el servei diligent i arribar a un major nombre 
d’usuaris. En l’horitzó del 2008, amb els nous usos del Centre de Cultura, els canvis a 
la Biblioteca Caixa Laietana seran espectaculars. 

Cal reflectir també la magnífica labor de la Biblioteca Caixa Laietana d’Argentona, 
ubicada al carrer Gran, que registra més de 25.000 lectors durant l’any i un fons per-
manent i actualitzat que supera els 30.000 volums. La consulta del catàleg on line 
permet disposar de tot el fons bibliogràfic del Centre de Cultura Caixa Laietana. Durant 
la setmana de Sant Jordi, el personal de la Biblioteca va organitzar diverses activitats i 
visites guiades. 

Espai caixa Laietana – casals Laietana 

Gairebé un miler d’usuaris participen activament en els cursos dirigits i les activitats 
lliures de l’Espai Caixa Laietana. El modern equipament, orientat a la gent gran, manté 
amb èxit la fórmula d’associar activitat física i cultura. Amb aquesta finalitat, disposa 
de piscina coberta, aules, auditori, gimnàs i un contorn enjardinat per a esbarjo i ta-
llers a l’aire lliure. La contínua demanda al llarg del curs, ha fet que algunes activitats 
dirigides s’hagin reforçat amb nous grups en horari de tarda (gimnàs de manteniment, 
tai-chi...). 

La millora de les instal·lacions, les noves inversions en climatització, la qualitat del ser-
vei, i els continguts d’un programa renovat (informàtica, anglès, català, dibuix, pintura, 
cuina en general, i cuina per a homes) constitueixen tot un èxit. Tampoc no passen des-
apercebuts els cursos de manualitats artesanes (vidre, fusta, estany...) i l’àmplia gamma 
de cursos de costura (ganxet, macramé, puntes de coixí, patchwork i modisteria). L’Espai 
Caixa Laietana implantarà, la primavera de 2008, tallers de la memòria, amb professorat 
i metodologia específics. 

En l’àrea pròpiament esportiva, a més dels horaris de piscina i gimnàs lliure, s’han 
constituït una vintena de grups en diferents disciplines (aquagim, natació, gimnàstica 
de manteniment, ioga i tai-chi). El bon ambient i la satisfacció dels usuaris és el millor 
aval de la qualitat del servei. 

La resta de Casals Laietana a Mataró, al barri del Palau i al centre històric, també s’han 
beneficiat de millores en l’aire condicionat i han continuat desenvolupant amb eficàcia 
la seva activitat. Les dues plantes superiors del Casal del carrer d’En Pujol han donat 
aixopluc a les activitats, els tallers, les classes d’informàtica i l’exposició de fi de curs 
2006-07 de les Aules Sènior de Mataró d’extensió universitària (pintura, dibuix, ceràmica, 
artesania, puntes de coixí i manualitats diverses...). 

Ateneu caixa Laietana - sala d’Exposicions 

La temporada anual registra més de 60.000 visitants i un total de 20 exposicions progra-
mades a Mataró, la majoria de producció pròpia, 12 a l’Ateneu Caixa Laietana del carrer 
de Bonaire, i 8 a la Sala d’Exposicions Caixa Laietana a la plaça de Santa Anna. 

En tombar l’any, fins al 4 d’abril, l’Ateneu Caixa Laietana acollia l’exposició «Bojos pel 
col·leccionisme», una cinquantena de col·leccions privades d’arreu de Catalunya, que 
van encomanar la curiositat del públic, recreant un món de fantasia i demostrant l’instint 
i la capacitat recol·lectora que tenim tots els humans. Aquesta exposició es va combinar 
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amb la mostra de 6.000 plaques de cava de Josep Sabaté (Sant Sadurní d’Anoia) presen-
tada a la sala de la plaça de Santa Anna. 

Tot seguit, va cridar l’atenció l’exposició «Et sona?», promoguda pel col·lectiu de Centres 
Privats-Concertats i Llars d’Infants de Mataró. Amb la música com a fil conductor, es 
van programar una vintena d’actuacions de grups i corals de les diferents escoles. Els 
joves estudiants, posats a luthiers, van construir instruments amb la pròpia imaginació, 
i els alumnes de Batxillerat Artístic de l’Escola Pia Santa Anna van projectar a les cares 
d’un gran cub les imatges més colpidores de la història del s. XX, amb música i textos 
fragmentats del Rèquiem de Mozart. 

La dilatada trajectòria del Centre de Dansa Enriqueta Alum va ser el centre d’interès 
de l’exposició «Mig segle de dansa», amb una completa selecció dels vestits utilitzats 
en festivals i coreografies, molts dels quals portaven l’empremta de la casa Menkes de 
Barcelona. La mostra va ser ideada amb actuacions en directe de diverses escoles de 
dansa (Pasbàsic, Gemma Bartra, escola municipal Alícia Lluís de Pineda...) i classes 
magistrals. Una de les presències destacades va ser Isabel Baquero, filla d’Enriqueta 
Alum, que ha fet carrera professional a Londres, va intervenir a la pel·lícula Shakespeare 
in Love i va figurar en diverses produccions del Royal Opera House, Royal Albert Hall, 
London Coliseum, Barbican and Shaftesbury Theatre... 

La mostra més visitada de la temporada va ser «Viatgers de l’Espai», l’exposició de 
ciència didàctica, de producció pròpia, que commemorava els 50 anys de l’Sputnik. 
L’espectacular muntatge de l’Ateneu incorporava una sala especial de projeccions i ta-
llers de robòtica i de ciència divertida. Els visitants podien descobrir els invents sorgits 
de la investigació espacial, aplicats a la vida quotidiana, i podien tastar, fins i tot, el 
menjar dels astronautes. La mostra es va completar amb diverses maquetes i la important 
col·lecció de vestits originals utilitzats en diverses missions Apol·lo, la indumentària de 
Pedro Duque, i la rèplica del vestit de Neil Armstrong quan va caminar per primer cop 
damunt la lluna... 

En plena primavera, el polonès Piotr Perski, la barcelonina Laura Alonso i els mataronins 
Sandro Soriano i Maria Pretel van ser els protagonistes de la proposta artística Qu4tre, 
quatre mostres individuals, quatre maneres distintes d’entendre l’art. La pintura figurativa 
de Perski reflectia les teulades, els terrats i els cels subtils del paisatge urbà barceloní. 
El ric imaginari de Soriano demostrava les seves dots per al disseny, la il·lustració i el 
còmic. Les obres de Laura Alonso evocaven el fluir continuat i sensible de les ramificaci-
ons vegetals, i Maria Pretel destacava per l’efectisme cromàtic, l’univers de personatges, 
situacions i masses acolorides. 

Una altra cita de l’Ateneu Caixa Laietana va ser la mostra de fotografies de Dani Do-
mínguez presentada amb el títol «Les Santes: objectiu d’alçada». La fotografia d’autor 
també va ser protagonista del 31è Saló de Fotografia, Trofeu Àmfora del Maresme, de 
Foto Cine Mataró de la UEC. El Premi d’Honor va ser adjudicat a Miquel Viñas (Molins 
de Rei). La sala de la plaça de Santa Anna va acollir també una nova edició del ral·li 
fotogràfic «Mataró, nit oberta» en col·laboració amb l’associació Enlleura’t i les activitats 
d’oci nocturn alternatiu per a joves. 

90 artistes prèviament seleccionats van protagonitzar la tradicional col·lectiva Sant Lluc 
que es va fer a l’Ateneu. L’invitat especial va ser l’escultor Manuel Cusachs. L’Associ-
ació Sant Lluc per l’Art va distingir Pepe Novellas, Guerau Calàbia i Montserrat Poch 
per la seva trajectòria i lleialtat a la mostra. Al mateix temps, va destacar la vàlua dels 
joves artistes Jordi Arcas (Canet de Mar), Máximo Almeida i Pol Codina (Mataró) i Ruth 
Galofré (Arenys de Munt). 
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La temporada d’arts plàstiques també va acollir l’exposició de les 40 obres finalistes de 
la segona edició de la Biennal de Pintura Torres Garcia-Ciutat de Mataró que organitza 
l’associació Sant Lluc per l’Art. 262 artistes van participar a la convocatòria. El guanyador 
del premi, dotat amb 6.000 euros, va ser l’artista Antoni Perna (l’Hospitalet de Llobregat) 
per l’obra «Tardor». Els quatre guardons especials van adjudicar-se a Josep Pastor, Laia 
Bedós, Mercè Sebastià i Javier Soria. Abans del lliurament, van intervenir a la sala d’actes, 
en animada conversa, el crític d’art i periodista Arnau Puig i l’artista Josep Guinovart, 
en una de les seves últimes aparicions en públic. 

L’univers pictòric de Lázaro Ferré va protagonitzar una altra bona exposició. Hereu del 
pop-art, cercant la inspiració i la força expressiva en la mitologia, el món del cinema 
i les imatges publicitàries, va demostrar el seu domini del dibuix i la composició, amb 
una pintura neta, de traç precís, gens enfarfegat. També va merèixer un especial interès el 
realisme pictòric de Nieves Guillem Nau, artista formada a Madrid i resident al Maresme. 
En els seus olis és ben present l’influx del seu mestre Antonio López, immortalitzat per 
Víctor Erice en «El sol del membrillo». 

A les acaballes de la temporada, l’artista argentoní Josep Serra va presentar «Abstracte 
sobre Nova York» amb obres sobre fusta i paper que resumien amb força la seva crea-
tivitat, immersa en un renovat procés de construcció de formes i textures, emocions i 
sensacions. 

Abans de Nadal, va destacar l’exposició «L’armari blanc» de l’escultor Manuel Cusachs 
Xivillé que, patrocinada per Caixa Laietana, va estrenar-se primer a la Pia Almoina (el 
Museu Diocesà de Barcelona a la plaça de la Catedral) i va viatjar després a Mataró, 
a l’Ateneu Caixa Laietana. El conjunt de 33 catalans (Josep Pla, Salvador Espriu, Joan 
Fuster, Josep Maria Espinàs, Josep Maria Flotats, Miquel Martí Pol, Isabel Clara Simó, 
Raimon, Baltasar Porcel...) una col·lecció de caps de bronze iniciada el 1974, revela 
l’empremta espiritual i ideològica de Manuel Cusachs i el seu sentiment vers el país. 

L’exposició dels 75 anys del Centre Natació Mataró, un repàs cronològic dels fets més 
destacats de la història del club i els projectes de futur, i la mostra commemorativa dels 
150 anys dels Bombers de Mataró, amb fotografies, projeccions, i un gran desplegament 
documental i material (maquetes, miniatures, vestits, numismàtica, cascs de bombers 
d’arreu del món...) va posar la rúbrica a la temporada. L’exposició es va completar amb 
un concurs de dibuix infantil. 

Premi Iluro 

Els orígens de la tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX, obra 
de l’historiador Ramon Reixach Puig, guanyà la 49a convocatòria del Premi Iluro de 
monografia històrica, instituït per Caixa Laietana i dotat amb 9.000 euros. El veredicte del 
Jurat, format per Jordi Nadal Oller (president), Pilar Gonzàlez Agàpito, Antoni Pladevall 
Font, Manuel Salicrú Puig, Joan Sanmartí Grego i Ricard Navarro Gutiérrez (secretari) 
es va fer públic el 25 d’octubre a la sala d’actes de Caixa Laietana. 

L’objectiu principal de l’exhaustiu treball és estudiar la relació del catolicisme amb 
l’aparició del liberalisme polític i les seves conseqüències, en una ciutat de la Marina 
catalana com Mataró. En el decurs de l’acte, el president del Jurat, el Dr. Jordi Nadal, 
catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, va fer l’oportuna valoració dels treballs 
presentats a concurs i va destacar, especialment, les aportacions de l’estudi premiat que 
contribueixen a conciliar dos conceptes sovint antagònics, catolicisme i liberalisme. 

L’anàlisi de l’autor té com a punt de partida el seu anterior treball Els pares de la Repú-
blica. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró (segles XV-XVIII), guardonat 
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ara fa dos anys amb el Premi Iluro. Després de fer un retrat de la societat mataronina 
del set-cents i els posicionaments durant la Guerra de Successió, identifica la presa de 
consciència i l’oposició a l’actuació de l’Ajuntament borbònic durant la segona meitat 
del s. XVIII, i el que va suposar per al règim polític local la Guerra Gran i la Guerra 
del Francès. 

Aprofundeix també en les relacions del poder civil amb la institució eclesiàstica, i l’ad-
hesió de l’Ajuntament mataroní als principis liberals de la Constitució de Cadis (1812), 
la que va ser anul·lada per Ferran VII dos anys després, però que tornà a regir durant el 
trienni constitucional (1820-23). Finalment, l’autor s’ocupa de la influència de la tradició 
política liberal catòlica i els centres transmissors d’aquest pensament a la ciutat, posant 
èmfasi en les famílies i prohoms que van tenir-hi un especial relleu. 

Prèviament a la lectura del veredicte, l’historiador Antoni Pladevall, que s’ha incorporat 
aquest any al Jurat, va pronunciar la conferència de l’acte acadèmic i va glossar la perso-
nalitat de l’heroi de la Guerra de Successió, el general Josep Moragues, tot contraposant 
la seva figura a la que simbolitza Rafael de Casanova. Tots els assistents a l’acte acadèmic 
van rebre un opuscle amb el contingut essencial de la conferència. 

sala d’Actes 

Més d’una seixantena d’actes s’han celebrat durant 2007 a l’auditori de Caixa Laietana, 
situat al carrer de Santa Teresa 61, Mataró. Conferències, seminaris, jornades tècniques, 
debats, taules rodones, presentacions de llibres, recitals, projeccions... 

Van passar per la tribuna d’oradors: Josep Maria Soler (abat de Montserrat), Jordi Malu-
quer de Motes (catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la UAB), Jordi Nadal 
(catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona), Antoni Pladevall (capellà i historiador), 
Nazanín Amirian (politicòloga iraniana), Albert Terrones (sociòleg i investigador del grup 
de recerca de migracions i minories ètniques de la UAB), Joan Subirats (doctor en Cièn-
cies Econòmiques i catedràtic de Ciència Política), Joaquim Arenas (historiador), Antoni 
Matabosch (delegat episcopal d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona), Josep Gallifa 
(catedràtic de Psicologia), Isidre Julià Avellaneda (poeta)... 

La relació encara es fa més extensa amb Pere Pubill Calaf, el popular Peret (creador de 
la rumba catalana), Martín Rodrigo (professor d’Història Contemporània de la Universi-
tat Pompeu Fabra), Joaquim Trenchs (psicòleg psicoanalista), Mn. Josep Dalmau (rector 
de Gallifa, periodista i teòleg), Montse Mateu (psicoanalista), Glòria Sabaté (psicòloga 
psicoanalista), Helena Ferrer (psicòloga psicoanalista), Pompili Massa (historiador), Mn. 
Francesc Romeu (periodista), Pilar Malla (Síndica de Greuges de Barcelona), Joan Carrera 
(bisbe auxiliar de Barcelona), Arnau Puig (periodista), Josep Guinovart (artista), Vicenç 
Villatoro (escriptor i periodista), Ramon Buscallà (psicòleg)... 

Sempre han tingut bona acollida i el públic ha agraït vivament les activitats realitzades 
a la sala d’actes, organitzades directament per Caixa Laietana o bé amb la col·laboració 
d’un gran nombre d’entitats (Amics de la Ciutat de Mataró, Gremi de Constructors i 
Promotors d’Obres de Mataró i Comarca, Justícia i Pau Maresme, Ajuntament de Mataró, 
Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), Asegema, Centre de Recursos Peda-
gògics, Escola Pia Santa Anna, Associació Sant Lluc per l’Art, Justícia i Pau, Cristianisme 
Segle XXI, Agrupació Científico-Excursionista, Universitat de Barcelona, Maresme Onco-
lògic, Club Esportiu Mataró, Gremi Instal·lacions Elèctriques i Afins, Associació Familiars 
Alzheimer Maresme AFAM, Patronat Local de la Vellesa, MEM (Moviment Educatiu del 
Maresme), Consell Comarcal del Maresme, CDIAP de la Fundació El Maresme, Aules 
Sènior, Federació Associacions de Veïns de Mataró...). 
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L’auditori va ser el marc del lliurament del 49è Premi Iluro de Caixa Laietana; el Memo-
rial Montse Solà (IV Jornada Joves Naturalistes) dins les Jornades Científiques de Mataró; 
les Jornades Culturals Escola Pia Santa Anna Mataró; el cicle «Els Dijous al MEM»; les 
presentacions dels llibres 150 anys del Bombers de Mataró, Tejiendo en red: la industria 
del género de punto en Cataluña, 75 anys de la Unió Excursionista de Catalunya, Lo 
ball de les gitanes en la Maresma... 

seu Fundació caixa Laietana

La Fundació Caixa Laietana, fundació privada creada el 1987, gestiona i administra una 
part de l’Obra Social de Caixa Laietana i té per objectiu impulsar tota mena d’activitats 
culturals, artístiques, científiques i tècniques, en les seves més diverses expressions, ja 
sigui directament o mitjançant ajuts i col·laboracions amb altres institucions, entitats o 
associacions. 

La Fundació Caixa Laietana té la seu a Mataró, a la casa Coll i Regàs, una de les prime-
res grans obres modernistes projectades per Josep Puig i Cadafalch a finals del s. XIX. 
Per les seves característiques arquitectòniques i decoratives, la seu de la Fundació Caixa 
Laietana forma part de la ruta modernista, i durant l’any ha rebut la visita de més d’una 
trentena d’escoles, instituts i grups de diferents indrets del país, i també de Suècia i de 
França, d’acord amb els programes de visites guiades que coordina Actium. 

En el decurs de l’any, la seu de la Fundació Caixa Laietana va ser el marc de diverses 
reunions empresarials, com les que va promoure l’IMPEM (Institut Municipal de Pro-
moció Econòmica de Mataró) per a la presentació de la Guia Gastronòmica de Mataró 
2007 i el vi «Mataró» de la denominació d’origen Alella. La seu de la Fundació acull 
habitualment activitats internes de Caixa Laietana i reunions de l’Associació d’Empleats 
Jubilats i Pensionistes. És també la seu permanent de l’Associació d’Amics de Josep 
Garcia Oliver i de les Aules Sènior de Mataró (cursos i tallers). 

L’Associació d’Amics de Josep Garcia Oliver va organitzar, el 15 de maig, una nova 
conferència a la tribuna de la sala Alcoy de la Fundació Caixa Laietana. Ramon Tremosa, 
expert en economies regionals, va titular la conferència amb una proclama categòrica: 
«Què passa amb les infraestructures? Catalunya serà logística o no serà». El professor 
de Teoria Econòmica va analitzar el dèficit d’infraestructures de Catalunya i va avançar, 
en primícia, les conclusions del llibre Catalunya serà logística o no serà, presentat uns 
mesos després a l’aula magna de la Facultat d’Econòmiques. 

En els nous temps i oportunitats de l’economia global, el comerç intercontinental, la 
demanda intermodal i el servei porta a porta, Ramon Tremosa va defensar amb argu-
ments molt sòlids la transcendència que té la logística com a peça clau de la cadena 
de creació de valor i la competitivitat d’un país o una regió. En clau europea, va re-
calcar l’evolució de la renda per càpita en països com ara Finlàndia, i també Irlanda, 
un progrés econòmic que ha contribuït a la seva pacificació. Així mateix, va establir 
paràmetres comparatius entre Catalunya i Flandes, la millor regió logística de la UE. En 
aquest sentit, va abonar la importància dels ports, especialment el d’Anvers. Flandes és 
el primer clúster mundial de l’automòbil i el segon de la indústria química. També es 
va pronunciar sobre la gestió dels aeroports catalans. 

Seguint el costum establert, l’Associació d’Amics de Josep Garcia Oliver va editar i dis-
tribuir entre els assistents la transcripció de la conferència anterior, «Les víctimes de la 
guerra civil», pronunciada per Joan Villarroya i Font, catedràtic d’Història Contemporània 
de la Universitat de Barcelona. 
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Els mesos de novembre i desembre, és de destacar el XIII cicle «Llegir la literatura» 
organitzat per Òmnium, en un intent reeixit de relacionar Història i Novel·la, amb la 
participació de Llorenç Soldevila, professor de la UB i la Universitat de Vic, i els escrip-
tors Alfred Bosch, Carme Riera, Vicenç Villatoro i Emili Teixidor.

Acció cultural i fons social

A través de convenis de col·laboració, Caixa Laietana canalitza les peticions d’institu-
cions, fundacions, entitats i associacions que treballen en pro de la cultura i contribu-
eixen alhora al benestar social. Les accions de mecenatge, el patrocini total o parcial 
d’activitats, es desglossa per àmbits. Caixa Laietana ha participat també en el conveni 
de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per impulsar determinats projectes 
sense ànim de lucre. La relació següent, que expressa les aportacions en matèria d’acció 
cultural i fons social, no inclou aquelles entitats culturals i esportives que es beneficien 
d’altres partides pressupostàries de Caixa Laietana.

Arts 

Durant l’any ha estat molt fructífera la bona entesa amb la Fundació Palau de Caldes 
d’Estrac per dur a terme exposicions importants (Joan Miró i Manolo Hugué). Caixa 
Laietana també ha col·laborat amb el Centre Atlètic Laietània per editar l’opuscle en 
record del dibuixant i il·lustrador Manuel Cuyàs i Duran i contribuir a l’acte d’homenatge 
i la mostra commemorativa. 

Caixa Laietana va patrocinar el premi d’aquarel·la del VIII Concurs de Pintura Ràpida 
organitzat pels Amics de l’Art de Granollers i el concurs de pintura ràpida de l’entitat 
urbanística de conservació residencial Tres Turons «Torrenbó» d’Arenys de Munt. També 
va donar suport a les activitats de l’Associació Sant Lluc per l’Art i ajudà la Xarxa d’Enti-
tats Cíviques i Culturals dels Països Catalans a fi de desenvolupar el projecte i l’exposició 
sobre el monument de les quatre columnes de l’arquitecte, polític i historiador de l’art, 
Josep Puig i Cadafalch. 

En el camp de la il·lustració i el món del còmic, cal destacar la col·laboració amb 
l’Ajuntament de Premià de Dalt i el lliurament del XII Premi Internacional d’Humor 
«Gat Perich», concedit a Kim, pel seu personatge «Martínez el facha», un clàssic de la 
publicació El Jueves. 

Finalment, Caixa Laietana ha recolzat el Pla d’Art Transformador Zona Jove promogut pel 
consorci del barri de la Mina (Sant Adrià de Besòs). També ha col·laborat en l’escultura 
promoguda per la Federació Catalana de Caixes, en memòria de Cesáreo Rodríguez 
Aguilera. 

Assistència social i salut

Caixa Laietana ha seguit fent aportacions a les entitats que duen a terme iniciatives per 
a la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat física o psíquica. És la 
consideració que mereixen la Fundació GIMM, la Fundació El Maresme, el Centre de 
Formació i Prevenció de Mataró, la Fundació Marpí, la Fundació el Molí d’En Puigvert 
de Palafolls, la Fundació Baix Montseny, la Fundació Gaspar de Portolà... 

Caixa Laietana ha participat en activitats i projectes de la Fundació Privada Congost 
Autisme de la Garriga, l’associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme 
(AFAM), l’associació de Familiars de Malalts Mentals del Maresme, l’associació Catalana 
per al Parkinson, Càritas Interparroquial Residència Torre Llauder, el centre social ORS, 
els actes que organitza la Unió Recreativa Laru a benefici dels afectats de fibromiàlgia, 
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la 7a marató Badalona contra el càncer, la celebració de la 65a Festa de Germanor de 
l’Hospitalitat Mare de Déu de Lurdes de l’arxidiòcesi de Barcelona organitzada per la 
Parròquia de Sant Pere de Premià de Dalt... 

També cal posar en relleu la col·laboració amb la Congregació de Filles del Cor de Maria 
d’Arenys de Mar per contribuir a l’equipament de la sala de rehabilitació i el gimnàs 
adaptat de la Vil·la Betània. Cal afegir les actuacions en pro de la rehabilitació i ampli-
ació de la masia de la Llar Santa Rosalia per a nens discapacitats que regenten a Teià 
els pares somascs, i la millora de les instal·lacions de la Fundació Hospital de Sant Pere 
de Vilassar de Dalt. Ultra això, cal remarcar l’ajut per a la revista que edita el CAPS de 
Barcelona (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) i la realització del Curs de Formació 
sobre Promotores de Salut que es va desenvolupar a la Universitat de Lleida. 

Finalment, destaca el suport a l’ACALL (Associació Catalana Anti-Sida de Lleida) per 
a la iniciativa «Fes-ho segur/a, sense drogues, sense risc» a fi de continuar impulsant 
programes i oferir els instruments de reflexió als joves per dialogar i discutir sobre les 
drogues i la sexualitat.

cooperació, immigració i solidaritat 

En la planificació dels ajuts a les organitzacions que impulsen accions humanitàries, 
l’Obra Social ha fet costat a l’entitat GEA XXI de Canet de Mar i ha participat en el 
concert benèfic Can Sala de Dalt (Arenys de Munt) per ajudar la missió catòlica de Cubal 
(Angola). També ha contribuït en el projecte «Bien de Uso» impulsat a Ayaviri (Perú) per 
l’Associació d’Amics del bisbe Joan Godayol. 

Caixa Laietana també ha acollit la petició de l’ONG Haribala que apadrina nens 
d’Andhra Pradesh, al sud de l’Índia, i ha col·laborat amb la cooperativa d’iniciativa 
social Drecera, de Pallejà, per al programa d’acompanyament i alfabetització de dones 
immigrades en risc d’exclusió social.

Caixa Laietana ha esmerçat recursos en la Setmana Solidària d’Arenys de Munt i el pro-
grama impulsat per l’Associació de Mediadors Culturals Maresme «Vine amb mi». Així 
mateix, ha signat un nou conveni de col·laboració per promocionar l’Agenda per a la 
Solidaritat Local, impulsada per la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

També ha participat en els actes del 115è aniversari del Centro Galego de Barcelona 
i l’organització de les «Xornadas sobre a Diáspora: As persoas e os modelos asociati-
vos na emigració» (Jornades sobre la Diàspora: les persones i els models associatius a 
l’emigració).

Finalment, ha ajudat a desenvolupar el projecte de recerca i documental audiovisual 
«La memòria de la llengua» desenvolupat pel Grup d’Estudis de les Identitats de l’As-
sociació GIRS, partint de l’estudi d’una situació concreta i aprofundint en la integració 
lingüística dels immigrants. 

cultura popular, fires i festes 

A més de la participació en esdeveniments d’un marcat caràcter tradicional (XXIII Festa 
de la Verema d’Alella, 50è aniversari de l’Aplec de Muntanya de Canyamars,...) desta-
ca, per la seva singularitat, la col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot i la promoció de 
les activitats d’estiu que porten el nom de la Cua del Drac (Sopars celestials; Mirant al 
cel; Juguem dalt del volcà; Olot, el paisatge en el temps; Descobreix la Garrotxa; XVI 
Cornamusam; A pas de poetes...).



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

2�2�

A Terrassa, destaca el copatrocini de les Terrasses d’Estiu 2007, i a Figueres la col-
laboració amb el Casino Menestral Figuerenc per promoure el cicle Aula Oberta 2007. 
En el vessant artesanal, destaca «Un record per Pellestrina» de la mà de l’Associació 
de Puntaires d’Arenys de Munt a fi de preservar la tradició puntaire en aquella illa de 
Venècia. Una altra col·laboració en aquest camp ha estat la IX Trobada de Puntaires de 
l’Entitat Folklòrico-Catalana de Mataró. 

A Lleida, Caixa Laietana va col·laborar amb la celebració de l’espectacular Trobada 
d’Armats de Catalunya, amb la participació de quaranta formacions d’armats, manaies 
i estaferms d’arreu del Principat. L’Obra Social també s’ha significat donant suport a 
l’activitat castellera dels Capgrossos de Mataró, la 17a trobada de colles geganteres del 
Maresme promoguda per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, festes majors molt 
arrelades (Les Santes de Mataró, la 57a Fira del Càntir d’Argentona...) i fires tradicionals 
(XXXIX Fira de l’Arbre, promoguda per l’associació d’Amics de les Plantes, Animals i 
Jardins del Maresme, la XII Fira de Cabrera de Mar...). 

L’Obra Social també ha ajudat la colla de diables Folcat Diabòlic (L’Hospitalet de 
Llobregat), la Coordinadora de Bestiari del Baix Llobregat, el Cercle Internacional 
d’Amics del Gegants de Vallgorguina, el Foment de les Tradicions Catalanes, l’associ-
ació de Pessebristes de Mataró, la colla gegantera d’Iluro, el Comitè de Crisi de Car-
nestoltes, la tradicional Mostra de Pessebres promoguda per l’Ajuntament d’Olot, les 
activitats d’Olesa Sardanista amb motiu del 50è aniversari, la diada anual i la ballada 
organitzada per l’Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar, el XXXI Aplec de 
Sardanes de Llavaneres, amb les cobles Iluro de Mataró, Jovenívola de Sabadell, i La 
Principal del Llobregat... 

L’activitat sardanista de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, els mesos de 
juliol i agost, també va rebre el suport de Caixa Laietana. Igualment, la Coordinadora 
Sardanista de l’Hospitalet per a la cloenda dels XXIII cursets d’ensenyament de sardanes, 
i l’associació de Veïns Plana Lladó de Mollet del Vallès per organitzar la tradicional 
Setmana Cultural. 

Finalment, Caixa Laietana també va col·laborar amb el Ral·li de Cotxes Antics promogut 
per l’Ajuntament de Castelldefels i el primer campionat de Sudoku que organitzà la Jove 
Cambra Internacional de Terrassa dins els actes de la Festa Major.

Educació, ciència i tecnologia 

L’Obra Social de Caixa Laietana ha estat present a la fase final del concurs «Fem Mate-
màtiques», en la qual han estat seleccionats una seixantena d’alumnes de primària i ESO 
de Catalunya. També ha col·laborat en la diada de Sant Jordi de la Institució Montserrat 
de Barcelona i els cursos «L’art de navegar» de l’Ajuntament del Masnou.

Durant el curs acadèmic, Caixa Laietana va patrocinar beques a fons perdut i programes 
formatius que promou l’escola de la Fundació Gaspar Espuña-CETT per preparar els 
futurs professionals del turisme i l’hoteleria. Junt amb la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis, va contribuir també a la dotació de les beques que concedeix el Patronat Ca-
talà Pro Europa per fer estudis complets de màster o postgrau sobre integració europea 
en centres universitaris especialitzats de la UE durant el curs 2007-2008. 

Caixa Laietana també ha tingut molt d’interès a correspondre a les iniciatives del MEM 
(Moviment Educatiu del Maresme) per a la 28a Escola d’Estiu del Maresme, l’IES Medi-
terrània del Masnou, Col·legi Immaculada Concepció de Vilassar de Dalt, CEIP el Pi Gros 
de Sant Cebrià de Vallalta, CEIP Àngela Bransuela, CEIP Vista Alegre, CEIP Menéndez 
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Pelayo, Fundació Privada GEM, Fundació Privada Madame Genyer (Col·legi Mare de 
Déu de Lurdes), Col·legi Públic Montpalau de Pineda de Mar... 

L’Obra Social ha complagut peticions d’equips informàtics per a l‘espai multimèdia de 
l’Ajuntament d’Òrrius, l’aula d’informàtica popular de la Parròquia de la Sagrada Famí-
lia de la capital del Maresme, l’Olivera (Cabrils), IES Miquel Biada (Mataró), CEIP Joan 
Salvat Papasseit (Mollet del Vallès)... 

Caixa Laietana també ha recolzat l’associació infantil i juvenil «Pampayuga» (Mataró) per 
impulsar un projecte educatiu d’intercanvi cultural, les Missioneres de la Immaculada 
Concepció per dur a terme les accions d’alfabetització d’immigrants i reforç escolar, i 
les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors amb motiu dels actes de beatificació de la 
fundadora, Sor Carmen del Niño Jesús, a Antequera (Màlaga). 

Esports, excursionisme i lleure 

Les col·laboracions han posat l’accent en esdeveniments com la Nit de l’Esport del Pa-
tronat Municipal d’Esports de Mataró, el 15è torneig 3x3 de bàsquet al carrer organitzat 
per la Unió Bàsquet Sabadell, les activitats de l’Escola d’Atletisme de l’Agrupació Atlètica 
Catalunya, els jocs escolars amb la participació d’una vintena d’equips del Maresme 
organitzats pel Club Joventut Handbol Mataró, l’escola base del Club de Handbol Sant 
Quirze...

Els acords favorables també s’han transmès als organitzadors del circuit de BTT «Open 
Natura» d’Arenys de Munt, el campionat escolar de natació sincronitzada organitzat per 
l’Associació de Natació Sincronitzada Mataró, les activitats formatives del Centre Atlètic 
Laietània, el 75è aniversari del Centre Natació Mataró, la VI Caminada Popular per la 
Serralada Litoral organitzada pel Club Excursionista de Teià, els marcadors electrònics 
per a instal·lacions esportives de Cabrera de Mar, el torneig de futbol base «Ciutat de 
Mataró» que va dur a terme la Comissió de Clubs de Futbol de Mataró, amb la parti-
cipació del FC Barcelona, RCD Espanyol, CF València, Real Betis Balompié, Atlètic de 
Madrid, Olímpic de Marsella i la Selecció de Mataró... 

Cal remarcar també el suport a l’associació El Pas, per elaborar la guia dels dos primers 
trams del Montseny i un del Pallars Jussà que contribueixen a consolidar el Camí (recor-
regut senyalitzat i amb allotjaments per reflectir la història, la cultura i el paisatge de les 
terres de parla catalana). Així mateix, Caixa Laietana va patrocinar la sortida cultural al 
Parc Natural del Garraf organitzada per l’associació Conex, de Premià de Mar.

Els ajuts han fet possible, finalment, l’edició d’un joc de taula educatiu per al CER (Cen-
tre Esportiu Recreatiu) de L’Escala que desenvolupa les seves activitats al Centre Cultural 
Municipal Xavier Vilanova, i els cursos i les activitats de l’associació de lleure i cultura 
«Enlleura’t» del barri de la Llàntia de Mataró. 

Fotografia, cinema i ràdio

En aquest àmbit destaquen les col·laboracions amb el Patronat Municipal de Cultura 
de Mataró per impulsar l’exposició fotogràfica «Les Santes: objectiu d’alçada» de Dani 
Domínguez; el 31è Saló de Fotografia de Foto-Cine Mataró de la UEC; el 5è ral·li fo-
togràfic nocturn «Mataró, nit oberta» dins les activitats d’oci alternatiu per a joves que 
organitza l’associació Enlleura’t.... 

En el camp del cinema, Caixa Laietana col·laborà amb el 5è Festival de curtmetratges 
Fascurt 2007 del Masnou, i les activitats alternatives que desenvolupà l’Associació Cul-
tural Plataforma Odèon, de Canet de Mar. Així mateix, Caixa Laietana patrocinà FICMAC 
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2007 (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient de Catalunya) i les mostres 
cinematogràfiques itinerants que s’han dut a terme a diverses poblacions catalanes i a 
Andorra. 

A Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, Caixa Laietana va patrocinar la presentació oficial, 
abans de l’estrena als cinemes, del documental biogràfic Llach: la revolta permanent, 
el film dirigit per l’escenògraf arenyenc Lluís Danés que ja havia tingut una excel·lent 
acollida al Festival de Cinema de Sant Sebastià i que entrellaça la transició política i els 
fets que originen Campanades a mort.

En l’àmbit de comunicació, destaca l’aportació per als nous equipaments de la Ràdio 
Associació d’Arenys de Munt.

gent gran i vida associativa 

Caixa Laietana manté en vigor convenis de col·laboració amb casals de gent gran (Sant 
Andreu de Llavaneres, «Can Rafart» de Vilassar de Dalt...), tendeix a fer diverses con-
tribucions a patronats locals de la vellesa (Mataró, Sant Andreu de Llavaneres...) i con-
tribueix a la realització de moltes activitats associatives. La 28a Diada de Germanor de 
l’Associació de Pensionistes Jubilats de Blanes, l’Associació de Pensionistes i Gent Gran 
de Cabrera de Mar, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Can Pantiquet de Mollet 
del Vallès, l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d’Estrac, l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Badalona, el Casal d’Avis de Dosrius, l’Associació de Gent Gran 
Jaume Terradas, l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme, l’Associació de Gent 
Gran de Cirera, el Casal dels Avis de Sant Antoni de Vilamajor, el Casal d’Avis Gent Gran 
de Teià, Associació Amics de la Gent Gran i Pensionistes de Vilassar de Dalt... 

Cal assenyalar en aquest àmbit l’Associació de Gent Gran d’Alella, que va rebre suport 
per a les activitats de recuperació amb hidroteràpia. Afegim-hi encara el suport per a les 
noves instal·lacions de dues entitats de Calella, l’Associació Gent Gran del barri Pekin 
i el mobiliari de la Fundació Mare de Déu de Fàtima.

Caixa Laietana també va fer possible que les Aules Sènior de Mataró d’extensió uni-
versitària poguessin renovar els ordinadors de les classes d’informàtica i navegació per 
internet. D’altres col·laboracions han beneficiat diverses associacions (Amics de la Ciutat 
de Mataró, Amics de Josep Garcia Oliver, associació de veïns del carrer Lluís Jover i 
Jeroni Marsal de Vilassar de Mar...). Finalment, en aquest àmbit associatiu, també s’ha 
col·laborat amb les Siervas de María de Barcelona i les activitats de la Parròquia Sant 
Francesc d’Assís, de Badalona. 

Música i cant coral 

Cal valorar el protagonisme de la música i la presència de Caixa Laietana en nombrosos 
festivals. El Festival d’Estiu d’Alella, l’Spain Salsa Festival, el 30è Festival de Música del 
Maresme organitzat per l’Ajuntament de Premià de Dalt i el Patronat Pro-Música, el 45è 
Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols...

És de destacar també el copatrocini del projecte «In memoriam Tete Montoliu» de l’or-
questra Esmuc-Taller de Músics, que va culminar amb el concert «Tete, 10 anys» celebrat 
al Palau de la Música Catalana, el dia 1 de desembre, amb la participació de Pascal 
Comelade - Fumero the art Eixample of Canigó + Big Band Esmuc Taller de Músics. 

Una altra fita important en el programa anual de patrocinis fou el 17è Festival ReusBlues, 
organitzat per l’Associació per a la Música Creativa i Actual (AMCA), amb les actuacions 
d’Steve de Swardt & NCD Trio, Ian Parker Band, Mike Shannon Band, Sherman Robertson 
& Blues Move, Blue Tubes, Big Mama, Blue Tools, Sharrie Williams & The Wiseguys, Big 
Yuyu, Alex Guitar, Suitcase Brothers i Fam de Funk. 
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En el camp no professional, també és remarcable el patrocini de «Mataró Sona», la II 
Trobada Concert de les Escoles de Música de la capital del Maresme promoguda per 
l’Escola de Música El Carreró, l’Aula de Música Masafrets, l’Escola de Música Imma 
Planas, el Centre d’Estudis Musicals Cabezudo, l’Escola de Música Moderna 3et i l’Es-
cola de Música del Liceu. 

Un any més, Caixa Laietana ha donat suport a l’Administració de Les Santes (Mataró) 
per fer possible la interpretació de la Missa de Glòria de Mn. Blanch, amb solistes, 
orquestra i massa coral. Així mateix, també ha col·laborat amb el recital de cant coral 
organitzat per l’Administració de Les Santes, a benefici de les obres de restauració de 
Santa Maria de Mataró, concert a càrrec del Cor Infantil de l’Orfeó Català i el Cor de 
Noies de l’Orfeó Català. 

Tampoc no hem d’oblidar el suport a la Capella de Música Santa Maria de Mollet per 
dur a terme el concert de cant coral amb acompanyament de cobla celebrat a l’església 
parroquial de Sant Vicenç. La relació de col·laboracions musicals es fa extensiva amb el 
Foment Mataroní i el concert realitzat pel pianista Albert Nieto en homenatge a Isaac 
Albéniz, el projecte Mozart del Cor Madrigalista, i el 25è aniversari dels cantaires de 
Sant Iscle de Vallalta. 

Caixa Laietana també va col·laborar en la publicació de l’opuscle poètic amb arranja-
ments musicals Seis anillas para una nüba de Francesc Soler, el concert nadalenc de la 
societat coral l’Esperança d’Arenys de Mar i la trobada de cors de gospel promoguda a 
la capital del Maresme pel grup Gospel Sons. 

La música de Rossini, Ponchielli, Strauss i Txaikovski va ser el fil conductor dels concerts 
nadalencs organitzats per l’Obra Social de Caixa Laietana al Teatre Monumental de 
Mataró. L’orquestra invitada fou la Simfònica de Balears «Ciutat de Palma», dirigida per 
Salvador Brotons, que excel·lí especialment en la suite de nadales, amb arranjaments 
del mateix director de Sa Simfònica, i la interpretació dels principals moviments del 
Llac dels Cignes, un dels ballets més representatius de la història de la dansa, quan se’n 
complien 130 anys de l’estrena al teatre Bolshoi de Moscou. 

Natura, medi ambient i energies renovables 

Caixa Laietana va patrocinar novament el Festival Internacional de Cinema de Medi 
Ambient de Catalunya i va donar suport a les IV Jornades de Joves Naturalistes, dins 
les Jornades Científiques de Mataró. També va col·laborar amb la comissió de jardins 
«Joaquim Passi» de Sant Andreu de Llavaneres i l’agençament del jardí botànic que 
porta el seu nom, i la V Setmana d’Educació Ambiental «La vegetació: quelcom més 
que un paisatge» de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Caixa Laietana ha contribuït 
també a les activitats i exposicions de bolets organitzades per la Societat Catalana de 
Micologia. 

Per despertar l’interès científic en la mainada, Caixa Laietana va col·laborar amb el 
CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya). Es tractava de la 
publicació del llibre pedagògic La tortuga mediterrània, adreçat als escolars dels últims 
cursos de Primària, dins la col·lecció «Fauna en perill», un projecte molt interessant de 
Joaquim Soler i Albert Martínez, amb la col·laboració d’Elisenda Queralt, per apropar 
les espècies autòctones al gran públic infantil, amb un llenguatge adequat. El volum 
sobre la tortuga mediterrània es va presentar a «la Biblio» del Centre de Cultura Caixa 
Laietana. 

22 prototips van participar a l’edició del ral·li solar Phébus 2007 patrocinat per Caixa 
Laietana. A banda i banda dels Pirineus, el ral·li promociona i dóna valor a les energies 
renovables i al transport sostenible. L’aventura va ser tot un èxit de les associacions Volt 
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Tour, Phébus Ariège, Enseeiht i el Centre National de la Recherche Scientifique (París). 
La tecnologia dels vehicles solars i elèctrics és fruit de l’estudi i la recerca i, al llarg del 
trajecte, el públic va tenir ocasió d’admirar models ben curiosos, entre els quals el cotxe 
construït pels estudiants de la Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

També cal remarcar el vehicle de la UAB i el prototip «Desperta Ferro» construït per un 
professor de la UPC que ja havia participat al ral·li d’Austràlia. Els curiosos i estrafolaris 
vehicles, de característiques tècniques ben diferents, van iniciar el seu recorregut al Pont 
de Pedra de Girona i, des de final de maig a primers de juny, van fer diferents etapes 
amb arribada a Olot, Ripoll, Castellar de N’Hug, Puigcerdà i el coll de Pimorent, a 1.915 
m. El dia 3 de juny, una desena de prototips va poder fer cim. 

El 22 de novembre, a la seu de la Diputació de Girona, Caixa Laietana va signar el 
conveni de col·laboració amb el Consorci Vies Verdes de Girona per impulsar diversos 
projectes, entre els quals la creació i producció d’un joc on line adreçat als escolars, 
per donar a conèixer la geografia i el patrimoni associat als atractius itineraris de les 
vies verdes gironines. D’altra banda, el suport de Caixa Laietana també servirà per a la 
millora de la infraestructura del túnel de Ripoll per on passa la via verda i per il·luminar 
amb energia solar fotovoltaica el pas inferior ubicat en els municipis de Sant Feliu de 
Pallerols i Les Planes d’Hostoles. 

Patrimoni històric i artístic 

Caixa Laietana també segueix participant en diversos projectes museogràfics. La difusió 
dels continguts i la transformació del Terracotta Museu, el Museu de Ceràmica que ges-
tiona l’Ajuntament de la Bisbal, el Museu de l’Estampació de Premià de Mar, la Cella 
Vinària que promou l’Ajuntament de Teià al jaciment vitivinícola de Vallmora. Així ma-
teix, Caixa Laietana ha col·laborat en les obres de restauració de la capella dels Dolors 
de la Parròquia Santa Maria d’Arenys de Mar, i amb la Parròquia Sant Feliu d’Alella per 
rehabilitar l’Espai Golfes de l’església (sales del cor i de les golfes). Un d’aquests espais 
parroquials que es volen restaurar és en honor d’Antoni Gaudí. 

S’ha col·laborat amb l’Arquebisbat de Tarragona per tal de restaurar les pintures sobre 
tela de l’església arxiprestal de Sant Joan Baptista, de Valls. També s’ha contribuït a les 
obres de l’ascensor de la Parròquia Sant Esteve d’Olot, i els nous equips de sonorització 
de la Parròquia de Sant Andreu de Llavaneres. 

A primers d’any fou inaugurat al passeig marítim de l’Escala el monument en honor de 
la sardana, fruit de la col·laboració de Caixa Laietana amb l’Ajuntament del municipi 
empordanès. 

Poesia, història i narrativa 

Entre les col·laboracions destaca el Festival d’Estiu «Poesia i +» organitzat per la Fundació 
Palau i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. També s’ha col·laborat amb el XXIII premi de 
poesia Mn. Narcís Saguer instituït per la Fundació Cultural Vallgorguina. 

A Sitges van tenir lloc els actes de cloenda de l’any Rusiñol. El Grup d’Història del 
Casal va rebre suport per organitzar les IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval, i 
la Fundació Caixa Laietana va acollir el XIII cicle de conferències «Llegir la literatura», 
organitzat per Òmnium, amb la participació de Llorenç Soldevila, Alfred Bosch, Carme 
Riera, Vicenç Villatoro i Emili Teixidor. 

A Premià de Dalt, es va donar suport a l’exposició Mercè Rodoreda promoguda per la 
secció Dones de Dalt, i el conjunt d’actes de la Primavera Lírica promoguda per l’asso-
ciació cultural Premià de Mar-Maresme Sud. 
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Publicacions pròpies i en col·laboració 

Un altre títol passa a engrossir la col·lecció Premi Iluro. A finals d’octubre, sortia a 
la llum l’estudi del P. Joan Florensa i Parés, guardonat amb un accèssit l’any anterior, 
que porta per títol P. Jacint Feliu i Utzet (1787-1867), protagonista de la restauració de 
l’Escola Pia a Espanya. 

Paral·lelament, Caixa Laietana ha donat suport a les edicions dels llibres Pensant en 
Calella, de Jordi Amat i Teixidó; Breu història del Masnou, obra de Gregori Luri i Jaume 
Marzal publicada per l’Ajuntament de la vila; L’agricultura i els sindicats pagesos de 
Malgrat de Jordi Pomés, que inclou DVD amb els reportatges El pla de Grau i El fesol 
del ganxet, el llibre La tortuga mediterrània (vegeu natura i medi ambient), editat pel 
CRARC, Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, dins la col·lecció 
«Fauna Nostra»…

Una altra col·laboració important en el camp editorial ha estat Unió Excursionista de 
Catalunya: 75 anys de la història de l’excursionisme català, obra coordinada per Ramon 
Boter de Palau com a principal redactor, junt amb Lluís Catasús, Ramon Pascual i Josep 
Ureña.

També es van presentar a la sala d’actes, dues col·laboracions més de Caixa Laietana: 
Lo ball de les gitanes en la Maresma, de Pompili Massa i Pujol, que aprofundeix en 
l’estructura i la tipologia dels antics balls de la comarca, la coreografia, la música, i 
l’evolució de les colles de balladors, i Tejiendo en red. La industria del género de punto 
en Cataluña (1891-1936), de Montserrat Llonch Casanovas, obra que forma part de la 
col·lecció de Monografies d’Història Industrial de la Universitat de Barcelona. A més 
de l’autora, van intervenir a l’acte de presentació el president de Caixa Laietana, Jaume 
Boter de Palau; el Dr. Jordi Nadal, catedràtic emèrit de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la UB; el Dr. Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d’Història i 
Institucions Econòmiques de la UAB; i Esteve Vilaseva, empresari tèxtil. 

El 10 de desembre, coeditat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró i 
Caixa Laietana, també fou presentat pel seu autor, l’enginyer Jordi Buscà, el llibre 150 
anys Bombers de Mataró (1857-2007). Van presidir l’acte l’alcalde de Mataró Joan A. 
Baron; el secretari general del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació de la Generalitat de Catalunya, Joan Boada; i el president de Caixa Laietana, 
Jaume Boter de Palau.

L’Obra Social ha contribuït a l’edició periòdica dels Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria de Mataró i ha donat suport a la publicació del llibre Miquel Biada i Bunyol 
(1789-1848). L’home, l’indià i el promotor del tren de Barcelona a Mataró (1848), del 
periodista Manuel Cusachs i Corredor. 

Així mateix, s’ha donat suport a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a l’edició i 
distribució del conte infantil Els colors de la Natura juguen a fet i amagar, i el conte On 
és el Nadal? editat en col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges. També s’han esmerçat 
recursos per publicacions institucionals com la «Memòria de Gestió i Serveis 2003-07» 
del Consell Comarcal del Maresme, i d’altres que s’estan gestant o es publicaran durant 
2008 («30 testimonis, 30 anys del GIMM», «La Fabricanta» de Dolors Monserdà de 
Macià, reedició del Museu de l’Estampació de Premià de Mar, i el document històric 
Per un millor coneixement dels Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt amb dibuixos de la 
il·lustradora Pilarín Bayès, que serà editat pròximament per la Parròquia de Sant Genís 
de Vilassar de Dalt i la Confraria dels Sants Màrtirs. 
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teatre i dansa 

En aquest àmbit, destaca la col·laboració amb una nova edició dels Premis Butaca de 
Teatre i Cinema que atorguen, per votació popular, els espectadors. La gala de lliurament 
dels premis se celebrà al poliesportiu Teresa Maria Roca de Mataró. Caixa Laietana també 
va donar suport a la celebració del Curtcirkit, el Festival de Circ de Montgat.

Una altra de les col·laboracions que cal fer constar són les obres de reforma de la Sala 
Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar. Caixa Laietana també ha donat 
suport a la Casa Màgica, de Platja d’Aro, el curiós museu que exhibeix la important 
col·lecció d’aparells, objectes i instruments de màgia recopilats arreu del món per l’il-
lusionista Xevi, en la seva dilatada carrera internacional. 

Un any més, Caixa Laietana ha format part del Consell de Mecenatge del Teatre Clavé 
de Tordera i ha esmerçat recursos en la programació estable de teatre per a escolars 
de diverses poblacions de l’Alt Maresme i de la Selva (Blanes, Calella, Canet de Mar, 
Hostalric, Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna, 
Sils i Tordera). 

Caixa Laietana va col·laborar també amb la Passió Infantil de Mataró i amb els Amics 
del Pessebre Vivent de La Torreta (La Roca del Vallès), els Pastorets dels actors veterans 
de Granollers, els Pastorets Musicals del Centre Moral d’Arenys de Munt, i les repre-
sentacions dels Pastorets de Mataró, patrimoni cultural de la ciutat, a càrrec de Sala 
Cabañes. En aquest mateix escenari, Caixa Laietana donà suport a la posada en escena 
del muntatge Santiago Rusiñol, Aranjuez 1931. 

En el camp de l’educació especial cal remarcar, finalment, el suport a les representacions 
del grup teatral Alquimistes de Santa Coloma de Gramenet. 
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Pressupost Obra social

La Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, el 13 de juny de 2007 dictava Resolució 
aprovatòria del pressupost de l’Obra Social per a l’exercici del 2007 que havia estat 
aprovat per l’Assemblea General Ordinària de 21 de maig de 2007.

La liquidació de comptes de l’Obra Social realitzada durant l’exercici del 2007 és la 
següent:

Euros
Obra pròpia establerta 4.210.806
Obra en col·laboració establerta 1.088.650

 �.2��.���

El pressupost de l’Obra Social per al 2008 que es proposa és el següent:

Obra pròpia establerta 4.493.673
Obra en col·laboració establerta 1.306.327

 �.�00.000

Aquest pressupost es distribueix per finalitats amb les quanties següents:

Àrea cultural 3.678.673
Àrea educativa i d’investigació 170.000
Àrea sanitària 50.000
Obra assistencial 1.021.327
Obra diversa 880.000

 �.�00.000



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

�2

Informe anual de la comissió de control de la caixa d’Estalvis Laietana 
referit a la seva actuació durant l’exercici 2007

D’acord amb l’apartat e) de l’article 35 dels Estatuts Socials, la Comissió de Control de 
la Caixa d’Estalvis Laietana acorda elevar a l’Assemblea General Ordinària el següent 
informe sobre la seva actuació durant l’exercici del 2007.

Durant l’any ha celebrat quatre sessions en el decurs de les quals ha supervisat la ges-
tió del Consell d’Administració i de la Comissió Delegada d’Obres Socials 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’Ac-
tuació proposades pel Consell d’Administració el 6 de febrer de 2007 i aprovades per 
l’Assemblea General Ordinària celebrada el 21 de maig de 2007.

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 desenvolupada per 
l’Auditoria Interna de la Caixa i els informes de l’auditoria externa i les recomanacions 
dels auditors.

Ha exercit, igualment, la funció que li correspon de supervisió del procés electoral 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 2007 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 poder 
seguir fidelment la trajectòria de la Caixa en el transcurs de l’exercici que comprèn 
aquest informe.

Mataró, 21 de febrer de 2008



Caixa d'Estalvis laiEtana i sOCiEtats Filials 

QUE COMPOnEn El GRUP FinanCER 

Caixa d'Estalvis laiEtana (COnsOlidat)
Comptes anuals consolidats 

corresponents a l'exercici anual
acabat el 31 de desembre de 2007

i informe de gestió consolidat de l'exercici 2007
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Balanços de situació consolidats al 31 de desembre
 Milers d'euros

actiu nota 2007 2006

Caixa i dipòsits en bancs centrals  7.2 75.387 86.501
Cartera de negociació  7.3 12.621 15.782
  Altres instruments de capital   2.359 3.215
  Derivats de negociació   10.262 12.567
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  — —
Actius financers disponibles per a la venda  7.4 1.050.579 648.108
 Valors representatius de deute   899.691 519.062
  Altres instruments de capital   150.888 129.046
  Promemòria: prestats o en garantia   468.482 331.981
Inversions creditícies  7.5 7.207.808 6.534.309
  Dipòsits en entitats de crèdit   162.740 362.571
  Crèdit a la clientela   7.026.159 6.125.998
 Altres actius financers   18.909 45.740
Cartera d'inversió a venciment   — —
Ajustos a actius financers per macrocobertures   — —
Derivats de cobertura  7.6 10.828 20.955
Actius no corrents en venda  9 14.868 3.001
  Actiu material   14.868 3.001
Participacions  10 57.243 32.270
  Entitats associades   57.243 32.270
Contractes d'assegurances vinculats a pensions   — —
Actius per reassegurances 11 1.034 1.004
Actiu material  12 392.743 365.659
  D'ús propi   281.981 281.125
  Inversions immobiliàries   88.719 78.345
  Afecte a l'Obra social   22.043 6.189
Actiu intangible  13 2.023 950
  Altre actiu intangible   2.023 950
Actius fiscals  21 39.055 43.358
  Corrents   2.251 3.512
  Diferits   36.804 39.846
Periodificacions  14 451 525
Altres actius  15 37.892 35.576
  Existències  26.004 21.083
 Resta   11.888 14.493

tOtal aCtiU  8.902.532 7.787.998

Les Notes 1 a 25 formen part integrant d'aquests balanços de situació consolidats.
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Balanços de situació consolidats al 31 de desembre
       

Milers d'euros

Passiu nota 2007 2006

Cartera de negociació   — 5
 Derivats de negociació  7.3 — 5
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  — —
Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net  — —
Passius financers a cost amortitzat  7.7 7.765.679 6.695.799
 Dipòsits de bancs centrals  89.085 —
 Dipòsits d'entitats de crèdit   128.127 131.556
 Dipòsits de la clientela   7.094.681 6.410.072
 Dèbits representats per valors negociables  184.007 —
 Passius subordinats   236.105 115.067
 Altres passius financers   33.674 39.104
Ajustos a passius financers per macrocobertures   — —
Derivats de cobertura  7.6 141.952 40.915
Passius associats amb actius no corrents en venda   — —
Passius per contractes d'assegurances 11 348.431 310.942
Provisions  16 37.318 42.012
 Fons per a pensions i obligacions similars   15.975 18.183
 Provisions per a impostos   10.999 13.877
 Provisions per a riscos i compromisos contingents   683 862
 Altres provisions   9.661 9.090
Passius fiscals  21 73.868 81.481
 Corrents   9.444 8.123
 Diferits   64.424 73.358
Periodificacions  14 5.726 5.326
Altres passius  15 37.067 21.193
 Fons Obra social  20 25.249 8.725
 Resta   11.818 12.468
Capital amb naturalesa de passiu financer  7.7 — 120.101

tOtal PassiU  8.410.041 7.317.774

   
PatRiMOni nEt    
   
Interessos minoritaris 19 1.899 1.583
Ajustos per valoració 17 75.175 79.133
 Actius financers disponibles per a la venda   75.105 79.133
 Diferències de canvi  70 —
Fons propis  18 415.417 389.508
 Capital o fons de dotació   — —
  Emès   22.490 17.980
  Pendent de desembors no exigit (-)   -22.490 -17.980
 Prima d'emissió   — —
 Reserves   380.756 354.138
  Reserves (pèrdues) acumulades   372.788 350.772
  Romanent   178 96
  Reserves (pèrdues) d'entitats valorades pel mètode de la participació  7.790 3.270
    Entitats associades  7.790 3.270
  Resultat atribuït al grup  34.661 35.370

tOtal PatRiMOni nEt   492.491 470.224

tOtal PatRiMOni nEt i PassiU  8.902.532 7.787.998
   
PROMEMÒRia   
Riscos contingents  246.570 245.357
 Garanties financeres 8 246.062 245.045
 Actius afectes a obligacions de tercers  — —
 Altres riscos contingents  508 312
Compromisos contingents  1.216.858 1.079.041
 Disponibles per tercers 24.4 1.000.608 883.497
 Altres compromisos  216.250 195.544

Les Notes 1 a 25 formen part integrant d'aquests balanços de situació consolidats.
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Comptes de Pèrdues i Guanys consolidats corresponents 
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre

     
Milers d'euros

  nota 2007 2006 

Interessos i rendiments assimilats 24.6 370.358 266.848
Interessos i càrregues assimilades 24.6 -261.025 -165.078
 Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer   — -2.425
 Altres   -261.025 -162.653
Rendiment d'instruments de capital   3.302 3.302

a) MaRGE d'intERMEdiaCió   112.635 105.072

Resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació  105 4.197
 Entitats associades  105 4.197
Comissions percebudes  24.6 40.891 38.983
Comissions pagades  24.6 -9.124 -8.525
Activitat d'assegurances 24.6 1.015 1.338
 Primes d'assegurances i reassegurances cobrades  107.579 112.431
 Primes de reassegurances pagades  -1.172 -1.216
 Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances  -77.520 -55.003
 Ingressos per reassegurances  202 395
 Dotacions netes a passius per contractes d'assegurances  -37.474 -62.298
 Ingressos financers  10.411 7.968
 Despeses financeres  -1.011 -939
Resultats d'operacions financeres (net)  24.6 4.508 2.776
 Cartera de negociació   2.260 1.686
 Actius financers disponibles per a la venda   2.026 -345
 Inversions creditícies   144 221
 Altres   78 1.214
Diferències de canvi (net)   170 162

B) MaRGE ORdinaRi   150.200 144.003

Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers  3.818 —
Costos de vendes  -2.974 —
Altres productes d'explotació  24.6 9.260 12.330
Despeses de personal  24.6 -53.500 -50.463
Altres despeses generals d'administració  24.6 -24.122 -24.813
Amortització   -11.475 -10.210
 Actiu material   -10.782 -9.486
 Actiu intangible   -693 -724
Altres càrregues d'explotació   -2.360 -1.838

C) MaRGE d'ExPlOtaCió   68.847 69.009

Pèrdues per deteriorament d'actius (net)  24.6 -26.778 -28.095
 Actius financers disponibles per a la venda   316 291
 Inversions creditícies   -28.001 -27.479
 Actius no corrents en venda   907 -907
Dotacions a provisions (net)  24.6 2.065 -1.475
Ingressos financers d'activitats no financeres  — —
Despeses financeres d'activitats no financeres  — —
Altres guanys  24.6 4.902 10.199
 Guanys per venda d'actiu material   746 8.812
 Guanys per venda de participacions   981 281
 Altres conceptes   3.175 1.106
Altres pèrdues  24.6 -528 -1.701
 Pèrdues per venda d'actiu material   — -1.300
 Altres conceptes   -528 -401

d) REsUltat aBans d'iMPOstOs   48.508 47.937

 Impost sobre beneficis   -13.566 -12.688
 Dotació obligatòria a obres i fons socials   — —

E) REsUltat dE l'aCtivitat ORdinàRia   34.942 35.249

 Resultat d'operacions interrompudes (net)   — —

F) REsUltat COnsOlidat dE l'ExERCiCi   34.942 35.249

 Resultat atribuït a la minoria  281 -121

G) REsUltat atRiBUït al GRUP  34.661 35.370

Les Notes 1 a 25 formen part integrant d'aquests comptes de pèrdues i guanys consolidats.
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Estats de canvis en el patrimoni net consolidat 31 de desembre
     

Milers d'euros

   2007 2006

INGRESSOS NETS RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET  -3.958 -1.287
 Actius financers disponibles per a la venda   -4.028 -1.287
  Guanys/Pèrdues per valoració   -6.045 -10.499
  Impost sobre beneficis   2.017 9.212
 Passius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net   — —
 Cobertures dels fluxos d'efectiu   — —
 Diferències de canvi   70 —
  Guanys/Pèrdues per conversió  104 —
  Impost sobre beneficis  -34 —
Resultat consolidat de l'exercici   34.942 35.249
 Resultat consolidat publicat   34.942 35.249
 Ajustos per canvis de criteri comptable   — —
 Ajustos per errors   — —
INGRESSOS I DESPESES TOTALS DE L'EXERCICI   30.984 33.962
 Entitat dominant  30.703 34.083
 Interessos minoritaris  281 -121
PROMEMÒRIA: Ajustos EN EL PATRIMONI NET IMPUTABLES A Períodes ANTERIORS   

 Efecte de canvis en criteris comptables   — —
 Efectes d'errors   — —

tOtal    30.984 33.962

Les Notes 1 a 25 formen part integrant d'aquests estats de canvi en el patrimoni net.
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Estats de fluxos d'efectiu consolidats corresponents als exercicis            
anuals acabats el 31 de desembre

     Milers d'euros

   2007 2006

FlUxOs d'EFECtiU dE lEs aCtivitats d'ExPlOtaCió

Resultat consolidat de l'exercici   34.942 35.249

 Ajustos al resultat: 
  Amortització d'actius materials (+)   10.782 9.486
  Amortització d'actius intangibles (+)   693 724
  Pèrdues per deteriorament d'actius (net) (+/-)   26.778 28.095
  Dotacions netes a passius per contractes d'assegurances (+/-)  37.474 62.298
  Dotacions a provisions (net) (+/-)   -2.065 1.475
  Guanys/Pèrdues per venda d'actiu material (+/-)   -746 -7.512
  Guanys/Pèrdues per venda de participacions (+/-)   -981 -281
  Resultat d'entitats valorades pel mètode de la participació (net de dividends)  -105 -4.197
  Impostos (+/-)   -3.310 -15.030
  Altres partides no monetàries (+/-)   -4.508 -2.776

Resultat ajustat  Subtotal 98.954 107.531
augment/disminució neta en els actius d'explotació    
 Cartera de negociació    
  Altres instruments de capital   1.083 1.202
  Derivats de negociació   4.338 -1.448
 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   — —
 Actius financers disponibles per a la venda  — —    
  Valors representatius de deute   -387.364 44.408
  Altres instruments de capital   -16.793 554
  Inversions creditícies   — —
  Dipòsits en entitats de crèdit   201.401 -272.965
  Crèdit a la clientela   -928.162 -1.294.633
  Altres actius financers   26.975 -14.034
 Altres actius d'explotació   12.687 60.364
    Subtotal -1.085.835 -1.476.552
augment/disminució neta en els passius d'explotació    
 Cartera de negociació    
  Posicions curtes de valors   -5 5
 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   — —
 Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net   — —
 Passius financers a cost amortitzat   — —
  Dipòsits de bancs centrals  89.085 —
  Dipòsits d'entitats de crèdit   -594 -165.541
  Dipòsits de la clientela   684.687 1.476.388
  Dèbits representats per valors negociables  184.007 —
  Altres passius financers   -5.430 7.537
 Altres passius d'explotació   105.124 50.123
    Subtotal 1.056.874 1.368.512

tOtal FlUxOs d'EFECtiU nEts dE lEs aCtivitats d'ExPlOtaCió (1)  69.993 -509

FlUxOs d'EFECtiU dE lEs aCtivitats d'invERsió    
 Inversions (-)    
  Entitats del Grup, multigrup i associades   -27.391 -4.890
  Actius materials   -49.575 -38.209
  Actius intangibles   -1.766 -653
  Altres actius   -7.041 -14.188

    Subtotal -85.773 -57.940

 Desinversions (+)    
  Entitats del Grup, multigrup i associades  5.262 3.187
  Actius materials  1.495 8.847
  Actius intangibles  — 3
  Altres actius   2.120 2.544

    Subtotal 8.877 14.581

tOtal FlUxOs d'EFECtiU nEts dE lEs aCtivitats d'invERsió (2)   -76.896 -43.359
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Milers d'euros

   2007 2006

FlUxOs d'EFECtiU dE lEs aCtivitats dE FinanÇaMEnt
   
 Emissió / Amortització Passius subordinats (+/-)   — 60.000
 Altres partides relacionades amb les activitats de finançament (+/-)   105 1.604

tOtal FlUxOs d'EFECtiU nEt dE lEs aCtivitats dE FinanÇaMEnt (3)   105 61.604

Efecte de les variacions dels tipus de canvi en l'efectiu o equivalents (4)   — —

aUGMEnt/disMinUCió nEta dE l'EFECtiU O EQUivalEnts (1+2+3+4)  -6.798 17.736

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici   96.748 79.012
Efectiu o equivalents al final de l'exercici  89.950 96.748

     -6.798 17.736

Les Notes 1 a 25 formen part integrant d'aquests estats de fluxos d'efectiu consolidats. 
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Índexs memòria consolidada
1. Introducció, bases de presentació dels comptes anuals consolidats i altra informa-

ció
2. Principis comptables i normes de valoració aplicats
3. Benefici per acció
4. Errors i canvis en les estimacions comptables
5. Retribucions del consell d'administració i de l'alta direcció
6. Distribució de resultats
7. Instruments financers
7.1 Gestió del risc financer
7.2  Caixa i dipòsits en bancs centrals
7.3 Cartera de negociació
7.4 Actius financers disponibles per a la venda
7.5 Inversions creditícies
7.6  Derivats de cobertura
7.7 Passius financers a cost amortitzat
8. Garanties financeres
9. Actius no corrents en venda
10. Participacions
11. Actius per reassegurances i passius per contractes d'assegurances
12. Actiu material
13. Actius intangibles
14. Periodificacions d'actiu i passiu
15. Altres actius i passius
16. Provisions
17. Patrimoni net-ajustos per valoració
18. Fons propis
19. Interessos minoritaris
20. Fons obra social
21. Actius i passius fiscals – impost sobre beneficis
22. Parts vinculades
23. Informació per segments
24. Altre informació
25. Fets posteriors a la data de balanç
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Memòria consolidada corresponent a l'exercici anual  acabat                 
el 31 de desembre de 2007

1. introducció, bases de presentació dels comptes anuals consolidats i 
altre informació

a) introducció

Caixa d'Estalvis Laietana (d'ara endavant, l'Entitat) és una institució financera, de 
caràcter benéfic i social, exempta de lucre mercantil amb caràcter de Caixa Gene-
ral d'Estalvi Popular. Va iniciar les activitats el 8 de febrer de 1863 i figura inscrita 
amb el número 5 en el Registre Especial de Caixes d'Estalvis de la Generalitat de 
Catalunya i amb el número 31 en el Llibre Registre Especial de Caixes d'Estalvi 
Popular del Banc d'Espanya. El seu domicili social es troba a Mataró, havent estat 
modificat del carrer Palau, 18, al carrer Pablo Iglesias, 41-43 en data 21 de maig 
de 2007. L'adreça a internet és www.caixalaietana.es.

Els fins específics que s'assenyalen en els estatuts de l'Entitat es concreten en la 
intermediació financera, tot 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 275 oficines (267 oficines el 2006) distribu-
ïdes totes en la geografia catalana, llevat de 28 oficines (27 oficines el 2006) en la 
Comunitat de Madrid.

Caixa d’Estalvis Laietana és l'Entitat dominant del Grup Caixa Laietana i representa, 
aproximadament, el 97,37% de total d'actius del Grup al 31 de desembre de 2007 
(96,62% a 31 desembre de 2006). A continuació s'inclou, de manera resumida, els 
balanços de situació a 31 de desembre de 2007 i 2006 i els comptes de pèrdues 
i guanys corresponents als exercicis 2007 i 2006 de Caixa d’Estalvis Laietana. 
Aquests comptes anuals individuals de l'Entitat també s'han sotmès a auditoria 
independent.
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Balanços de situació al 31 de desembre
Milers d'euros

actiu 2007 2006 

Caixa i dipòsits en bancs centrals  75.387 86.501
Cartera de negociació  12.621 15.782
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys — —
Actius financers disponibles per a la venda  909.446 533.479
Inversions creditícies  7.142.910 6.483.692
Cartera d'inversió a venciment  — —
Ajustos a actius financers per macrocobertures  — —
Derivats de cobertura  10.828 20.955
Actius no corrents en venda  14.868 3.001
Participacions  66.257 44.747
Contractes d'assegurances vinculats a pensions  — —
Actiu material  373.708 351.266
Actiu intangible  949 919
Actius fiscals  35.959 39.901
Periodificacions  330 320
Altres actius  25.220 22.123

tOtal aCtiU 8.668.483 7.602.686

Passiu 

Cartera de negociació — 5
Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys — —
Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net — —
Passius financers a cost amortitzat  7.908.401 6.968.674
Ajustos a passius financers per macrocobertures  — —
Derivats de cobertura  141.952 40.915
Passius associats amb actius no corrents en venda  — —
Provisions  37.312 42.007
Passius fiscals  69.822 77.717
Periodificacions  5.705 4.685
Altres passius  36.893 20.153
Capital amb naturalesa de passiu financer  — —

tOtal PassiU 8.200.085 7.154.156

       
PatRiMOni nEt   

Ajustos per valoració 77.257 78.326
Fons propis   
 Reserves  359.699 341.803 
 Resultat de l'exercici  31.442 28.401

tOtal PatRiMOni nEt 468.398 448.530

tOtal PatRiMOni nEt i PassiU 8.668.483 7.602.686

PROMEMÒRia   
 Riscos contingents 246.570 245.357
 Compromisos contingents 1.216.858 1.079.041

  1.463.428 1.324.398
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Comptes de Pèrdues i Guanys corresponent als exercicis anuals acabats el 31 de desembre
Milers d'euros

 2007 2006 

Interessos i rendiments assimilats 370.364 267.382
Interessos i càrregues assimilades -267.631 -169.566
Rendiment d'instruments de capital  8.417 7.262

a) MaRGE d'intERMEdiaCió  111.150 105.078

Comissions percebudes  40.265 38.999
Comissions pagades  -9.124 -9.137
Resultats d'operacions financeres (net)  4.508 2.766
Diferències de canvi (net)  170 162

B) MaRGE ORdinaRi  146.969 137.868

Altres productes d'explotació  4.337 6.165
Despeses de personal  -52.153 -49.298
Altres despeses generals d'administració  -23.134 -23.598
Amortització  -11.288 -9.972
Altres càrregues d'explotació  2.360 -1.837

C) MaRGE d'ExPlOtaCió  62.371 59.328

Pèrdues per deteriorament d'actius (net)  -26.691 -27.828
Dotacions a provisions (net)  2.065 -1.476
Altres guanys  3.881 9.272
Altres pèrdues  -528 -1.701

d) REsUltat aBans d'iMPOstOs  41.098 37.595

Impost sobre beneficis  -9.656 -9.194

E) REsUltat dE l'aCtivitat ORdinàRia  31.442 28.401

F) REsUltat dE l'ExERCiCi  31.442 28.401

b) Bases de presentació dels comptes anuals consolidats

Els comptes anuals consolidats del Grup han estat formulats pel Consell d'Admi-
nistració de Caixa d'Estalvis Laietana en la seva reunió del 10 de gener de 2008. 
Aquests comptes anuals consolidats es troben pendents d'aprovació per l'Assem-
blea General de l'Entitat. No obstant això, els administradors estimen que aquests 
comptes anuals seran aprovats sense canvis significatius.

Els comptes anuals consolidats han estat preparats a partir dels registres de comp-
tabilitat de les entitats del Grup i d'acord amb allò establert per les Normes inter-
nacionals d'informació financera adoptades per la Unió Europea (d'ara endavant, 
«NIIF-UE»), tenint en consideració la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya, de 22 
de desembre, la qual constitueix el desenvolupament i l'adaptació al sector d'en-
titats de crèdit espanyoles de les NIIF, de manera que mostren la imatge fidel del 
patrimoni consolidat i de la situació financera del Grup a 31 de desembre de 2007,  
dels resultats consolidats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net 
i dels fluxos d'efectiu consolidats que s'han produït en el Grup en l'exercici anual 
acabat en aquesta data. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració de caràcter obligatori 
que, tenint un efecte significatiu en els comptes anuals consolidats, s'hagi deixat 
d'aplicar. No obstant això, i atès que els principis comptables i els criteris de 
valoració aplicats en la preparació dels comptes anuals consolidats del Grup de 
l'exercici 2007 poden diferir dels utilitzats per algunes de les entitats que hi estan 
integrades, en el procés de consolidació s'han homogeneïtzat aquests principis i 
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criteris per tal d'adequar-les a les Normes internacionals d'informació financera 
adoptades per la Unió Europea.

Els comptes anuals consolidats del Grup de l'exercici 2006 van ser aprovats per 
l'Assemblea General de l'Entitat celebrada el 21 de maig de 2007.

c) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades

La informació inclosa en aquests comptes anuals consolidats és responsabilitat dels 
administradors de l'Entitat dominant.

La preparació d'aquests comptes anuals consolidats requereix que el Consell d'Ad-
ministració de l'Entitat dominant realitzi judicis i estimacions basades en hipòtesis 
que afecten l'aplicació dels criteris i principis comptables i els imports de l'actiu, 
el passiu, els ingressos, les despeses i els compromisos que hi figuren registrats. 
Les estimacions més significatives emprades en la preparació d'aquests comptes 
anuals es refereixen a:

•	 Les pèrdues per deteriorament d'actius financers (Nota 2.d.1).

•	 Les hipòtesis emprades en els càlculs actuarials realitzats per valorar els passius i 
els compromisos per retribucions postocupació (Notes 2.n  i 16).

•	 Les pèrdues per deteriorament i la vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 
2.j, 2.k, 12 i 13).

•	 El valor raonable de determinats actius financers no cotitzats en mercats secundaris 
oficials (Nota 7.4).

Les estimacions i les hipòtesis utilitzades estan basades en l'experiència històrica 
i en altres factors que s'han considerat els més raonables en el moment present i 
són revisades de manera periòdica. Si, com a conseqüència d'aquestes revisions o 
de fets futurs, es produís un canvi en les dites estimacions, el seu efecte es regis-
trarà en el compte de pèrdues i guanys consolidat d'aquest període i de períodes 
successius.

d) Objectius, polítiques i processos de gestió de capital

La Llei 13/1992, d'1 de juny, i la Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, de 26 de 
març, i les seves successives modificacions, regulen els recursos propis mínims 
que han de mantenir les entitats de crèdit espanyoles –tant a títol individual com 
de grup consolidat– i la manera en què han de determinar-se aquests recursos 
propis.

Els objectius estratègics marcats per la Direcció del Grup en relació amb la gestió 
que es realitza dels seus recursos propis són els següents:

- Complir en tot moment, tant a nivell individual com consolidat, amb la normativa 
aplicable en matèria de requeriments de recursos propis mínims.

- Cercar la màxima eficiència en la gestió dels recursos propis, de manera que, 
junt amb altres variables de rendibilitat i risc, el consum de recursos propis sigui 
considerat com una variable fonamental en les anàlisis associades a la presa de 
decisions d'inversió del Grup.

Per tal d'acomplir aquests objectius, el Grup disposa d'un seguit de polítiques i 
processos de gestió dels recursos propis, les principals directrius dels quals són:
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- El Grup disposa de les unitats, dependents de la Direcció de Planificació i Con-
trol de l'Entitat, de seguiment i control que analitzen en tot moment els nivells 
d'acompliment de la normativa del Banc d'Espanya en matèria de recursos propis. 
En aquest sentit, hi ha plans de contingències per tal d'assegurar l'acompliment dels 
límits establerts en la normativa aplicable.

- En la planificació estratègica i comercial del Grup, així com també en l'anàlisi 
i el seguiment de les operacions del Grup, es considera com un factor clau en la 
presa de decisions el seu impacte sobre els recursos propis computables del Grup 
i la relació consum-rendibilitat-risc.

La Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, de 23 de març, estableix quins elements 
han de computar-se com a recursos propis, als efectes de l'acompliment dels reque-
riments mínims establerts en aquesta norma. Els recursos propis als efectes d'allò 
disposat en la dita norma es classifiquen en recursos propis bàsics i de segona 
categoria.

La gestió que el Grup realitza dels seus recursos propis s'ajusta, pel que fa a defi-
nicions conceptuals, a allò disposat en aquesta Circular. En aquest sentit, el Grup 
considera com a recursos propis computables els indicats en la norma 8a de la 
Circular 5/1993 del Banc d'Espanya. 

Els requeriments de recursos propis mínims que estableix la Circular esmentada es 
calculen en funció de l'exposició del Grup al risc de crèdit (en funció dels actius, 
els compromisos i altres comptes d'ordre que presentin aquest risc) al risc de canvi 
(en funció de la posició global neta en divises) i al risc de la cartera de negociació. 
Addicionalment, el Grup està subjecte a l'acompliment dels límits a la concentració 
de riscos i a les immobilitzacions materials establerts en la dita Circular. Amb vis-
tes a garantir l'acompliment dels objectius abans esmentats, el Grup fa una gestió 
integrada d'aquests riscos, d'acord amb les polítiques abans esmentades.

En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup al 31 de desembre 
de 2007 i dels dits coeficients, els seus recursos propis en la data esmentada a 
efectes de la cobertura d'aquest coeficient, s'elevaven a 744.914 milers d'euros 
(662.096 milers d'euros el 2006), que superen àmpliament el mínim exigible per 
la normativa vigent.

e) Coeficient de reserves mínimes

D'acord amb la circular monetària 1/1998, de 29 de setembre, en vigor des de 
l'1 de gener de 1999, el coeficient de caixa decennal va quedar derogat i va ser 
substituït pel coeficient de reserves mínimes.

A 31 de desembre de 2007 i 2006, així com al llarg dels exercicis 2007 i 2006, el 
Grup complia amb els mínims exigits per la normativa espanyola aplicable respecte 
d'aquest coeficient.  

f) Fons de Garantia de dipòsits

L'Entitat està integrada en el Fons de Garantia de dipòsits. En l'exercici 2007, la 
despesa incorreguda per les contribucions fetes a aquest organisme va assolir els 
2.289 milers d'euros (1.760 milers d'euros el 2006), aproximadament, que s'ha 
registrat en el capítol «Altres Càrregues d'explotació» del compte de pèrdues i 
guanys consolidat adjunt.



G
R

U
P 

C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

4848

g) Comparació de la informació

En l'exercici 2007, el saldo de les emissions de participacions preferents, seguint el 
criteri de l'òrgan regulador, ha estat reclassificat de l'epígraf «Capital amb naturalesa 
de passiu financer» al de «Passius financers a cost amortitzat-Passius subordinats» 
dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 7.7). 

2. Principis comptables i normes de valoració aplicats
En l'elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup, s'han aplicat els principis 
i les polítiques comptables i els criteris de valoració següents:

a) Consolidació

Entitats dependents

Es consideren entitats dependents aquelles sobre les quals el Grup té capacitat 
per exercir control. Aquesta capacitat es manifesta, generalment tot i que no úni-
cament, per la propietat, directa o indirecta, del 50% o més dels drets de vot de 
les entitats participades o, malgrat que aquest percentatge sigui inferior o nul, per 
l'existència d'altres circumstàncies o acords que n'atorguin el control al Grup. De 
conformitat amb allò disposat en la NIC 27, s'entén per control poder dirigir les 
polítiques financeres i operatives d'una entitat amb la finalitat d'obtenir beneficis 
de les seves activitats.

A l'Annex I d'aquesta memòria es facilita la informació rellevant d'aquestes enti-
tats.

D'acord amb la NIC 27, les entitats dependents del Grup s'han consolidat pel 
mètode d'integració global.

Tots els saldos i les transaccions significatives entre les entitats consolidades han 
estat eliminats en el procés de consolidació. Així mateix, el valor raonable dels ac-
tius, passius i passius contingents, així com els resultats de les entitats dependents 
corresponents a socis externs, es reconeixen en el patrimoni net del Grup i en els 
seus resultats en els epígrafs «Interessos minoritaris» i «Resultat atribuït a la minoria», 
respectivament, dels balanços de situació consolidats i dels comptes de pèrdues i 
guanys consolidats adjunts (vegeu Nota 19). No obstant això anterior, quan el Grup 
en el seu conjunt hagi assolit acords, obligant-se a lliurar efectiu o altres actius, amb 
tots o part dels socis externs de les seves societats dependents, el patrimoni dels socis 
externs es presenta en el balanç consolidat com «Altres passius financers». 

La consolidació dels resultats generats per les entitats del Grup adquirides en un 
exercici es realitza prenent en consideració, únicament, els relatius al període 
comprès entre la data d'adquisició i el tancament d'aquell exercici. Paral·lelament, 
la consolidació dels resultats generats per les societats dependents alienades en 
un exercici es realitza prenent en consideració, únicament, els relatius al període 
comprès entre l'inici de l'exercici i la data d'alienació.

Entitats multigrup

Es consideren societats multigrup aquelles que no són dependents i que, conforme 
amb un acord contractual, estan controlades conjuntament per dues o més entitats 
entre les quals es troba l'Entitat o altres entitats del Grup.
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Entitats associades

Es consideren societats associades aquelles sobre les quals l'Entitat, individualment 
o junt amb la resta d'entitats del Grup, té una influència significativa, i no és ni 
una entitat dependent ni multigrup. Habitualment aquesta influència significativa 
es manifesta en una participació (directa o indirecta) igual o superior al 20% dels 
drets de vot de l'entitat participada.

A l'Annex I d'aquesta Memòria es facilita la informació rellevant d'aquestes 
societats.

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren pel mètode 
de la participació. Les participacions de l'Entitat en societats associades es reco-
neixen al cost en la data d'adquisició i, posteriorment, es valoren per la fracció 
del patrimoni net que en cadascuna de les societats associades representen les 
participacions. Els resultats de l'exercici de la societat associada, un cop realitzats 
els ajustos corresponents atribuïbles al Grup per deteriorament, alienació o dispo-
sició per altres mitjans dels elements patrimonials el valor raonable dels quals en 
la data d'adquisició fossin diferents al valor en llibres en el balanç de l'associada, 
incrementen o redueixen el valor de la participació i es registren en el compte de 
pèrdues i guanys consolidat en la partida «Resultats d'entitats valorades pel mètode 
de la participació». Les variacions posteriors a la data d'adquisició en els ajustos 
per valoració de les societats associades, incrementen o redueixen, segons els ca-
sos, el valor de la participació. El valor d'aquestes variacions es reconeixen en la 
partida d'«Ajustos per valoració» del patrimoni net que correspongui segons la seva 
naturalesa a través de l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat.

b) Operacions en moneda estrangera

Als efectes d'aquests comptes anuals consolidats s'ha considerat com a moneda 
funcional i de presentació l'euro, entenent com a moneda estrangera qualsevol 
moneda distinta de l'euro. 

En el reconeixement inicial, els saldos deutors i creditors en moneda estrangera 
s'han convertit a euros utilitzant el tipus de canvi de comptat. Amb posterioritat a 
aquest moment, s'apliquen les regles següents per a la conversió de saldos expres-
sats en moneda estrangera a euros:

•	 Els actius i els passius de caràcter monetari, s'han convertit a euros utilitzant els 
tipus de canvi mitjà de comptat oficials publicats pel Banc Central Europeu en la 
data de tancament de cada exercici.

•	 Els ingressos i les despeses s'han convertit aplicant el tipus de canvi de la data de 
l'operació.

Les diferències de canvi sorgides per la conversió de saldos en moneda estrangera 
es registren en el compte de pèrdues i guanys.

c) Reconeixement d'ingressos i despeses

Com a criteri general, els ingressos es reconeixen pel valor raonable de la con-
traprestació rebuda o que es rebrà, menys els descomptes o bonificacions. Quan 
l'entrada d'efectiu es difereix en el temps, el valor raonable es determina mitjançant 
el descompte dels fluxos d'efectiu futurs. 

El reconeixement de qualsevol ingrés en el compte de pèrdues i guanys o en el 
patrimoni net se supeditarà a l'acompliment de les premisses següents:
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•	 Se'n pugui estimar l'import d'una manera fiable.

•	 Sigui probable que l'entitat rebi els beneficis econòmics.

•	 En sigui verificable la informació.

Quan sorgeixen dubtes pel que fa al cobrament d'un import prèviament reconegut 
entre els ingressos, la quantitat la cobrabilitat de la qual hagi deixat de ser probable, 
es registra com una despesa i no pas com un menor ingrés. 

Tots aquells instruments de deute que es troben classificats individualment com 
a deteriorats pel Grup, així com aquells per als quals s'haguessin calculat col-
lectivament les pèrdues per deteriorament pel fet de tenir imports vençuts amb una 
antiguitat superior a tres mesos, tenen la meritació d'interessos interrompuda.

Els interessos i dividends es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys sobre 
la base dels criteris següents:

•	 Els interessos utilitzen el mètode del tipus d'interès efectiu per al seu reconeixement 
en el compte de pèrdues i guanys.

•	 Els dividends es reconeixen quan es declara el dret de l'accionista a rebre el pa-
gament.

No obstant això anterior, els interessos i dividends meritats amb anterioritat a la 
data d'adquisició de l'instrument i pendents de cobrament no formen part del cost 
d'adquisició ni es reconeixen com a ingressos.

d) instruments financers

Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una 
entitat i, simultàniament, a un passiu financer o instrument de capital en una altra 
entitat.

Un actiu financer és qualsevol contracte que representi diners en efectiu, un ins-
trument de capital d'una altra entitat, un dret contractual a rebre diners o un altre 
actiu financer d'un tercer o intercanviar amb un tercer actius o passius financers 
en condicions potencialment favorables.  

Un passiu financer és qualsevol compromís que suposi una obligació contractual 
de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un tercer, o intercanviar amb un tercer 
actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables.

Els instruments financers emesos pel Grup, així com també els seus components, 
són classificats com a actius financers, passius financers o instruments de capital 
en la data del seu reconeixement inicial, d'acord amb el seu fons econòmic quan 
aquest no coincideixi amb la seva forma jurídica.

Un derivat és un instrument financer el valor del qual canvia com a resposta als 
canvis en una variable observable de mercat (de vegades anomenada actiu subja-
cent), que no requereix una inversió inicial, o bé aquesta és molt petita amb relació 
a d'altres instruments financers amb resposta similar als canvis en les condicions 
de mercat, i que es liquida en una data futura.

El Grup emet instruments financers híbrids que inclouen un contracte principal dife-
rent d'un derivat i un contracte financer derivat, anomenat derivat implícit. Aquests 
derivats implícits se segreguen d'aquests contractes principals i es tracten de manera 
independent als efectes comptables, si les característiques i els riscos econòmics 
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del derivat implícit no estan estretament relacionats amb els del contracte principal 
que no és un derivat, si un instrument distint amb les mateixes condicions que les 
del derivat implícit compliria la definició de derivat i si el contracte híbrid no es 
valora pel seu valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. 

El valor inicial dels derivats implícits que se separen del contracte principal i que 
són opcions, s'obté sobre la base de les seves pròpies característiques, i els que 
no són opcions tenen un valor inicial nul. Quan el Grup no té capacitat per esti-
mar amb fiabilitat el valor raonable d'un derivat implícit, estima el seu valor per 
diferència entre el valor raonable del contracte híbrid i el del contracte principal, 
sempre que ambdós valors puguin ser considerats com a fiables; si això tampoc 
no és possible, el Grup no segrega el contracte híbrid i tracta a efectes comptables 
l'instrument financer híbrid en el seu conjunt com a inclòs en la cartera d'«Actius 
financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys». El contracte principal 
que no és un derivat es tracta a efectes comptables de manera independent.

Els instruments financers es reconeixen en el balanç, exclusivament, quan el Grup 
esdevé una part del contracte d'acord amb les especificacions d'aquest. El Grup 
reconeix els instruments de deute, com ara els crèdits i els dipòsits de diners, des de 
la data en què sorgeix el dret legal a rebre, o l'obligació legal de pagar en efectiu, 
i els derivats financers des de la data de contractació. Addicionalment, les opera-
cions realitzades en el mercat de divises es registraran en la data de liquidació, i 
els actius financers negociats en els mercats secundaris de valors espanyols, si són 
instruments de capital, es reconeixeran en la data de contractació i, si es tracta de 
valors representatius de deute, en la data de liquidació.

Els actius i passius financers amb els quals opera habitualment el Grup són:

•	 Finançaments atorgats i rebuts d'altres entitats de crèdit i clients amb independència 
de la forma jurídica en què s'instrumenti.

•	 Valors, tant representatius de deute (obligacions, bons, pagarés, etc.) com d'ins-
truments de capital (accions).

•	 Derivats: contractes el resultat dels quals està relacionat amb l'evolució del valor 
d'un actiu subjacent (tipus d'interès, tipus de canvi o una referència similar), amb 
un desembors inicial no significatiu o nul i que es liquiden en una data futura. 
A més de proporcionar un resultat (pèrdua o guany) permeten, si es compleixen 
determinades condicions, eliminar la totalitat o una part dels riscos financers 
associats als saldos i les transaccions del Grup.

d.1) actius financers

Són actius financers, entre d'altres, el saldo efectiu en caixa, els dipòsits en bancs 
centrals i en entitats de crèdit, les operacions del mercat monetari a través d'enti-
tats de contrapartida, el crèdit a la clientela, els valors representatius de deute, els 
instruments de capital adquirits, llevat dels corresponents a empreses dependents, 
multigrup o associades, i els derivats de negociació i de cobertura.   

El Grup classifica els seus actius financers en les carteres següents als efectes de 
valoració:

• «Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys». Aquesta cartera 
d'actius financers se subdivideix, al seu torn, en dues:

	 >	Cartera de negociació: són actius financers originats o adquirits amb l'objectiu 
de realitzar-els a curt termini, o bé que formen part d'una cartera d'instruments 
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financers identificats i gestionats conjuntament per a la qual hi ha evidència 
d'actuacions recents per obtenir guanys a curt termini. Així mateix, també formen 
part d'aquesta cartera els instruments derivats no designats com a instruments 
de cobertura comptable.  

	 >	Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: són 
actius financers híbrids que, tot i no formar part de la cartera de negociació, és 
obligatori valorar-els íntegrament pel seu valor raonable. Així mateix, formen 
part d'aquesta cartera els actius financers que, tot i no formar part de la cartera 
de negociació, es gestionen conjuntament amb derivats financers que tinguin 
per objecte i efecte reduir significativament la seva exposició a variacions en 
el seu valor raonable, o que es gestionen conjuntament amb passius financers i 
derivats amb l'objectiu  de reduir significativament l'exposició global al risc de 
tipus d'interès.

• «Inversions a venciment»: s'inclouen en aquesta categoria els valors representatius 
de deute amb venciment fix i fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable 
que el Grup té, des de l'inici i en qualsevol data posterior, tant la intenció positiva 
com la capacitat financera demostrada de conservar-els fins al seu venciment.

• «Inversions creditícies»:  inclouen els actius financers que, tot i no negociar-se en 
un mercat actiu ni ésser obligatori valorar-els pel seu valor raonable, els seus fluxos 
d'efectiu són d'import determinat o determinable i en els quals s'estima recuperar 
tot el reembors realitzat pel Grup, excloses les raons imputables a la solvència del 
deutor. En aquesta categoria es recullen tant la inversió procedent de l'activitat 
típica del crèdit, com els imports en efectiu disposats i pendents d'amortitzar pels 
clients en concepte de préstec o els dipòsits prestats a d'altres entitats, sigui quina 
en sigui la instrumentació jurídica, i els valors representatius de deute no cotitzats, 
així com els deutes contrets pels compradors de béns, o usuaris de serveis, que 
constitueixi part del negoci del Grup.

• «Actius financers disponibles per a la venda»: aquesta cartera inclou valors repre-
sentatius de deute no qualificats com a inversió a venciment o a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i guanys, i els instruments de capital d'entitats que no 
siguin dependents, associades o multigrup del Grup i que no s'hagin inclòs en la 
categoria de a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

En el seu reconeixement inicial en balanç, els actius financers es registren pel seu 
valor raonable. El valor raonable és la quantitat per la qual un actiu podria ser 
lliurat, o un passiu liquidat, entre parts interessades degudament informades, en 
una transacció realitzada en condicions d'independència mútua.

Després del seu reconeixement inicial, el Grup valora tots els actius financers, in-
closos els derivats que siguin actius, pel seu valor raonable, sense deduir cap cost 
de transacció en què es pogués incórrer per la seva venda, o qualsevol altra manera 
de disposició, amb les excepcions següents: 

•	 Els actius financers inclosos en les categories d'«Inversions creditícies» i «Inversions 
a venciment», que es valoren pel seu cost amortitzat. El cost amortitzat és l'import 
al que inicialment va ser valorat l'instrument financer, menys els reemborsaments 
de principal, més o menys, segons el cas, la part imputada en el compte de pèr-
dues i guanys, mitjançant la utilització del mètode del tipus d'interès efectiu, de 
la diferència entre l'import inicial i el valor de reembors en el venciment i menys 
qualsevol reducció de valor per deteriorament reconeguda directament com una 
disminució de l'import de l'actiu o mitjançant un compte corrector del seu va-
lor. 
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•	 Els actius financers que són instruments de capital el valor raonable dels quals no 
pot ser estimat de manera fiable, així com els derivats que tenen aquells instruments 
com a actiu subjacent i es liquiden lliurant-els, que es valoren al cost.

Els actius financers que han estat designats com a partides cobertes o com a ins-
trument de cobertura, es valoren segons allò establert en la Nota 2.h) d'aquesta 
memòria. 

El valor raonable d'un instrument financer és el preu que se'n pagaria en un mer-
cat organitzat, transparent i profund («preu de cotització» o «preu de mercat»). 
Quan un determinat instrument financer no té preu de mercat, es recorre, per tal 
d'estimar-ne el valor raonable, a l'establert en transaccions recents d'instruments 
anàlegs i, si no n'hi ha, a models de valoració prou contrastats per la comunitat 
financera internacional, tot prenent en consideració les peculiaritats específiques 
de l'instrument a valorar i, molt especialment, els diferents tipus de riscos que 
l'instrument porta associats.

El valor raonable dels derivats financers estàndard inclosos en les carteres de nego-
ciació s'assimila a la seva cotització diària i si, per raons excepcionals, no se'n pot 
establir la cotització en una data determinada, per a valorar-els es recorre a mètodes 
similars als utilitzats per valorar els derivats OTC. El valor raonable dels derivats 
OTC s'assimila a la suma dels fluxos de caixa futurs amb origen en l'instrument, 
descomptats a la data de la valoració («valor actual» o «tancament teòric»), i en el 
procés de valoració s'utilitzen mètodes reconeguts pels mercats financers: «valor 
actual net» (VAN), models de determinació de preus d'opcions, etc.

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor 
inicial d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos estimats per tots els 
conceptes al llarg de la seva vida romanent. Per als instruments financers a tipus 
d'interès fix, el tipus d'interès efectiu coincideix amb el tipus d'interès contractual 
establert en el moment de la seva adquisició més, si escau, les comissions que, 
per la seva naturalesa, siguin assimilables a un tipus d'interès. En els instruments 
financers a tipus d'interès variable, el tipus d'interès efectiu coincideix amb la taxa 
de rendiment vigent per tots els conceptes fins a la primera revisió del tipus d'interès 
de referència que hagi de tenir lloc.

Els actius financers es donen de baixa del balanç del Grup quan han expirat els 
drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu o quan es transfereixen, sempre que en 
aquesta transferència se'n transmetin substancialment els riscos i beneficis o bé, tot 
i no existir-ne transmissió ni retenció substancial, es transmeti el control de l'actiu 
financer. En aquest darrer cas, quan no es transmeti el control de l'actiu, aquests 
seguiran reconeixent-se pel seu compromís continu, és a dir, per un import igual a 
l'exposició del Grup als canvis de valor de l'actiu financer transferit.

El valor en llibres dels actius financers és corregit pel Grup amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys quan hi ha una evidència objectiva que s'ha produït una pèrdua 
per deteriorament: 

•	 Deteriorament en instruments de deute. Hi ha una evidència objectiva de deteriora-
ment en els instruments de deute, entesos com els crèdits i els valors representatius 
de deute, quan després del seu reconeixement inicial s'esdevé un fet que suposa 
un impacte negatiu en els seus fluxos d'efectiu futurs. 
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 L'evidència objectiva de deteriorament es determina individualment per als ins-
truments de deute significatius i individualment i col·lectivament per als grups 
d'instruments que no siguin individualment significatius.

 En el cas d'instruments de deute valorats pel seu cost amortitzat, l'import de les 
pèrdues per deteriorament és igual a la diferència entre el seu valor en llibres i el 
valor actual dels seus fluxos d'efectiu futurs estimats, per bé que el Grup considera 
per als instruments cotitzats com a substitut del valor actual dels fluxos d'efectiu el 
seu valor de mercat, sempre que aquest sigui prou fiable. L'import de les pèrdues 
estimades per deteriorament es reconeix en el compte de pèrdues i guanys utilitzant 
com a contrapartida una partida compensadora per corregir el valor dels actius. 
Quan la recuperació de la pèrdua es consideri remota, aquest import es dóna de 
baixa de l'actiu. 

  En el cas d'«Actius financers disponibles per a la venda», l'import de les pèrdues 
per deteriorament és igual a la diferència positiva entre el seu cost d'adquisició, 
net de qualsevol amortització de principal, i el seu valor raonable menys qualse-
vol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues 
i guanys. Quan hi ha evidències objectives que un descens en el valor raonable 
és conseqüència del seu deteriorament, les minusvàlues latents reconegudes com 
a «Ajustos per valoració» de «Patrimoni net» es registren immediatament en el 
compte de pèrdues i guanys.

 Les recuperacions de les pèrdues per deteriorament d'instruments de deute es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys del període en què se'n produeix la 
recuperació.

•	 Deteriorament en Instruments de capital. Hi ha una evidència objectiva que els 
instruments de capital s'han deteriorat quan després del seu reconeixement inicial 
s'esdevé un fet o una combinació de fets que suposi la no recuperació del seu 
valor en llibres.

 En el cas d'instruments de capital valorats al valor raonable i inclosos en la cartera 
d'«Actius financers disponibles per a la venda», la pèrdua per deteriorament es 
calcula com la diferència entre el seu cost d'adquisició i el seu valor raonable 
menys pèrdues per deteriorament prèviament reconegudes. El Grup considera com 
a evidència objectiva de deteriorament en els actius d'aquesta cartera un descens 
del valor raonable significatiu i perllongat (més d'un any i mig i d'un 40%). Les 
minusvàlues latents reconegudes directament com a «Ajustos per valoració» en el 
«Patrimoni net» es registren en el compte de pèrdues i guanys quan es determina 
que el descens del valor raonable s'ha produït a causa del seu deteriorament. Si 
posteriorment es recuperen totes o part de les pèrdues per deteriorament, el seu 
import es reconeix en la partida d'«Ajustos per valoració» del «Patrimoni net».

 En el cas d'instruments de capital valorats al valor raonable i inclosos en la cartera 
d'«Actius financers disponibles per a la venda», la pèrdua per deteriorament es 
calcula com la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
de caixa futurs esperats, actualitzats al tipus de rendibilitat de mercat per a altres 
valors similars. Per a la determinació del deteriorament es pren en consideració el 
patrimoni net de l'entitat participada, llevat dels «Ajustos per valoració» ocasionats 
per cobertures de fluxos d'efectiu, corregit per les plusvàlues tàcites existents en 
la data de la valoració. Aquestes pèrdues es registren en el compte de pèrdues i 
guanys minorant directament l'instrument de capital, sense que se'n pugui recuperar 
l'import posteriorment, llevat del cas de venda. 

 Per a les participacions en entitats dependents, multigrup i associades, el Grup 
estima les pèrdues per deteriorament comparant-ne l'import recuperable amb el 
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valor en llibres. Aquestes pèrdues es registren immediatament en el compte de 
pèrdues i guanys del període en què es manifesten, a l'igual que les recuperacions 
de pèrdues plenament reconegudes.

En la Nota 2.g) es detalla el mètode seguit pel Grup per determinar les pèrdues per 
deteriorament dels actius financers en relació amb el risc de crèdit.

d.2) Passius financers

Són passius financers, entre d'altres, els dipòsits de bancs centrals i d'entitats de 
crèdit, les operacions del mercat monetari a través d'entitats de contrapartida, els 
dipòsits de clients, els dèbits representats per valors negociables, derivats de nego-
ciació i de cobertura, els passius subordinats i les posicions curtes de valors.

Els passius financers es classifiquen, als efectes de la seva valoració, en una de les 
categories següents:

•  «Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys». Aquesta cartera 
de passius financers se subdivideix a seu torn en dos:

	 >	Cartera de negociació: són passius financers emesos amb la intenció de read-
quirir-los en un futur pròxim. Formen part d'aquesta cartera les posicions curtes 
de valors, els passius financers que formen part d'una cartera d'instruments 
financers identificats i gestionats conjuntament, per a la qual hi ha evidències 
d'actuacions recents per obtenir guanys a curt termini i els instruments derivats, 
sempre que no siguin instruments de cobertura.

	 >	Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: passius 
financers híbrids que, tot i no formar part de la cartera de negociació, sigui obli-
gatori valorar-els íntegrament pel seu valor raonable, incloses les assegurances 
de vida lligades a fons d'inversió, quan els actius financers als quals es trobin 
lligats també es valorin a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

• «Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net»: en aquesta cate-
goria s'inclouen els passius financers associats amb «Actius financers disponibles per 
a la venda» originats com a conseqüència de transferències d'actius que s'hagin de 
valorar pel seu valor raonable amb canvis en el «Patrimoni net». 

• «Passius financers a cost amortitzat»: s'inclouen en aquesta categoria els passius 
financers no inclosos en cap de les categories anteriors.

En el seu reconeixement inicial en balanç, els passius financers es registren pel seu 
valor raonable. Després del seu reconeixement inicial, tots els passius financers es 
valoren pel seu cost amortitzat, llevat de:

•	 Els inclosos en la categoria de «Passius financers a valor raonable amb canvis en 
pèrdues i guanys», que es valoraran pel seu valor raonable, tret dels derivats que 
tinguin com a actiu subjacent instruments de capital el valor raonable dels quals 
no pugui ser estimat de manera fiable, que es valoraran al cost.

•	 Els passius financers sorgits en les transferències d'actius que no compleixin les 
condicions per a la baixa de l'actiu del balanç de l'entitat cedent, ja que l'entitat 
cedent manté el control de l'actiu financer sobre el qual no se'n transfereixen ni 
retenen substancialment els riscos i beneficis. 

•	 Els passius financers designats com a partides cobertes o com a instruments de 
cobertura comptable que segueixen els criteris i les regles establerts en la Nota 
2.h).
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Els passius financers es donen de baixa del balanç del Grup quan s'hagin extingit o 
s'adquireixin. La diferència entre el valor en llibres dels passius financers extingits 
i la contraprestació lliurada, es reconeix immediatament en el compte de pèrdues 
i guanys.

d.3) Guanys i pèrdues dels instruments financers

Els guanys i les pèrdues dels instruments financers es registren en funció de la 
cartera en què es trobin classificats seguint els criteris següents:

•	 Per als instruments financers inclosos en la categoria de «a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys», els canvis de valor raonable es registren directament 
en el compte de pèrdues i guanys, i es distingeix, per als instruments que no siguin 
derivats, entre la part atribuïble als rendiments meritats de l'instrument, que es 
registra com a interessos o com a dividends segons la seva naturalesa, i la resta que 
es registra com a resultats d'operacions financeres. Els interessos dels instruments 
financers classificats dins d'aquesta categoria es calculen mitjançant l'aplicació 
del mètode del tipus d'interès efectiu. 

•	 Per als instruments financers valorats al cost amortitzat, els canvis del seu valor 
raonable es reconeixen quan l'instrument financer causa baixa del balanç i, pel 
que fa als actius financers, quan se'n produeixi el deteriorament. Els interessos dels 
instruments financers classificats dins d'aquesta categoria es calculen mitjançant 
l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

•	 Per als actius financers disponibles per a la venda s'apliquen els criteris següents: 
(i) els interessos meritats es calculen d'acord amb el mètode de l'interès efectiu i, 
quan s'escaigui, els dividends meritats es reconeixen en el compte de pèrdues i 
guanys; (ii) les pèrdues per deteriorament es registren d'acord amb allò descrit en 
aquesta mateixa nota; (iii) les diferències de canvi es reconeixen en el compte de 
pèrdues i guanys quan es tracti d'actius financers monetaris i, transitòriament, en 
el patrimoni net com a «ajustos per valoració» quan es tracti d'actius financers no 
monetaris fins que se'n produeixi la baixa de balanç, moment en el qual aquestes 
diferències s'imputen en el compte de pèrdues i guanys; (iv) la resta de canvis de 
valor es reconeixen directament en el patrimoni net del Grup fins que es produeix 
la baixa del balanç de l'actiu financer.

e) Garanties financeres

Es consideren garanties financeres els contractes pels quals el Grup s'obliga a pagar 
unes quantitats específiques per un tercer en el supòsit que aquest no ho faci. Els prin-
cipals contractes recollits en aquest epígraf s'inclouen en la informació «Promemòria» 
al final del balanç, són avals (tant financers com tècnics), fiances, crèdits documentaris 
irrevocables emesos o confirmats pel Grup, contractes d'assegurances, així com també 
els derivats de crèdit en els quals el Grup actua com a venedor de protecció.

Addicionalment al que s'esmenta en el paràgraf anterior, les garanties financeres es co-
briran tal i com s'estableix a la Nota 2.g) pel que fa a la cobertura del risc de crèdit.

f) Provisions tècniques en activitat d'assegurances

Els comptes de provisions tècniques recullen els imports de les obligacions assu-
mides que es deriven dels contractes d'assegurança en vigor a fi de garantir, amb 
criteris prudents i raonables, les obligacions derivades dels referits contractes.
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f.1) Provisions per a primes no consumides i riscos en curs

La provisió per a primes no consumides té per objecte la periodificació, a la data de 
càlcul, de les primes emeses, i el seu saldo reflecteix la fracció de les primes meritades 
en l'exercici que hagi d'imputar-se al període comprès entre la data de tancament i 
l'acabament del període de cobertura. Aquestes provisions es calculen per a cada 
modalitat, pel mètode pòlissa a pòlissa, prenent com a base les primes de tarifa me-
ritades en l'exercici, d'acord amb les bases tècniques.

La provisió per a riscos en curs complementa la provisió per a primes no consumides 
en la mesura que el seu import no sigui suficient per reflectir la valoració de tots els 
riscos i les despeses a cobrir que es corresponguin amb el període de cobertura no 
transcorregut a la data de tancament de l'exercici. Atès que el Grup d'assegurances 
no disposa de prou experiència per al càlcul de la dita provisió, conforme amb allò 
previst en el reglament d'ordenació i supervisió d'assegurances privades, s'ha consi-
derat oportú atenir-se al resultat tècnic corresponent al període anual.

f.2) Provisions d'assegurances de vida

Representa el valor de les obligacions del Grup, net de les obligacions del beneficia-
ri, per raó de les assegurances sobre la vida a la data de tancament de l'exercici. La 
provisió d'assegurances de vida comprèn:

•	 En les assegurances amb un període de cobertura inferior a l'any, la provisió per a les 
primes no consumides i, si escau, la provisió per a riscos en curs l'objectiu i criteri de 
càlcul dels quals és el que s'indica en l'apartat anterior.

•	 En la resta d'assegurances, la provisió matemàtica que representa la diferència entre 
el valor actual actuarial de les obligacions futures del Grup i les del beneficiari o, si 
escau, de l'assegurat. La base de càlcul d'aquesta provisió està formada per la prima 
d'inventari meritada en l'exercici, entenent com a tal prima la prima pura o de risc 
incrementada en el recàrrec per a despeses d'administració previst en les bases 
tècniques. El càlcul es fa pòlissa a pòlissa, per un sistema de capitalització individual 
i mitjançant l'aplicació d'un mètode prospectiu. (Vegeu Nota 11.2).

 De conformitat amb l'article 33.3 del Reglament d'ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, el tipus d'interès utilitzat per al càlcul de la provisió ma-
temàtica és del 2,42% per a totes aquelles pòlisses l'interès tècnic de les quals 
garanteixi una taxa superior.

 De conformitat amb l'article 33.2 del Reglament d'ordenació i supervisió de les 
assegurances privades, el tipus d'interès màxim utilitzat per al càlcul de la provisió 
matemàtica és del 3,69% (3,13% el 2006) per a totes aquelles pòlisses l'interès 
tècnic de les quals garanteixi una taxa superior.

f.3) Provisions per a prestacions

Comprèn els capitals i les rendes vençuts pendents de pagament, despeses derivades 
d'aquestes prestacions i les participacions en beneficis que hagin de fer-se efectives. 
Inclou la provisió per a sinistres succeïts pendents de declaració, calculada en funció 
d'all`establert en el Reglament de supervisió de les assegurances privades.
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f.4) Provisions tècniques de la reassegurança cedida

Es determinen mitjançant l'aplicació dels criteris assenyalats en els paràgrafs anteriors 
per a l'assegurança directa, tenint en compte el període de cessió de la prima i els 
percentatges de cessió establerts en els contractes en vigor.

g)  Cobertura del risc de crèdit i mètode emprat per al seu càlcul

Per a la determinació de les pèrdues per deteriorament dels seus actius financers 
derivades del risc de crèdit, el Grup té en compte l'experiència d'impagats i la seva 
evolució, les pèrdues per categories homogènies de risc, la qualitat de les contraparts, 
les garanties i l'import recuperable sobre la base de la informació disponible.

El Grup classifica els seus instruments de deute, riscos contingents i compromisos 
contingents en funció del seu risc de crèdit i analitza, d'una banda, el risc d'insolvèn-
cia imputable al client i, de l'altra, el risc país al qual estan exposats. En aquells casos 
en què a una operació se li apliquen ambdós riscos, aquesta es classifica dins de la 
categoria que implica major exigència.

Risc d'insolvència imputable al client

Els instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb canvis en el compte 
de pèrdues i guanys, així com els riscos contingents i els compromisos contingents 
es classifiquen en funció del risc d'insolvència imputable al client o a l'operació en 
les categories següents: risc normal, risc dubtós per raó de la morositat del client, risc 
dubtós per raons distintes de la morositat del client i risc fallit.

El Grup classifica com a actius dubtosos aquells instruments, així com els riscos i 
els compromisos contingents, per als quals hi ha evidències objectives de deteri-
orament, que fan referència, fonamentalment, a l'existència d'impagats, incompli-
ments, refinançaments i a l'existència de dades que fan palesa la possibilitat de no 
recuperar la totalitat dels fluxos futurs pactats.

Es classifiquen com a actius dubtosos aquells instruments de deute, sigui quin sigui 
el seu titular i la garantia, que tinguin algun import vençut per principal, interessos 
o despeses pactades contractualment, amb més de tres mesos d'antiguitat, llevat que 
s'escaigui classificar-els com a fallits, i els riscos contingents en els quals l'avalat 
hagi incorregut en morositat. També s'inclouran en aquesta categoria els imports de 
totes les operacions d'un client quan els saldos dineraris vençuts i impagats clas-
sificats com a dubtosos per raó de morositat siguin superiors al 25% dels imports 
pendents de cobrament.

Per a la cobertura d'aquest risc d'insolvència imputable al client, el Grup manté 
dos tipus de cobertura: 

• Una cobertura específica determinada de manera individual per a aquells instru-
ments classificats com a actius dubtosos, tenint en compte l'antiguitat dels impagats, 
les garanties i la situació econòmica del client.

• Una cobertura genèrica que cobreix les pèrdues inherents enteses com les pèrdu-
es incorregudes en la data dels estats financers que estan pendents d'assignar a 
operacions concretes, dels instruments de deute no valorats pel seu valor raonable 
amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, així com dels riscos contingents, 
classificats com a risc normal tenint en compte l'experiència històrica de deterio-
rament i la resta de circumstàncies conegudes en el moment de l'avaluació. 
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Atès que el Grup no compta amb la prou informació estadística sobre la seva expe-
riència històrica de pèrdues per deteriorament, ha utilitzat els paràmetres establerts 
pel Banc d'Espanya sobre la base de l'experiència i la informació que té del sector, 
que són modificats periòdicament d'acord amb l'evolució de les condicions del 
sector i de l'entorn.

Així, aquestes pèrdues per deteriorament inherents incorregudes es determinen mit-
jançant l'aplicació d'uns percentatges als instruments de deute no valorats pel seu 
valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys i als riscos contingents classificats 
com a risc normal, variant els esmentats percentatges en funció de la classificació 
dels instruments entre les diferents categories de risc (sense risc, baix, mig-baix, 
mig-alt i alt). 

Risc país

Els instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb canvis en el compte 
de pèrdues i guanys, així com els riscos per compromisos contingents, sigui quin 
sigui el client, s'analitzen per determinar-ne el risc de crèdit per risc país. Per a 
això, el Grup classifica els països als quals s'assignen les operacions en grups de 
risc en funció d'indicadors sobre la seva situació econòmica o política, així com 
també la capacitat i experiència de pagaments, i assigna percentatges de cobertura 
per a cada grup de risc. 

No hi ha risc de crèdit per risc país a 31 de desembre de 2007 i 2006.

h) Cobertures comptables

El Grup utilitza derivats financers (swaps, contractes a termini, futurs, opcions i com-
binacions d'aquests instruments), tant formalitzats en contractes estàndard negociats 
en mercats organitzats («derivats estàndard»), com negociats de manera bilateral 
amb la contrapart al marge de mercats organitzats («derivats OTC»).

Aquests instruments són contractats pel Grup per permetre que els clients puguin 
gestionar els riscos que són inherents a les seves activitats, així com també per a 
la gestió dels riscos de les posicions pròpies del Grup i dels seus actius i passius 
(«derivats de cobertura»), o bé amb l'objectiu de beneficiar-se de les variacions que 
experimenten en el preu aquests derivats. 

Tots els derivats financers (fins i tot els contractats inicialment amb la intenció 
que servissin de cobertura) que no reuneixen les condicions que permeten con-
siderar-els com de cobertura, es tracten a efectes comptables com a «derivats de 
negociació». 

Per tal que un derivat financer es consideri de cobertura, necessàriament ha de:

a) Cobrir un dels tres tipus de risc següents: 1) Les variacions en el valor dels actius 
i els passius degudes a oscil·lacions en els preus, en el tipus d'interès i/o tipus de 
canvi al qual es trobi subjecte la posició o saldo a cobrir («cobertura de valors 
raonables»), 2) Les alteracions en els fluxos d'efectiu estimats amb origen en els 
actius i els passius financers, compromisos i transaccions previstes altament pro-
bables que prevegi dur a terme una entitat («cobertura de fluxos d'efectiu») i 3) La 
inversió neta en un negoci a l'estranger («cobertura d'inversions netes en negocis 
a l'estranger»).

b) Eliminar eficaçment algun risc inherent a l'element o la posició coberta durant 
tot el termini previst de cobertura, fet que implica que des de la seva contractació 
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s'espora que aquesta actuï amb un alt grau d'eficàcia («eficàcia prospectiva») i que 
hi hagi prou evidència que la cobertura ha estat eficaç durant la vida de l'element 
o la posició coberta («eficàcia retrospectiva»).

 El mètode utilitzat per a la valoració de l'eficàcia de les cobertures comptables és 
el mètode de compensació («Dollar-Offset»). D'una banda s'analitza l'eficàcia des 
d'un punt de vista retrospectiu, és a dir, s'analitza la variació del valor raonable de 
l'instrument de cobertura i de l'instrument cobert experimentada des de l'inici de 
la cobertura per determinar que efectivament actua amb un alt grau d'eficàcia.

 D'altra banda, s'analitza l'eficàcia des d'un punt de vista prospectiu, és a dir, 
s'analitzen les variacions dels valors raonables dels instruments coberts i de co-
bertura derivats de moviments dels tipus d'interès de més/menys 100 punts bàsics 
per determinar que, efectivament, la cobertura actua amb un alt grau d'eficàcia.

 L'alt grau d'eficàcia de la cobertura es compleix sempre que els resultats obtinguts 
en l'instrument de cobertura hagin oscil·lat dins d'un rang de variació del vuitanta 
al cent vint-i-cinc per cent respecte dels obtinguts en la partida coberta.

c) Documentar-se d'una manera adequada que la contractació del derivat financer 
va tenir lloc específicament per servir de cobertura, incloent la manera en què es 
pensava aconseguir i mesurar una cobertura eficaç; d'acord amb la política de 
gestió de riscos del Grup.

 Les cobertures poden aplicar-se tant a elements o saldos individuals com a carteres 
d'actius i passius financers. En aquest darrer cas, els actius o els passius financers 
de la cartera coberta han d'exposar al Grup al mateix tipus de risc.

El Grup classifica les seves cobertures comptables en funció del tipus de risc que 
cobreixen en: cobertures del valor raonable i cobertures de fluxos d'efectiu.

Comptabilització de les cobertures del valor raonable 

El guany o pèrdua que sorgeix en valorar a valor raonable els instruments de cober-
tura, així com l'atribuïble al risc cobert, es reconeix immediatament en el compte 
de pèrdues i guanys, fins i tot en el cas que la partida coberta es valori pel seu 
cost amortitzat, és a dir, un actiu financer inclòs en la categoria d'actius financers 
disponibles per a la venda.

Quan la partida coberta es valora pel seu cost amortitzat, el seu valor comptable 
s'ajusta en l'import del guany o la pèrdua que es registra en el compte de pèrdues 
i guanys com a conseqüència de la cobertura. Un cop aquesta partida deixa d'estar 
coberta de les variacions del seu valor raonable, l'import d'aquest ajust es reconeix 
en el compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu 
recalculat en la data en què deixa d'estar ajustat, i ha d'estar completament amor-
titzat al venciment de la partida coberta. 

Comptabilització de les cobertures dels fluxos d'efectiu 

El guany o la pèrdua que sorgeix en valorar a valor raonable un instrument de 
cobertura (per la part eficaç de la cobertura) es reconeix transitòriament en la par-
tida d'«Ajustos per valoració» del patrimoni net. La part del valor de l'instrument 
corresponent a la part ineficaç de la cobertura es reconeix immediatament en el 
compte de pèrdues i guanys. 

Els guanys o les pèrdues acumulades dels instruments de cobertura reconeguts en 
la partida d'«Ajustos per valoració» del patrimoni net, romanen en aquesta partida 
fins que es registrin en el compte de pèrdues i guanys en els períodes en què les 
partides designades com a cobertes afecten aquest compte, llevat del cas que la co-
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bertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d'un 
actiu o passiu no financer, cas en el qual els imports registrats en el patrimoni net 
s'inclouen en el cost de l'actiu o passiu quan és adquirit o assumit. Si s'espora que 
tot o part d'una pèrdua registrada transitòriament en el patrimoni net no es pugui 
recuperar en el futur, el seu import es reclassifica immediatament en el compte de 
pèrdues i guanys.

Quan s'interromp la cobertura, el resultat acumulat de l'instrument de cobertura 
reconegut en la partida d'«Ajustos per valoració» del «Patrimoni net», mentre la 
cobertura és efectiva es continua reconeixent en aquesta partida fins que s'esdevé la 
transacció coberta, moment en el qual s'apliquen els criteris indicats en el paràgraf 
anterior, llevat que es prevegi que no es realitzarà la transacció, cas en el qual es 
reconeix immediatament en el compte de pèrdues i guanys. 

i) Operacions de transferència d'actius financers  

El Grup dóna de baixa del balanç un actiu financer transferit quan transmet ínte-
grament tots els drets contractuals a rebre els fluxos d'efectiu que genera o, quan 
tot i conservant aquests drets, assumeix l'obligació contractual d'abonar-les als 
cessionaris i els riscos i beneficis associats a la propietat de l'actiu es transfereixen 
substancialment.

En el cas de transferències d'actius en què els riscos i beneficis associats a la pro-
pietat de l'actiu es retenen substancialment, l'actiu financer transferit no es dóna 
de baixa del balanç, i es reconeix un passiu financer associat per un import igual 
a la contraprestació rebuda, que es valora posteriorment pel seu cost amortitzat. 
L'actiu financer transferit es continua valorant amb els mateixos criteris utilitzats 
abans de la transferència. En el compte de pèrdues i guanys es reconeixen, sense 
compensar, tant els ingressos de l'actiu financer transferit com les despeses del 
passiu financer. 

En el cas de transferències d'actius en què els riscos i els beneficis associats a 
la propietat de l'actiu ni es transfereixen ni es retenen substancialment i el Grup 
manté el control de l'actiu, es reconeix un actiu financer per un import igual a la 
seva exposició als canvis de valor de l'actiu financer transferit, i un passiu financer 
associat a l'actiu financer transferit, que es valora de manera que el valor comptable 
net entre ambdós instruments és igual a:

• Quan l'actiu financer transferit es valori pel seu cost amortitzat: el cost amortitzat 
dels drets i obligacions retinguts pel Grup.

• Quan l'actiu financer transferit es valori pel seu valor raonable: el valor raonable 
dels drets i obligacions retinguts pel Grup valorats per separat.

D'acord amb la normativa vigent, en les titulacions d'actius efectuades amb an-
terioritat a l'1 de gener de 2004 i que, d'acord amb la normativa anterior, es va 
procedir a donar de baixa del balanç els actius transferits, no són d'aplicació les 
normes descrites anteriorment. 

j) actius materials

L'actiu material inclou els imports dels immobles, els terrenys, el mobiliari, els 
vehicles, els equips d'informàtica i d'altres instal·lacions propietat del Grup. Els 
actius materials es classifiquen en funció del seu destí en: actius materials d'ús 
propi, inversions immobiliàries i actius materials afectes a l'Obra Social. 
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Els actius materials d'ús propi inclouen, principalment, oficines bancàries (tant 
construïdes com en desenvolupament) en poder del Grup.

Aquests actius es valoren pel seu cost menys la seva amortització acumulada i, si 
n'hi hagués, menys qualsevol pèrdua per deteriorament.

El cost dels actius materials inclou els desemborsaments realitzats, tant inicialment 
en la seva adquisició i producció, com posteriorment si té lloc una ampliació, subs-
titució o millora, quan, en ambdós casos, del seu ús es consideri probable obtenir 
beneficis econòmics futurs, així com la regularització practicada a 1 de gener de 
2004 (data de transició), si escau, com a conseqüència de l'aplicació de la NIIF1.

El cost d'adquisició o producció dels actius materials, net del seu valor residual, 
s'amortitza linealment, en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents 
elements, segons el detall següent:

 anys de Percentatges
 vida útil d'amortització utilitzats

Edificis d'ús propi 50 2%
Inversions immobiliàries 50 2%
Mobiliari 10 10%
Instal·lacions 10 10%
Vehicles 10 10%
Equips d'automoció 4 25%

Les despeses de conservació i manteniment que no incrementen la vida útil de l'ac-
tiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què s'incorren.

Les despeses financeres incorregudes en el finançament de l'adquisició d'actius 
materials no incrementen el cost d'adquisició i es registren en el compte de pèrdues 
i guanys de l'exercici en què es meriten. 

Els actius adquirits amb pagament ajornat es reconeixen per un import equivalent 
al seu preu de comptat i es reflecteix un passiu pel mateix import pendent de pa-
gament. En els casos en què l'ajornament excedeix del període normal (180 dies 
per a immobles, 90 dies per a la resta), les despeses derivades de l'ajornament es 
descompten del cost d'adquisició i s'imputen al compte de pèrdues i guanys com 
a despesa financera.

Els actius materials es donen de baixa del balanç quan es disposa d'ells, fins i tot 
quan es cedeixen en arrendament financer o bé quan queden permanentment retirats 
d'ús i no s'espora obtenir beneficis econòmics futurs per la seva alienació, cessió 
o abandonament. La diferència entre l'import de la venda i el seu valor en llibres 
es reconeix en el compte de pèrdues i guanys del període en què es produeixi la 
baixa de l'actiu.

El Grup valora periòdicament si hi ha indicis, tant interns com externs, que al-
gun actiu material pugui estar deteriorat a la data a qual es refereixen els estats 
financers. Per a aquells actius identificats, estima l'import recuperable de l'actiu 
material, entenent com el major entre: (i) el seu valor raonable menys els costos 
de venda necessaris i (ii) el seu valor d'ús. Si el valor recuperable, així determi-
nat, fos inferior al valor en llibre, la diferència entre ambdós es reconeix en el 
compte de pèrdues i guanys, reduint el valor en llibres de l'actiu fins al seu import 
recuperable.
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Els principis comptables aplicats als actius no corrents en venda es recullen en la 
Nota 2.m).

k) actius intangibles 

L'Entitat classifica com a «Altres actius intangibles» aquells actius no monetaris dels 
quals s'estima probable la percepció de beneficis econòmics i el cost dels quals pot 
estimar-se d'una manera fiable.

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost i posteriorment es valo-
ren pel seu cost menys l'amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament que 
hagin experimentat. Els anys de vida útil i els percentatges d'amortització utilitzats 
en els actius intangibles són els següents: 

 anys de Percentatges
 vida útil d'amortització utilitzats

Aplicacions informàtiques  3 33,33%
Altres actius intangibles 10 10,00%

Els actius intangibles són classificats pel Grup com de vida útil definida (s'amor-
titzen al llarg de la vida útil de l'actiu) i vida útil indefinida (no s'amortitzen). El 
Grup no disposa d'actius intangibles amb vida útil indefinida.

Els actius intangibles amb vida definida s'amortitzen en funció d'aquesta, i s'apli-
quen criteris similars als adoptats per a l'amortització dels actius materials.

El Grup reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en 
el valor registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-se 
com a contrapartida l'epígraf «Pèrdues per deteriorament d'actius - Altres actius 
intangibles» del compte de pèrdues i guanys. Els criteris per al reconeixement de 
les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si s'escau, de les recuperacions 
de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars als 
aplicats per als actius materials (vegeu Nota 2.j).

l) arrendaments

El Grup classifica els contractes d'arrendament en funció del fons econòmic de 
l'operació, amb independència de la seva forma jurídica, com a arrendaments fi-
nancers o operatius. Arrendaments financers són aquells arrendaments en els quals 
el Grup transfereix substancialment tots els riscos i els beneficis inherents a la 
propietat de l'actiu objecte del contracte, mentre que classifica com a operatius la 
resta d'arrendaments.

•		 Arrendaments financers

 Els crèdits per arrendaments financers es reflecteixen en l'actiu del balanç per la 
inversió neta en l'arrendament, que és igual al valor actualitzat dels cobraments 
que ha de rebre l'arrendador de l'arrendatari durant el termini de l'arrendament, 
més qualsevol valor residual el pagament del qual hagi estat garantit a l'arrendador, 
directament o indirecta, per l'arrendatari o per tercers amb prou capacitat financera 
i qualsevol valor residual no garantit que correspongui a l'arrendador. 

 Els costos directes inicials, entesos com aquells imputables a la negociació i la 
contractació de l'arrendament, s'inclouen en la valoració inicial del crèdit i dis-
minueixen els ingressos a reconèixer al llarg del període de l'arrendament.
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 Els ingressos financers es registraran en el compte de pèrdues i guanys aplicant el 
mètode del tipus d'interès efectiu, de tal manera que s'obté un rendiment financer 
constant sobre la inversió neta feta per l'arrendador.

 Els criteris comptables aplicats a les pèrdues per deteriorament i baixa del balanç 
són iguals que els aplicats a la resta d'actius financers i han estat recollits en la 
Nota 2.d d'nstruments financers. 

 En les operacions de venda d'actius en ferm amb arrendament financer posterior del 
mateix actiu, el Grup no dóna de baixa l'actiu venut, ni reconeix en el compte de 
pèrdues i guanys el possible benefici resultant de l'operació i registra l'import total 
de la venda com un passiu financer. El Grup no ha efectuat operacions d'aquestes 
característiques.

•	 Arrendaments operatius

 Els actius cedits en arrendament operatiu han estat classificats en el balanç d'acord 
amb la seva naturalesa.

 Els ingressos procedents dels arrendaments operatius es registren linealment en 
el compte de pèrdues i guanys al llarg del termini de l'arrendament. Els costos 
directes inicials imputables a l'arrendador s'addicionen al valor en llibres de l'actiu 
arrendat i es reconeixen com a despesa durant el termini de l'arrendament amb els 
mateixos criteris utilitzats en el reconeixement dels ingressos de l'arrendament. 

 Els cobraments rebuts en contractar un dret d'arrendament qualificat com a ope-
ratiu, es tracten com un cobrament anticipat per l'arrendament i s'amortitzen al 
llarg del període d'arrendament a mesura que es cedeixen els beneficis econòmics 
de l'actiu arrendat. 

Els criteris comptables aplicats pel Grup respecte de l'amortització de l'actiu arren-
dat, així com també el seu deteriorament, han estat descrits en les notes d'actius 
materials i instruments financers, respectivament.

m) actius no corrents en venda

El Grup classifica com a «Actius no corrents en venda», aquells actius no corrents 
(actius amb un termini de realització o recuperació que s'espora que sigui superior a 
un any des de la data a què es refereixen els estats financers) el valor en llibres dels 
quals es pretén recuperar a través de la seva venda, trobant-se l'actiu en condicions 
òptimes per a la seva venda i essent aquesta última altament probable.

Addicionalment, el Grup classifica els seus actius adjudicats en pagament de deutes 
en aquesta categoria i els valora inicialment per l'import net dels actius financers 
lliurats. Els actius no corrents en venda no s'amortitzen mentre pertanyin a aquesta 
categoria.

Les pèrdues pel deteriorament d'aquest tipus d'actius, enteses com les reduccions 
inicials o posteriors del seu valor en llibres fins al valor raonable menys els costos 
de venda, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. De la mateixa manera, 
quan es produeix una recuperació del seu valor es reconeix en el compte de pèrdues 
i guanys fins a un import igual al de les pèrdues per deteriorament reconegudes 
anteriorment.
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En aquells casos en què el Grup finança la venda d'actius no corrents al comprador, 
les pèrdues i els guanys sorgits en la realització d'aquest tipus d'actius es reconeixen 
en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es dugui a terme la venda, 
llevat el cas que el comprador sigui una part vinculada o hi hagi dubtes sobre la 
recuperació dels imports finançats, en els quals el guany es periodifica en proporció 
als cobraments procedents del corresponent actiu financer.

n) despeses de personal

Retribucions a curt termini

Aquest tipus de remuneracions es valoren, sense actualitzar, per l'import que s'ha 
de pagar pels serveis rebuts, i es registren amb caràcter general com a despeses de 
personal de l'exercici i com un compte de periodificació de passiu, per la diferència 
entre la despesa total i l'import ja satisfet.

Compromisos per pensions

D'acord amb el conveni col·lectiu vigent, l'Entitat té assumit el compromís de 
complementar les prestacions de la Seguretat social que corresponen als seus em-
pleats, o als seus drethavents, en cas de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat 
o orfandat.

Caixa d’Estalvis Laietana, amb data 4 d'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 l'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 el 2 de novembre de 1990.

A partir d'aquest acord, els compromisos esmentats 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, SA.

• 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, dins del Pla d'Ocupació Laietana, anomenat Subpla 2001, al qual va 
poder acollir-s'hi qualsevol empleat fix en plantilla al 31 de desembre de 2000 i 
en el qual es va contemplar, per a qui no hi estigués interessat, la possibilitat de 
mantenir-se en el subpla al qual estava adscrit al 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 pogués afectar-lo. Un cop feta 
l'elecció indicada anteriorment, no hi ha lloc per a la mobilitat entre subplans.

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 al Subpla d'empleats 
d'ingrés posterior al XIV Conveni, essent substituïdes les obligacions en matèria de 
previsió social per allò acordat en el nou Pacte.

Com a conseqüència d'aquests pactes, la materialització dels compromisos en ma-
tèria de pensions a 31 de desembre de 2007 i 2006 és la següent:
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•  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, encara 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 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 al 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 
els subplans «b» i «c» del Fons Extern.

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

Així mateix, el personal de les restants entitats que conformen el Grup es troba 
adscrit a un pla d'ocupació que s'integra en el Pla Grup Caixa Laietana, de promo-
ció conjunta per a les empreses filials de l'Entitat, que es defineix com d'aportació 
definida i les aportacions al qual es fan en funció del salari real.  

El Grup classifica els seus compromisos en funció de la seva naturalesa entre apor-
tació definida, pels quals el Grup només està obligat a realitzar contribucions fixes 
a un tercer, o de prestació definida, pels quals el Grup es compromet a pagar una 
quantitat quan es produeix la contingència en funció de variables com ara l'edat, 
els anys de servei i el salari.

Pla d'aportació definida

El Grup reconeix les contribucions a aquest pla com un càrrec per despesa de 
l'exercici per les aportacions efectuades al Fons Extern.

Pla de prestació definida

L'Entitat calcula el valor actual de les obligacions legals i implícites del seu pla de 
prestació definida a la data dels comptes anuals, després de deduir qualsevol pèrdua 
actuarial i guany actuarial, el cost dels serveis passats pendents de reconèixer i el 
valor raonable dels actius del pla tal i com estableix la normativa vigent. La xifra 
així obtinguda es registra com una provisió per a fons de pensions de prestació 
definida (Fons Intern).

L'Entitat considera actius del pla aquells que compleixen les característiques se-
güents:

• Són propietat d'un tercer separat legalment que no sigui part vinculada.

• Estan disponibles exclusivament per pagar o finançar els compromisos amb els 
empleats.
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• No es poden retornar a l'Entitat, llevat del cas que hagin estat liquidats els compro-
misos amb els empleats o per satisfer a l'Entitat de prestacions satisfetes prèviament 
per ella.

• No són instruments intransferibles emesos per l'Entitat.

L'import net del cost dels serveis del període corrent, del cost per interessos, del 
rendiment esperat de qualsevol actiu del pla, de les pèrdues i guanys actuarials, del 
cost dels serveis passats i de l'efecte de qualsevol tipus de reducció o liquidació del 
pla és reconegut per l'Entitat en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

El cost dels serveis passats es reconeix immediatament com a despesa en el comp-
te de pèrdues i guanys, tret que els canvis en el pla estiguin condicionats a què 
l'empleat romangui en l'Entitat per un període específic de temps, cas en el qual 
la despesa es distribueix linealment en aquest període. 

Altres retribucions a llarg termini a favor dels empleats

El cost dels compromisos assumits amb el personal prejubilat són reconeguts de 
manera immediata com una provisió per fons de pensions i obligacions similars i 
com una despesa de personal en el compte de pèrdues i guanys.

Per a aquells compromisos que no depenen de l'antiguitat de l'empleat en l'Entitat 
o conceptes similars, i que estan coberts amb pòlisses d'assegurances tals com as-
segurança de vida conveni, risc de mort o invalidesa del Subpla 2001 i del Subpla 
«b», el cost de les prestacions es reconeix en el compte de pèrdues i guanys quan 
es liquiden les primes d'assegurances contractades per a la seva cobertura.

Indemnitzacions per cessament

Les indemnitzacions per cessament es reconeixen com una provisió per fons de 
pensions i obligacions similars i com una despesa de personal únicament quan el 
Grup està compromès de manera demostrable a rescindir el vincle que l'uneix amb 
un empleat o grup d'empleats abans de la data normal de jubilació, o bé a pagar 
retribucions per cessament com a resultat d'una oferta realitzada per incentivar la 
rescissió voluntària per part dels empleats. 

o) Remuneracions al personal basades en instruments de capital

El Grup no manté amb els seus empleats sistemes de remuneració basats en ins-
truments de capital.

p) altres provisions i contingències

El Grup diferència entre provisions i passius contingents. Les primeres són saldos 
creditors que cobreixen obligacions presents a la data del balanç sorgides com a 
conseqüència de successos passats dels quals poden derivar-se prejudicis patrimonials 
per al Grup, que es consideren probables quant a la seva ocurrència, concrets quant a 
la seva naturalesa, però indeterminats pel que fa al seu import i/o moment de cancel-
lació, mentre que els segons són obligacions possibles sorgides com a conseqüència de 
successos passats, la materialització dels quals està condicionada a que s'esdevingui, 
o no, un o més successos futurs independents de la voluntat del Grup.

Els comptes anuals del Grup recullen totes les provisions significatives respecte de 
les quals s'estima que la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és més gran 
que no pas al contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes 
anuals, sinó que se n'informa en comptes d'ordre.
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Les provisions, que es quantifiquen prenent en consideració la millor informació 
disponible sobre les conseqüències de l'esdeveniment en el qual tenen la causa i 
són reestimades amb ocasió de cada tancament comptable, s'utilitzen per fer front 
a les obligacions específiques per a les quals van ser reconegudes originalment, 
procedint-se a la seva reversió, total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 

Al tancament de l'exercici es trobaven en curs distints procediments i reclamacions 
entaulats contra l'Entitat amb origen en el desenvolupament habitual de la seva 
activitat. Tant els assessors legals com els seus administradors entenen que la con-
clusió d'aquests procediments i reclamacions no produirà un efecte significatiu en 
els comptes anuals dels exercicis en què finalitzin.

q) Comissions

El Grup classifica les comissions que cobra o paga en les categories següents:

• Comissions financeres. Aquest tipus de comissions, que formen part integral del 
rendiment o cost efectiu d'una operació financera i que es cobren o es paguen per 
avançat, són reconegudes en el compte de pèrdues i guanys amb caràcter general 
al llarg de la vida esporada del finançament, netes dels costos directes relacionats, 
com un ajust al cost o rendiment efectiu de l'operació.

• Comissions no financeres. Aquest tipus de comissions sorgeixen arran de la presta-
ció de serveis per part del Grup i es registren en el compte de pèrdues i guanys al 
llarg del període que duri l'execució del servei, o bé, si es tractés d'un servei que 
s'executa en un acte singular, en el moment de la realització de l'acte singular.

r) Fons Obra social 

El Grup reflecteix en el seu passiu les dotacions al fons de l'Obra Social, dotacions 
que procedeixen de l'aplicació del benefici de l'exercici i que, per tant, no s'hi 
mostren com a despesa.

Els ingressos i les despeses de l'Obra Social, així com també els beneficis i les 
pèrdues, es recullen directament contra el Fons de l'Obra Social i en cap cas no 
s'imputen en el compte de pèrdues i guanys del Grup.

s) impost sobre els beneficis

La despesa per impost sobre els beneficis ve determinada per l'impost a pagar 
respecte del resultat fiscal d'un exercici, un cop considerades les variacions durant 
aquest exercici derivades de les diferències temporals, dels crèdits per deduccions 
i bonificacions i de bases imposables negatives.

La despesa per impost sobre els beneficis es reconeix en el compte de pèrdues i 
guanys, llevat del cas que la transacció es registri directament en el patrimoni net 
i en les combinacions de negoci en què l'import diferit es registra com un element 
patrimonial més.

Perquè les deduccions, les bonificacions i els crèdits per bases imposables negatives 
siguin efectives, caldrà que es compleixin els requisits establerts en la normativa 
vigent.

L'efecte impositiu de les diferències temporals s'inclou, si s'escau, en les corres-
ponents partides d'impostos anticipats o diferits registrats en els epígrafs «Actius 
fiscals» i «Passius fiscals» dels balanços de situació adjunts.
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t) Recursos de clients fora de balanç

El Grup recull en comptes d'ordre, pel seu valor raonable, els recursos confiats 
per tercers per a la seva inversió en societats i fons d'inversió, fons de pensions i 
contractes d'assegurança-estalvi, diferenciant entre els recursos gestionats per altres 
entitats del Grup i els comercialitzats per l'Entitat però gestionats per tercers aliens 
al Grup. 

Addicionalment, dins de comptes d'ordre, es registren pel valor raonable o, en el 
cas que no n'existís una estimació fiable, pel cost, els actius adquirits en nom del 
Grup per compte de tercers i els valors representatius de deute, instruments de 
capital, derivats i altres instruments financers que es mantenen en dipòsit, garantia 
o comissió en l'Entitat, per als quals té una responsabilitat enfront d'aquests.

Les comissions cobrades per la prestació d'aquests serveis es recullen en l'epígraf 
de comissions percebudes del compte de pèrdues i guanys i han estat detallades 
en la Nota 2.q).

u) Estat de fluxos d'efectiu

En l'estat de fluxos d'efectiu s'utilitzen les expressions següents en els sentits que 
s'expliquen tot seguit:

• Fluxos d'efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i dels seus equivalents, 
entenent com a tals les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc d'al-
teracions en el seu valor.

• Activitats d'explotació: activitats típiques de les entitats de crèdit, així com d'altres 
activitats que no poden ser qualificades com d'inversió o de finançament.

• Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans 
d'actius a llarg termini i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equiva-
lents.

• Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la grandària i la 
composició del patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats 
d'explotació.

3. Benefici per acció
A causa de la naturalesa de l'Entitat dominant del Grup, com a Caixa d'Estalvis, 
institució exempta de lucre mercantil i sense capital social constituït per accions, 
d'acord amb allò disposat en la NIC 33, no es presenta en aquesta memòria dels 
comptes anuals consolidats cap informació relativa al benefici per acció requerida 
per aquesta norma.

4. Errors i canvis en les estimacions comptables
Durant els exercicis 2007 i 2006 i fins a la data de formulació dels comptes anu-
als consolidats, no s'ha produït cap error ni cap canvi en estimacions comptables 
que, per la seva importància relativa, fos necessari incloure en els comptes anuals 
consolidats formulats pel Consell d'Administració.
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5. Retribució del Consell d'administració i de l'alta direcció
La remuneració meritada pels membres del Consell d'Administració de l'Entitat 
consisteix en una dieta per assistència a les sessions del Consell. L'import total 
satisfet per aquests conceptes als integrants del Consell d'Administració s'indica 
tot seguit:

Milers d'euros

 2007 2006

Jordi Baldevey Emilio (*) — 3
Jordi Beltran Serra 8 7
Jaume Boter de Palau 21 7
Miguel Cabré Junqueras 7 3
Santiago Camero Sánchez 7 4
Salvador Carbonell Arnau 8 7
F. Xavier Carbonell Candelich 8 7
Joan Castan Peyron 8 7
Roland Cruxent Carbonell 8 7
Pedro Domingo Bartrés 8 7
Juan Foix Rialp 8 4
Julián Gil Tejedor (*) — 4
Pilar González Agápito 8 7
Joaquín Sibina Cabot (*) — 4
José Torrent Cot 8 7

 107 85

(*) Conseller que ha cessat en la seva funció al llarg de l'exercici 2006.

Així mateix, les remuneracions obtingudes pels membres del Consell d'Administra-
ció de l'Entitat en concepte de dietes per assistència i desplaçaments per la seva 
pertinença al consell d'altres entitats del Grup consolidat s'han elevat, en l'exercici 
2007, a 14 milers d'euros (7 milers d'euros en l'exercici 2006).

L'Entitat no té contreta cap mena d'obligació en concepte de pensions, ni assegu-
rança de vida amb els membres antics i actuals del seu Consell d'Administració, 
llevat dels empleats que hi figuren i que ja estan contemplats en els estudis actu-
arials comptabilitzats.

Remuneració meritada pels membres de la Direcció de l'Entitat, corresponent als 
exercicis 2007 i 2006:

Milers d'euros

 2007 2006

Retribucions a curt termini 3.006 2.880
Prestacions postocupació 126 124

 3.132 3.004

El nombre de membres de la Direcció de l'Entitat és de 23 persones (23 persones a 
31 de desembre de 2006), i els càrrecs que la componen són els següents: director 
general, director adjunt, caps de departament i caps de zona.
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6. distribució de resultats
A continuació s'inclou la distribució del benefici de l'exercici de 2007 corresponent 
a l'Entitat matriu del Grup que el Consell d'Administració de l'Entitat proposarà 
a l'Assemblea General per a la seva aprovació, juntament amb la distribució del 
benefici de l'exercici 2005 aprovat per l'Assemblea en data 21 de maig de 2007:

Milers d'euros

 2007 2006

Benefici de l'exercici després de l'Impost de Societats 31.442 28.401

A reserva voluntària 25.642 22.901
A fons Obra Social 5.800 5.500

tOtal distRiBUït 31.442 28.401

7. instruments financers

7.1. Gestió del risc financer

a) Risc de crèdit

El risc de crèdit representa les pèrdues que patiria el Grup en el cas que un client o 
alguna contrapart incomplís les seves obligacions contractuals de pagament. Aquest 
risc és inherent als productes bancaris tradicionals de les entitats (préstecs, crèdits, 
garanties financeres prestades, etc.), així com en altre tipus d'actius financers (car-
tera de renda fixa, derivats...) i representa el risc més significatiu per al Grup.

Les polítiques, mètodes i procediments del Grup relacionats amb el control de risc 
de crèdit són aprovats pel Consell d'Administració de l'Entitat i es tradueixen en 
una normativa interna que contempla l'estudi i la presa de decisió de totes aque-
lles operacions per a les diferents fases del cicle creditici, on es determinen, entre 
d'altres, les mesures per a la seva concessió i gestió, l'estratificació en els nivells 
de facultats i els criteris per a la diversificació del risc.

L'activitat creditícia del Grup està orientada a satisfer les necessitats de finançament 
particular de les famílies, del sector serveis i també productiu, accedint al sector 
empresarial, bàsicament a les petites i mitjanes empreses i, de manera molt espo-
ràdica, a les grans empreses. Dins de l'àmbit familiar, es prioritza el finançament 
finalista destinat a l'adquisició d'habitatges i el finançament al consum, centrats en 
unitats familiars amb rendes mitjanes-baixes, d'acord amb la tipologia de clientela 
localitzada en les zones d'influència de les oficines.

En aquesta línia, cal destacar la rellevància de l'esforç dedicat al sector immobiliari 
i promotor, concorde amb la seva importància, facilitant, en la mesura del possible, 
l'accés a l'adquisició d'habitatges, destí rellevant de l'activitat inversora de l'Entitat. 
Al seu torn, posa de manifest el baix risc de la inversió concedida, pel fet de fer-se, 
en la seva major proporció, amb garantia hipotecària, concedint préstecs de fins a 
un 70% de la taxació amb garantia de locals i terrenys, i de fins al 80% amb ga-
rantia d'habitatges. En casos puntuals, aquests percentatges poden superar-se amb 
l'aportació de garanties personals addicionals suficients.

També s'accedeix al finançament del sector serveis, d'una manera especial pel que 
fa a activitats docents, lúdiques i esportives, tot mantenint els criteris inversors quant 
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a la prudència i la implantació geogràfica en aquelles zones d'actuació de l'Entitat, 
i principalment amb garantia hipotecària.

Fruit d'aquesta política general, la inversió amb garantia hipotecària representa a 
31 de desembre de 2007 al voltant del 92% (91% a 31 de desembre de 2006) de 
la cartera de préstecs i crèdits total de l'Entitat. 

La inversió amb garantia personal, mitjançant pòlisses de crèdit, préstecs personals 
i préstecs al consum, ocupa, juntament amb el descompte d'efectes comercials, 
el percentatge restant de la inversió creditícia. Es té una cura especial amb les 
garanties aportades, principalment immobiliàries, i s'efectuen les comprovacions 
pertinents en el registre de la propietat, en la central de riscos i informes comer-
cials i d'incidències. En els casos de préstecs al consum i préstecs personals de 
petit import, s'utilitza un sistema de scoring, a mode de filtre, previ a l'estudi i la 
decisió sobre l'operació. 

Així mateix, es té en compte el grau de concentració del risc i les seves garanties, 
tot atenent a l'existència de grup empresarial, derivat de participacions accionarials 
directes majoritàriament creuades en diferents societats, amb la finalitat de controlar 
l'increment de risc derivat d'aquesta concentració.

Atenent a tot l'anterior, tota sol·licitud d'operació es classifica tenint en consideració 
criteris d'import i tipus de risc, que ha de ser aprovada segons les diferents potestats 
dels òrgans de decisió establerts en l'Entitat, que són quatre, des de l'àmbit local 
d'una oficina, fins al mateix Consell d'Administració.

La unitat d'Anàlisi de Risc, dins del departament d'Inversions-Préstecs, té cura de la 
revisió dels expedients de riscos aprovats en l'àmbit local, amb la finalitat de con-
trolar que s'han seguit correctament les normes internes. Per a la resta d'operacions, 
en funció del seu import o garantia, procedeix a l'estudi i l'emissió d'un informe 
que s'eleva a la consideració de l'òrgan que hagi de decidir sobre la concessió de 
l'operació de risc. 

Així mateix, aquesta unitat d'Anàlisi de Risc controla els lliuraments fraccionats de 
les operacions hipotecàries finançades per l'Entitat, i efectua un seguiment de l'estat 
de l'obra, el seu acabat, el procés de les vendes i les subrogacions consegüents.

La unitat de Seguiment de Risc Creditici, dins del Departament de Planificació i 
Control de Gestió, té cura del seguiment de les operacions de risc, tant a escala indi-
vidual com de grup, dins dels límits establerts, tot atenent a l'evolució de l'operació, 
incidències externes, anàlisi financer de l'acreditat, etc. Si es considera que un risc 
necessita d'una actuació personalitzada encaminada a la seva recuperació, es passa 
la seva gestió a la unitat de contenciosos per a, si escau, iniciar els procediments 
jurídics pertinents per a la millor defensa dels interessos de l'Entitat.

De la seva banda, la unitat de Tresoreria i Mercat de Capitals realitza el control 
del risc de crèdit relatiu als restants actius financers constituïts per títols de renda 
fixa, derivats, etc., tot seguint les directrius marcades per la Comissió d'Actius i 
Passius.

Exposició al risc de crèdit

El risc de crèdit màxim al qual està exposat el Grup es mesura, per als actius fi-
nancers valorats al seu cost amortitzat, per l'efectiu desemborsat no amortitzat. Per 
als actius financers que tenen forma d'instruments de deute, es mesura mitjançant 
el seu valor raonable.
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El quadre següent mostra l'exposició total al risc de crèdit al tancament dels exer-
cicis 2007 i 2006.

Milers d'euros

 2007 2006

Crèdit a la clientela 7.202.044 6.125.998
Entitats de crèdit 158.025 359.001
Valors representatius de deute 900.237 519.810
Derivats 21.090 20.955
Riscos contingents 246.570 245.045

Total risc 8.527.966 7.270.809

Línies disponibles per tercers 1.000.608 883.497

ExPOsiCió MàxiMa 9.528.574 8.154.306

Cal indicar que, atès que en la informació oferta en el quadre anterior sobre el risc 
de crèdit al qual es troba exposat el Grup, no es considera l'existència de garanti-
es rebudes, derivats de crèdit contractats per a la cobertura d'aquest risc i d'altres 
cobertures similars, aquestes dades difereixen de les anàlisis de l'exposició al risc 
de crèdit que el Grup realitza de manera interna.

Distribució del risc disposat per sectors d'activitat

La distribució del risc del Crèdit a la clientela - Altres sectors residents, que representa 
el 81,25% del risc total del Grup el 2007 (84,23% el 2006), segons el sector d'activi-
tat al qual pertanyen els clients al 31 de desembre de 2007 i 2006, es mostra en el 
quadre següent:

Percentatge

 2007 2006

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i pesca 0,09 0,10
Indústries 2,39 2,62
Construcció 15,62 14,72
Serveis:  
 Comerç i hostaleria 6,75 6,66
 Activitats immobiliàries i serveis empresarials 33,37 30,38
 Altres serveis 0,62 0,77
Crèdit a particulars:  
 Habitatge 26,13 28,85
 Consum i d'altres 13,41 13,99
Sense classificar 1,62 1,91

tOtal 100,00 100,00

  

Concentració de riscos

Pel que fa al grau de concentració del risc creditici, la normativa del Banc d'Espanya 
estableix que cap client, o conjunt de clients que constitueixi un grup econòmic, no 
pot assolir un risc del 25% dels recursos propis del Grup. A més, la suma de tots 
els grans riscos (definits com els superiors al 10% dels recursos propis del Grup) 
ha de ser inferior a vuit vegades la xifra dels seus recursos propis. Per a aquests 
càlculs, es consideren els recursos propis consolidats del Grup computables per al 
coeficient de solvència del Banc d'Espanya.
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Segons això indicat anteriorment, l'Entitat no tenia al tancament de l'exercici 2007 
ni de l'exercici 2006 riscos que assolissin el 25% dels recursos propis. Al tancament 
de l'exercici 2007, hi ha tres clients amb risc superior al 10% dels recursos propis 
(cap al tancament de l'exercici 2006).

Distribució del risc disposat per termini

El risc disposat per terminis s'indica a l'apartat c) d'aquesta mateixa Nota (Risc de 
liquiditat).

Taxes històriques d'impagament

La taxa d'impagament, entesa com la relació entre els riscos dubtosos existents en 
cada moment i el total dels riscos de crèdit a la clientela, era del 2,99% a 31 de 
desembre de 2007 (1,50% el 2006).

Els fons constituïts per a la cobertura d'aquests actius dubtosos representen el 70% 
dels mateixos al 31 de desembre de 2007 (136% el 2006).

b) Risc de mercat

Aquest risc comprèn els riscos resultants de possibles variacions adverses dels tipus 
d'interès dels actius i els passius, dels tipus de canvi en què estan denominades 
les masses patrimonials o fora de balanç, i dels preus de mercat dels instruments 
financers negociables.

b.1) Risc de tipus d'interès

Les societats que formen el Grup Caixa Laietana gestionen els seus riscos de tipus 
d'interès de manera individual. Atesa la seva importància en el Grup, a continuació 
s'exposa la gestió dels riscos propis de Caixa Laietana.

Entenem com a risc de tipus d'interès l'efecte que el moviment dels tipus d'interès 
de mercat pot provocar en el marge financer i en el valor patrimonial de l'Entitat, 
com a conseqüència de l'estructura temporal de venciments o renovacions de tipus 
de l'actiu i del passiu del balanç.

La gestió del risc d'interès té com a objectiu primordial la consecució d'un marge 
financer i d'un valor patrimonial òptims, dintre d'uns límits adequats de risc per  
a l'Entitat.

El Comitè d'actius i passius és l'encarregat de la gestió d'aquest risc. Les tècniques 
més comunament emprades pel Comitè per tal de donar suport a la gestió són: 

• La primera tècnica utilitzada és el gap, que es defineix com la diferència entre 
actius i passius que són sensibles al tipus d'interès en un període determinat, essent 
un índex de l'exposició del balanç a les alteracions en els tipus d'interès. És una 
mesura de caràcter estàtic, útil com a primera aproximació al risc implícit en una 
estructura de balanç donada. 

• La segona tècnica és la durada, mesura sintètica que representa la sensibilitat 
a variacions en els tipus d'interès del preu d'un instrument financer o d'un 
conjunt d'ells. Per a la seva aplicació se segueix una metodologia generalment 
acceptada i s'obtenen durades per als diferents comptes d'actiu, passiu i fora 
de balanç.

• I, a l'últim, s'utilitza la simulació, que combina les dues tècniques anteriors i 
que realitza projeccions del marge financer i el valor patrimonial a partir de la 
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combinació de diferents escenaris de tipus d'interès i d'evolució del negoci, amb 
polítiques de contractació en terminis i preus.

La taula següent resumeix l'exposició del Grup al risc de tipus d'interès, en la qual 
s'agrupa el valor en llibres, sense tenir en compte els ajustos per valoració dels ac-
tius i passius financers en funció de la data contractual de revisió del tipus d'interès 
o de la data contractual de venciment per a operacions a tipus fix. 

Exercici 2007 Milers d'euros
 Fins a Entre Entre 3 Entre  Entre Entre Entre  Més No Total
 1 1 i 3 mesos i 1 i 2 2 i 3 3 i 4 4 i 5 de 5 sensibles
 mes mesos 1 any anys anys anys anys anys
 
actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals  — — — — — — — — 75.238 75.238
Actius financers disponibles per a la venda  507.243 38.094 11.525 11.294 8.426 30.810 — 156.702 — 764.094
Inversions creditícies  498.796 1.149.292 5.170.630 55.229 15.202 21.003 24.553 60.460 302.965 7.298.130
Altres actius financers — — — — — — — — 18.036 18.036

 1.006.039 1.187.386 5.182.155 66.523 23.628 51.813 24.553 217.162 396.239 8.155.498

Passiu          

Passius financers a cost amortitzat 830.927 1.505.499 4.068.192 358.291 103.636 29.946 76.755 28.874 957.335 7.959.455
Altres passius financers — — — — — — — — 15.225 15.225

 830.927 1.505.499 4.068.192 358.291 103.636 29.946 76.755 28.874 972.560 7.974.680

Permutes financeres (*) 6.000 680.940 1.830.137 — — — — — — 2.517.077

Gap 175.112 -318.112 1.113.963 -291.768 -80.008 21.867 -52.202 188.288 -576.321 180.818
Gap acumulat 175.112 -143.001 970.962 679.194 599.186 621.053 568.851 757.139 180.818 —

(*) Valors nocionals contractats en cada data.

Exercici 2006 Milers d'euros
 Fins a Entre Entre 3 Entre  Entre Entre Entre  Més No Total
 1 1 i 3 mesos i 1 i 2 2 i 3 3 i 4 4 i 5 de 5 sensibles
 mes mesos 1 any anys anys anys anys anys
 
actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals  — — — — — — — — 86.501 86.501
Actius financers disponibles per a la venda  9.620 102.369 20.627 64.440 11.574 8.705 31.367 157.807 — 406.509
Inversions creditícies  646.129 987.211 4.614.145 40.276 17.426 20.395 24.752 64.846 175.585 6.590.765
Altres actius financers — — — — — — — — 45.528 45.528

 655.749 1.089.580 4.634.772 104.716 29.000 29.100 56.119 222.653 307.614 7.129.303

Passiu          
Passius financers a cost amortitzat 334.119 1.238.895 3.497.829 495.669 172.957 61.979 32.276 10.353 1.070.427 6.914.504
Altres passius financers — — — — — — — — 21.448 21.448

 334.119 1.238.895 3.497.829 495.669 172.957 61.979 32.276 10.353 1.091.875 6.935.952

Permutes financeres (*) 6.000 682.103 1.630.166 — — — — — — 2.318.269

Gap 321.630 -149.315 1.136.943 -390.953 -143.957 -32.879 23.843 212.300 -784.261 193.351
Gap acumulat 321.630 172.315 1.309.259 918.305 774.348 741.469 765.312 977.612 193.351 —

(*) Valors nocionals contractats en cada data.

Assumint que els actius i els passius financers a 31 de desembre de 2006 romanen estables fins al venciment o 

liquidació, un augment de 100 punts bàsics en els tipus d'interès incrementaria el 
marge d'intermediació per a l'any següent en aproximadament 3.872 milers d'euros 
(1.241 milers d'euros en l'exercici 2006).
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b.2) Risc de preu

Aquest risc es defineix com aquell que sorgeix com a conseqüència de canvis en 
els preus de mercat, provocats per factors específics del mateix instrument o bé per 
factors que afecten tots els instruments negociats en el mercat.

A l'Entitat, el control d'aquest risc es recolza en un sistema de límits establerts, 
el qual delimita els nivells de risc que l'organització està disposada a assumir i el 
perfil de risc desitjat pels òrgans de Direcció i, al seu torn, estableix un sistema de 
control de manera que no s'incorri en riscos no desitjats. 

L'indicador utilitzat a l'Entitat per quantificar aquests riscos és el VaR (Value at 
Risk), que mesura la pèrdua màxima d'una cartera a preus de mercat com a con-
seqüència de les variacions adverses en preus i tipus d'interès en un determinat 
horitzó temporal que, per a la Cartera de negociació, és d'un dia i una setmana 
i, per a la Cartera d'inversió, d'una setmana i un mes i amb nivells de confiances 
del 95% i 99%.

El VaR és calculat periòdicament i es presenta al Comitè d'actius i passius, com a 
òrgan encarregat de l'avaluació dels riscos assumits i del disseny dels criteris d'in-
versió i de les estratègies de cobertura del Grup.

b.3) Risc de tipus de canvi

La taula següent resumeix l'exposició del Grup al risc de canvi:

Exercici 2007 Milers d'euros

 EUR Usd altres total

actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 75.310 24 53 75.387
Dipòsits en entitats de crèdit 155.809 6.864 67 162.740
Crèdit a la clientela 7.026.123 35 1 7.026.159
Valors representatius de deute 899.691 — — 899.691
Altres instruments de capital 153.247 — — 153.247
Derivats de negociació 10.262 — — 10.262
Derivats de cobertura 10.828 — — 10.828
Participacions  57.243 — — 57.243
Actiu material 433.615 — — 433.615
Actiu intangible 2.023 — — 2.023
Altres actius i periodificacions 71.336 1 — 71.337

tOtal 8.895.487 6.924 121 8.902.532

    
Passiu        
Dipòsits en bancs centrals 89.085 — — 89.085
Dipòsits d'entitats de crèdit 126.075 2.042 10 128.127
Dipòsits a la clientela 7.089.789 4.835 57 7.094.681
Dèbits representats per valors negociables 184.007 — — 184.007
Passius subordinats 236.105 — — 236.105
Derivats de cobertura 141.952 — — 141.952
Passius per contractes d'assegurances 348.431 — — 348.431
Provisions 37.312 5 1 37.318
Altres passius i periodificacions 150.335 — — 150.335

tOtal 8.403.091 6.882 68 8.410.041

Posició neta per divisa del balanç 492.396 42 53 492.491
Permutes financeres — — — —
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Exercici 2006 Milers d'euros

 EUR Usd altres total

actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 86.394 65 42 86.501
Dipòsits en entitats de crèdit 356.573 5.849 149 362.571
Crèdit a la clientela 6.125.987 11 — 6.125.998
Valors representatius de deute 519.062 — — 519.062
Altres instruments de capital 132.261 — — 132.261
Derivats de negociació 12.567 — — 12.567
Derivats de cobertura 20.955 — — 20.955
Participacions  32.270 — — 32.270
Actiu material 368.660 — — 368.660
Actiu intangible 950 — — 950
Altres actius i periodificacions 126.203 — — 126.203

tOtal 7.781.882 5.925 191 7.787.998

    
Passiu
Dipòsits d'entitats de crèdit 131.519 27 10 131.556
Dipòsits a la clientela 6.404.094 5.834 144 6.410.072
Derivats de negociació 5 — — 5
Derivats de cobertura 40.915 — — 40.915
Passius subordinats 115.067 — — 115.067
Provisions 42.002 10 — 42.012
Passius per contractes d'assegurances 310.942 — — 310.942
Capital amb naturalesa de passiu financer 120.101 — — 120.101
Altres passius i periodificacions 147.104 — — 147.104

tOtal 7.311.749 5.871 154 7.317.774

    
Posició neta per divisa del balanç 470.133 54 37 470.224
Compravenda de divisa — 371 — 371
Permutes financeres — — — —

L'import de les diferències de canvi reconegudes en el compte de pèrdues i guanys, 
llevat d'aquelles incloses en la cartera d'actius i passius financers a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i guanys, s'eleva, l'exercici 2007, a 170 milers d'euros (162 
milers d'euros el 2006).

c) Risc de liquiditat

Aquest risc reflecteix la possible dificultat d'una entitat de crèdit per disposar de 
fons líquids o per poder-hi accedir, en quantia suficient i al cost adequat, per fer 
front en tot moment a les seves obligacions de pagament.

El Grup gestiona aquest risc des de dues òptiques complementàries, i distingeix 
la liquiditat operativa de la liquiditat estructural; la primera es gestiona en el curt 
termini per l'àrea de Tresoreria; la segona, conseqüència de posicions generades a 
llarg termini o de posicions més curtes però de caràcter continuat, és gestionada i 
controlada pel Comitè d'actius i passius, a través de la utilització, fonamentalment, 
de les mesures següents:

• Gestió de la liquiditat estructural, mitjançant la creació de programes de finança-
ment i a través d'una presència activa en un conjunt ampli i diversificat de mercats 
de finançament.

• Pla de contingència de liquiditat, en el qual s'han definit uns objectius, sistema 
d'indicadors i alertes, així com també els corresponents plans d'acció i els canals 
de comunicació que permetran fer front amb èxit a una possible situació de crisi 
dels mercats.
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A continuació s'indica el desglossament del valor en llibres, sense tenir en compte 
els «Ajustos per valoració», dels instruments financers per terminis residuals de 
venciment al 31 de desembre de 2007 i 2006. Les dates de venciment que s'han 
considerat són les dates esporades de venciment o cancel·lació obtingudes en funció 
de l'experiència històrica: 

Exercici 2007 Milers d'euros

 a  Fins a Entre Entre Entre Entre Més venciment total
 la 1  1 i 3  3 i 6  6 mesos 1 any de 5 no determinat
 vista mes mesos mesos i 1 any i 5 anys anys i sense classificar 

actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 75.238 — — — — — — — 75.238

Dipòsits en entitats de crèdit 61.917 21.308 324 — 2.691 68.780 3.005 — 158.025
Crèdit a la clientela 75.341 53.351 94.579 105.805 161.918 778.234 5.909.230 23.586 7.202.044
Valors representatius de deute — 46.082 40.935 — 11.496 578.582 223.142 — 900.237
Derivat de cobertura — — — — — 10.828 — — 10.828
Altres actius financers 18.231 — — — 675 — 3 — 18.909

tOtal 230.727 120.741 135.838 105.805 176.780 1.436.424 6.135.380 23.586 8.365.281

         
Passiu
Dipòsits de bancs centrals — 89.000 — — — — — — 89.000
Dipòsits d'entitats de crèdit 2.162 28.183 33.762 39 1.853 58.684 1.989 — 126.672
Dipòsits de la clientela 529.030 830.210 401.326 929.210 790.395 506.607 3.142.103 — 7.128.881
Dèbits representats per valors negociables — 12.493 10.859 74.608 77.091 7.130 — — 182.181
Passius subordinats — — — — — — 234.192 — 234.192
Derivats de cobertura — — — — 194 270 141.488 — 141.952
Altres passius financers 15.225 — — — — — — — 15.225

tOtal 546.417 959.886 445.947 1.003.857 869.533 572.691 3.519.772 — 7.918.103

Gap  -315.690 -839.145 -310.109 -938.052 -692.753 863.733 2.615.608 23.586 407.178
Gap acumulat -315.690 -1.154.835 -1.464.944 -2.402.996 -3.095.749 -2.232.106 383.592 407.178 —

Exercici 2006 Milers d'euros

 a  Fins a Entre Entre Entre Entre Més venciment total
 la 1  1 i 3  3 i 6  6 mesos 1 any de 5 no determinat
 vista mes mesos mesos i 1 any i 5 anys anys i sense classificar 

actiu
Caixa i dipòsits en bancs centrals 86.441 — — — — — — — 86.441
Dipòsits en entitats de crèdit 32.379 282.367 487 4 2.333 41.431 — — 359.001
Crèdit a la clientela 69.327 48.849 85.615 76.019 141.054 794.396 5.042.144 23.876 6.281.280
Valors representatius de deute — 3.208 91.924 16.025 15.075 145.216 248.362 — 519.810
Derivats de cobertura — — — — — 7.387 13.568 — 20.955
Altres actius financers 45.740 — — — — — — — 45.740

tOtal 233.887 334.424 178.026 92.048 158.462 988.430 5.304.074 23.876 7.313.227

         
Passiu
Dipòsits de bancs centrals — — — — — — — — —
Dipòsits d'entitats de crèdit — 35.193 487 35.206 — 53.500 6.000 — 130.386
Dipòsits de la clientela 607.417 1.007.153 263.227 640.143 643.076 725.627 2.493.476 — 6.380.119
Passius subordinats — — — — — — 114.090 — 114.090
Derivats de cobertura — — — — 252 321 40.342 — 40.915
Capital amb naturalesa de passiu financer — — — — — — 120.101 — 120.101
Altres passius financers 21.989 240 34 82 1.172 1.048 — 14.539 39.104

tOtal 629.406 1.042.586 263.748 675.431 644.500 780.496 2.774.009 14.539 6.824.715

Gap  -395.519 -708.162 -85.722 -583.383 -486.038 207.934 2.530.065 9.337 488.512
Gap acumulat -395.519 -1.103.681 -1.189.403 -1.772.786 -2.258.824 -2.050.890 479.175 488.512 —
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d) valor raonable dels instruments financers

Aquest risc correspon a les variacions que es produeixen en el valor raonable dels 
instruments financers, tal i com es defineix en la Nota 2.d).

La taula següent resumeix el valor raonable i el valor en llibres de les diferents 
carteres d'actius i passius financers dels balanços de situació adjunts:

 Milers d'euros

 valor en llibres valor raonable
  2007 2006 2007 2006

actius financers
Cartera de negociació 12.621 15.782 12.621 15.782
Actius financers disponibles per a la venda    
Valors representatius de deute 899.691 519.062 899.691 519.062
 Altres instruments de capital 150.888 129.046 150.888 129.046
Inversions creditícies 7.207.808 6.534.309 7.207.808 6.534.309
Derivats de cobertura 10.828 20.955 10.828 20.955

  8.281.836 7.219.154 8.281.836 7.219.154

Passius financers
Cartera de negociació — 5 — 5
Passius financers a cost amortitzat 7.765.679 6.695.799 7.765.679 6.695.799
Derivats de cobertura 141.952 40.915 141.952 40.915

  7.907.631 6.736.719 7.907.631 6.736.719

En relació amb la manera en què s'ha estimat el valor raonable dels actius i passius 
financers del Grup, cal assenyalar el següent:

• El valor raonable dels actius i passius financers cotitzats en mercats secundaris 
actius s'ha estimat com a referència a les seves cotitzacions respectives en la data 
dels estats financers.

• Per als derivats OTC no cotitzats en mercats organitzats actius i per a valors re-
presentatius de deute no cotitzats, se n'ha estimat el valor raonable mitjançant 
l'aplicació de tècniques de valoració d'acceptació general, en les quals s'utilitzen 
dades observades directament del mercat.

• Per als instruments de deute a tipus d'interès variable inclosos en la cartera d'in-
versió creditícia, se n'ha estimat el valor raonable per un import igual al seu valor 
en llibres a la data del balanç, pel fet de no existir diferències significatives entre 
aquest import i l'esmentat valor raonable.

• El valor raonable dels passius financers inclosos en la cartera de passius financers 
a cost amortitzat s'ha estimat igual al seu valor en llibres corresponent, pel fet de 
no existir diferències significatives entre ambdós valors.

• Per als préstecs i crèdits en la cartera d'inversió creditícia, se n'ha estimat el valor 
raonable per un import igual al seu valor en llibres, pel fet de no existir diferències 
significatives entre aquests valors.

• El valor raonable dels instruments de capital per als quals no ha estat possible 
estimar-ne el valor raonable d'una manera fiable (títols no cotitzats), s'ha assimilat 
al seu valor en llibres. 
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7.2. Caixa i dipòsits en bancs centrals

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

 Milers d'euros

  2007 2006

Caixa 25.552 25.368
Banc d'Espanya:  
 Resta de dipòsits 49.686 61.073

  75.238 86.441

Ajustos per valoració:  
 Interessos meritats 149 60

  75.387 86.501

El detall per terminis romanents de venciment d'aquests epígrafs es troba detallat 
en la Nota 7.1 c) sobre risc de liquiditat.

Detall del que s'ha considerat com a efectiu o equivalent d'efectiu per als exercicis 
2007 i 2006:

 Milers d'euros

  2007 2006

Efectiu en caixa 25.552 25.368
Saldos amb el Banc d'Espanya 49.686 61.073
Saldos a la vista amb altres entitats de crèdit (Vegeu Notes 7.5.1 i 7.7.1) 14.712 10.307

  89.950 96.748

7.3. Cartera de negociació

Detall d'aquest epígraf de l'actiu i passiu financer dels balanços de situació a 31 
de desembre:

 Milers d'euros

 actiu Passiu
  2007 2006 2007 2006

Altres instruments de capital 2.359 3.215 — —
Derivats de negociació 10.262 12.567 — 5

 12.621 15.782 — 5
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7.3.1. altres instruments de capital

Aquest apartat dels balanços de situació adjunts recull els instruments financers 
emesos per altres entitats, tals com accions i quotes participatives, que tenen la 
naturalesa d'instruments de capital per a l'emissor, llevat d'aquelles societats en 
què s'exerceixi control o se'n posseeixi una participació superior al 20% o bé aque-
lles en què, tot i detentar-ne un percentatge de participació inferior, s'hi exerceix 
una influència significativa. En aquest apartat s'inclouen les participacions en fons 
d'inversió. 

Desglossament en funció del sector d'activitat de l'emissor i de l'admissió o no a 
cotització a 31 de desembre:

 Milers d'euros

  2007 2006

Amb cotització
 D'entitats de crèdit 504 988
 D'altres sectors residents 477 984
 De no residents 1.378 1.243
  2.359 3.215
Sense cotització — —

  2.359 3.215

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2007 i 2006:

 Milers d'euros

  2007 2006

Saldo inicial 3.215 2.938

Altes 1.811 733.350
Baixes -2.840 -736.475
Traspassos — —
Ajustos per valoració 173 3.402

saldO Final 2.359 3.215

7.3.2. derivats financers de negociació

Els derivats de negociació, segons el que s'indica a la Nota 2.d), estan classificats 
en la cartera de negociació i com a tal es valoren pel seu valor raonable, registrant 
les variacions que poguessin produir-se en el seu valor raonable directament en el 
compte de pèrdues i guanys. 

Detall, a 31 de desembre, dels valors nocionals i els valors raonables dels derivats 
financers registrats com a «derivats de negociació»:
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Milers d'euros

 nocionals valor raonable
  2007 2006
 2007 2006 actiu Passiu actiu Passiu

Per tipus de mercat
Mercats Organitzats — 293 — — 5 —
Mercats no organitzats 129.096 128.594 10.262 — 12.562 5

  129.096 128.887 10.262 — 12.567 5

Per tipus de producte
Permutes 12.000 12.000 4 — — —
Opcions      
 Comprades 109.596 105.645 10.258 — 12.562 —
 Venudes 7.500 10.500 — — — —
Operacions a termini      
 Comprades — 371 — —  5
 Venudes — 371 — — 5 —

  129.096 128.887 10.262 — 12.567 5

Per contrapart
Entitats de crèdit. Residents 86.891 120.516 1.701 — 12.567 —
Entitats de crèdit. No residents 13.991 — 8.047 — — —
Altres entitats financeres. No residents 20.214 — 514 — — —
Resta de sectors. Residents 8.000 8.371 — — — 5
Resta de sectors. No residents — — — — — —

  129.096 128.887 10.262 — 12.567 5

Per termini romanent
Fins a 1 any 61.493 48.667 4.230 — 6.038 5
Més d'1 any i fins a 5 anys 51.603 64.220 6.032 — 6.529 —
Més de 5 anys 16.000 16.000 — — — —

  129.096 128.887 10.262 — 12.567 5

Per tipus de riscos coberts
Risc de canvi — 742 — — 4 5
Risc de tipus d'interès 12.000 12.000 4 — — —
Risc sobre accions 113.596 109.645 10.258 — 12.563 —
Risc de crèdit 3.500 6.500 — — — —

  129.096 128.887 10.262 — 12.567 5

7.4. actius financers disponibles per a la venda 

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

 Milers d'euros

  2007 2006

Valors representatius de deute 899.691 519.062
Altres instruments de capital 150.888 129.046

  1.050.579 648.108
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7.4.1. valors representatius de deute

El detall dels valors representatius de deute classificats en funció de la seva con-
trapart és el següent:

 Milers d'euros

  2007 2006

Administracions públiques  223.185 321.937
Entitats de crèdit 69.919 48.095
Altres sectors privats 607.133 149.778

  900.237 519.810

Ajustos per valoració  
 Correccions de valor per deteriorament d'actius -550 -867
 Operacions de microcobertura 4 119

  -546 -748

  899.691 519.062

L'import en llibres dels títols d'aquesta cartera pignorats en garantia d'obligacions 
pròpies s'elevava a 295.236 milers d'euros a 31 de desembre de 2007, i no hi ha 
títols d'aquesta cartera pignorats a 31 de desembre de 2006.

Els interessos meritats en l'exercici 2007 dels valors representatius de deute van 
elevar-se a 20.360 milers d'euros (25.004 en l'exercici 2006), essent el tipus d'in-
terès efectiu del 5,49% (5,92% el 2006).

D'aquests actius el Grup tenia cedits al 31 de desembre de 2007 i 2006 un import 
efectiu de 468.482 i 331.981 milers d'euros, a entitats de crèdit i a la clientela 
(vegeu Nota 24.5).

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis de 2007 i 2006, sense consi-
derar els diferents sanejaments produïts:

 Milers d'euros

  2007 2006

Saldo inicial 519.810 577.808
Compres 509.789 19.254
Vendes i amortitzacions -116.731 -57.083
Correcció cost de la cartera -12.631 -20.169

saldO Final 900.237 519.810

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest epígraf es troba detallat en 
la Nota 7.1.c) de Risc de liquiditat.

7.4.2. altres instruments de capital

El desglossament del saldo d'aquest apartat a 31 de desembre, en funció del sector 
d'activitat de l'emissor i de l'admissió o no a cotització dels títols que l'integren, 
és el següent:
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 Milers d'euros

  2007 2006

Amb cotització
 D'altres sectors residents 132.812 116.928
 De no residents 5.602 4.946

  138.414 121.874

Sense cotització  
    D'entitats de crèdit 270 270
    D'altres sectors residents 12.204 6.902

  12.474 7.172

Correccions de valor per deteriorament d'actius — —

  150.888 129.046

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2007 i 2006:

 Milers d'euros

 amb cotització sense cotització
  2007 2006 2007 2006

Saldo inicial 121.874 109.647 7.172 7.172
Altes 13.042 — 6.616 —
Baixes -3.017 -112 -10 —
Traspassos — — -1.306 —
Ajustos per valoració en el patrimoni net 6.515 12.339 2 —

saldO Final 138.414 121.874 12.474 7.172

El detall de les inversions classificades en la cartera d'actius financers disponibles 
per a la venda que el Grup ha comptabilitzat pel seu cost en lloc de fer-ho pel seu 
valor raonable, en no ser possible determinar-ne valor raonable d'una manera fiable 
(pel fet de no cotitzar), és el següent: 
 Milers d'euros

  2007 2006

Societat
Filmax Entertainment, SA 5.500 4.000
Fonrestaura Internacional, SA 5.000 —
Benetesa, SA — 1.306
Altres 1.974 1.866

  12.474 7.172

Durant l'exercici 2007 s'ha procedit a reclassificar la inversió en la societat Be-
netesa, SA a la cartera de «Participacions» (vegeu Nota 10), en haver incrementat 
la participació del Grup en aquesta societat fins al 20%, passant a considerar-se 
d'acord amb la Nota 2.a com a «Entitat Associada». 

L'import en llibres dels títols d'aquesta cartera pignorats en garantia d'obligacions 
pròpies s'elevava a 9.918 i 10.125 d'euros a 31 de desembre de 2007 i 2006, 
respectivament.

7.4.3. Correccions de valor per deteriorament d'actius

Detall de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades en els exercicis 2007 i 
2006 per als actius de la cartera d'actius financers disponibles per a la venda:
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Milers d'euros

  valors representatius de deute altres instruments
  Específica Genèrica total de capital

Saldo al 31-12-2005 — 1.157 1.157 —

Dotacions amb càrrec a resultats
Determinades individualment — — — —
Determinades col·lectivament — 166 166 —
Fons recuperats — -456 -456 —
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres — — — —

saldO al 31-12-2006 — 867 867 —

Dotacions amb càrrec a resultats
Determinades individualment — — — —
Determinades col·lectivament — 182 182 —
Fons recuperats — -499 -499 —
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres — — — —

saldO al 31-12-2007 — 550 550 —

7.5. inversions creditícies

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

 Milers d'euros

  2007 2006

Dipòsits en entitats de crèdit 162.740 362.571
Crèdit a la clientela 7.026.159 6.125.998
Altres actius financers 18.909 45.740

  7.207.808 6.534.309

7.5.1. dipòsits en entitats de crèdit

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

  2007 2006

Comptes mutus 13.429 12.630
Comptes a termini 124.788 313.329
Adquisició temporal d'actius 18.466 32.470
Altres comptes 1.342 572

  158.025 359.001

Ajustos per valoració  
   Interessos meritats 4.715 3.570

  162.740 362.571

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest apartat es troba detallat en 
la Nota 7.1 c) de Risc de liquiditat.

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat a 31 
de desembre de 2007 era del 4,08% (3,50% el 31 de desembre de 2006).



G
R

U
P 

C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

8686

7.5.2. Crèdit a la clientela

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

  2007 2006

Per modalitat i situació del crèdit:  
 Cartera comercial 81.583 75.808
 Deutors amb garantia real   6.443.699 5.727.477
 Altres deutors a termini 345.343 266.460
 Arrendaments financers  46.807 50.127
 Deutors a la vista i diversos 69.099 67.108
 Actius dubtosos  215.513 94.300

  7.202.044 6.281.280
Ajustos per valoració  
    Correccions de valor per deteriorament d'actius -150.454 -128.842
    Interessos meritats   15.146 9.957
    Comissions -40.577 -36.397

  -175.885 -155.282

  7.026.159 6.125.998

Per sectors:  
 Administracions públiques espanyoles 20.787 17.710
 Altres sectors residents 7.105.646 6.200.833
 Administracions públiques no residents — 178
 Altres sectors no residents 75.611 62.559

  7.202.044 6.281.280

Per modalitat del tipus d'interès:  
 Fix 761.316 577.186
 Variable 6.440.728 5.704.094

  7.202.044 6.281.280

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest epígraf es troba detallat en 
la Nota 7.1 c) de Risc de liquiditat.

En exercicis anteriors, l'Entitat va procedir a titulitzar operacions de crèdit sobre 
clients dels quals, a 31 de desembre de 2007 i 2006, el saldo viu s'eleva a 61.194 
i 73.155 milers d'euros, respectivament. Aquests actius van ser donats de baixa del 
balanç d'acord amb el criteri descrit en la Nota 2.i).

Con data 12 de desembre de 2002 l'Entitat va participar, conjuntament amb la resta 
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 van ser donats de 
baixa de la cartera pròpia, tot i que se'n segueix gestionant l'administració. Simul-
tàniament a aquesta cessió d'actius, AyT FTGENCAT I, fons de titulització d'actius, 
gestionat per Estalvi i Titulització, Societat Gestora de Fons de Titulització, SA, va 
efectuar 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 l'Entitat 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. Simul-
tàniament a aquesta cessió d'actius, AyT HPOTECARIO IV, Fondo de Titulització 
Hipotecària, gestionat per Estalvi i Titulització, Societat Gestora de Fons de Titulit-
zació, SA, va efectuar una emissió de bons de titulització per un import global de 
350.000 milers d'euros.
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Actius vençuts no deteriorats pendents de cobrament

Classificació, al 31 de desembre, dels actius vençuts no deteriorats pendents de 
cobrament en funció de la seva antiguitat que es presenta en l'apartat «Deutors a 
la vista i diversos»:  

 Milers d'euros

Exercici 2007 Menys Entre 1 Entre 2 total
 d'1 mes i 2 mesos i 3 mesos

Altres sectors residents 3.400 2.753 1.777 7.930
Altres sectors no residents 24 25 3 52

 3.424 2.778 1.780 7.982

 
 Milers d'euros

Exercici 2006 Menys Entre 1 Entre 2 total
 d'1 mes i 2 mesos i 3 mesos

Altres sectors residents 2.350 1.222 831 4.403
Altres sectors no residents 27 11 9 47

 2.377 1.233 840 4.450

Actius dubtosos

Classificació al 31 de desembre dels actius deteriorats pendents de cobrament en 
funció de la seva antiguitat:  

 Milers d'euros

Exercici 2007 Menys Entre 3 Entre 6 Entre 12 Entre 18 Més de total 
 de 3 mesos i 6 mesos i 12 mesos i 18 mesos i 24 mesos 24 mesos 

Operacions sense garantia real 20.059 4.052 3.569 5.332 2.340 3.611 38.963
Operacions amb garantia real sobre habitatges acabats 764 30.277 30.573 15.862 5.047 4.405 86.928
Altres operacions amb garantia real 20.406 29.431 18.490 6.197 8.485 6.597 89.606
Amb garantia pignoratícia parcial  16     16

 41.229 63.776 52.632 27.391 15.872 14.613 215.513

 

 Milers d'euros

Exercici 2006 Menys Entre 3 Entre 6 Entre 12 Entre 18 Més de total 
 de 3 mesos i 6 mesos i 12 mesos i 18 mesos i 24 mesos 24 mesos 

Operacions sense garantia real 2.130 3.860 3.231 432 1.094 5.737 16.484
Operacions amb garantia real sobre habitatges acabats 167 15.474 10.932 3.514 5.701 2.166 37.954
Altres operacions amb garantia real 2.939 14.014 11.563 7.570 1.601 2.132 39.819
Amb garantia pignoratícia parcial — 43 — — — — 43

 5.236 33.391 25.726 11.516 8.396 10.035 94.300
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Actius fallits

Moviments en els exercicis 2006 i 2005 dels actius financers deteriorats donats de 
baixa de l'actiu pel fet de considerar-se'n remota la recuperació:

 Milers d'euros

  2007 2006

Saldo inicial 42.041 38.804
Adicions  
 Per recuperació remota 7.025 5.603

  7.025 5.603

Recuperacions  
 Per cobrament en efectiu sense finançament addicional -959 -788
 Per adjudicació d'actius -105 -963

  -1.064 -1.751

Baixes definitives  
 Per altres causes -417 -615

  -417 -615

saldO Final 47.585 42.041

  
7.5.3. altres actius financers

Tots els actius financers inclosos en aquest apartat dels balanços de situació adjunts 
se troben classificats en la cartera d'inversions creditícies, i per tant es registren i 
es valoren pel seu cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. 
En aquest epígraf s'inclouen altres saldos deutors a favor del Grup per operacions 
que no tenen la naturalesa de crèdits.

Detall d'aquest apartat agrupat per tipus d'instrument: 

 Milers d'euros

  2007 2006

Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 17.288 44.979
Operacions financeres pendents de liquidar 351 302
Fiances donades en efectiu 397 247
Altres conceptes 873 212

  18.909 45.740

Correccions de valor per deteriorament d'actius — —

  18.909 45.740

7.5.4. Correccions de valor per deteriorament d'actius

Detall de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades en els exercicis 2007 i 
2006 per als actius de la cartera d'Inversions creditícies:
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Milers d'euros

Exercici 2007 Cobertura Cobertura total 
  Específica Genèrica 

Saldo al 31.12.06 38.351 90.491 128.842
Dotacions amb càrrec a resultats
 Determinades individualment 16.992 — 16.992
 Determinades col·lectivament — 13.080 13.080
Disponibilitat de fons dotats en l'exercici — — —

Dotacions netes de l'exercici 16.992 13.080 30.072

Recuperació d'imports dotats en exercicis anteriors -1.922 -15 -1.937
Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -2.879 — -2.879
Altres  -3.644 — -3.644

saldO al 31.12.07 46.898 103.556 150.454

Dels quals:   
 En funció de la forma de la seva determinació: 
  Determinat individualment 46.898 — 46.898
  Determinat col·lectivament — 103.556 103.556
 En funció de la naturalesa de l'actiu cobert:
  Dipòsits en entitats de crèdit — — —
  Operacions mercat monetari  — — —
  Crèdit a la clientela 46.898 103.556 150.454
 Valors representatius de deute — — —
 Altres actius financers — — —

Milers d'euros

Exercici 2006 Cobertura Cobertura total 
  Específica Genèrica 

Saldo al 31.12.05 32.889 72.268 105.157
Dotacions amb càrrec a resultats   
 Determinades individualment 12.468 — 12.468
 Determinades col·lectivament — 18.248 18.248
Recuperació de dotacions amb abonament a resultats -2.878 — -2.878

Dotacions netes de l'exercici 9.590 18.248 27.838

Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -2.814 -25 -2.839
Diferències de canvi — — —
Traspàs entre fons — — —
Altres  -1.314 — -1.314

saldO al 31.12.06 38.351 90.491 128.842

Dels quals:   
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 38.351 — 38.351
  Determinat col·lectivament — 90.491 90.491
 En funció de la naturalesa de l'actiu cobert:   
  Dipòsits en entitats de crèdit — — —
  Crèdit a la clientela 38.351 90.491 128.842

Al 31 de desembre de 2007, les provisions per a cobrir les pèrdues per deteriora-
ment d'aquests actius superen en 76 milers d'euros (5.312 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2006), aproximadament, a les provisions mínimes exigides pel Banc 
d'Espanya en atenció a les situacions i circumstàncies de les operacions, calcula-
des segons allò disposat en la Nota 2.g).
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Detall de la partida de «Pèrdues per deteriorament - Inversions creditícies» del 
compte de pèrdues i guanys al 31 de desembre (vegeu Nota 24.6.e):

 Milers d'euros

  2007 2006

Dotació neta de l'exercici 30.072 27.838
Amortitzacions directes d'actius amb càrrec al compte de pèrdues i guanys 616 2.878
Actius en suspens recuperats -750 -423
Altres recuperacions -1.937 -2.814

  28.001 27.479

7.6. derivats de cobertura (actiu i passiu)

Detall dels derivats de cobertura per tipus de cobertures al 31 de desembre:

Milers d'euros

  actiu  Passiu
  2007 2006 2007 2006

Microcoberturas
Cobertures de valor raonable 10.828 20.955 141.952 40.915

  10.828 20.955 141.952 40.915

Detall al 31 de desembre de 2006 i 2005 dels valors nocionals i els valors raonables 
dels derivats financers registrats com a «derivats de cobertura» classificats per tipus 
de mercat, tipus de producte, contrapart, termini romanent i tipus de risc:  



9090 91

IN
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
07

 Milers d'euros

 nocionals valor raonable
  2007 2006
 2007 2006 actiu Passiu actiu Passiu

Per tipus de mercat

MERCats nO ORGanitzats 2.517.077 2.318.269 10.828 141.952 20.955 40.915

Per tipus de producte

PERMUtEs 2.517.077 2.318.269 10.828 141.952 20.955 40.915

Per contrapart
Entitats de crèdit. Residents 562.911 1.911.119 6.673 44.948 14.160 38.498
Entitats de crèdit. No Residents 1.547.016 — 44 85.778 — —
Altres entitats financeres. Residents 407.150 407.150 4.111 11.226 6.795 2.417

tOtal 2.517.077 2.318.269 10.828 141.952 20.955 40.915

Per termini romanent
Fins a 1 any 3.500 3.000 — 194 — 252
Més d'1 any i fins a 5 anys 345.087 201.779 10.828 270 7.387 321
Més de 5 anys 2.168.490 2.113.490 — 141.488 13.568 40.342

tOtal 2.517.077 2.318.269 10.828 141.952 20.955 40.915

Per tipus de riscos coberts
Risc de canvi — — — — — —
Risc de tipus d'interès 2.513.590 2.316.590 10.828 141.910 20.916 40.915
Risc sobre accions 3.487 1.679 — 42 39 —
Risc de crèdit — — — — — —
Altres riscos — — — — — —

tOtal 2.517.077 2.318.269 10.828 141.952 20.955 40.915

L'import nocional dels contractes formalitzats no suposa el risc real assumit pel 
Grup en relació amb aquests instruments.

Al 31 de desembre de 2007 i 2006, el Grup tenia contractats amb diverses contra-
parts de reconeguda solvència operacions de permutes de tipus d'interès el valor 
raonable dels quals es detalla en el quadre anterior, que havien estat designats com 
a instruments de cobertura del risc d'interès existent sobre bons propietat del Grup, 
emesos a tipus d'interès fix i que, en aquestes dates, es trobaven classificats pel 
Grup com a «Disponibles per a la venda» i sobre emissions de cèdules hipotecà-
ries realitzades pel Grup a tipus d'interès fix i que, en aquestes dates, es trobaven 
classificades com a «Imposicions a termini» en el passiu del Grup.

En ambos casos s'han aplicat estratègies de cobertura de valor raonable amb la 
finalitat de reduir substancialment els riscos de tipus d'interès de les posicions 
mantingudes en balanç.
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7.7. Passius financers a cost amortitzat

El detall d'aquest epígraf del passiu financer dels balanços de situació es el se-
güent:

 Milers d'euros

  2007 2006

Dipòsits de bancs centrals 89.085 —
Dipòsits d'entitats de crèdit 128.127 131.556
Dipòsits de la clientela 7.094.681 6.410.072
Dèbits representats per valors negociables 184.007 —
Passius subordinats 236.105 115.067
Altres passius financers 33.674 39.104

  7.765.679 6.695.799

Durant els exercicis 2007 i 2006 no s'han realitzat reclassficacions entre les dife-
rents carteres, llevat del traspàs a aquesta cartera de l'import de les participacions 
preferents des de la cartera del capital amb naturalesa de passiu financer (vegeu 
nota 7.7.5)

7.7.1. dipòsits de bancs centrals

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

  2007 2006

Banc d'Espanya 89.000 —
Ajustos per valoració  
 Interessos meritats 85 —

  89.085 —

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest epígraf 
en l'exercici 2007 era del 5,49% 

7.7.2. dipòsits d'entitats de crèdit

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació al 31 de desembre en funció de 
la naturalesa de l'instrument:

 Milers d'euros

  2007 2006

Comptes a termini 66.046 92.511
Cessió temporal d'actius 60.566 34.980
Altres comptes 60 2.895

   126.672 130.386

Ajustos per valoració  
 Interessos meritats
  Entitats residents 269 249
  Entitats no residents 1.186 921

   1.455 1.170

   128.127 131.556

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest epígraf se es detalla en la 
Nota 7.1 c) de Risc de liquiditat.

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest apartat  
en l'exercici 2007 era del 4,37% (3,00% el 2006).
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7.7.3. dipòsits de la clientela

Composició d'aquest apartat dels balanços de situació adjunts, tot atenent a la 
contrapart i tipus de passiu financer: 

 Milers d'euros

  2007 2006

administracions públiques espanyoles  
    Dipòsits a la vista i a termini  249.347 183.159
 Cessió temporal d'actius  — —

   249.347 183.159

 Ajustos per valoració
  Interessos meritats 2.138 845

   251.485 184.004

altres sectors residents
 Dipòsits a la vista
  Comptes corrents 452.257 507.240
  Comptes d'estalvi 411.368 451.065
  Altres fons a la vista 11.339 24.097

   874.964 982.402

Dipòsits a termini
 Imposicions a termini 5.400.431 4.605.405
 Comptes d'estalvi - habitatge 12.142 17.154
 Passius financers híbrids 149.425 148.911

   5.561.998 4.771.470
Cessió temporal d'actius  398.146 297.001
   6.835.108 6.050.873

Ajustos per valoració
 Interessos meritats 87.874 79.436
 Operacions de microcobertura -143.826 -56.221
 Resta -20.898 4.302

   -76.850 27.517

   6.758.258 6.078.390

altres sectors no residents
 Dipòsits a la vista 13.552 14.050
 Dipòsits a termini 70.874 132.037

   84.426 146.087

ajUstOs PER valORaCió 512 1.591

   84.938 147.678

   7.094.681 6.410.072

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest apartat es detalla en la Nota 
7.1 c) de Risc de liquiditat.

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat en 
l'exercici 2007 era del 3,59% (3,03% el 2006).

Dins dels «Dipòsits a termini» es recullen les emissions de cèdules hipotecàries 
efectuades per un import total de 3.137.150 milers d'euros (2.487.150 milers d'eu-
ros el 2006). Detall de les emissions realitzades:
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descripció de l'emissió data emissió venciment interès Milers d'euros

AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius I 20/04/2001 20/04/2011 5,258 90.150
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius III 28/06/2002 28/06/2012 5,258 145.000
AyT 10 10/09/2002 10/09/2014 EURIBOR 12M + 0,12 12.000
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius VI 07/04/2004 07/04/2014 4,005 340.000
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius VII 23/06/2004 23/06/2011 4,008 100.000
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius VIII ( Tram A) 18/11/2004 18/11/2014 4,007 73.171
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius VIII (Tram B) 18/11/2004 18/11/2019 4,257 26.829
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius IX (Tram A) 31/03/2005 31/03/2015 3,753 212.500
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius IX (Tram B) 31/03/2005 31/03/2020 4,003 87.500
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius X (Tram A) 30/06/2005 30/06/2015 EURIBOR 3M + 0,07902 97.436
AyT Cèdules Caixes, Fons de Titulització d'actius X (Tram B) 30/06/2005 30/06/2025 3,754 102.564
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie I) 14/12/2005 14/12/2012 EURIBOR 3M + 0,05851 74.074
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie II) 14/12/2005 14/03/2016 3,503 74.074
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie III) 14/12/2005 14/12/2022 3,754 51.852
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie II Ampliació) 14/03/2006 14/03/2016 3,503 100.000
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie 6) 24/03/2006 24/03/2021 4,005 200.000
Cèdula Hipotecària A4 26/05/2006 10/04/2021 4,125 150.000
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie 8) 14/06/2006 14/06/2018 4,255 150.000
Cèdula Hipotecària A3 23/10/2006 23/10/2018 4,000 200.000
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie X) 25/10/2006 25/10/2023 4,254 200.000

saldO a 31.12.2006    2.487.150

Cèdula Hipotecària A6 04/07/2007 10/04/2031 4,250 200.000
Caixes Global, Fons de Titulització Actius (Sèrie 15) 09/07/2007 13/10/2009 EURIBOR 3M -0,07 150.000
Cèdula Hipotecària TDA 9 30/11/2007 30/10/2010 EURIBOR 1M + 0,1 300.000

saldO a 31.12.2007    3.137.150

El Grup afecta expressament, en garantia d'aquests títols, les hipoteques que en 
qualsevol moment figurin inscrites al seu favor. Així mateix, el Grup ha contractat 
per a totes les emissions a tipus fix, swaps de cobertura sobre aquests dipòsits, a 
un tipus d'interès d'Euribor a 3 o 6 mesos més un diferencial que oscil·la entre el 
0,09% i el 0,17%, depenent de l'emissió, comptabilitzats en comptes d'ordre pel 
seu import nominal.

7.7.4. dèbits representats per valors negociables

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

  2007 2006

Pagarés i efectes 182.181 —
Ajustos de valoració  
   Interessos meritats 1.826 —

  184.007 —

El detall per terminis romanents de venciment d'aquest apartat es troba detallat en 
la Nota 7.1 c) de Risc de liquiditat.

El tipus d'interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest epígraf 
en l'exercici 2007 era del 4,91%.

7.7.5. Passius subordinats

Aquest apartat està inclòs en la cartera de «Passius financers a cost amortitzat» i 
s'hi inclou l'import dels finançaments rebuts, sigui quina sigui la manera en què 
s'instrumentin, que, als efectes de prelació de crèdits, se situen darrere dels cre-
ditors comuns.
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Composició tot atenent el tipus de passiu financer:

 Milers d'euros

  2007 2006

Dèbits representats per valors negociables subordinats - No convertibles 114.090 114.090
Participacions preferents 120.101 —
Ajustos per valoració  
    Interessos meritats 1.914 977

  236.105 115.067

Detall del moviment experimentat durant els exercicis 2007 i 2006:

 Milers d'euros

  2007 2006

Saldo inicial  114.090 114.090
   Altes — —
   Baixes — —
   Traspassos 120.101 —

saldO Final  234.191 114.090

7.7.5.1. dèbits representats per valors negociables subordinats - no convertibles

Detall al 31 desembre de les emissions d'obligacions subordinades realiltzades pel 
Grup:

Milers d'euros

Emissió Moneda data data de import subscrit % tipus d'interès
  d'emissió venciment 2007 2006 efectiu mitjà

Primera Euro 26.05.1988 Perpètua 9.015 9.015   3,73%
Segona Euro 01.12.1994 Perpètua 9.015 9.015 4,00%
Tercera Euro 23.11.1998 Perpètua 9.015 9.015 3,98%
Quarta Euro 10.10.2001 10.10.2021 27.045 27.045 3,97%
Cinquena Euro 15.03.2005 15.03.2035 60.000 60.000 3,90%

    114.090 114.090 

Les emissions quarta i cinquena cotitzen en el Mercat AIAF de Renda Fixa.

L'import dels interessos meritats per aquests passius subordinats en l'exercici 2007 
s'eleva a 4.469 milers d'euros (3.514 milers d'euros en l'exercici 2006).

Aquestes emissions s'ajusten a allò indicat en la Llei 13/1985, de 25 de maig, i 
al Reial Decret 1370/1985, d'1 de agost, per la qual cosa, als efectes de prelació 
de crèdits, se situen al darrere dels creditors comuns, suspenent-se'n el pagament 
d'interessos en el supòsit que el compte de resultats de Caixa d’Estalvis Laietana 
hagi presentat pèrdues en el semestre natural anterior.

7.7.5.2. Participacions preferents

El saldo d'aquest apartat correspon a les emissions de participacions preferents 
efectuades per Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, SA, Societat 
Unipersonal.

Les participacions preferents estaven incloses en l'exercici 2006 dins de l'epígraf 
«Capital amb naturalesa de passiu financer», havent-se procedit durant l'exercici 
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2007, seguint el criteri de l'òrgan regulador, a la seva reclassificació a l'apartat 
«Passius subordinats».

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2007 s'eleva a 6.135 
milers d'euros (2.409 milers d'euros en l'exercici 2006), essent el tipus d'interès 
mitjà del 5,11% (3,40% el 2006).

Las característiques més rellevants de les emissions són:

Valor: Participacions preferents Sèrie A Participacions preferents Sèrie B

Data de desembors: 28/12/2002 27/10/2006

Import total de l'emissió: 60.101 milers d'euros 60.000 milers d'euros

Nombre i classe de les par-
ticipacions:

60.101 participacions. No atorguen 
drets polítics.

1.200 participacions. No atorguen 
drets polítics

Valor nominal unitari i efectiu 
en el moment de l'emissió:

1.000 euros (a la par) 50.000 euros (a la par)

Dividend: Preferent, no acumulatiu. El tipus a 
aplicar serà fix equivalent al 4,35% 
nominal anual fins al 28 de desem-
bre de 2003 i a partir del 29 de de-
sembre del 2003 variable, referen-
ciat al tipus de passiu de les Caixes 
d'estalvis que publica la CECA en el 
BOE, revisable anualment.

Preferent, no acumulatiu. El tipus a 
aplicar serà el que resulti d'aplicar 
el tipus d'Euribor a tres mesos més 
un diferencial constant durant tota 
la vida de l'emissió que serà de 195 
punts bàsics (1,95%).

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

Data amortització: Perpètua. L'emissor podrà amortit-
zar de manera anticipada, prèvia 
autorització del Banc d'Espanya i 
del Garant (l'entitat dominant) totes 
o part de les participacions sempre 
que hagin transcorregut cinc anys 
des de la data de desembors.

Perpètua. L'emissor podrà amortit-
zar de manera anticipada, prèvia 
autorització del Banc d'Espanya i 
del Garant (l'entitat dominant) totes 
o part de les participacions sempre 
que hagin transcorregut deu anys des 
de la data de desembors.

Cotització: Mercat AIAF de Renda Fixa

Rang En el supòsit de liquidació o dissolució de la societat, les participacions 
preferents se situen, en ordre de prelació:
a) Per davant de les accions ordinàries de la societat.
b) A la par amb qualsevol altra sèrie de participacions preferents emeses per 
la societat amb un mateix rang que aquestes emissions de participacions 
preferents (sèries A i B). 
c) Darrere de tots els creditors comuns i subordinats de la societat.

Garantia: Les participacions preferents compten amb la garantia solidària i irrevocable 
de l'accionista únic de la societat, Caixa d'Estalvis Laietana.

Data d'inscripció en la 
CNMV

18-10-2002 18-01-2007
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Les dues emissions han rebut la qualificació necessària del Banc d'Espanya perquè 
es puguin computar íntegrament com a recursos propis bàsics del Grup consoli-
dat.  

Ambdues emissions han estat adquirides íntegrament per tercers aliens al Grup.

7.7.6. altres passius financers

Aquest apartat inclou l'import de les obligacions a pagar amb naturalesa de passius 
financers no incloses en altres partides, valorades pel seu cost amortitzat.

Detall agrupat per tipus d'instrument financer:

 Milers d'euros

 2007 2006

Obligacions a pagar 26.390 28.943
Fiances rebudes 54 43
Comptes de recaptació 5.759 8.205
Comptes especials 1.249 1.153
Altres conceptes 222 760

  33.674 39.104

8. Garanties financeres
Detall de les garanties financeres concedides pel Grup a 31 de desembre:

 Milers d'euros

 2007 2006

Avals financers 12.766 7.705
Altres avals i caucions 229.098 229.636
Derivats de crèdit venuts 3.500 6.500
Crèdits documentaris emesos irrevocables 698 1.204

  246.062 245.045

Una part significativa d'aquests imports arribarà al seu venciment sense que es ma-
terialitzi cap obligació de pagament per al Grup, per la qual cosa el saldo conjunt 
d'aquests compromisos no pot ser considerat como una necessitat futura real de 
finançament o liquiditat a concedir a tercers pel Grup.

Els ingressos obtinguts dels instruments de garantia es registren en l'epígraf «Co-
missions percebudes» dels comptes de pèrdues i guanys i es calculen aplicant 
el tipus establert en el contracte del qual provenen sobre l'import nominal de la 
garantia.

9. actius no corrents en venda 
Durant els exercicis 2007 i 2006, els actius no corrents en venda presentaven la 
composició següent:
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 Milers d'euros

 2007	 2006

Actius materials  
 Actius procedents d'adjudicacions  
  Residencial 11.903 2.877
     Industrial  299 299
     Altres 2.666 732

   14.868 3.908

Dels quals:  
 Valorats a valor raonable — —
Pèrdues per deteriorament (vegeu Nota 24.6.e) — -907

  14.868 3.001

Com s'ha indicat en la Nota 2.m), els actius adjudicats en pagament de deutes són 
valorats inicialment per l'import net dels actius financers lliurats.

Detall del moviment registrat durant els exercicis:

 Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial  3.908 2.313
Altes 11.525 2.318
Baixes -191 -509
Traspassos -374 -214

saldO Final  14.868 3.908

El termini mitjà, calculat sobre la base de l'experiència històrica del Grup en els 
últims cinc anys, en els quals es produeix la baixa o la venda del balanç dels 
actius procedents d'adjudicacions en pagament de deutes, mesurat des del mo-
ment en què se'n produeix l'adjudicació, és de 2,58 anys (2,95 anys en l'exercici 
2006).

No s'han concedit préstecs per al finançament de la venda dels actius materials 
adjudicats durant l'exercici 2007; el 2006 el finançament concedit va elevar-se a 
175 milers d'euros (2% de les vendes de l'exercici 2006).
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10. Participacions
Detall de les participacions significatives en entitats associades que integren aquest 
epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre:

Milers d'euros

 2007 2006

Renlovi, SL 10.313 6.856
Geoinvers, SA 9.536 6.697
Restaura Maratón Sp. z. o. o. 5.980 —
Fisser Invers. 2007 5.281 —
SAR Patrimonial Imp. SL 4.316 —
Nebor, SA — 4.096
Promo Serveis Damsel 3.005 3.002
Barna Building, SL 2.132 2.131
Residencial Parc Can Ratés, SL 1.603 1.635
Urbiland Inversora, SL 2.724 1.577
Benetesa, SA 2.722 —
Audet Promocions, SA 1.352 1.246
Viladecavalls Park, SA 3.059 1.063
Altres entitats 5.220 3.967

  57.243 32.270

Els valors que integren la cartera de participacions no estan cotitzats en mercats 
organitzats.

En l'Annex I d'aquesta Memòria es facilita la informació rellevant d'aquestes so-
cietats.

Durant els exercicis 2007 i 2006 aquest epígraf del balanç de situació adjunt ha 
experimentat els moviments següents: 

 Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 32.270 26.089
Altes 24.590 5.615
Baixes -4.282 -903
Traspassos 1.306 —
Ajustos consolidació 3.359 1.469

saldO Final 57.243 32.270

Durant l'exercici 2007 s'ha procedit a reclassificar a aquest apartat la inversió en 
la societat Benetesa, SA, des de l'apartat «Actius financers disponibles per a la 
venda - Altres instruments de capital (vegeu Nota 7.4.2) En haver-se incrementat la 
participació en la mateixa per part del Grup fins al 20%.

Durant els exercicis 2007 i 2006 les correccions de valor per deteriorament d'aquests 
actius no han experimentat moviment.

El detall de les transaccions més significatives esdevingudes en aquest epígraf durant 
els exercicis 2007 i 2006 es el següent: 

Exercici 2007

Adquisicions / Increments de participació

Renlovi, SL per 2.000 milers d'euros.
Geoinvers, SA per 3.577 milers d'euros
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Benetesa, SA, per 1.421 milers d'euros
Viladecavalls Parc, SA, per 2.025 milers d'euros
SAR Patrimonial IPM, SL per 4.294 milers d'euros
Fisser Inversions 2007, SL, per 5.281 milers d'euros
Restaura Maratón Garden, Sp, z. c.c., per 5.992 milers d'euros

Alienacions

Nebor, SA. per import de 4.196 milers d'euros

Exercici 2006

Adquisicions / Increments de participació

Radión Iberkat, SL, per import de 1.000 milers d'euros.
Promo-Serveis Damsel, SL, per import de 3.002 milers d'euros.
Xaday Proyectos y Aplicaciones, SL, per import de 1.421 milers d'euros.

Alienacions

Lobiflat, SL, per import de 843 milers d'euros.

11. actius per reassegurances i passius per contractes d'assegurances

11.1. actius per reassegurances

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

 Milers d'euros

 2007	 2006

Participació de la reassegurança en les provisions tècniques per a:  
 Primes no consumides  403 445
 Prestacions 631 559
  1.034 1.004

11.2. Passius per contractes d'assegurances

Aquest apartat recull els imports de les obligacions assumides que es deriven dels 
contractes d'assegurança amb l'objectiu de garantir, amb criteris prudents i raona-
bles, les obligacions derivades dels referits contractes.

Detall d'aquest apartat dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre:

Milers d'euros

 2007 2006

D'assegurances de vida  
 Primes no consumides i riscos en curs 2.198 2.515
 Provisió matemàtica  
  Rendes  178.220 150.525
  Capitals 161.978 152.418
  Assegurances 2.746 2.802
 Prestacions 3.266 2.669
 Participació en beneficis 23 13

   348.431 310.942
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12. actiu material
Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

 2007 2006

Ús propi 281.981 281.125
Inversions immobiliàries 88.719 78.345
Afecte a l'Obra social 22.043 6.189
Correccions de valor per deteriorament — —

  392.743 365.659

El valor en llibres dels immobles d'ús propi i les inversions immobiliàries, d'acord 
amb la NIIF 1 sobre primera aplicació de les Normes Internacionals d'Informació 
Financera adoptades per la Unió Europea, és el valor raonable a 1 de gener 2004, 
calculat mitjançant taxacions realitzades per taxadors independents. El valor raona-
ble d'aquests actius a 31 de desembre del 2007 i 2006, s'ha estimat que no varia 
significativament del seu valor en llibres. 

Al 31 de desembre de 2007, l'Entitat no tenia cap mena de compromís ferm de 
compra o venda d'immobilitzat que tingués un import significatiu.

L'immobilitzat totalment amortitzat encara en ús al 31 de desembre de 2007 s'eleva 
a 27.349 milers d'euros (40.147 milers d'euros al 31 de desembre de 2006).

12.1. d'ús propi

Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació i dels moviments haguts durant 
els exercicis de 2007 i 2006:	

      
Milers d'euros

Exercici 2007 Equips Mobiliari, Edificis Obres total 
 informàtics instal·lacions  en  
   i altres  curs

valor de Cost   
Saldo al 31.12.06 33.811 60.230 212.646 57.271 363.958
Altes  2.306 1.527 35 24.070 27.938
Baixes -10.096 -6.046 -555 -74 -16.771
Traspassos — 10.024 10.771 -40.384 -19.589

Saldo al 31.12.07 26.021 65.735 222.897 40.883 355.536

amortització acumulada
Saldo al 31.12.06 29.512 33.891 19.430 — 82.833
Altes  2.380 5.286 2.663 — 10.329
Baixes -10.096 -6.046 -524 — -16.666
Traspassos — -131 -2.810 — -2.941

Saldo al 31.12.07 21.796 33.000 18.759 — 73.555

valOR nEt al 31.12.07 4.225 32.735 204.138 40.883 281.981 
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Milers d'euros

Exercici 2006 Equips Mobiliari, Edificis Obres total 
 informàtics instal·lacions  en  
   i altres  curs

valor de Cost     
Saldo al 31.12.05 31.868 55.981 198.938 44.413 331.200
Altes 1.870 1.292 — 32.533 35.695
Baixes -31 -18 -12 -765 -826
Traspàs a / d'actius no 
 corrents en venda — — — — —
Traspassos 104 2.975 13.720 -18.910 -2.111

Saldo al 31.12.06 33.811 60.230 212.646 57.271 363.958
     
amortització acumulada     
Saldo al 31.12.05 27.281 29.400 17.773 — 74.454
Altes 2.249 4.504 2.345 — 9.098
Baixes -18 -13 -535 — -566
Traspassos — — -153 — -153

Saldo al 31.12.06 29.512 33.891 19.430 — 82.833

valOR nEt al 31.12.06 4.299 26.339 193.216 57.271 281.125

Durant els exercicis 2007 i 2006 no s'han produït pèrdues per deteriorament dels 
actius que formen aquest apartat..

12.2. inversions immobiliàries i actius materials afectes a l'Obra social

El detall d'aquests apartats dels balanços de situació i els moviments haguts durant 
els exercicis de 2007 i 2006 es mostren a continuació:  

Milers d'euros

Exercici 2007 inversions immobiliàries afecte a l'Obra social
  Finques,  Mobiliari  
  parcel·les   i   
 Edificis i solars total instal·lacions immobles total

valor de Cost

Saldo al 31.12.06 81.987 3.663 85.650 3.840 5.784 9.624
Altes 5.974 87 6.061 1.633 3.633 5.266
Baixes -356 — -356 — — —
Traspàs a /d'actius no corrents en venda 374 — 374 — — —
Traspassos 5.535 — 5.535 — 13.731 13.731

Saldo al 31.12.07 93.514 3.750 97.264 5.473 23.148 28.621

amortització acumulada
Saldo al 31.12.06 7.305 — 7.305 1.898 1.537 3.435
Altes 1.033 — 1.033 281 192 473
Baixes -64 — -64 — — —
Traspassos 271 — 271 — 2.670 2.670

Saldo al 31.12.07 8.545 — 8.545 2.179 4.399 6.578

valOR nEt al 31.12.07 84.969 3.750 88.719 3.294 18.749 22.043
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Milers d'euros

Exercici 2006 inversions immobiliàries afecte a l'Obra social
  Finques,  Mobiliari  
  parcel·les   e   
 Edificis i solars total instal·lacions immobles total

valor de Cost
Saldo al  31.12.05 89.101 — 89.101 169 2.472 2.641
Altes 2.022 1.628 3.650 — — —
Baixes -8.897 — -8.897 — — —
Traspàs a /d'actius no corrents en venda 214 — 214 — — —
Traspàs de Fundació Caixa Laietana — — — 3.671 3.338 7.009
Traspassos -453 2.035 1.582 — -26 -26

Saldo al  31.12.06 81.987 3.663 85.650 3.840 5.784 9.624
      
amortització acumulada
Saldo al  31.12.05 7.275 — 7.275 169 1.178 1.347
Altes 1.008 — 1.008 24 52 76
Baixes -1.140 — -1.140 — — —
Traspàs de Fundació Caixa Laietana  — — —- 1.705 316 2.021
Traspassos 162 — 162 — -9 -9

Saldo al  31.12.06 7.305 — 7.305 1.898 1.537 3.435

valOR  nEt al 31.12.06 74.682 3.663 78.345 1.942 4.247 6.189

      

       Durant els exercicis 2007 i 2006 no s'han produït pèrdues per deteriorament dels 
actius que formen aquest apartat.

• Inversions immobiliàries

 En els exercicis 2006 i 2005, els ingressos derivats de rendes provinents de les 
inversions mobiliàries propietat del Grup van elevar-se a 3.092 i 2.776 Milers 
d'euros, respectivament, i les despeses d'explotació per tots els conceptes rela-
cionats amb les mateixes van elevar-se a 321 i 426 Milers d'euros, respectiva-
ment.

• Actius materials afectes a l'Obra Social

 •	 En el decurs de l'exercici 2007, el Consell d'Administració de Caixa d'Estalvis Laie-
tana ha decidit destinar l'edifici del carrer Palau, 18 de Mataró, un cop desocupat 
en haver-se traslladat a la nova seu social del carrer Pablo Iglesias, 41-43, a ampliar 
i reagençar la Biblioteca Popular, procedint a efectuar el traspàs d'immobles d'ús 
propi a «Actius materials afectes a l'Obra Social».

  El traspàs s'ha efectuat per l'import net de 3.739 Milers d'euros, constituït pel 
valor en llibres de l'immoble, 11.061 Milers d'euros (13.731 milers d'euros menys 
2.670 milers d'euros d'amortització acumulada menys 5.009 milers d'euros de 
la reserva de revalorització Circular 4/2004 - Primera aplicació (vegeu Nota 18) 
i menys 2.312 milers d'euros de l'impost diferit corresponent a la revalorització). 
D'aquest import de 3.739 Milers d'euros, s'han satisfet 239 milers d'euros amb 
càrrec al pressupost de l'Obra Social de l'exercici 2007 i la resta serà satisfet 
amb càrrec al pressupost de l'Obra Social durant els propers exercicis, estant 
recollit l'esmentat deute en la partida «Altres passius» del Fons d'Obra Social 
(vegeu Nota 20).

 •	 Així mateix, també s'ha procedit a formalitzar la compra de dos immobles registrats 
a nom de la Fundació Caixa Laietana per un import de 3.591 milers d'euros, que 
s'han comptabilitzat com a actius materials afectes a l'Obra Social. D'aquest import 
s'han satisfet 591 milers d'euros en l'exercici 2007 i la resta serà satisfeta amb càrrec 
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al pressupost de l'Obra Social durant els propers exercicis. Simultàniament, s'ha 
procedit a cedir a la Fundació l'ús per un període de deu anys prorrogables per 
anys naturals de les dues finques, per tal que se segueixin destinant a les activitats 
que s'hi desenvolupen.

  Aquestes operacions han estat acordades pel Consell d'Administració de la 
Caixa i pel Patronat de la Fundació Caixa Laietana i comunicat oportunament 
a la Generalitat de Catalunya, tant a la Direcció General de Política Financera 
i Assegurances com a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, que va 
autoritzar aquestes operacions.

 •	 En el decurs de l'exercici 2006 es va procedir al traspàs de determinats elements 
de l'immobilitzat material de la Fundació Caixa Laietana a l'Obra Social de la Caixa 
per un import net de 5.118 milers d'euros que va significar un increment del fons 
d'Obra Social pel mateix import (vegeu Nota 18).

   Aquests elements figuraven comptabilitzats en la Fundació Caixa Laietana i 
havien estat pagats mitjançant les aportacions efectuades per l'Obra Social de 
la Caixa, per la qual cosa es va considerar més oportú que fossin tractats com 
a actius materials de l'Obra Social de la mateixa Caixa.

  Aquests traspassos van ser acordats pel Consell d'Administració de la Caixa 
i pel Patronat de la Fundació Caixa Laietana i comunicats oportunament a la 
Generalitat de Catalunya, tant a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances com a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

12.3. arrendaments financers i operatius

Els saldos deutors a cobrar a la clientela per arrendaments financers es troben 
recollits en la Nota 7.5 de «Crèdit a la clientela». D'altra banda, no hi ha 
immobilitzat cedit en arrendament operatiu durant els exercicis 2007 i 2006.

13. actius intangibles - altre actiu intangible
Detall d'aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

 2007 2006

Aplicacions informàtiques  
   Desenvolupades internament — —
   Resta 1.019 950
Altres actius intangibles 1.004 —
Pèrdues per deteriorament — —

  2.023 950
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Detall del moviment al llarg dels exercicis 2007 i 2006:

 Milers d'euros

 2007 2006

valor de cost
Saldo inicial 7.530 6.819
Altes 1.766 798
Baixes — -8
Altres — -79

Saldo final 9.296 7.530

amortització
Saldo inicial 6.580 5.795
Altes 693 682
Altres — 103

Saldo final 7.273 6.580

valOR nEt 2.023 950

No s'han produït pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2007 i 2006.

Els actius intangibles totalment amortitzats encara en ús al 31 de desembre de 2007 
en el Grup s'eleven a 5.942 milers d'euros (5.333 milers d'euros a 31 de desembre 
de 2006).

14. Periodificacions d'actiu i passiu
Composició del saldo d'aquests epígrafs dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:

 Milers d'euros

 2007 2006

actiu:  
Comissions comercialització de productes administrats 433 497
Altres conceptes 18 28

  451 525

Passiu:
Despeses de personal meritats no vençuts 5.522 4.546
Altres conceptes 204 780

  5.726 5.326
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15. altres actius i passius
Composició del saldo d'aquests epígrafs dels balanços de situació adjunts a 31 de 
desembre:

 Milers d'euros

 2007 2006

actiu:  
 Existències
  Cost amortitzat 26.004 21.083
  Correccions de valor per deteriorament d'actius — —
 Resta
  Operacions en camí 7.370 13.868
  Altres conceptes 4.518 625

   37.892 35.576

Passiu:
 Fons Obra Social (vegeu Nota 20) 25.249 8.725
 Resta
  Operacions en camí 10.844 10.523
  Altres conceptes 974 1.945

   37.067 21.193

15.1. Existències

En aquest apartat s'inclou l'import dels actius que el Grup té per a la seva venda en 
el curs ordinari del negoci, i es troba en procés de construcció amb aquesta finalitat. 
Així mateix, s'inclouen els terrenys i altres propietats que ses tenen per a la venda 
en l'activitat de promoció immobiliària.

El moviment d'aquest apartat dels balanços de situació durant els exercicis de 2007 
i 2006, és el següent: 

 Milers d'euros

 2007	 2006

Saldo inicial 21.083 9.439
Altes 5.993 13.558
Baixes -1.395 -2.544
Traspassos 323 630
saldO Final 26.004 21.083

  

16. Provisions
El detall d'aquest epígraf dels balanços de situació i el moviment experimentat en 
els exercicis 2007 i 2006 és el següent:

 Milers d'euros

   Fons per a Provisions Provisions altres total 
   pensions i per a per a riscos i provisions  
   obligacions impostos compromisos   
   similars  contingents

Saldo al 31.12.06 18.183 13.877 862 9.090 42.012
 Dotacions 1.003 — 158 3.906 5.067
 Recuperacions -2.688 -1.657 -337 -3.891 -8.573
 Altres moviments -523 -1.221 — 556 -1.188

saldO al 31.12.07 15.975 10.999 683 9.661 37.318
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 Milers d'euros

   Fons per a Provisions Provisions altres total 
   pensions i per a per a riscos i provisions  
   obligacions impostos compromisos   
   similars  contingents

Saldo al 31.12.05 14.091 12.857 1.569 11.593 40.110
 Dotacions 5.431 1.039 228 1.097 7.795
 Recuperacions -1.160 — -935 -3.855 -5.950
 Altres moviments -179 -19 — 255 57

saldO al 31.12.06 18.183 13.877 862 9.090 42.012

16.1. Fons per a pensions i obligacions similars

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

 Milers d'euros

 2007 2006

Reial Decret 1588/1999  
      Exterioritzats — —
      Interns  11.269 10.790

Altres fons  
       Fons per a jubilats parcials 4.706 7.393

tOtal 15.975 18.183

D'acord amb allò descrit en la Nota 2.n), els compromisos per pensions del Grup 
amb el seu personal es classifiquen entre plans de prestació definida i plans d'apor-
tació definida.

Plans de prestació definida (Reial Decret 1588/1999)

D'acord amb els estudis actuarials al 31 de desembre, l'import dels compromisos 
s'elevava a:

 Milers d'euros

 2007 2006

Compromisos meritats pel personal en actiu 11.384 10.658
Compromisos causats pel personal jubilat 6.889 6.993

  18.273 17.651

Principals hipòtesis adoptades en aquests estudis per als exercicis 2007 i 2006:

• Taules de mortalitat: GRM-GRF 95
• Taxa d'actualització: 3,5 %
• Taxa de creixement de salaris: 3%
• Taxa de creixement de les pensions 
 de la Seguretat Social: 0%
• Taxa de creixement de bases de cotització: Les bases creixen fins al nivell dels salaris reals, amb el 
  topall de la base màxima de cotització corresponent al 
  grup de tarifa de cada partícip
• Taxa de creixement de bases màximes de cotització: 2%
• Tipus de revalorització de les pensions: 2%
• Tipus de rendiment esperat dels actius del pla: 3,5%
• Tipus de rendiment de qualsevol dret 
 de reembors reconegut: 0%
• Edat estimada de jubilació: 65
• Rotació: No
• Sistema de capitalització : Individual
• Mètode de valoració: Mètode de la unitat de crèdit projectada 
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Els imports reconeguts en balanç s'han determinat de la manera següent: 

 Milers d'euros

 2007 2006

Valor actual de les obligacions  
 No cobertes — —
 Cobertes parcialment — —
 Cobertes totalment 18.273 17.651
Valor raonable d'actius del pla (-) (Plans de pensions dels que 
 respon la mateixa Entitat) -7.004 -6.861

Pèrdues o guanys actuarials no reconegudes en el balanç (-) — —
Cost de serveis passats no reconeguts encara en el balanç (-) — —
Altres imports no reconeguts encara en el balanç — —
Altres actius reconeguts en balanç (+) —

  11.269 10.790

Sobrant / faltant — —

PassiU En El BalanÇ 11.269 10.790

Detall del moviment en els exercicis 2007 i 2006 distribuït entre les diferents 
partides:

 Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 10.790 10.493
Despeses de personal (cost corrent del període)  360 343
Interessos i càrregues assimilades (cost per interessos) (Nota 24.6.e) 374 364
Prestacions pagades -524 -522
Dotacions a provisions   
 Pèrdues i guanys actuarials (Nota 24.6.f) 269 112

saldO Final  11.269 10.790

Així mateix, els rendiments produïts pels actius del pla en l'exercici 2007 van ele-
var-se a 240 milers d'euros (235 milers d'euros en l'exercici de 2006).

Plans d'aportació definida

L'import reconegut com a despesa en els comptes de pèrdues i guanys adjunts en 
concepte d'aportació als plans d'aportació definida va elevar-se a 1.163 milers 
d'euros durant l'exercici 2007 (1.062 milers d'euros en l'exercici de 2006) (vegeu 
Nota 24.6.a). 

Altres fons

Detall dels passius contingents sorgits como conseqüència d'indemnitzacions per 
cessament i/o prestacions per postocupació amb personal en situació de jubilat 
parcial durant els exercicis 2007 i 2006:

Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 7.393 3.598
  
Dotació 6 4.955
Disponibilitat -2.693 -1.160

saldO Final 4.706 7.393
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16.2. Provisions per a impostos

El saldo d'aquest compte correspon al import associat a les actes fiscals en dis-
conformitat que han estat objecte de recurs i que es troben pendents de resolució 
definitiva.

16.3. Provisions per a riscos i compromisos contingents

Aquest apartat inclou l'import de les provisions constituïdes per a la cobertura de 
riscos contingents, entesos com aquelles operacions en les quals el Grup garanteix 
obligacions d'un tercer, sorgides com a conseqüència de garanties financeres conce-
dides o altre tipus de contractes, i de compromisos contingents, entesos com a com-
promisos irrevocables que poden donar lloc al reconeixement d'actius financers.

A continuació es mostra el moviment que s'ha produït en les correccions de valor 
per deteriorament dels riscos i compromisos contingents que, tal i como s'indica 
en la Nota 2.g), inclou la cobertura específica i la cobertura genèrica: 

Exercici 2007 
Milers d'euros

   Específica Genèrica total

Saldo al 31.12.06 120 742 862

Dotacions amb càrrec a resultats
 Determinades individualment 4 — 4
 Determinades col·lectivament — 152 152
Disponibilitat de fons dotats en l'exercici — — —

Dotacions netes de l'exercici 4 152 156

Recuperació d'imports dotats en exercicis anteriors -120 -215 -335
Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts — — —
Altres — — —

saldO al 31.12.07 4 679 683

Exercici 2006 
Milers d'euros

   Específica Genèrica total

Saldo al 31.12.05 284 1.285 1.569

Dotacions amb càrrec a resultats
 Determinades individualment 33 — 33
 Determinades col·lectivament — 195 195
Disponibilitat de fons dotats en l'exercici — — —

Dotacions netes de l'exercici 33 195 228

Recuperació d'imports dotats en exercicis anteriors -197 -738 -935
Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts — — —
Altres — — —

saldO al 31.12.06 120 742 862

Les correccions de valor per deteriorament de valor de riscos i compromisos deta-
llats, corresponen a risc a Espanya amb Altres sectors residents.

16.4. altres provisions

Aquest apartat inclou les provisions constituïdes per a atendre les obligacions i les 
possibles contingències derivades de reclamacions en curs.
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Composició en funció de la seva naturalesa:

Milers d'euros

 2007 2006

Interessos demora actes Inspecció Hisenda recorregudes (vegeu Nota 16.2) 5.821 5.731 
Contingències generals 2.347 2.247 
Altres Provisions 1.493 1.112

  9.661 9.090

 

16.5. Compromisos i riscos mediambientals

Atesa l'activitat a la qual es dedica el Grup, aquesta no té responsabilitats, despeses, 
actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser 
significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els seus resultats. 
Per aquest motiu no s'inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels 
comptes anuals quant a informació de qüestions mediambientals.  

17. Patrimoni net - ajustos per valoració
Detall d'aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre:

 Milers d'euros

 2007 2006

Actius financers disponibles per a la venda 75.105 79.133
Diferències de canvi 70 —

  75.175 79.133

17.1. actius financers disponibles per a la venda

Aquest apartat recull l'import net d'aquelles variacions del valor raonable dels actius 
classificats com a disponibles per a la venda que, conforme amb allò que disposa 
la Nota 2, han de classificar-se com a part integrant del patrimoni net del Grup. 
Aquestes variacions es registren en els comptes de pèrdues i guanys quan té lloc la 
venda dels actius en els quals tenen origen.

El moviment del saldo d'aquest apartat al llarg dels exercicis 2007 i 2006 es pre-
senta tot seguit:

Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 79.133 80.420
Variacions de valor raonable de valors representatius de deute -10.363 -22.828
Variacions de valor raonable d'instruments de capital 4.319 12.329
Efecte impositiu 2.016 3.674
Efecte canvi tipus impositiu Llei 35/2006 (vegeu Nota 21) — 5.538

saldO Final 75.105 79.133
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18. Fons propis
El moviment d'aquest epígraf en els exercicis 2006 i 2007 ha estat el següent:

Milers d'euros

  Reserves Resultat 
   de  
   l'exercici

Saldo al 31.12.05 334.371 24.111
Distribució del resultat de l'exercici 2005 19.761 -19.761
Dotació OBS — -4.350
Altres moviments  6 —
Resultat de l'exercici 2006 — 35.370

Saldo al 31.12.06 354.138 35.370

Distribució del resultat de l'exercici 2006 29.870 -29.870
Dotació OBS — -5.500
Altres moviments  -5.005 —
Ajustos de consolidació 1.753 —
Resultat de l'exercici 2007 — 34.661

saldO al 31.12.07 380.756 34.661

L'import d'«Altres moviments» de 2007 correspon bàsicament a les reserves de 
revalorització -Circular 4/2004- Primera aplicació de l'edifici del carrer Palau, 18 
de Mataró que ha estat traspassat d'Immobles d'ús propi a Actius materials afectes 
a l'Obra Social (vegeu Nota 12.2). 

18.1. Capital social

Entitats dependents

No hi ha entitats del Grup que cotitzin en mercats oficials de valors.

En l'Annex I d'aquesta Memòria s'inclou la informació significativa de les entitats 
dependents.

Entitats alienes al Grup són propietàries, al 31 de desembre de 2007, (directament  
o per mitjà d'entitats dependents seves) d'almenys el 10% del patrimoni net de les 
entitats dependents del Grup següents: 



G
R

U
P 

C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

112112

Entitat % del Patrimoni propietat de tercers

Zilex Catalunya, SL 49%
Jardí Residencial La Garriga, SL 49%
Xaday Proyectos y Aplicaciones, SL 42%

18.2. Reserves
Detall, per conceptes, del saldo d'aquest apartat dels balanços de situació:

Milers d'euros

 2007 2006

Reserves acumulades  
  Reserves de revalorització  
 Reial Decret Llei 7/1996 — 14.179
 NIIF 1 - Primera aplicació 68.393 73.402

  68.393 87.581

Resta de reserves  
   NIIF 1 - Primera aplicació  65.279 65.279
   Altres reserves  239.116 197.912
  304.395 263.191

  372.788 350.772

ROManEnt 178 96

Reserves d'entitats valorades pel mètode de la participació
 Entitats associades 7.790 3.270

  380.756 354.138

Durant l'any 2007 es van traspassar a reserves de lliure disposició 14.179 milers 
d'euros en concepte de reserves de revalorització Reial Decret-Llei 76/1996, de 7 
de juny, en haver transcorregut deu anys a partir de la data del balanç actualitzat.

18.2.1. Reserves acumulades

Desglossament per entitats dels saldos d'aquesta partida dels balanços de situació 
consolidats (un cop considerat l'efecte dels ajustos de consolidació) a 31 de de-
sembre:

Milers d'euros

Entitat 2007 2006

Caixa Laietana 364.901 344.857
Ges Laietana, SA, SGIIC 2.587 2.437
Ges Laietana de Pensions, SA, EGFP 1.335 1.184
Laietana Vida, Companyia d'Assegurances, SA 2.212 1.491
Inversora Burriac, SL 1.336 —
Altres societats 417 803

  372.788 350.772

18.2.2. Reserves atribuïdes a les entitats valorades pel mètode de la participació

Desglossament per entitats dels saldos d'aquesta partida dels balanços de situació 
consolidats (un cop considerat l'efecte dels ajustos de consolidació) a 31 de de-
sembre:

Milers d'euros

Entitat 2007 2006

Geoinvers, SA 3.292 —
Renlovi, SL 4.511 1.604
Altres societats -13 1.666

  7.790 3.270
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18.3. aportació als resultats consolidats per part de les entitats que formen el grup

Detall de l'aportació al resultat dels exercicis 2006 i 2005 de les entitats que 
formen el Grup:  

 Milers d'euros

Entitat 2007 2006

Caixa Laietana 28.335 22.442

Entitats dependents
 Ges Laietana SA SGIIC 2.267 2.826
 Ges Laietana de Pensions, SA, EGFP 1.592 1.594
 Tramitació Serveis, SA 1.203 1.128
 Laietana Mediación Operador de Banca-Assegurances Vinculado, SA 
   (anteriorment anomenada CEA, Corredoria d’Assegurances, SA) 2.418 2.285
 Inversora Burriac, SLU 1.033 739
 Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents, SA  -6.163 -2.723
 Laietana Vida, CIA. d'assegurances  3.571 3.022
 Altres entitats 302 -140

  6.223 8.731

Entitats associades
 Urbiland Inversora, SL 447 —
 Geoinvers, SA -33 2.720
 Viladecavalls Park, Centre Industrial, Logístic i Comercial, SA -29 -233
 Renlovi, SL — 2.200
 Altres entitats -282 -490

  103 4.197

  34.661 35.370

19. interessos minoritaris
El moviment que ha tingut lloc en aquest epígraf al llarg dels exercicis 2007 i 2006 
es resumeix de la manera següent:

Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 1.583 100
Incorporació de societats al Grup — 1.604
Resultat atribuït a la minoria 281 -121
Altres moviments 35 -

saldO Final 1.899 1.583
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20. Fons Obra social

El desglossament, per conceptes, dels saldos afectes a l'Obra Social de l'Entitat, al 
31 de desembre de 2006 i 2005, és el següent:

 Milers d'euros

 2007 2006

Actius materials afectes a l'Obra Social (vegeu Nota 12.2)  
 Valor de cost 28.621 9.625
 Amortització acumulada -6.578 -3.436
 Correccions de valor per deteriorament d'actius — —

  22.043 6.189

Fons Obra Social:   
 Dotació
  Aplicada a actiu material 11.218 5.345
  Aplicada a altres inversions — 3
  Despeses compromeses en l'exercici 5.500 4.350
  Import no compromès 3.102 2.217
  Excedents — —
 Reserves de revalorització 5.010 844
 Altres passius 5.812 —
 Despeses de manteniment de l'exercici corrent  -5.393 -4.034

  25.249 8.725

Detall dels actius materials afectes a l'Obra Social, amb detall del valor en llibres 
de cadascun d'ells i la seva assignació a obres en col·laboració o pròpia al 31 de 
desembre:

Milers d'euros

   2007 2006 assignació

Actius materials afectes a l'Obra Social
 Centre cultural «Gent gran» 2.761 2.898 Pròpia
 Biblioteca de Mataró-Centre multimedia 13.097 760 Pròpia
 Col·legi Nacional Jaume Recoder- - Mataró 543 572 En col·laboració
 Ateneu Caixa Laietana - Sala Polivalent de Mataró 2.989 551 Pròpia
 Casal del Centre- C/ Pujol, 15-17 1.115 — Pròpia
 Altres actius 1.538 1.408

   22.043 6.189

Detall dels moviments haguts en el Fons d'Obra Social durant els exercicis 2007 
i 2006:

 Milers d'euros

 2007 2006

Saldo inicial 8.725 2.948
Distribució excedents de l'exercici  5.500 4.350
Traspàs actius de la Fundació (vegeu Nota 12.2) — 5.118
Traspàs actius de Caixa Laietana (vegeu Nota 12.2) 11.061 —
Compra actius a la Fundació (vegeu Nota 12.2) 3.591 —
Aportació a la Fundació -3.642 -2.600
Despeses de manteniment de l'exercici  -1.751 -1.437
Adquisició d'actius materials 1.665 —
Pagaments per adquisició d'actius materials a termini -830 —
Altres 930 346

saldO Final 25.249 8.725
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L'Obra Social, part essencial de la raó de ser de Caixa Laietana, es regula per les 
normes contingudes en el Decret legislatiu 1/1994, de 6 d'abril, text refós de la Llei 
aplicada a les caixes d'estalvis amb seu central a Catalunya, la Llei 13/1985, de 25 
de maig sobre recursos propis, i els decrets 303/1980, de 29 de desembre, 46/1985, 
de 18 de febrer, i els articles 6, 7 i 12 del Decret 99/1986, de 3 d'abril. 

La gestió i l'administració de l'Obra Social de Caixa Laietana dimana de les di-
rectrius de la Comissió Delegada de Obres Socials i del Patronat de la Fundació 
Caixa Laietana per encàrrec del Consell d'administració. L'Assemblea General de 
Caixa Laietana, en sessió celebrada el 6 de juny, va aprovar el pressupost de 2006, 
ratificat el 22 de juny per la Direcció General de Política Financera i Assegurances 
del departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

Caixa Laietana se cenyeix a la distinció tradicional d'Obra Social pròpia i Obra 
Social en col·laboració per a orientar les seves inversions i ajuts en matèria social 
i cultural. En l'Informe Anual d'Obra Social 2007, es dóna compte de la gestió 
realitzada, el seu abast i els continguts. A grans trets, la meitat de la inversió anual 
s'ha destinat a les activitats de cultura i temps lliure. La resta s'ha diversificat en 
accions educatives, mediambientals, salvaguarda del patrimoni i programes de salut 
i atenció social. 

De conformitat amb allò indicat en la Nota 6, la proposta de distribució de l'ex-
cedent de 2007, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de l'Entitat, 
contempla destinar 5.800 milers d'euros al Fons d'Obra Social (5.500 milers d'euros 
del excedent de l'exercici 2006), assolint el pressupost de despeses i inversions de 
l'Obra Social per a l'exercici 2008 els 5.800 milers d'euros, del qual són gestionats 
per la Comissió Delegada de l'Obra Social 2.683 milers d'euros i 3.117 milers 
d'euros per la Fundació Caixa Laietana, Fundació Privada. 

Aquesta fundació va ser 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 qualsevol 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.

A continuació s'inclou el detall de les partides de l'Obra Social amb la seva dotació 
pressupostària de l'exercici 2008 i la liquidació del pressupost del 2007:



G
R

U
P 

C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

116116

 Milers d'euros

  Pressupost  liquidació pressupost 2007
  2008 Pressupost tancament diferència

Gestionat per la Comissió d'Obra social
 Administració general OBS 180 160 153 7
 Fons Social 1.300 1.250 1.082 168
 Premi Iluro 35 30 24 6
 Llars jubilats i ajuts ancianitat 18 18 16 2
 Pagament traspàs edifici Palau 18 500 — — —
 Amortització 650 400 476 -76

  2.683 1.858 1.751 107

Gestionat per Fundació Caixa laietana
 Biblioteques 1.200 700 654 46
 Acció cultural 300 300 205 95
 Exposicions 350 300 322 -22
 Llars ancians 80 80 74 6
 Espai Caixa Laietana 275 250 253 -3
 Ateneu Caixa Laietana 100 — — —
 Centre multimedia 200 185 213 -28
 Obra en col·laboració 612 1.827 1.827 —

   3.117 3.642 3.548 94

 tOtal 5.800 5.500 5.299 201

El sobrer del pressupost de l'exercici 2007 gestionat per la Fundació Caixa Laietana 
ha estat reintegrat a l'Entitat.

21. actius i passius fiscals - impost sobre beneficis
El saldo de l'epígraf «Actius fiscals» de l'actiu dels balanços de situació recull 
els imports a recuperar per impostos en els propers dotze mesos («Actius fiscals-
Corrents») i els imports dels impostos a recuperar en exercicis futurs, inclosos els 
derivats de bases imposables negatives o de crèdits per deduccions o bonificacions 
fiscals pendents de compensar («Actius fiscals-Diferits»). El saldo de l'epígraf «Pas-
sius fiscals» del passiu dels balanços de situació inclou l'import de tots els passius 
de naturalesa fiscal, distingint entre els corrents i els diferits, llevat de les provisions 
per a impostos que es recullen en l'epígraf «Provisions» dels balanços de situació 
adjunts (vegeu Nota 16).

El Grup s'ha acollit als beneficis fiscals relatius a les deduccions i les bonifica-
cions de la quota de l'Impost sobre Societats previstes en la normativa d'aquest 
impost.

El detall dels epígrafs d'actius i passius fiscals al 31 de desembre de 2007 i 2006, 
respectivament, es el següent:

 Milers d'euros

 2007 2006
 actiu Passiu actiu Passiu

Corrents 2.251 9.444 3.512 8.123
Diferits 36.804 64.424 39.846 73.358

 39.055 73.868 43.358 81.481
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El moviment experimentat pels epígrafs d'actius i passius fiscals corrents i diferits 
durant els exercicis 2007 i 2006 és el següent

Milers d'euros

 2007 2006
 actius fiscals Passius fiscals actius fiscals Passius fiscals
 Corrents diferits Corrents diferits Corrents diferits Corrents diferits

Saldo inicial 3.512 39.846 8.123 73.358 2.849 36.063 9.497 82.568
Altes 2.251 3.160 9.444 4.653 3.512 7.068 8.123 435
Baixes -3.512 -6.202 -8.123 -13.587 -2.849 -3.154 -9.497 -9.645
Altres — — — — — -131 — —

saldO Final 2.251 36.804 9.444 64.424 3.512 39.846 8.123 73.358

La conciliació entre els beneficis de l'exercici i les bases imposables corresponents 
als exercicis 2007 i 2006 és la següent:

 Milers d'euros

 2007 2006

Benefici de l'exercici, abans de la provisió per a l'impost sobre societats 48.508 47.937
Augments (disminucions) per diferències permanents -6.596 -6.023
Ajustos de consolidació -474 -3.307

Resultat comptable ajustat 41.438 38.607

Augments (disminucions) per diferències temporàries imputades a pèrdues i guanys 5.344 13.847

BasE iMPOsaBlE dE l'ExERCiCi 46.782 52.454

 Milers d'euros

 2007 2006
 impost impost impost impost 
 meritat a pagar meritat a pagar

Quota (35%)    

 Sobre resultat comptable ajustat 13.467  13.512 
 Sobre base imposable  15.204  18.359
Deduccions    
 Per doble imposició -526 -526 -602 -602
 Per venda empreses participades -142 -142 -98 -98
   Per reinversió venda immobilitzat -18 -18 -129 -129
 Altres -75 -75 -86 -86

Despesa / quota 12.706 14.443 12.597 17.444

Ajustos Impost Societats exercici anterior 613 — 81 —
Retencions i pagaments a compte — -10.191 — -13.564
Altres 247 -247 10 10

dEsPEsa / iMPOst a PaGaR 13.566 4.005 12.688 3.890

Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits en el compte de pèrdues 
i guanys, en els exercicis 2007 i 2006 el Grup ha repercutit en el seu patrimoni net 
els imports següents pels conceptes que s'indiquen:

 Milers d'euros

 2007 2006

Plusvàlues/minusvalies no realitzades en títols disponibles per a la venda -2.016 -9.212
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En l'exercici 2006, es va publicar la Llei 35/2006, de 29 de novembre, de l'IRPF 
i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, renda de no 
residents i patrimoni, la qual, en la seva disposició addicional octava, modifica els 
tipus de gravamen en l'impost sobre societats i estableix els tipus i dates d'aplicació 
següents:

• 32,5 % per als períodes impositius iniciats a partir del 1 de gener del 2007.

• 30 % per als períodes impositius iniciats a partir del 1 de gener del 2008.

D'acord amb esta disposició, l'Entitat ha procedit a recalcular i comptabilitzar 
en l'exercici 2006 l'impacte del canvi dels esmentats tipus impositius sobre les 
diferències temporals comptabilitzades, i ha obtingut una diferència de 131 milers 
d'euros que ha estat registrada com a menor despesa de l'Impost sobre societats 
de l'exercici 2006, i de 5.338 milers d'euros que ha estat registrada com a major 
«Patrimoni net - ajust per valoració» (vegeu Nota 17).

No hi ha diferències temporals positives, bases imposables negatives o crèdits per 
deduccions de la quota no registrades al 31 de desembre de 2007 i 2006. 

Como s'ha indicat en la Nota 16.2, l'Entitat ha estat inspeccionada per part de les 
autoritats tributàries en relació amb els impostos als que està subjecta pels exercicis 
1988 a 1991, els exercicis 1995 a 1998 i els exercicis 2000 a 2003, havent aixecat 
diverses actes en disconformitat que han estat objecte de recurs l'import de les quals 
s'indica en l'esmentada Nota.

El Grup té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits per llei per a tots els 
impostos que li són aplicables. A causa de les diferents interpretacions que poden 
fer-se de les normes fiscals aplicables a les operacions realitzades per l'Entitat, 
podrien existir, per als anys pendents d'inspecció, determinats passius fiscals de 
caràcter contingent, que no són susceptibles de quantificació objectiva. Tanmateix, 
segons el parer dels administradors de l'Entitat, així com dels assessors fiscals, la 
possibilitat que en futures inspeccions es materialitzin aquests passius contingents 
és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que pogués derivar-se'n no afectaria 
significativament els comptes anuals adjunts. 

22. Parts vinculades
A continuació es presenten els saldos registrats en els balanços de situació con-
solidats a 31 de desembre de 2007 i 2006, i els comptes de pèrdues i guanys 
consolidats dels exercicis 2007 i 2006 que tenen l'origen en operacions amb parts 
vinculades: 
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Milers d'euros

 Entitats associades Persones físiques vinculades
 2007 2006 2007 2006

actiu
Crèdits 278.137 214.083 3.649 1.915
Cobertura del risc de crèdit (-) -4.388 -3.714 -60 -31
Participacions 49.245 25.550 — —
    
Passiu
Dipòsits 6.525 11.051 6.229 6.025
Passius subordinats — — 387 354
    
Pèrdues i guanys
Ingressos:    
Interessos i rendiments assimilats 11.859 6.640 139 55
Rendiment de la cartera de renta variable  — — —
Comissions percebudes 1.984 1.570 16 8
    
Despeses:    
Interessos i càrregues assimilades 101 186 182 149

Els Estatuts de l'Entitat, en l'article 29, recullen que la concessió de crèdits, avals 
i garanties als vocals del Consell d'Administració, als membres de la Comissió de 
Control, director general i els seus cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals 
fins al segon grau, i també a les societats en les quals aquestes persones tinguin 
una participació que, aïllada o conjuntament, sigui majoritària, o en les quals 
exerceixin càrrec de president, conseller, administrador, gerent o director general o 
assimilat, ha de ser aprovada per el Consell d'Administració, que ha de comunicar 
al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
autorització expressa. 

Aquestes transaccions amb parts vinculades han estat efectuades en condicions de 
mercat. Els riscos amb persones físiques vinculades inclouen operacions a consellers 
representants del grup de personal, acollits a conveni laboral, les condicions dels 
quals s'indiquen en la Nota 24.6.

23. informació per segments

23.1. segmentació per línies de negoci

La informació per segments de negocis, requerida per la NIC 14, és la següent:

 Milers d'euros

 Financer assegurances altres entitats ajustos (*) total
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Actius financers 8.256.116 7.200.277 355.115 316.307 3.026 1.825 -184.923 -177.483 8.429.334 7.340.926
Altres actius 438.660 417.176 12.872 11.891 21.666 18.005 — — 473.198 447.072

total actiu 8.694.776 7.617.453 367.987 328.198 24.692 19.830 -184.923 -177.483 8.902.532 7.787.998

Passius financers 8.050.458 6.882.734 — — 19.647 15.683 -162.474 -161.698 7.907.631 6.736.719 
Altres passius 151.574 266.887 350.834 314.158 236 10 -234 — 502.410 581.055
Patrimoni net 492.744 467.832 17.153 14.040 4.809 4.137 -22.215 -15.785 492.491 470.224

total passiu i patrimoni net 8.694.776 7.617.453 367.987 328.198 24.692 19.830 -184.923 -177.483 8.902.532 7.787.998

Marge d'intermediació 106.523 101.601 — — — — 6.112 3.471 112.635 105.072
Marge ordinari 146.945 142.092 6.108 5.274 — — -2.853 -3.363 150.200 144.003
Marge d'explotació 66.614 67.526 5.286 4.626 1.009 204 -4.041 -3.347 68.947 69.009

Resultat atribuït al grup 34.661 35.370 3.563 3.022 591 -261 -4.154 -2.761 34.661 35.370

(*) Incorpora eliminacions de fons propis, d'operacions intragrup, cobrament de dividends i altres ajustos de consolidació.
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23.2. segmentació per àmbit geogràfic 

 Totes les oficines de la xarxa territorial de Caixa d'Estalvis Laietana desenvolupen 
l'activitat dins del territori espanyol, essent la tipologia de la clientela similar en 
tot el territori nacional. Per tant, el Grup considera un únic segment geogràfic per 
a tota l'operativa.

24. altra informació

24.1. Recursos de tercers comercialitzats pel Grup i dipositària de valors

Detall dels recursos de tercers fora de balanç comercialitzats a 31 de desem-
bre:

Milers d'euros

 2007 2006
  Recursos Comissions Recursos Comissions 
  de clients  de clients

Gestionats pel Grup
 Societats i fons d'inversió 213.039 2.277 209.912 2.385
 Fons de pensions 141.346 1.662 133.992 1.471
 Estalvi en contractes d'assegurança 356.682 40 324.412 19

  711.067 3.979 668.316 3.875

No gestionats pel Grup 10.273 — 7.307 —

  721.340 3.979 675.623 3.875

Així mateix, a continuació es mostra un detall dels recursos de tercers dipositats 
en el Grup a 31 de desembre:

Milers d'euros

 2007 2006
  Recursos Comissions Recursos Comissions 
  de clients  de clients

Valors representatius de deute 
 i instruments de capital 710.499 1.631 649.126 1.277

 710.499 1.631 649.126 1.277

24.2. Contractes de agencia

Ni al tancament dels exercicis 2007 i 2006 ni en cap altre moment del seu decurs, 
el Grup ha mantingut en vigor «contractes d'agència» en la manera en què es con-
templen en l'article 22 del Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol.

24.3. arrendaments operatius  

No s'han efectuat arrendaments operatius durant els exercicis 2007 i 2006.

24.4. Compromisos de crèdit

Aquesta partida recull els compromisos irrevocables de facilitar finançament confor-
me a unes determinades condicions i terminis prèviament estipulats. Tots els com-
promisos de crèdits amb els que compta el Grup són de disponibilitat immediata. 
El detall dels compromisos de crèdits en els exercicis 2006 i 2005 agrupats per 
contrapartida i indicant-ne el límit i l'import pendent de disposar és el següent:
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Milers d'euros

 2007 2006
  límit disponible límit disponible

Disponible per tercers  
 Pel sector Administracions públiques 33.507 5.038 34.205 4.936
 Per altres sectors residents 8.098.943 993.965 7.072.925 876.497
 Per no residents 73.049 1.605 68.176 2.064

  8.205.499	 1.000.608	 7.175.306	 883.497

24.5. Compromisos de compra i venda

Els instruments financers venuts amb compromís de recompra no han estat donats 
de baixa del balanç de situació i l'import rebut per la venda ha estat considerat 
com un finançament rebut de tercers, que es presenta en el balanç de situació de 
la manera que s'indica tot seguit:

Milers d'euros

 2007 2006

Dipòsit d'entitats de crèdit (vegeu Nota 7.7.1) 60.566 34.980
Dipòsit de la clientela (vegeu Nota 7.7.2) 407.916 297.001

  468.482 331.981

24.6. desglossament de les partides del compte de pèrdues i guanys

a) despeses de personal

Composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts:

Milers d'euros

 2007 2006

Sous i gratificacions al personal actiu 40.579    38.096  
Quotes de la Seguretat Social 10.042     9.123  
Dotacions a plans de prestació definida  383      377  
Dotacions a plans d'aportació definida  1.163     1.062  
Indemnitzacions per acomiadaments  314      781  
Despeses de formació 247      207  
Altres despeses de personal  772 817

  53.500 50.463

El nombre mitjà de empleats del Grup, distribuït per categories professionals, és 
el següent:

  nombre d'empleats nombre mitjà
  a 31/12/07 d'empleats
 Homes dones 20007 2006

Directius 279 93 366 337
Administratius 424 313 777 752
Subalterns i oficis diversos 25 3 30 36

  728 409 1.173 1.125

Els empleats de l'Entitat tenen dret a sol·licitar determinades ajudes financeres en 
les condicions i amb les característiques que es detallen a continuació:
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Préstec per a habitatge habitual

Hi poden accedir els empleats fixos de plantilla. L'import màxim a concedir és la 
menor de les quantitats següents: cinc anualitats de retribució fixa bruta anual o 
el valor de l'habitatge més les despeses inherents a l'adquisició. Es pot sol·licitar 
per a l'adquisició d'habitatge d'ús propi. El termini màxim d'amortització és de 25 
anys i el tipus d'interès aplicable es el 70% de l'Euribor, amb el límit màxim del 
5,25% i el límit mínim de l'1,50%.

Préstec d'atencions diverses

Hi poden accedir els empleats fixos de plantilla. L'import màxim a concedir es del 
25% de la retribució anual que percebi l'empleat amb una quantitat mínima de fins 
a 18.030 euros. Es pot sol·licitar per qualsevol causa. El termini màxim d'amortit-
zació és de 8 anys i el tipus d'interès aplicable es l'Euribor, amb el límit màxim de 
l'interès legal del diner.

Avançament de nòmina

Hi poden accedir tots els empleats. L'import màxim a concedir és el de la retribució 
fixa neta mensual i es pot sol·licitar per a qualsevol fi. L'import anticipat no merita 
interès i es cancel·la a final de mes amb la percepció de la nòmina.

La diferència entre les condicions de mercat i els tipus d'interès aplicats, en cadas-
cun dels tipus de préstec indicats anteriorment, es registra com a major despesa de 
personal amb contrapartida en l'epígraf «Altres despeses de personal» dels comptes 
de pèrdues i guanys.

b) altres despeses generals d'administració

Composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts:

Milers d'euros

 2007 2006

D'immobles, instal·lacions i material 5.328 4.591
Informàtica 2.221 2.053
Comunicacions  3.251 3.022
Publicitat i propaganda 2.261 1.974
Despeses judicials i de lletrats 169 68
Informes tècnics 2.057 3.196
Serveis de vigilància i trasllat de fons 1.240 1.260
Primes d'assegurances i autoassegurança 232 172
Per òrgans de govern i control 237 204
Despeses de representació i desplaçament del personal 779 738
Quotes d'associacions 563 511
Contribucions i impostos  
 Sobre immobles 431 371
 Altres 1.540 1.486
Altres despeses 3.813 5.167

  24.122 24.813
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c) altres productes i càrregues d'explotació

Composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts:

Milers d'euros

 2007	 2006

Altres productes d'explotació  
   Ingressos de les inversions immobiliàries 1.883 1.682
   Altres productes 7.377 10.648

  9.260 12.330

Altres càrregues d'explotació  
   Contribució a fons de garantia de dipòsits 2.289 1.760
   Altres conceptes 71 78

  2.360 1.838

d) altres guanys  i altres pèrdues

Composició del saldo d'aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts:

Milers d'euros

 2007 2006

Altres guanys
 Guanys per venda d'actiu material 746 8.812
 Guanys per venda de participacions 981 281
 Altres conceptes  3.175 1.106

  4.902 10.199

Altres pèrdues
 Pèrdues per venda d'actiu material — 1.300
 Altres conceptes 528 401

  528 1.701

e) interessos i rendiments assimilats, interessos i càrregues assimilades, resultats nets 
d'operacions financeres, comissions percebudes, comissions pagades i pèrdues netes per 
deteriorament d'actius 

Composició del saldo d'aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys ad-
junts:

Milers d'euros

 2007 2006

interessos i rendiments assimilats
 Dipòsits en bancs centrals 2.578 1.543
 Dipòsits en entitats de crèdit 6.573 3.338
 Crèdit a la clientela 337.329 232.907
 Valors representatius de deute 20.360 25.004
 Actius dubtosos 3.576 4.325
 Rectificació d'ingressos per operacions de cobertura -58 -269

  370.358 266.848

interessos i càrregues assimilades
 Dipòsits en bancs centrals 1.165 —
 Dipòsits d'entitats de crèdit 9.686 6.537
 Dipòsits de la clientela 232.359 167.673
 Dèbits representats per valors negociables 1.968 —
 Passius subordinats 10.604 3.551
 Rectificació de despeses per operacions de cobertura 4.139 -16.109
 Cost per interessos dels fons de pensions 374 364
 Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer — 2.425
 Altres interessos 730 637

  261.025 165.078
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Milers d'euros

 2007 2006

Resultats d'operacions financeres (net)
Cartera de negociació 2.260 1.686
Altres instruments a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys — —
Actius financers disponibles per a la venda 2.026 -345
Inversions creditícies 144 221
Altres 78 1.214

  4.508 2.776

Comissions percebudes  

Per riscos contingents 1.725 1.519
Per compromisos contingents 321 274
Per canvi de divises i bitllets de banc estrangers 82 70  
Per servei de cobraments i pagaments 24.924 23.045  
Per servei de valors 1.631 1.530  
Per comercialització de productes financers no bancaris 4.605 3.875  
Altres comissions 7.603 8.670

  40.891 38.983

Comissions pagades
Comissions cedides a altres entitats i corresponsals 8.915 8.377  
Comissions pagades per operacions amb valors 9 —  
Altres comissions 200 148

  9.124 8.525

Pèrdues per deterioraments d'actius (net)

 Actius financers disponibles per a la venda -316 -291
 Inversions creditícies 28.001 27.479
   Actius no corrents en vendes (actiu material) (vegeu Nota 9) -907 907

  26.778 28.095

f) dotacions a provisions (net)

Composició del saldo d'aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys ad-
junts:

 Milers d'euros

 2007 2006

Dotació al fons de pensions i obligacions similars  
   Pèrdues actuarials prestació definida 269 112
   Dotacions fons prejubilació — 4.950
   Recuperació fons de jubilació parcial -2.688 -1.161

  -2.419 3.901

Dotació provisió per a impostos — 1.039
Dotació a riscos contingents -179 -707
Altres provisions 533 -2.758

  -2.065 1.475

g) auditoria externa

Els honoraris satisfets per l'auditoria de comptes i altres serveis del Grup en 2007 
i 2006, són els següents:

 Milers d'euros

 2007	 2006

Auditoria comptes anuals 82 79
Altres serveis — 36

  82	 115
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h) activitat d'assegurances

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys recull la contribució al marge ordina-
ri del Grup efectuada per les entitats consolidades d'assegurances i reaassegurances 
que hi són integrades. 

El seu saldo es desglossa de la manera següent:

 Milers d'euros

 2007 2006

Primes d'assegurances i reassegurances cobrades 107.579 112.431
Primes de reassegurances pagades  -1.172 -1.216

Primes netes 106.407 111.215

Prestacions pagades i altres despeses relacionades amb assegurances -77.520 -55.003 
Ingressos per reassegurances 202 395
Dotacions netes a passius per contractes d'assegurances:  
 Provisió matemàtica -37.199 -62.262
 Primes no consumides  274 -182 
 Provisió per a prestacions -549 146

  -114.792 -116.906

Ingressos financers:
 D'inversions materials 704 668
 D'inversions financeres 9.707 7.300
Despeses financeres -1.011 -939

  9.400 7.029

  1.015 1.338

24.7. servei d'atenció al client

En virtut d'allò disposat a l'article 17 de l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, so-
bre els departaments i els serveis d'atenció al client i el defensor del client de les 
entitats financeres, el Consell d'Administració de la Caixa, en sessió celebrada el 
dia 20 de juliol de 2004, va aprovar que el Servei d'atenció al client fos únic per 
a totes les empreses del Grup, així com el Reglament per a la defensa del client de 
la Caixa i del seu Grup econòmic.

Les societats les reclamacions de les quals han de ser ateses pel Servei d'atenció 
al client són: Caixa d’Estalvis Laietana, Ges Laietana, SA, SGIIC, Ges Laietana de 
Pensions, SA, EGFP, Laietana Mediació Operador Banca-Assegurances Vinculat, SA, 
Societat Unipersonal (anteriorment anomenada CEA, Corredoria d’Assegurances, 
SA) i Laietana Vida, Cia. d'assegurances de Caixa d'Estalvis Laietana, SA, Societat 
Unipersonal. 

Durant l'exercici 2007, per part del Servei d'atenció al client, es van atendre 263 
queixes i reclamacions (40 durant el 2006) de les quals es van admetre a tràmit 243 
(40 durant el 2006), 16 no es van admetre (cap el 2006) i 4 es troben pendents de 
resoldre (cap el 2006).

El resum estadístic dels motius de les queixes i reclamacions és el següent:

 Números operacions

 2007 2006

Operacions d'actiu 44 14
Operacions de passiu 106 13
Altres productes bancaris 28 —
Serveis de cobrament i pagament 18 4
Assegurances i fons de pensions 30 5
Serveis d'inversió 3 —
Altres 14 4

  243 40

Aquestes queixes i reclamacions no han suposat crebants significatius. 
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25. Fets posteriors a la data del balanç
Entre la data de tancament i la data de formulació d'aquests comptes anuals conso-
lidats no s'ha produït cap esdeveniment que els afecti de manera significativa.
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annEx i- Entitats dependents i associades
Milers d'euros

Exercici 2007
 societat activitat Percentatge valor dividends Capital  Resultats (*) auditor
   de net rebuts en i
   participació en llibres l'exercici reserves 

Entitats dependents
Ges Laietana SA, Societat Gestora  
 d'Institucions d'inversió Col·lectiva1 Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva 100,00   601 445 2.618 596 (l)
Ges Laietana de Pensions SA, Entitat 
 Gestora de Fons de Pensions1 Gestora de fons de pensions 100,00  1.202 420 1.965 576 (l)
Laietana Mediació Operador de Banca-
 Assegurances Vinculat, SA (anteriorment 
 anomenada CEA, Corredoria 
 d’Assegurances, SA)1 Corredoria d'assegurances 100,00  62 2.250 270 2.413 (l)
Laietana Vida, Cia. Assegurances de la Caixa 
 d'Estalvis Laietana, SAU.1 (h) Assegurances de vida i complementàries 100,00  9.020 2.300 11.376 3.535 (l)
Inversora Burriac, SLU1 Tinença d'accions o participacions 100,00  45.000 — 46.148 1.401 
Laietana Generales, Cía. Assegurances 
 de la Caixa d'Estalvis Laietana, SAU1(j)  Assegurances generals 100,00  4.510 — 4.510 60 (l)
Caixa Laietana, Societat de Participacions 
 Preferents, SAU.2  intermediació financera 100,00 (a) 60 — 252 31 (l)
Tramitació i Serveis, SA1 Prestació de serveis 100,00 (b) 60 — 371 1.255 (l)
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic 
 d'Edificació, SL1 Prestació de serveis tècnics (inactiva) 100,00 (c)  18 — 45 1 
Complex Capri Gava Mar, SA3 (i) Explotació hotelera 97,62 (d) 617 — 658 9 
Zilex Catalunya, SL13 Promoció immobiliària 51,00 (d) 46 — 52 592 
Jardí Residencial La Garriga , SL14 Promoció immobiliària 51,00  (d) 612 — 1.097 -29 
Xaday Proyectos y Aplicaciones SL15 Patrimonial. Geriàtric 58,00 (d) 1.421 — 2.409 7 

Entitats associades
Renlovi, SL16 Promoció immobiliària 50,00  5.802 — 20.627 -301 
Residències La Font Florida, SL3 Patrimonial geriàtric 50,00 (d) 257 — 1.807 -189 
Promocions Elentari, SL4 Promoció immobiliària 25,00 (d) 845 — 3.776 216 
Geoinvers, SA7  Promoció immobiliària 49,81 (d) 6.277 — 19.212 -66 
Barna Building, SL8 Patrimonial geriàtric 30,02 (d) 2.104 — 395 152 
Audet Promocions SA6 Promoció immobiliària 33,33 (d) 1.000 — 3.870 267 
Mataró Llar, SL10 Promoció immobiliària 33,33 (d) 130 — 67 58 
Viladecavalls Park, Centre Industrial, 
 Logístic i Comercial, SA11 Promoció immobiliària 33,33 (f) 3.543 — 12.787 -87 
Urbiland Inversora, SL12 Promoció immobiliària 50,00 (d) 2.226 — 4.553 1.277 
Residencial Parc Can Ratés, SL4 Promoció immobiliària 20,00 (d) 1.736 — 8.174 -162 
Teulaver, SL10 Promoció immobiliària 33,33 (d) 373 — 553 -562 
Residencial Can Martorell, SL4 Promoció immobiliària 33,33 (d) 249 — 745 -8 
Iniciatives Gestiomat, SL10 Promoció immobiliària 40,00 (d) 200 — 172 -462 
Polsar Corporation, SL5 Promoció immobiliària 22,22 (d) 12 — 54 -5 
Radion Iberkat, SL17 Promoció immobiliària 33,33 (d) 1.000 — 2.949 3 
Macla 2005, SL10 Promoció immobiliària 33,00 (d) 165 — 453 -123 
Adamar Sectors, SL10 Promoció immobiliària 33,00 (d) 396 — 1.023 -53 
Promo-Serveis Damsel, SL18 Promoció immobiliària 50,00 (d) 3.002 — 6.003 7 
Torrento Can Gelat, SL4  (k) Promoció immobiliària 33,33     (g) 564 — 2.796 -28 
Benetesa, SA19 Patrimonial Hotelera 20,00 (d) 2.726 — 139 22 
Vallemar Residencial, SL10 Promoció immobiliària 50,00 (d) 375 — 750 23 
Restaura Berlín, GbmH 20 Promoció immobiliària 50,00 (d) 14 — 5 35 
Restaura Wislana, Sp z.o.o.21 Promoció immobiliària 50,00 (d) 681 — 1.382 -18 
Restaura Maratón Garden Sp.z.o.o. 21 Promoció immobiliària 50,00 (d) 5.992 — 12.172 -24 
SAR Patrimonial IPM, SL22 Patrimonial Geriàtric 25,00 (d) 4.294 — 16.410 89 
Fisser Inversions 2007, SL23 Patrimonial 50,00 (d) 5.281 — 7.239 -110 

(*) Resultats obtinguts dels balanços individuals abans del procés de consolidació.
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Milers d'euros

Exercici 2006
 societat activitat Percentatge valor dividends Capital  Resultats (*) auditor
   de net rebuts en i
   participació en llibres l'exercici reserves 

Entitats dependents
Ges Laietana SA, Societat Gestora de 
 Instituciones d'inversió Col·lectiva1 Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva 100,00   601 445 2.618 596 (l)
Entitats dependents        
Ges Laietana SA, Societat Gestora de 
 Institucions d'inversió Col·lectiva1 Gestora d'institucions d'inversió col·lectiva 100,00   601 325 2.611 452 (l)
Ges Laietana de Pensions SA, 
 Entitat Gestora de Fons de Pensions1 Gestora de fons de pensions 100,00  1.202 355 1.956 429 (l)
CEA, Corredoria d’Assegurances, SA1 Corredoria d'assegurances 100,00  62 1.750 244 2.276 (l)
Laietana Vida, Cia. Assegurances de la Caixa 
 d'Estalvis Laietana, SAU.1 (h) Assegurances de vida i complementàries 100,00  9.020 780 10.696 2.980 (l)
Inversora Burriac, SLU1 Tinença d'accions o participacions 100,00  30.000 — 30.475 681 
Caixa Laietana, Societat 
 de Participacions Preferents, SAU.2  Intermediació financera 100,00 (a) 60 — 161 91 (l)
Tramitació i Serveis, SA1 Prestació de serveis 100,00 (b) 60 — 357 1.164 (l)
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic 
 d'Edificació, SL1 Prestació de serveis tècnics (inactiva) 100,00 (c)  18 — 45 — 
Complex Capri Gava Mar, SA3 (i) Explotació hotelera 97,62 (d) 617 — 677 -5 
Zilex Catalunya, SL13 Promoció immobiliària 51,00 (d) 46 — 85 -94 
Jardí Residencial La Garriga , SL14 Promoció immobiliària 51,00  (d) 612 — 1.200 -103 (n)
Xaday Proyectos y Aplicaciones SL15 Patrimonial geriàtric 57,95 (d) 1.421 — 2.450 -41 (m)

Entitats associades        
Renlovi, SL16 Promoció immobiliària 50,00  3.802 750 10.813 4.400 (m)
Immobiliària Horizon, SL9 Promoció immobiliària 20,00 (e) 85 — 5.001 -1.221 (q)
Residències La Font Florida, SL3 Patrimonial geriàtric 50,00 (d) 257 — 1.851 -43 (o)
Promocions Elentari, SL4 Promoció immobiliària 25,00 (d) 845 — 3.875 -185 
Geoinvers, SA7  Promoció immobiliària 45,00 (d) 2.700 — 8.608 6.120 (p)
Barna Building, SL8 Patrimonial geriàtric 30,02 (d) 2.104 — 407 -11 (o)
Audet Promocions SA6 Promoció immobiliària 33,33 (d) 1.000 — 3.491 246 
Nebor, SA9 Explotació hotelera 20,00 (d) 4.196 — 4.580 -297 (q)
Mataró Llar, SL10 Promoció immobiliària 33,33 (d) 130 — 182 -112 
Viladecavalls Park, Centre Industrial, 
 Logístic i Comercial, SA11 Promoció immobiliària 33,33 (f) 1.518 — 5.386 -698 (n)
Urbiland Inversora, SL12 Promoció immobiliària 50,00 (d) 1.525 — 3.077 76 (r)
Residencial Parc Can Ratés, SL4 Promoció immobiliària 20,00 (d) 1.736 — 8.440 -266 
Teulaver, SL10 Promoció immobiliària 33,33 (d) 373 — 1.096 -442 
Residencial Can Martorell, SL4 Promoció immobiliària 33,33 (d) 249 — 747 2 (p)
Iniciatives Gestiomat, SL10 Promoció immobiliària 40,00 (d) 200 — 499 -317 
Polsar Corporation, SL5 Promoció immobiliària 22,22 (d) 12 — 54 -1 
Radion Iberkat, SL17 Promoció immobiliària 33,33 (d) 1.000 — 2.980 -32 (m)
Macla 2005, SL10 Promoció immobiliària 33,00 (d) 165 — 500 -24 
Adamar Sectors, SL10 Promoció immobiliària 33,00 (d) 198 — 600 -120 
Promo-Serveis Damsel, SL18 Promoció immobiliària 50,00 (d) 3.002 — 6.003 — (s)
Torrento Can Gelat, SL4  (k) Promoció immobiliària 33,33     (g) 453 — 1763 4 (p)
        
(*) Resultats obtinguts dels balanços individuals provisionals abans del procés de consolidació.

(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) Participada per Inversora Burriac, SLU, i Nebor, SA
(f) Participada per Inversora Burriac, SLU i Audet Promocions, SA 
(g) Participada per Inversora Burriac, SLU i Geoinvers, SA
(h) Capital social 27.000 milers d'euros, desemborsat en un 33,40%. 
(i) Capital social 2.528 milers d'euros, desemborsat en un 27%.
(j) Capital social 9.020 milers d'euros, desemborsat en un 50%.
(k) Capital social 5.136 milers d'euros, desemborsat en un 34.38%
(l) Societat auditada per Ernst & Young
(m) Societat auditada per Laes Nexia AC, SL 
(n) Societat auditada per Auditsis, SL
(o) Societat auditada per Audigest, SA
(p) Societat auditada per ACR Auditecnia, SL
(q) Societat auditada per Seraudit Auditores, SL
(r) Societat auditada per Silchris Auditores, SL
(s) Societat auditada per Audiancal Auditors, SL



128128 129

IN
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
07

Domicilis Socials:  
1.- C/ Santa Teresa, 63, Mataró 
2.- C/ Pablo Iglesias, 41-43, Mataró
3.- Rda. General Mitre, 59, Barcelona 
4.- C/ Roger de Llúria, 16, Barcelona 
5.- Camí del Mig, 118 Pl. 1, Cabrera de Mar 
6.- Avda. President Lluís Companys, 62, 
    planta baixa, local 3, Mataró 
7.- C/ Miguel Biada, 3, Pineda de Mar
8.- Rda. General Mitre, 49, Barcelona
9.- Avda. de la Riera, 2, Sant Just Desvern 
10.- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51 local, Mataró
11.- Pere i Pons, 9-11, Barcelona

12.- Pg. de Gràcia, 103, 4t, Barcelona
13.- Anselm Clavé, 7 pral, Arenys de Mar
14.- C/ Pere i Pons, 9-11, pl. 13, Barcelona
15.- Trav. de Dalt, 72, 7è 1a, Barcelona
16.- C/ Pau Claris, 139, Barcelona
17- C/ Pujades, 158, bis, Barcelona
18.- C/ Mas de Pons, 1, Lloret de Mar
19.- Gran Via Carles III, 98, 3, Barcelona
20- Unter Dem Liden, 17 – 10117, Berlín, Alemania
21- ur Sniadeckich, 10, 00-656 Warszawa, Polonia
22.- C/ Aribau, 185, Barcelona
23.- Av. Diagonal, 654, Barcelona
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inFORME dE GEstió 
dEl GRUP Caixa laiEtana
ExERCiCi 2007

1. Entorn econòmic
L'economia espanyola durant 2007 va mantenir el ritme de creixement, superior al 
de la zona euro i al del conjunt de la UE. El PIB es va situar a l'entorn del 3,8%, 
una dècima menys que el 2006. A la suau desacceleració cíclica, comuna al conjunt 
de països desenvolupats, va sobrevenir, en el segon tram de l'exercici, l'impacte 
d'una crisi més profunda en els mercats de crèdit internacionals.

Les turbulències «subprime» als Estats Units, la incertesa pel deteriorament del 
mercat de l'habitatge i l'indici de recessió en aquell país, han estat l'avantsala 
d'un entorn menys favorable. Amb el preu del diner al 4%, el BCE va renunciar a 
noves puges. L'any també s'ha caracteritzat per l'elevada volatilitat en els mercats 
de renda variable i el repunt de la inflació a escala mundial per l'encariment del 
petroli i els preus internacionals de les primeres matèries.

Els indicadors més rellevants de l'activitat econòmica reflecteixen, en la zona de 
l'euro, una moderació significativa de l'activitat industrial i de serveis. A Espanya, 
la pèrdua de dinamisme del sector de la construcció, la inflexió gradual a la baixa 
de la inversió en habitatge i el consum privat, són un reflex fidel de la moderació 
de la demanda interna. Amb tot i això, la inversió en béns d'equip ha seguit aug-
mentant d'una manera vigorosa.

L'IPC es va situar en el 4,2%, i es manté el diferencial entre la inflació d'Espanya 
i la de l'Eurozona. El ritme de creació de llocs de treball va seguir sent elevat i va 
créixer al voltant del 3%. L'atur va registrar una evolució desfavorable en els darrers 
mesos de l'any i es va ralentitzar el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat 
Social, tot esperant que els indicadors d'activitat i de confiança tornin al seu curs, 
amb les mesures d'ajust necessàries. En els comptes de l'Estat, l'exercici 2007 es 
va saldar amb un superàvit superior a les previsions, fins i tot més alt que no pas 
l'any anterior.

Evolució de l'activitat 
L'evolució durant l'exercici del Grup Financer Caixa Laietana i les societats filials 
que l'integren, en endavant Grup Caixa Laietana, ha estat molt satisfactòria, des-
envolupant amb eficàcia l'estratègia més idònia per complir enterament els seus 
objectius, a l'igual que en anys anteriors. L'esforç comercial i de gestió, ajustat en 
tot moment a les necessitats d'un entorn cada cop més competitiu i especialitzat, 
ha permès mantenir importants taxes de creixement. Els assoliments en volum de 
negoci, rendibilitat, productivitat, innovació i eficiència s'han de valorar en les 
circumstàncies de ralentització de l'activitat econòmica a escala general. Per tot 
això, el desenvolupament de l'exercici en el seu conjunt i en una conjuntura més 
complexa, es valora de manera notable, amb un suport decidit del Grup Caixa 
Laietana a l'impuls de l'economia en el seu àmbit d'actuació.  
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Al tancament de l'exercici, el total de recursos de clients en balanç, que comprenen 
els dipòsits a la clientela, els dèbits representats per valors negociables i els passius 
subordinats, s'eleven a 7.514.793 milers d'euros, que suposa un augment substan-
cial del 13,09% respecte de l'any anterior. Part d'aquest creixement correspon a 
l'emissió de cèdules hipotecàries durant l'exercici per import de 650.000 milers 
d'euros i també s'ha realitzat, en el darrer trimestre, el primer programa de pagarés 
propis el saldo viu dels quals al tancament de l'exercici s'eleva a 182.181 milers 
d'euros. La resta de creixement correspon als dipòsits a termini, coherent amb la 
seva remuneració i amb una major aversió al risc dels inversors.

En el context de la gestió de liquiditat, el menor avanç del crèdit i el creixement 
dels dipòsits han fet que es pogués mantenir una posició folgada i disminuís el 
volum d'emissions en els mercats majoristes.

Els recursos que el Grup Caixa Laietana administra i que no tenen reflex en el ba-
lanç, com fons d'inversió, fons de pensions o estalvi en contractes d'assegurança, 
s'eleven, a final d'any, a 711.067 milers d'euros i han experimentat un creixement 
del 6,40%. Així, els recursos totals de clients gestionats pel Grup representen, al 
tancament de l'exercici, 8.225.860 milers d'euros, un 12,47% més que al tancament 
de l'exercici 2006. 

El crèdit a clients s'eleva, a 31 de desembre, a 7.026.159 milers d'euros, una cop 
deduït el fons de provisió per a insolvències. La variació anual ha estat de 900.161 
milers d'euros, xifra que representa un creixement percentual del 14,69%. Dins 
d'aquest concedit, l'atorgat amb garantia real és el de més pes en la cartera, amb 
un creixement del 12,51%. Al seu torn, els préstecs personals i el crèdit comercial 
han tingut un avanç important amb un 20,73% de creixement, motivat per l'impuls 
de l'activitat amb empreses. 

El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis 
de màxima solvència i seguretat. En la segona meitat de l'exercici s'ha produït una 
disminució important de la concessió al sector immobiliari en línia amb la desac-
celeració en aquest sector, seguint amb la política de major selecció de les inversió 
realitzades. El finançament destinat a l'adquisició d'habitatge de particulars també 
ha moderat el seu creixement. Tot això es tradueix en una minva del percentatge 
de les operacions cobertes amb garanties reals, que passen del 91,2% al 89,5% del 
total de la cartera de préstecs i crèdits del Grup. 

Grup Caixa Laietana, seguint la política de màxim sanejament dels seus actius, 
disposa, al tancament de l'exercici, d'un fons de provisió per a insolvències de 
150.454 milers d'euros, que proporciona la cobertura necessària dels actius irre-
gulars i compleix totalment els requeriments i les recomanacions que pel que fa a 
això estableix el Banc d'Espanya. 

Grup Caixa Laietana té cobert àmpliament el coeficient de solvència dels recursos 
propis que s'exigeix a les entitats financeres, i se situa per sobre del mínim exi-
git pel Banc d'Espanya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen, a 
nivell consolidat, la xifra de 744.914 milers d'euros, enfront dels 662.096 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 expansió del negoci per poder, d'aquesta manera, 
escometre nous projectes de futur. 
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Resultats
El compte escalar de resultats reflecteix l'evolució favorable de les principals mag-
nituds de gestió. El marge d'intermediació ha tingut un creixement anual del 7,20%, 
i se situa en 112.635 milers d'euros. Aquest augment és conseqüència del creixe-
ment de les magnituds bàsiques de balanç i una adequada gestió de la política de 
preus. 

Les comissions netes s'han elevat al tancament de l'exercici a 31.767 milers d'euros, 
un 4,30% més que l'exercici anterior, i es consolida la tendència positiva d'exercicis 
anteriors. Els resultats per operacions financeres han estat positius en 4.508 milers 
d'euros, per sobre de l'exercici anterior, a causa de les plusvàlues obtingudes per la 
venda de títols de la cartera disponible per a la venda. En conseqüència, el marge 
ordinari presenta un creixement del 4,30%.

Els despeses d'explotació, que inclouen despeses de personal, despeses d'explota-
ció i amortitzacions, han crescut d'un 4,73%, com a conseqüència de la política 
d'optimització de despeses i recursos disponibles. El marge d'explotació s'eleva 
a 68.847 milers d'euros, lleugerament per dessota de l'exercici anterior. Una part 
important dels resultats d'explotació s'ha destinat a augmentar les dotacions per a 
les cobertures de riscos d'insolvències en aplicació del principi de prudència que 
caracteritza la gestió del Grup Caixa Laietana. 

El resultat net de l'exercici s'eleva a 34.661 milers d'euros, un 2% per sota dels de 
l'exercici 2006. Del benefici obtingut per Caixa Laietana, es proposa destinar 25.642 
milers d'euros a la constitució de reserves per consolidar la garantia dels recursos 
administrats, mentre que la resta, 5.800 milers d'euros, contribuirà a les activitats 
pròpies de l'Obra Social, en l'àmbit cultural, assistencial, educatiu i científic. 

Riscos
La gestió integral del risc és fonamental per al negoci de qualsevol entitat de crèdit 
i durant l'exercici 2007 el Grup Caixa Laietana ha seguit desenvolupant iniciatives 
que facilitin una gestió conjunta dels diferents riscos que assumeix el Grup en les 
seves distintes àrees. 

Aquests objectius i els esforços que s'estan duent a terme s'emmarquen en l'àmbit de 
les directrius marcades pel Nou acord de Capital de Basilea (Basilea II), el text definitiu 
del qual va ser fixat amb data de juny de 2004, i que entrarà en vigor el 2008.

Amb una gestió integral del risc, el Grup Caixa Laietana pretén millorar la gestió 
i el mesurament dels riscos, optimitzar la relació entre risc assumit i rendibilitat 
i adequar els requeriments de capital als riscos assumits per l'entitat. Aquestes 
iniciatives s'encaminen a facilitar la gestió global del risc o el desenvolupament 
de sistemes d'informació que millorin la identificació, el control i la gestió dels 
diferents riscos.

Els riscos suportats com a conseqüència de la mateixa activitat es classifiquen 
segons les tipologies següents: risc de crèdit, risc de mercat, en el qual s'inclou 
el risc de tipus d'interès, el risc de preu i el risc de canvi, i, a l'últim, el risc de 
liquiditat i operacional.

En la Nota 7.1 de la Memòria adjunta es pot consultar de manera àmplia i detallada 
tota la informació rellevant sobre la gestió de riscos. 
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altres aspectes
A 31 de desembre, Grup Caixa Laietana disposa de 1.137 empleats. El 62% de la 
plantilla de personal acredita titulació universitària i pràcticament la meitat dels 
empleats té menys de 35 anys. 

Grup Caixa Laietana tanca l'exercici amb una xarxa operativa de 275 oficines 
(247 a Catalunya i 28 a Madrid). Durant l'any ha obert 8 noves oficines: Cassà de 
la Selva (Gironès), Coslada (Madrid), El Prat (Baix Llobregat), Reus (Baix Camp), 
Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Terrassa (Vallès Occidental), Valls (Alt Camp) 
i Vic (Osona). En finalitzar l'any, els clients de Caixa Laietana tenien 322 caixers 
operatius al seu servei.  

Així mateix, s'han executat projectes de reforma íntegra o parcial, d'una desena 
d'oficines situades a Barcelona, Madrid, Tordera, Mataró, El Masnou i Santa Colo-
ma de Gramenet. A 31 de desembre, 202 oficines ja havien efectuat la migració 
a telefonia IP. 

Sensible al cicle econòmic, com totes les entitats financeres, el Grup Caixa Laietana 
ha seguit competint sobre bases sòlides tot reforçant les àrees estratègiques per a 
la millora de la competitivitat i l'eficiència. La política de formació del personal 
ha seguit contribuint a la millora dels estàndards de qualitat, juntament amb el 
desenvolupament de nous productes, la innovació tecnològica, la potenciació de 
l'autoservei i la renovació de continguts dels canals electrònics (Laietana Net i 
Laietana Net Plus) per a particulars i empreses.

En l'equador de l'exercici, després de finalitzar les obres dels Serveis Centrals, van 
fer-se els darrers trasllats de departaments i les àrees de presidència i direcció de 
Caixa Laietana. El canvi de domicili, aprovat el 21 de maig per l'Assemblea General, 
figura ja en els estatuts: Pablo Iglesias, 41-43, Mataró. 

La nova seu corporativa és un edifici polivalent i funcional, amb capacitat i tec-
nologia avançada per encarar amb molta més suficiència el ritme de l'expansió i 
l'activitat creixent. Disposa d'una superfície útil de 32.000 metres quadrats i destaca 
per la facilitat d'accés i aparcament. La seva òptima ubicació, a l'entrada sud de 
Mataró, prop de la Porta Laietana, permet enllaçar fàcilment amb els principals eixos 
viaris que condueixen a Barcelona, Girona i les comarques de l'interior. 

Obra social 
L'Obra Social de Caixa Laietana té la seva representació més genuïna en els serveis, 
els programes i els continguts de l'obra pròpia. Una de les principals inversions de 
l'exercici ha redundat en benefici de la Biblioteca Caixa Laietana. La seva transfor-
mació en centre de cultura significa un gran assoliment de l'Obra Social. El projecte 
s'ha dut a terme al llarg del segon semestre, en l'antiga seu de Caixa Laietana del 
carrer Palau de Mataró, aprofitant el canvi d'emplaçament de l'oficina central que 
ha estat traslladada a la Riera, l'artèria principal del nucli urbà. 

El nou Centre de Cultura s'ha concebut amb un interiorisme molt agradable. La 
superfície útil destinada a públic és de 3.400 metres quadrats. Els usuaris tenen al 
seu abast 180.000 registres bibliogràfics i 100 ordinadors de treball i connexió a 
internet, entre d'altres serveis. 
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D'altra banda, els recursos aplicats a l'Obra Social en col·laboració amb d'altres 
entitats, confirmen la integració del Grup Caixa Laietana en la societat i el territori. 
Les accions de mecenatge i de patrocini parcial o total d'activitats es guien per l'in-
terès general, i interpreten els canvis socials i les diverses sensibilitats. Així mateix, 
Caixa Laietana va participar en el conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya per impulsar determinats projectes d'entitats sense ànim de lucre (atenció 
a la dependència, restauració del patrimoni, cultura, educació, protecció del medi 
ambient, energies renovables...).

directrius futures i perspectives
Les revisions a la baixa de les previsions de creixement que han dut a terme els 
organismes internacionals en els darrers mesos del 2007, anticipen una desaccele-
ració en les principals economies desenvolupades. Per a Espanya, apunten una taxa 
a l'entorn del 2,8%, principalment per la pèrdua de pols de la construcció, la ralen-
tització del mercat laboral, el dèficit exterior i el deteriorament en la inflació.

En aquest nou escenari, les directrius futures de Grup Caixa Laietana es dirigeixen a 
reforçar tant l'activitat pròpia com la de totes les seves societats filials amb l'objectiu 
de mantenir l'estabilitat en els resultats, incrementar la quota de mercat i millorar la 
qualitat dels serveis prestats als clients, tot ampliant la gamma de productes i serveis 
especialitzats per a cada tipus de client i diversificant les fonts d'ingressos.

Aquests objectius de creixement contemplen, també, l'enfortiment de la situació 
patrimonial, el control i la gestió dels diferents riscos i la potenciació del desen-
volupament tecnològic, junt amb el compromís social del Grup Caixa Laietana, 
que reverteix a la societat una part important dels seus beneficis a través de l'Obra 
Social.

Fets rellevants posteriors al tancament de l'exercici 
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2007 fins al 10 de gener de 2008, data de 
formulació per part del Consell d'Administració de l'Entitat dels comptes anuals 
consolidats, no s'ha esdevingut cap fet significatiu, que hagi de ser inclòs en els 
comptes anuals adjunts per tal que aquests mostrin adequadament la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup.
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dEClaRaCió dE REsPOnsaBilitat
Els sotasignants, tots ells membres del Consell d'Administració de Caixa d'Estalvis 
Laietana, declaren que, fins on abasta el seu coneixement, els comptes anuals con-
solidats comprensius dels balanços de situació consolidats, comptes de pèrdues i 
guanys consolidats i memòria consolidada (Notes 1 a 25 i Annex I) corresponents 
a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2007, formulats en la reunió de 
10 de gener de 2008, elaborats d'acord als principis de comptabilitat aplicables, 
ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
Caixa d'Estalvis Laietana i de les empreses compreses en la consolidació presos 
en el seu conjunt, i que l'informe de gestió consolidat inclou una anàlisi fidel de 
l'evolució i els resultats empresarials i de la posició de Caixa d'Estalvis Laietana i 
de les empreses compreses en la consolidació preses en el seu conjunt, junt amb la 
descripció dels principals riscos i incerteses a les quals s'enfronten, essent la seva 
voluntat que aquesta signatura empari els 112 folis dels quals consten els referits 
documents i, per tant, que es tinguin per firmats tots i cadascun d'ells.

Mataró, 10 de gener de 2008.

 
 JAUME BOTER DE PALAU RÀFOLS JORDI BELTRAN SERRA

 MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS SANTIAGO CAMERO SÁNCHEZ

 SALVADOR CARBONELL ARNAU F. XAVIER CARBONELL CANDELICH

 JOAN CASTAN PEYRON ROLAND CRUXENT CARBONELL

 PEDRO DOMINGO BARTRÈS JUAN FOIX RIALP

 PILAR GONZÁLEZ AGAPITO JOSÉ TORRENT COT
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Població Oficina Adreça Telèfon

ALCALÁ DE HENARES Paseo de los Curas Paseo de los Curas, 21 918.770.481

ALCORCÓN Mayor Mayor, 21  914.880.026

 Timanfaya  Timanfaya, 2 916.199.529

ALELLA Alella Empedrat del Marxant, 5  935.401.127

ARENYS DE MAR Arenys de Mar Rambla Bisbe Pol, 46-50  937.920.898

 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, 67 933.892.916

 Sant Joan de la Creu Sant Joan de la Creu, 104 933.875.169

 Sant Jordi Edificis Sant Jordi, bloc 9 933.840.805

 Trafalgar Plaça 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, 97 933.050.506

 Llobregós Llobregós, 127-133 934.074.016

 Llucmajor Passeig de Valldaura, 185 932.763.969

 Mercat del Ninot Mallorca, 162-164  934.531.487

 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  934.855.049

 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

CASSÀ DE LA SELVA Cassà de la Selva Plaça de la Coma, 9 972.464.714

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, 21-23 934.751.673

 Sant Ildefons Avgda. Sant Ildefons, 10 933.761.251

COSLADA Coslada-Centro Begoña, 3 914.851.242

DOSRIUS Dosrius Plaça d’Espanya, 5 937.919.086
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Població Oficina Adreça Telèfon

EL MASNOU  El Masnou Àngel Guimerà, 1  935.550.414

 Centre  Plaça Marcel·lina Monteys, 4 935.400.000

 Maricel  Almeria, 9 935.554.313

EL PRAT DE LLOBREGAT Av. Remolar Av. Remolar, 85 934.789.249

 Centre Verge de Montserrat, 165 933.741.300

 Marina Marina, 106 934.793.026

 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  938.487.216

HOSTALRIC  Hostalric Avinguda Fortalesa, 9 972.865.752

L'ESCALA  L'Escala Enric Serra, 36 972.776.739

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

 Centre Baró de Maldà, 2 933.379.709

 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 del Gornal Torrent del 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 Valldoriolf, 40  938.709.421

LEGANÉS  Leganés El Sol, 12 914.987.089

LES FRANQUESES Les Franqueses Girona, 39-41 938.403.000
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LLEIDA Lleida Bisbe Ruano, 16 973.272.673

 Prat de la Riba Avgda. Prat de la Riba, 27 973.236.825

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  Barrio del Pilar Monforte de Lemos, 152 917.365.191

 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

 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

 Paseo de Extremadura Paseo de Extremadura, 69 915.268.310 

 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

 Villaverde Alto Alberto Palacios, 23 917.100.313

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

MANRESA C/ Barcelona Barcelona, 30 938.784.058

MARTORELL  Plaça del Vi Avinguda Germans Martí, 25 937.745.206

 Puig del Ravell Puig del Ravell, 12 937.735.376

MATARÓ Camí de la Serra Ronda Frederic Mistral, 30-32 937.576.019

 Camí del Mig Biada, 82-86 937.984.487

 Central La Riera, 46  937.556.273

 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  937.575.844

 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, 44 937.903.188

 Pla d'en Boet Pablo Iglesias, 41-43 937.417.548

 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
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 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

MONTORNÉS DEL VALLÉS  Montornés García Lorca, 10-11  935.681.790

 Centre Palau d'Ametlla, 2 935.799.074

MÓSTOLES  Baleares Avenida Baleares, 17 916.469.969

 Centre Juan XXIII, 2 916.655.132

OLESA DE MONTSERRAT Olesa Anselm Clavé, 133 937.757.915

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

PLATJA D'ARO Platja d'Aro Av. Sagaró, 35 972.828.266

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

PUIGCERDÀ Puigcerdà C/ Espanya, 26 972.883.488

REUS Av. Carrilet Av. Carrilet, 39 977.302.922

 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

SABADELL Sabadell Rambla de Sabadell, 120 937.484.759 

 Sabadell-Creu Alta Cra. Prats de Lluçanès, 187 937.175.241

SALOU Salou Barcelona, 30 977.353.528

SALT Salt Carrer Major, 113  972.242.600

 Francesc Macià Francesc Macià, 20 972.244.557
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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 CARLES DE LA RÀPITA St. Carles de la Ràpita Gorria, 7-9 977.746.929

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

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, 29 933.866.123

 Irlanda Irlanda, 68 934.660.747

 Olimpo Avinguda Francesc Macià, 37 934.665.171

 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

 Rovira i Virgili Rovira i Virgili, 32 977.252.971

TEIÀ  Teià Passeig de la Riera, 81 935.553.769

TERRASSA Av. Jacquard Av. Jacquard, 46 937.845.266

 Francesc Macià Avinguda Francesc Macià, 25 937.349.468

 Rambla Egara Rambla Egara, 235 937.337.055

TIANA Tiana Anselm Clavé, 8 934.656.663

TORDERA Tordera Plaça de l’Església, 3  937.640.599

 Camí Ral Camí Ral, 52 937.642.284
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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

VALLS Pg. de l'Estació Pg. de l'Estació, 27 977.613.906

VIC Pg. Generalitat Pg. Generalitat, 29 938.836.415

VILADECANS Centre Plaça de Viladecans, 5 936.591.757

 Torrent Ballester Salvador Baroné, 98-100 936.472.227

 Viladecans Verge Montserrat, 83 936.472.224

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Vilafranca Parellada, 42 938.926.197

VILANOVA I LA GELTRÚ  Centre Av. Francesc Macià, 10 938.147.252

 Av. Garraf Av. Garraf, 34-36 938.166.247

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
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Dades d'identificació
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, fundada el 8 de febrer de 1863, 
està inscrita amb el número 5 al Registre de Caixes d’Estalvis de la 
Direcció General de Política Financera del Departament 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’Es-
panya. Així mateix, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, 
tom 21529, secció general, foli 1, full B-23609, inscripció 1a. 

Domicili social: Pablo Iglesias, 41-43 - 08302 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 General de 
Caixa Laietana, al Departament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya i al Banc d’Espanya i al Registre Mercantil.

Les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General 
de la Caixa d’Estalvis Laietana són convocades pel Consell d’Ad-
ministració, d’acord amb els terminis, els requisits i les condicions 
establertes pels Estatuts de l’entitat. Les convocatòries són publicades 
en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit territorial de la Caixa, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial 
de l’Estat. 

Caixa d’Estalvis Laietana és membre del Fons de Garantia de Dipò-
sits de les Caixes d’Estalvis des del moment que va ser constituït. 
(RD 3.047/1977 d’onze de novembre). 
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