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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 15 de juny de 
2009, 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 2008 i l’informe anual 
i la liquidació del pressupost de l’Obra Social 2008, així com el pressupost 
corresponent a l’any 2009.
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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 Catalunya 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’Espanya. Així mateix, està inscrita al Registre Mercantil de 
Barcelona, tom 21529, secció general, full B-23609. 
 
Seu central: 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 poden ser consultats a la Secretaria General de Caixa Laietana, al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, al Banc 
d’Espanya, al Registre Mercantil i al lloc web de Caixa Laietana. 
 
Les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General de Caixa d’Estalvis 
Laietana són convocades pel Consell d’Administració, d’acord amb els terminis, els 
requisits i les condicions establertes pels Estatuts de l’entitat. Les convocatòries són 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de 
l’Estat i en un dels diaris de més difusió de la zona d’actuació de Caixa Laietana. 
 
Caixa d’Estalvis Laietana és membre del Fons de Garantia de Dipòsits de les Caixes 
d’Estalvis des del moment que va ser constituït (R.D. 3047/1977 d’11 de 
novembre).  
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Presentació 
 
Em plau presentar-vos l’informe de l’exercici 2008, un any que no es presta a l’expansió 
del sector financer, condicionat per la situació econòmica general. Malgrat tot, els avenços i 
els resultats de Caixa Laietana són indiscutibles i podem estar ben satisfets.  
 
En primer lloc, per la inauguració del nou edifici dels Serveis Centrals, la millor inversió per 
commemorar els 145 anys de Caixa Laietana, no solament per la situació, utilitat i 
dimensions de l’obra arquitectònica, sinó per tot allò que representa de projecció 
corporativa, de millora dels processos tecnològics, de possibilitats de futur...    
 
Un altre dels titulars o enunciats importants que acompanyen l’exercici és el relleu produït 
a la Direcció General, per la jubilació de Pere A. de Dòria, al qual vull agrair la seva 
dedicació de tants anys. El canvi generacional, en la persona de Josep Ibern, s’ha fet de 
manera natural, sense distorsionar el full de ruta, i aporta com és lògic un rejoveniment, 
una alenada d’aire fresc al model de gestió, afavorint polítiques d’innovació i noves vies per 
diversificar l’activitat. 
 
També representa un pas endavant la inauguració del nou Centre de Cultura Caixa 
Laietana a l’antiga seu central. Els continguts de l’Obra Social es revitalitzen amb la 
transformació tecnològica i els detalls humans d’una instal·lació d’avantguarda, pensada 
per als nostres clients i els reptes del segle XXI i la societat del coneixement.         
 
Els resultats individuals de Caixa Laietana el 2008 s’eleven a 30,8 milions d’euros, 
pràcticament els mateixos que l’any anterior, amb un descens irrellevant del 2,19%, fent 
possible mantenir la política social i cultural sense restriccions, la qual cosa és també una 
molt bona notícia.  
 
El 2008, Caixa Laietana ha obert dues noves oficines (Puigcerdà i Sabadell-Creu Alta), ha 
potenciat els mitjans electrònics i ha introduït novetats importants al catàleg de productes, 
amb una clara tendència al segment més jove. Un de cada dos nous clients de Caixa 
Laietana no supera els 28 anys. 
 
Polsant el mercat amb una gestió eficaç, contenint despeses i aplicant la prudència a totes 
les decisions de risc, el comportament de Caixa Laietana durant l’exercici ha estat molt 
positiu, reforçant el balanç, mantenint una bona posició de liquiditat i engrossint les 
dotacions.  
 
En el context econòmic, la davallada del sector immobiliari i l’augment de l’atur determinen 
el resultat del Grup, que s’inscriu en la tònica general, tot esperant que les societats 
participades recuperin la rendibilitat sostinguda dels anys anteriors, que tot arriba. 
 
Amb aquest esperit de confiança i pensant sempre en positiu, vull transmetre l’agraïment 
als destinataris de la nostra activitat, els nostres clients, als quals dediquem tot el nostre 
esforç.  
 
També vull reiterar la gratitud als consellers generals, òrgans de govern, equip de direcció i 
el miler d’empleats de Caixa Laietana i les empreses participades que, amb absoluta 
convicció i lleialtat, contribueixen a assolir la finalitat que perseguim, servint la societat, 
generant beneficis i progressant cada dia.      
 
Jaume Boter de Palau 
President de Caixa Laietana  
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Consellers generals 
 
El 31 de desembre de 2008 (grups dels impositors, entitats, corporacions locals i empleats)  
 
Joan M. Aguado Lazo 
Pere Albó Marlés 
Martín Almirón Ariza 
Juan Manuel Armengol Fortí 
Juan Manuel Auñón Plaza 
Ernest Aynamí Huguet 
Costantino Baccelli 
Joan Baliarda Sardà 
Joan Balmont Pi 
Josep Basart Pinatel·li 
Domingo Benítez Oviedo 
Inocencio Bermejo Martín 
Marta Bisbal Alsina 
Antonio Blasco López 
Manuel Borràs Plana 
Jaume Bosch Pugés 
Ramon Boter de Palau Gallifa 
Jaume Boter de Palau Ràfols 
Pere Brun Marés 
Miquel Cabré Junqueras 
Amador Caño Díaz 
Vicenç Gabriel Cara Fernández 
F. Xavier Carbonell Candelich 
Miquel Carbonell Teixidó 
M. Àngels Càrcel Arribas 
Joan Casas Montaña 
José Antonio Cid Vaquero 
Josep Codina Barnet 
Joan Colomer Bach 
Roland Cruxent Carbonell 
Josep M. Cusachs Clarà 
Pere Domingo Bartrés 
Josep Duran Vázquez 
Pere Fabregà Colomer 
Joan Foix Rialp 
Eulàlia Forcada Cabot 
Francisco Fresnedoso Gonzàlez 
Carles Galceran Almiron 
Francisco García Yeste 
Almudena Gómez Donaire 
Pilar González Agàpito 
Manuel Gutiérrez Martín 
Francisco Javier Hernández Pérez 
Francesc Iglesias Julià 
Joaquim Jo Garcia 
Josep Jo Munné 
Vicenç Jordà Pera 
Lluís Juvinyà Colomer 
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Miquel Lobato Cárdenas 
Joan López Zapater 
Manuel Luna García 
Juan José Llabrés Domene 
Daniel Marín Ruiz 
Josep M. Martí Labori 
Joan Martí Sans 
Raimon Martínez Bruguera 
Antoni Martínez Mosull 
Esteban Martínez Ruiz 
Maria Antònia Masmiquel Òdena 
Maria Cinta Masoliver Fabregat 
Joan Mauri Sánchez 
Gemma Mayol Garcia 
Mònica Miquel Serdà 
Josep Montasell Lladó 
Manuel Morales Macià 
Roser Moré Roy 
Joan Morell Comas 
Montserrat Nogueras Cardoner 
Marcel Nolla Que 
Sílvia Ortiz Peña 
Núria Pagès Cadena 
Maria Pallàs Aguilar 
Francesc Pascual Reyes 
Albert Pera Segura 
Meritxell Peréz-Prado Miquel 
Marta Picas Jordà 
Amparo Piqueras Manzano 
Valentín Prat Manzano 
Josep Prat Molist 
Manel Puigvert Torrent  
Sílvia Quintana Pagès 
Beatriz Rayo Sánchez 
Antoni Rebolleda Calendario 
Joan Roca Mora 
Salvador Rodon Llibre 
Jordi Rodríguez Baches 
Ferran Rodríguez Quiles 
Albert Roy Recoder 
Miquel Rubirola Torrent 
Encarnació Safont-Tria Ximenes 
Francesc Serrano Villarroya 
Julio Torrente Blan 
Petra Torres Manrique 
Albert Vallalta Jaurés 
Josep Valls Méndez  
Miguel A. Ventura Generoso 
Esteve Vilaseca Canaleta 
Antoni Viñals Giralt 
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Consell d’Administració 
 
President 
Jaume Boter de Palau Ràfols 
 
Vicepresident primer 
Jordi Beltran Serra 
 
Vicepresident segon 
Miquel Cabré Junqueras 
 
Vocals 
Santiago Camero Sánchez 
F. Xavier Carbonell Candelich 
Joan Castan Peyron 
Roland Cruxent Carbonell 
Pere Domingo Bartrès 
Joan Foix Rialp 
Pilar Gonzàlez-Agàpito 
Maria Antònia Masmiquel Òdena 
Albert Vallalta Jaurés 
 
Director general 
Josep Ibern Gallart 
 
Secretari (no conseller) 
Xavier de Dòria Cabot 
 
 
Comissió de Control 
 
President 
Josep Maria Cusachs Clarà 
 
Secretari 
Miquel Carbonell Teixidó 
 
Vocals 
Josep Jo Munné 
Joan López Zapater 
Raimon Martínez Bruguera 
Gemma Mayol García 
Jordi Rodríguez Baches 
 
 
Comissió d'Inversions 
 
President 
Jaume Boter de Palau Ràfols 
 
Vocals 
Jordi Beltran Serra 
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Miquel Cabré Junqueras 
 
Secretari 
Josep Ibern Gallart 
 
 
Comissió de Retribucions 
 
President 
Jaume Boter de Palau Ràfols 
 
Vocals 
Jordi Beltran Serra 
Miquel Cabré Junqueras 
 
Secretari 
Josep Ibern Gallart 

 
 
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 
F. Xavier Carbonell Candelich 
Joan Castan Peyron 
Roland Cruxent Carbonell 
Pere Domingo Bartrès 
Joan Foix Rialp 
Pilar Gonzàlez-Agàpito 
Maria Antònia Masmiquel Òdena 
Albert Vallalta Jaurés 
 
Director general 
Josep Ibern Gallart 
 
Secretari (no conseller) 
Xavier de Dòria Cabot 
 

 
Consellers honoraris  
 
Antoni Bonamusa Saurí 
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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 
 
 
 
Direcció 
 
Director general  
Josep Ibern Gallart 
 
Control i Compliment Normatiu 
Cap de Departament: Jordi Torrents Villarroya 
 
Empreses Participades 
Cap de Departament: Marc Fúnez Sobaberas 
 
Immobilitzat i Compres 
Cap de Departament: Joan Puig i Forné 
 
Informàtica i Organització 
Cap de Departament: Francesc Albert i Claus 
 
Inversions-Préstecs 
Cap de Departament: Albert Juncà Guasch 
 
Oficines 
Cap de Departament: Pere López González 
 
Planificació i Control de Gestió 
Cap de Departament: Meritxell Sánchez Martí 
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Recursos 
Cap de Departament: Vicenç Urrutia i Ricart 
 
Tresoreria i Mercat de Capitals  
Cap de Departament: Ernest Mestre i Martínez 
 
Comunicació i Obra Social 
Cap de Departament: Ricard Navarro i Gutiérrez 
 
 
Vida corporativa 
 
 
Nou director general 
 
Havent complert 65 anys, i 35 de servei, el director general de Caixa Laietana, Pere 
Antoni de Dòria Lagunas, degà dels directors de les Caixes espanyoles, anuncià la 
seva voluntat de jubilar-se al final de febrer. El Consell d’Administració, reunit el 15 
de gener, va designar el director adjunt, Josep Ibern Gallart, com a nou director 
general de Caixa Laietana, amb efectes de primer de març. Era el relleu natural. El 
25 de febrer, els consellers de Caixa Laietana, reunits en assemblea extraordinària, 
ho van confirmar. 
 
Josep Ibern, a punt de complir els 48 anys, acceptà amb il·lusió el repte, 
encomanant la seva vitalitat, la seva visió d’empresa i la seva proximitat en l’art de 
liderar. És llicenciat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (UPC), 
màster en Economia i Direcció d’Empreses (IESE) i doctor cum laude en 
Administració i Direcció d’Empreses (UPC). Inicià la seva carrera professional a 
Caixa Laietana com a director gerent de dues societats del Grup (Ges Laietana i 
Ges Laietana de Pensions). El 1991 va ascendir a subdirector general i cap 
d’oficines de Caixa Laietana i el 2004 ocupà el càrrec de director adjunt.  
 
Ha format part de les comissions executives de Plans i Fons de Pensions (Inverco). 
És membre de l’Institut Espanyol d’Analistes d’Inversions i actualment presideix 
COAS, la Comissió de l’Organització, Automatització i Serveis de la Confederació 
Espanyola de Caixes d’Estalvis. Josep Ibern és vocal del Consell d’Administració de 
CECA i forma part de la comissió d’Inversions. Exerceix també com a patró de 
FUNCAS, la Fundació de les Caixes Confederades, observatori privilegiat de la 
realitat econòmica. 
 
 
Assemblea General i òrgans de govern 
 
Durant l’any, l’Assemblea General de Caixa Laietana, presidida per Jaume Boter de 
Palau, s’ha reunit tres vegades, una amb caràcter ordinari i dues amb caràcter 
extraordinari. Tots els acords es van adoptar per unanimitat. El 25 de febrer, amb 
l’assistència de 83 consellers generals, se celebrà la primera assemblea 
extraordinària amb l’objecte de confirmar la decisió del Consell de nomenar Josep 
Ibern com a nou director general, en substitució de Pere A. de Dòria. El relleu va 
tenir un caire especialment emotiu, després que el president de Caixa Laietana, 
Jaume Boter de Palau, obrís la reunió amb unes paraules molt escaients.  
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Pere A. de Dòria, que el mes anterior havia manifestat al Consell d’Administració la 
seva voluntat de jubilar-se amb efectes de primer de març de 2008, explicà als 
consellers generals la seva decisió i expressà la satisfacció per la feina feta, tot 
dient que deixava el timó de Caixa Laietana en molt bones mans. Josep Ibern 
Gallart pronuncià al final unes paraules d’agraïment. 
 
El 5 de maig, 85 consellers van assistir a l’Assemblea General ordinària i, després 
de prestar atenció a l’informe del director general, Josep Ibern, procediren a 
l’aprovació unànime dels comptes anuals, individuals i consolidats, l’informe de 
gestió i la proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2007. També van donar la 
seva conformitat a l’informe anual i la liquidació del pressupost de l’Obra Social i 
aprovaren el pressupost corresponent a 2008.  
 
Amb l’Assemblea General ordinària culminava el procés de renovació parcial dels 
òrgans de govern. El president de Caixa Laietana donà la benvinguda als nous 
consellers, elegits o reelegits, que van prendre possessió del seu càrrec per a un 
període de 6 anys, procedents dels grups d’impositors, entitats, corporacions locals 
i personal. Tal com determina la Llei i està previst estatutàriament, corresponia 
renovar la meitat dels components de l’Assemblea. També foren designats els nous 
membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control, que substituïen 
aquells a qui tocava cessar estatutàriament. Al seu torn, els esmentats òrgans de 
govern es van reunir també als efectes de nomenament de càrrecs. 
 
Fruit de la renovació parcial, van cessar set vocals del Consell d’Administració: Joan 
Castan Peyron, Roland Cruxent Carbonell, Pere Domingo Bartrès, Salvador 
Carbonell Arnau, Josep Torrent Cot, Jordi Beltran Serra i Francesc Xavier Carbonell 
Candelich. Els senyors Joan Castan, Roland Cruxent, Pere Domingo, Francesc 
Xavier Carbonell i Jordi Beltran foren reelegits. Les altres vacants van ser cobertes 
per Maria Antònia Masmiquel Òdena i Albert Vallalta i Jaurés, que exerciran el 
càrrec per un període de sis anys. 
  
A la Comissió de Control, havent arribat al termini del seu mandat, van cessar 
Josep Jo Munné, Miquel Carbonell Teixidó, Josep Ulloa Arias, José Antonio Ávila 
Reina i Jordi Rodríguez Baches. Els senyors Jo, Carbonell i Rodríguez van ser 
reelegits. Amb l’objectiu de cobrir les altres vacants, foren designats Raimon 
Martínez Bruguera i Gemma Mayol Garcia, per a un període de sis anys. 
  
Al llarg de tot el procés electoral, la Comissió de Control comprovà que la renovació 
parcial dels òrgans de govern de Caixa Laietana s’ajustés en tot moment a allò que 
disposen els Estatuts, el Reglament i la normativa legal vigent. 
 
El 24 de novembre, es reuniren de nou els consellers generals en haver-se 
convocat la segona assemblea extraordinària de l’exercici. Venia obligada per 
mandat del Decret 164/2008 de 26 d’agost del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya, que va modificar la regulació de la composició i el 
funcionament dels òrgans de govern de les caixes catalanes.  
 
Els canvis en matèria electoral consisteixen en una reducció del nombre de 
consellers generals que poden designar els consells comarcals, un increment del 
dels ajuntaments i un millor tractament dels ajuntaments en els municipis on hi ha 
una presència més important d’oficines, a més d’atorgar-se dret permanent a 
nomenar conseller general als ajuntaments i consells comarcals de la localitat 
d’origen d’aquelles Caixes que el Decret qualifica “d’origen comarcal”.  
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D’altra part, s’incrementen les exigències per a la determinació de les entitats que 
tindran dret a designar conseller general. Així mateix, es defineixen i s’adapten a la 
realitat actual les incompatibilitats dels consellers generals i membres del Consell 
d’Administració derivades dels seus càrrecs en societats mercantils o cooperatives. 
 
80 consellers generals van assistir a l’Assemblea per adaptar els Estatuts, no sols 
als canvis que venien manats de forma expressa pel Decret 164/2008, sinó també 
a la terminologia de la nova Llei, posant al dia els articles que havien quedat 
obsolets.  
 
Un dels canvis no exigits que, a proposta del Consell d’Administració, acordà 
l’Assemblea és l’actualització del domicili de la nova seu central de Caixa Laietana, 
que ocupa una illa rectangular, als quatre vents, al Pla d’en Boet de Mataró. Entre 
els carrers que l’envolten, es va creure oportú utilitzar la nomenclatura que 
correspon a l’avinguda principal, Lluís Companys, més que no pas la del carrer 
secundari que consta actualment.  

 
 
Serveis Centrals 
 
El 9 de gener s’inaugurà solemnement, en un acte multitudinari, la moderna seu 
dels Serveis Centrals de Caixa Laietana, a Mataró. Les autoritats, encapçalades pel 
president de Caixa Laietana i el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, van destapar la placa commemorativa. La colla castellera Capgrossos de 
Mataró alçà un pilar d’honor i la comitiva d’invitats visità l’edifici i els diversos 
departaments i seccions.  
 
En el preludi del dinar commemoratiu, després dels discursos de benvinguda del 
director general i el president de Caixa Laietana, va parlar José Antonio Olavarrieta, 
actual director general de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis. Amb 
arguments sòlids i coneixement de causa, va concebre el nou edifici com “un vestit 
a mida”, tot elogiant la positiva evolució de Caixa Laietana “en una zona d’alta 
concentració i competència financera, la més minada d’Espanya”. El conseller 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, també 
expressà la seva felicitació a Caixa Laietana, posant èmfasi en la importància de les 
Caixes en el territori, un valor de primer ordre. 
 
La superfície útil de les sis plantes de l’edifici, tres per sobre de la rasant, és de 
32.000 metres quadrats. A més dels serveis per als clients de l’oficina Pla d’en 
Boet, la nova seu integra les dependències dels òrgans de govern i direcció, i la 
plena activitat dels departaments centrals, els serveis logístics, les aules de 
formació i la plataforma tecnològica. A més dels aparcaments soterrats, la nova seu 
disposa d’una zona molt àmplia d’aparcament que estalvia incomoditats als clients i 
simplifica enormement les seves gestions. La situació de l’edifici és perfecta per 
comunicar amb els principals eixos viaris que enllacen la capital del Maresme amb 
Barcelona, Girona i les comarques del Vallès.   
 
La nova seu dels Serveis Centrals afirma la seva personalitat per la transparència 
dels elements constructius que deixen passar una llum diàfana. La imponent 
marquesina d’alumini dóna caràcter a l’arquitectura i resguarda l’accés principal. Els 
volums opacs de pedra natural contenen els nuclis de serveis i comunicacions. A 
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l’entorn enjardinat, sobresurt una obra escultòrica de grans proporcions, en un 
conjunt decoratiu d’ones i posidònies. És “El Peix del Maresme”, la gran escultura 
de forja sorgida de l’imaginari dels artistes Rafael i Pol Codina, una evocació de la 
franja litoral mediterrània, la comarca natural de Caixa Laietana i els seus orígens. 
“L’esforç”, de l’artista Llucià Gonzàlez, és una altra de les escultures situades a 
l’aire lliure que embelleixen l’accés principal. 
  
 

Expansió territorial 
 
El fet més destacable del pla d’expansió de l’exercici 2008 és l’obertura de dues 
noves oficines. El 6 de febrer, la de Sabadell-Creu Alta, al cèntric barri del mateix 
nom. És la segona oficina de Caixa Laietana a la capital vallesana que ve a reforçar, 
si més no, l’activitat comercial de l’altra oficina ubicada a la Rambla de Sabadell. El 
7 d’abril, Caixa Laietana travessa el túnel del Cadí i s’estableix a Puigcerdà, la 
capital de la Cerdanya. La nova oficina està molt ben situada, al carrer d’Espanya, 
al cor comercial del Barri Vell. Al final de 2008, el mapa de l’expansió territorial 
estava format per una xarxa física de 277 oficines (249 a Catalunya i 28 a Madrid i 
a ciutats importants de la seva corona metropolitana).  
 
CATALUNYA      249 
el Bages (1) 
el Barcelonès (73)     
l’Alt Camp (1) 
el Baix Camp (3) 
l’Alt Empordà (5)     
el Baix Empordà (6) 
la Cerdanya (1) 
el Garraf (3) 
la Garrotxa (1) 
el Gironès (7) 
el Baix Llobregat (23) 
el Maresme (70) 
el 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 (11) 
el Vallès Oriental (26) 
 
COMUNITAT DE MADRID     28 
Madrid capital (18) 
Corona metropolitana (10)  
______________________________________________________________ 
TOTAL      277 
    
 
Caixa Laietana també disposa de 330 caixers operatius, en espais propis d’oficines i 
en zones d’interès turístic i comercial.     
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Productes, serveis i recursos tecnològics 
 
En el context de dura competència per captar passiu i fidelitzar clients, Caixa 
Laietana ha dinamitzat la seva oferta de productes i serveis amb el llançament del 
Dipòsit Blau, el Dipòsit 145è aniversari, el Dipòsit Holiday, els nous fons garantits, 
les noves modalitats d’assegurances, la campanya d’emissió de Teletacs, la nova 
línia de productes amb valor afegit “Sense mals de cap”, la fórmula “Speed Crèdit” 
per a productes de consum, la “Visa Black”, la nova targeta MasterCard “Compte 
Jove”...  
 
L’emissió de targetes VISA amb xip, l’atractiva oferta Laietana Rènting, el servei 
Bravo de remeses d’immigrants, la consolidació dels punts Blus i el catàleg ETC 
associat, i el renovat impuls al servei Broker on Line també han estat prioritaris de 
l’acció comercial. En el camp formatiu, en una acció dirigida als estudiants, Caixa 
Laietana participà novament, per setè any consecutiu, en el Joc de la Borsa. En la 
26a edició d’aquesta iniciativa europea ha tutelat 148 equips de 61 centres docents, 
amb un total de 886 alumnes participants.  
 
Dins la banca electrònica, 92.000 clients, particulars i empreses, han confiat les 
seves operacions habituals als serveis “LaietanaNet” i “LaietanaNet Plus”. L’impacte 
de les noves tecnologies a l’empresa i les aplicacions pràctiques del nou pla general 
de comptabilitat van ser els temes centrals del projecte “Evoluciona” que, amb el 
patrocini de Caixa Laietana, es presentà a l’Ateneu davant de més de 300 
professionals de la comarca.  
 
Dins el primer semestre, es va posar en marxa el “Servei Entrades” de Caixa 
Laietana, instrument necessari per afavorir la venda anticipada de localitats per a 
concerts, recitals i tota mena d’esdeveniments culturals en els quals col·laborem.    
 
Una de les novetats de l’organigrama funcional ha estat la creació de la nova secció 
de Gestió de Clients, adscrita al departament d’Oficines, que ha resolt 
favorablement moltes situacions, donant un cop de mà als clients i buscant la millor 
sortida per atenuar l’impacte negatiu de les economies més afectades per la crisi.     
 
També ha suposat un gran avenç per a la plataforma tecnològica i el teleprocés, la 
migració de 7 Host Unix (CPU-Parisc) a 4 nous Host (amb CPU Itanium) per als 
Serveis Centrals i el centre de Back-up. Durant l’any s’han desenvolupat nous 
processos i aplicacions informàtiques per facilitar i simplificar molt més, encara, les 
operacions de les oficines i departaments: expedient electrònic de riscos, gestió 
d’efectiu, operatòries SEPA...   
 
Amb la idea d’enfortir la relació amb cada client i vincular-lo al màxim, el terminal 
financer ha desenvolupat noves funcions. També s’ha incorporat un nou sistema de 
videoconferència basat en Microsoft.   
 
Paral·lelament amb l’activitat productiva, s’han afermat les accions i 
comportaments coherents amb els valors institucionals, aplicant els criteris 
d’eficiència i les mesures de gestió ambiental i reciclatge, el consum responsable de 
l’energia elèctrica per no malbaratar-la, la potenciació de la bústia electrònica, la 
digitalització de documents per reduir el consum de paper...    
 
Les filials que componen el Grup han introduït moltes millores en l’automatització i 
informatització dels processos. Laietana Vida, Companyia d’Assegurances de Caixa 
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Laietana, ha comercialitzat la seva cartera de productes (Pla d’Estalvi, RVI Renda 
Vitalícia Immediata, Pla d’Estalvi Periòdic, Pla d’Estalvi Futur, PPA Pla de Previsió 
Assegurat...) i ha obtingut un benefici net de 3,8 milions d’euros.   
 
El 31 de desembre, el patrimoni dels fons d’inversió gestionats per Ges Laietana es 
desglossa en Fonlaietana (13.827 milers d’euros), Fonlaietana 30 (4.004), Laietana 
Borsa (1.231), Laidiner (9.354), Fonmix Laietana (27.665), Fonmix Laietana 2 
(16.461), Fonmix Laietana 3 (14.895), Fonmix Laietana 4 (24.069), Fonmix 
Laietana 5 (13.248), Laietana Gestió Activa (2.079) i Laietana Gestió Activa Plus 
(1.142). Així mateix, el patrimoni de Sant Bernat s’eleva al final de l’exercici a 
3.674 milers d’euros.  
 
En acabar l’any, s’havia iniciat el procediment de fusió de quatre fons gestionats 
(Fonlaietana 30, Laietana Borsa, Laietana Gestió Activa i Laietana Gestió Activa 
Plus). 
 
L’activitat de Ges Laietana de Pensions ha generat un benefici net que supera en un 
10,08% el de l’any anterior. Totes les rendibilitats dels plans han estat positives, 
exceptuant el Pla de Pensions Mixt, que inverteix en borsa. Per la seva menor 
exposició al risc, destaquen el comportament i les rendibilitats favorables dels Plans 
d’Ocupació (Planes de Empleo), sobretot tenint present que la mitjana del sector 
experimentava pèrdues de l’ordre d’un 10,50%. 
 
El deteriorament de l’activitat del sector immobiliari ha repercutit en el compte de 
resultats de Tramitació i Serveis, que, no obstant això, ha estat molt positiu pels 
ingressos d’explotació i perquè s’han pogut gestionar de forma directa molts més 
expedients.  
 
Laietana Mediació OBSV (Operador Banca-Seguros Vinculado) ha desenvolupat 
nous productes i ha ampliat el ventall de companyies amb les quals treballa, 
reforçant la gamma d’assegurances comercialitzades a través de les oficines. Entre 
les novetats de l’any, destaquen la Defensa Jurídica Familiar i la Protecció de 
Pagaments, en col·laboració amb les companyies DAS, Defensa de l’Automobilista, i 
CNP Vida España, respectivament.     
 
 
 
 
 
 
Recursos humans i formació  
 
La plantilla de Caixa Laietana, amb una mitjana d’edat de 38 anys, estava 
constituïda el 31 de desembre per 1.094 empleats en actiu, 713 homes (el 65,17%) 
i 381 dones (el 34,83%). El 65% dels empleats acredita títol universitari, el 90% té 
contracte fix i la meitat de la plantilla té menys de 35 anys.        

Seguint les directrius del Consell d’Administració, es manté una certa exigència en 
la contractació del personal. Els qui s’incorporen són joves diplomats o llicenciats 
(Empresarials, Ciències Econòmiques, Informàtica...) o tenen estudis de grau mitjà 
o superior relacionats amb l’activitat professional que han de desenvolupar.  
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Tal com està establert, Caixa Laietana proporciona ajuts d’estudis i facilita que els 
empleats puguin completar la seva formació a facultats i escoles tècniques 
superiors. Cal deixar constància de la professionalitat del personal, la seva 
responsabilitat, actitud i implicació en els objectius de l’empresa, seguint les 
directrius dels òrgans de govern a través de la direcció general.   

El sistema de direcció per objectius, amb una clara orientació a la consecució de 
resultats, continua marcant el full de ruta i la productivitat de les oficines i els 
departaments centrals. S’han aplicat més recursos en formació, un pilar fonamental 
de Caixa Laietana, a fi que els empleats puguin desenvolupar-se perfectament en la 
feina que tenen encomanada i adquirir nous coneixements.  

Per ser actors competitius en el mercat de productes i enfortir la relació amb els 
clients, Caixa Laietana ha instrumentat el pla anual de formació a través de tres 
cursos bàsics (CEPEF, Qualitat de Servei i Política d’Empresa). Les classes, amb un 
perfil i un nivell diferents, tenen en comú la transmissió de continguts i valors que 
refermen el compromís amb l’empresa i la superació personal.  
 
El 7 de juliol, el director general de Caixa Laietana presidí, a l’aula magna de 
formació de la Seu Central, l’acte de cloenda del curs CEPEF, que té rang 
universitari, el desè en l’actual format i el divuitè des de la seva implantació. Hi van 
participar 38 empleats, distribuïts en dos grups, amb excel·lent aprofitament. Les 
classes, impartides per professorat de GEIS Consultors de Direcció, s’orienten 
essencialment a directors d’oficina i a personal amb una certa projecció. El vincle 
docent amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que també atorga diploma quan 
els alumnes superen l’examen específic, dóna un valor afegit al curs. Al final de 
setembre, s’iniciaren a Barcelona i Mataró les classes d’un nou curs.  
 
El 8 de juliol, se celebrà l’acte de cloenda de l’onzè curs de Millora de Qualitat de 
Servei, presidit pels caps dels departaments d’Oficines i de Recursos, amb la 
presència dels alumnes i el col·lectiu de professors, tots empleats. Les 75 hores 
lectives van ser de gran utilitat per aprofundir en el coneixement dels productes de 
Caixa Laietana i les tècniques bancàries, financeres i comercials. A mitjan 
setembre, es va fer l’obertura d’un nou curs que s’allargarà fins ben entrada la 
primavera de 2009.  
 
El director general, Josep Ibern, presidí la cloenda d’un altre curs essencial, el de 
Política d’Empresa, impartit pels professionals de Caixa Laietana que desenvolupen 
funcions directives en departaments i seccions. En contacte directe amb les 
oficines, les aportacions del curs són molt útils per redreçar els objectius comuns i 
els mètodes de treball.      
 
També s’han realitzat cursos d’operatòria, introducció a la venda de productes 
financers, vinculacions, comunicació i aptitud comercial, cartera i compensació, 
gestió de rebuts, remeses d’immigrants, transferències SEPA, caixa electrònica, 
prevenció del blanqueig de capitals, prevenció de riscos laborals, junt amb els 
cursos habituals de capacitació per a promocions internes i els vestibulars per a 
interins d’estiu, amb una metodologia totalment participativa i pràctica.  

L’àmbit de Formació també ha estimulat la formació contínua del personal 
d’informàtica, amb cursos especialitzats de diverses aplicacions (MOSS 2007, 
Microsoft Visual Estudio Net, SQL Server, MCSE 2003, Microsoft Exchange 2007...). 
Els responsables dels departaments i les principals àrees de gestió han participat en 
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diversos seminaris i convencions per aprofundir en temes d’interès i intercanviar 
experiències enriquidores.  

 

Distribució de resultats de l’exercici 2008 
 

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: 

 

              Euros 

Dotació a Reserves Generals    25.827.790,37  

Dotació al fons de l’Obra Social      4.925.000,00   

       _______________________ 

                  30.752.790,37  
                 ================= 
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OBRA SOCIAL 2008 
Informe d’activitats 

 
Amb un impuls renovat en la creació i generació d’idees i un desplegament 
d’activitats per tot el territori, Caixa Laietana continua afermant la seva ètica 
empresarial amb l’Obra Social i la responsabilitat social corporativa. El Consell 
d’Administració estableix els criteris i les bases d’actuació i confia els recursos 
disponibles a la comissió delegada d’Obres Socials i al patronat de la Fundació 
Caixa Laietana que administren, respectivament, el 46,3% i el 53,7% del 
pressupost total. 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 2008, incloent les amortitzacions, s’eleven a 
5.788.044,71 euros, sobre un total pressupostat de 5.800.000 euros. El romanent 
de 11.955,29 euros passa a engrossir les reserves de l’Obra Social. Quant a la 
distribució del pressupost, el 78% dels recursos correspon a les activitats de cultura 
i temps de lleure; l’11% es dedica als ajuts i programes de salut i atenció social; el 
4%, a l’àrea d’educació i investigació; i el 7% restant, a les iniciatives de natura, 
medi ambient i patrimoni historicoartístic.    
  
A continuació, es descriuen els fets més rellevants de l’obra pròpia, la representació 
més genuïna de Caixa Laietana per contribuir a la cultura i al benestar de les 
persones, i el gruix de les activitats en col·laboració, a través de l’acció cultural i el 
fons social.      
       

 

Centre de Cultura Caixa Laietana  
 

El 19 de febrer, el president de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau, inaugurà el 
nou Centre de Cultura Caixa Laietana, a l’antiga seu central de l’entitat a Mataró. 
Amb un interiorisme modern i funcional i un disseny molt agradable, la remodelació 
de l’edifici respon perfectament als usos a què es destina, integrant en un tot els 
serveis bibliogràfics i digitals.   
 
Aquell mes Caixa Laietana complia 145 anys. El president aprofità l’avinentesa en el 
discurs inaugural per parlar de la identitat i la projecció empresarial de Caixa 
Laietana en dos plans que es complementen. D’una banda, l’aspecte econòmic i 
financer, la funció de l’empresa arrelada al territori que l’obliga a crear riquesa i a 
competir per obtenir resultats. De l’altra, el retorn a la societat d’una part 
substancial dels beneficis obtinguts. “La inauguració d’avui és un bon exemple 
d’aquesta sintonia econòmica i social, una dualitat que no és una mera juxtaposició, 
sinó un lligam molt estret, una relació de causa-efecte. Aquí, on abans hi havia una 
oficina, ara hi ha obra social. Aquesta transformació és la materialització de la 
personalitat, la raó de ser de Caixa Laietana”, expressà Jaume Boter de Palau.  
 
El president de Caixa Laietana tampoc no passà per alt que enguany s’esdevenia el 
125è aniversari de la mort de Josep Garcia Oliver, l’home que va gestar des de 
l’Ateneu Mataronès i la Societat d’Amics de la Instrucció, la Caixa d’Estalvis i la 
Biblioteca Popular. “Es pot ben dir que l’esperit del primitiu gabinet de lectura que 
hi havia a l’Ateneu, amb obres de tots els gèneres i periòdics nacionals i estrangers 
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a l’abast dels socis, es perpetua fins avui com un llegat que no perd valor. Canvien, 
això sí, els mitjans i el paisatge. Els plomins, els tinters, el paper secant, els 
quinqués, els llums de gas o de petroli ja són peces de museu, però els principis 
són els mateixos. Difusió de la cultura i coneixement multidisciplinari. (...) Aquest 
Centre de Cultura Caixa Laietana l’hem d’interpretar com un pas endavant, una 
nova conquesta de la cultura en un lloc de privilegi, la millor aportació de Caixa 
Laietana a la societat del coneixement.”  
 
Les noves tecnologies, els continguts de qualitat i l’amplitud de les noves 
instal·lacions bibliogràfiques i digitals enriqueixen el Centre de Cultura Caixa 
Laietana i ennobleixen la seva funció educativa i social. Lectors i navegants 
gaudeixen de més de 4.000 metres quadrats, més de 200.000 registres 
bibliogràfics, 100 ordinadors de treball amb connexió a Internet, zona Wi-Fi, correu 
electrònic, impressores, escàners, un servei d’atenció personalitzada i les 
aplicacions informàtiques més avançades. 
 
Entre les principals novetats, destaca el desplegament d’equips a l’aula multimèdia 
per fer-hi tota mena de cursos, l’amplitud de l’hemeroteca amb la zona de cafeteria 
i els espais per a treballs de grup que han tingut un èxit total. A la planta inferior, 
on hi ha la gran sala de lectura, s’ha creat la zona jove amb ordinadors i s’ha 
renovat tot l’àmbit infantil per reforçar el concepte de Biblioteca per a totes les 
edats, fins i tot per als més menuts (la Biblio 0-3). La inversió ha servit per renovar 
tot allò que es veu i el que no es veu: la climatització, la instal·lació elèctrica, les 
xarxes de dades, els detectors, els accessos per a les persones amb mobilitat 
reduïda, els arxius dels llibres de reserva i la col·lecció local i comarcal.     
 
L’eficiència del servei, la comoditat de les instal·lacions, les novetats del catàleg 
bibliogràfic, la seguretat de la connexió a Internet i la capacitat de l’amplada de 
banda que permet la transmissió de dades a gran velocitat són els factors més 
valorats pels usuaris. El directori de la mediateca del Centre de Cultura disposa de 
4.500 recursos web, prèviament seleccionats i actualitzats, per facilitar la cerca. A 
més, els usuaris poden accedir al directori propi de DVD i CD amb vídeos, llibres, 
enciclopèdies i revistes digitals. Tothom disposa 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 
d’imatges de vídeo, gravadora de DVD i CD a cada CPU, suport de dispositius 
externs USB (càmeres digitals, reproductors MP3...), Bluetooth, infrarojos, targetes 
MMC per a dispositius sense fils... Els usuaris també tenen a la seva disposició 
impressores làser, servei de fotocòpies, escàner i fax.  
 
Durant l’any, s’han realitzat 40.477 sessions informàtiques i s’han donat d’alta 
1.986 nous usuaris. L’àmbit digital del Centre de Cultura Caixa Laietana organitzà 
diversos cursos (iniciació a Internet, edició de vídeo, programari d’aplicacions 
informàtiques...) i es va establir amb OKI un nou conveni per renovar els equips 
amb la tecnologia més actual.  
 
L’estadística anual del Centre de Cultura registra un nivell molt alt d’ocupació, amb 
una mitjana diària que supera sovint el miler d’usuaris i una xifra total de 233.958 
al llarg dels onze mesos de servei al públic.    
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Sala de Lectura i Hemeroteca................117.868 

Servei de Préstec..................................20.588 

Àmbit infantil........................................40.506 

Zona juvenil (10-14)...............................3.220 

Espais de Grup.......................................9.888 

Visites escolars.......................................3.059 

Àmbit Digital.........................................36.939  

Aula Multimèdia.........................................220 

Wi-Fi.....................................................1.670 

 

El catàleg informatitzat del fons de la Biblioteca té 204.994 registres bibliogràfics el 
31 de desembre de 2008. A més de les activitats familiars habituals, com ara les 
lectures de contes, manualitats i tallers de les 48 sessions dels “dijous a la Biblio”, 
també ha tingut un gran poder de convocatòria la resta d’activitats obertes 
(presentacions de llibres, xerrades, conferències, petits concerts i exposicions).  
 
Del 3 de maig al 9 de juny, el Centre de Cultura va acollir l’exposició “L’Impuls 
Musical del Mestre Millet, 100 anys del Palau de la Música Catalana (1908-2008)”, 
organitzada per l’Orfeó Català i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix 
Maresme. També cal destacar la vetllada poeticomusical organitzada el 4 de 
desembre, amb motiu de la donació del llegat del músic mataroní Josep Soler i 
Saurí, l’avi Soler, a la col·lecció Mataró.   
 
Al llarg de 2008, el personal del Centre de Cultura ha coordinat les visites guiades 
dels centres docents, instituts, escoles i grups que ho han demanat (Cor de Maria, 
Maristes Valldemia, Sagrat Cor de Jesús, IES Alexandre Satorras, IES Pla d’en Boet, 
Escola Sant Josep...). Així mateix, és ben palesa la bona feina pedagògica i 
d’atenció al públic de la Biblioteca Caixa Laietana d’Argentona, al carrer Gran, a 
través dels fons propis i la disposició d’un catàleg permanentment connectat al fons 
bibliogràfic de la Biblioteca mare, el Centre de Cultura Caixa Laietana.        
 

 

Espai Caixa Laietana – Casals Laietana  
 
930 persones s’han inscrit i han participat activament en els cursos dirigits i les 
activitats lliures de l’Espai Caixa Laietana. El modern equipament pensat per a la 
gent gran manté en vigor la màxima de Juvenal, la ment sana en un cos sa, 
associant la cultura i l’activitat física. Disposa amb aquesta finalitat de piscina 
coberta, aules, auditori, gimnàs i un entorn enjardinat per a esbarjo, petanca, 
escacs i tallers a l’aire lliure. La contínua demanda al llarg de l’any ha fet duplicar 
l’oferta de determinats cursos, buscant l’equilibri més idoni per evitar la 
massificació.  
 
A més de les activitats lliures a la piscina i al gimnàs, les modalitats que tenen més 
predicament i acceptació són informàtica (10 cursos), aiguagim (6), natació (4), 
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gimnàstica de manteniment (4), anglès (3), taller de la memòria (2), ioga (2), tai-
txi (2), puntes de coixí (2), català (2), cuina (2), cuina per a homes (1), labor de 
retalls (1), dibuix i pintura (1), manualitats (1) i modisteria (1). A final de curs, s’ha 
fet una exposició dels diferents treballs realitzats pels alumnes.  
 
La gran novetat a l’Espai Caixa Laietana han estat els tallers de la memòria, 
exercicis d’estimulació cognitiva. La millora de les instal·lacions, la climatització, la 
qualitat del servei, el bon ambient i els continguts d’un programa atractiu, 
contínuament renovat, constitueixen la millor carta de presentació.    
 
D’altra banda, fidels a la seva utilitat com a llocs de trobada i esbarjo, s’han 
introduït diverses millores als Casals de gent gran de Caixa Laietana per a un millor 
confort i comoditat. Les dues plantes superiors del Casal Laietana del centre de 
Mataró, situat al carrer d’En Pujol, continuen donant aixopluc a les classes i tallers 
de manualitats, artesania, dibuix, pintura i informàtica de les Aules Sènior 
d’extensió universitària.      
 

 

Ateneu Caixa Laietana  
 
La temporada anual d’exposicions registra més de 45.000 visitants i un total de 19 
mostres programades a Mataró, la gran majoria de producció pròpia, 12 a l’Ateneu 
Caixa Laietana del carrer de Bonaire i 7 a la polivalent Sala d’Exposicions Caixa 
Laietana de la plaça de Santa Anna.    
 
A les darreries de 2007 i les primeres setmanes de 2008, l’Ateneu Caixa Laietana 
exhibia les escultures de bronze de Manuel Cusachs, els 33 catalans de l’armari 
blanc. Després van acaparar l’atenció les obres de Josep M. Codina i de Marta 
Duran, la mostra interactiva “Municipis que fan Europa”, la diversitat pictòrica de 
Laia Bedós, Stella Atal, Máximo Almeida i Àngel Martínez, les marines i paisatges de 
l’aquarel·lista Amadeu Casals, les fotografies i llums de Santes d’Isaac Benito… 
 
Passat l’estiu, la collita de la Sant Lluc 2008 amb l’artista Perecoll com a convidat, 
l’efervescència de la IV col·lectiva de joves seleccionats l’any anterior a la Sant Lluc 
(Máximo Almeida, Jordi Arcas, Pol Codina i Ruth Gallofré), el concurs de pintura 
ràpida dins els actes del mil·lenari de Santa Maria, la mostra de pintura catalana 
“Un repte, una resposta” i, a les acaballes de 2008, posava la rúbrica una altra 
mostra d’envergadura, l’exposició que commemorava el centenari de la mort de 
l’artista Josep Cusachs, màxim exponent de la pintura militar espanyola de la 
segona meitat del s. XIX.     
 
El trasllat del Centre Multimèdia al Centre de Cultura va fer possible, el 10 d’abril, 
la inauguració del nou espai d’art (Àmbit Zero) a la planta baixa de l’Ateneu, amb la 
suggerent exposició de pintures “Retorn a la natura” de l’artista Marta Duran. Fou 
presentada pel Dr. Josep M. Montserrat i Martí, director del Jardí Botànic de 
Barcelona, que posà en relleu que les obres de Marta Duran són un clam davant 
d’una natura que canvia a un ritme ben diferent del que voldríem. Amb aquesta 
inauguració, Caixa Laietana guanyava més de 400 metres quadrats per a 
exposicions. Sumar és sempre una bona notícia, expressà el president de Caixa 
Laietana en el parlament inaugural del nou espai. 
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A l’Àmbit Zero també va exposar Amadeu Casals, el reconegut aquarel·lista de 
Vilassar de Dalt, que presentà, amb el títol de “Finestra al Mar”, 40 obres de 
pinzellada vigorosa que destacaven pel color, el ritme i la llum intensa del paisatge.  
 
Un altre fet important de la temporada va ser la mostra de Josep Maria Codina 
encapçalada amb una frase de Paul Valèry, “el més profund de l’home és la seva 
pell”. Amb acrílics i tècnica mixta, sobre tela i paper, les obres de l’artista reflectien 
els senyals visibles i invisibles que deixen marca a l’epidermis: una arruga, una 
cicatriu, un plec. La vida i el pas del temps, com la rella de l’arada que obre solcs a 
la terra, deixen moltes empremtes a la pell. Al voltant de l’exposició es va 
organitzar una càlida tertúlia, animada pels crítics d’art Raquel Medina i Pere 
Pascual. A més d’entrevistar el pintor i d’aprofundir en el món de l’art en general, 
l’activitat organitzada per la publicació “Capgròs” i Caixa Laietana tingué com a 
contrapunt musical l’actuació d’un quartet de jazz. També hi col·laborà el prestigiós 
pastisser Claudi Uñó amb les seves delicadeses de xocolata blanca.  
 
En la proposta “Qu4tre” d’exposicions simultànies, un clàssic de la temporada, 
s’exhibien a la primera planta de l’Ateneu les natures mortes d’Àngel Martínez, 
professor de dibuix de l’Escola Superior Llotja (Barcelona) que explorà 
harmònicament objectes i colors, llums, ombres i reflexos. Al seu costat, les 
arquitectures emocionals de Laia Bedós Bonaterra, jove artista blanenca que 
reconstruïa amb símbols i signes el seu univers vital. A la planta superior, les 
pintures de penombra i els nocturns suggerents del mataroní Máximo Almeida 
contrastaven amb els colors vius i les textures de la dissenyadora ugandesa Stella 
Atal, lluitadora i compromesa. 
 
Una de les exposicions més valorades de l’any va ser, sens dubte, “Un repte, una 
resposta”, amb una autèntica constel·lació d’artistes a cavall dels segles XIX i XX. 
Pintors principalment paisatgistes com ara Matilla, o que estableixen càtedra en la 
figura com ara Mallol. Pintors amb obra expressionista i simbòlica com ara Clavé i 
que traspuen influències picassianes. Pintors que s’inscriuen en les maneres del 
mediterranisme noucentista i el postimpressionisme, o que s’acrediten en els 
informalismes i les escoles avantguardistes del cubisme i el surrealisme. Tàpies, 
Cuixart, Guinovart, Ponç, Tharrats, Ràfols Casamada, Plensa, Opisso, Pichot, 
Villèlia, Saura... L’exposició ajudà a difondre la realitat de Creamon, una ONG que 
orienta la seva ajuda a Guinea-Conakry, a la costa oest africana.   
 
L’Ateneu Caixa Laietana també destinà tres plantes a la gran exposició 
commemorativa del centenari de la mort de Josep Cusachs, referent destacat, com 
s’ha dit, de la pintura militar espanyola del segle XIX. Les parets es van omplir 
d’obres de col·leccions públiques i privades que enaltien els seus dots com a pintor i 
dibuixant. Cusachs il·lustrà “La vida militar en España” de Francesc Barado i 
abandonà l’exèrcit quan era un oficial d’alta graduació, després de participar a la 
guerra carlina i prestar serveis en regiments d’artilleria de muntanya i d’artilleria 
muntada. Ningú, com Cusachs, no ha pintat els cavalls i els soldats de l’època. Dos 
retrats de gran format presidien l’exposició. El de l’esposa del pintor, Maria Pilar 
Pujol de Pastor Magarola, dama de la burgesia barcelonina, i el de la reina regent 
Maria Cristina i el seu fill Alfons XIII, un encàrrec de l’Ajuntament de Mataró.  
 
A la presentació de la retrospectiva, el president de Caixa Laietana, Jaume Boter de 
Palau, agraí la col·laboració de la família Cusachs i dels col·leccionistes públics i 
privats que havien cedit obres, entre els quals hi havia el MNAC (Museu d’Art de 
Catalunya), la Capitania General de la Regió Militar Pirenaico Oriental, el Museu de 
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Mataró i el Real Club de Polo. El crític i historiador de l’art Josep Maria Cadena va 
fer la glosa de l’acte inaugural i participà junt amb el coronel Pedro Mora Piris, 
biògraf de Cusachs, en l’edició del llibre catàleg, magníficament il·lustrat amb 
fotografies de Ramon Manent.      
 
A més de presentar exposicions amb una línia polièdrica de moltes cares, l’Ateneu 
Caixa Laietana ha estat el ferment i l’aparador d’altres iniciatives d’interès. Des de 
programes radiofònics, davant de públic, com el Fricandó Matiner de RAC 105, 
conduït per Vadó Lladó, el 15 de febrer, o el popular “Anda Ya” de “Los 40 
Principales”, presentat per Frank Blanco, el 25 d’abril, fins a competicions de 
Scalextric, com el I Torneig Caixa Laietana, amb 80 cotxes en acció en 10 circuits 
diferents, entre els quals hi havia una rèplica del Circuit de Catalunya.  
 
El mes de maig, dins l’exposició “Municipis que fan Europa”, van tenir lloc una taula 
rodona dedicada al programa “Erasmus”, moderada per la periodista Teresa 
Carreras, i una conferència a càrrec d’Anna Terron, secretària per la UE de la 
Generalitat de Catalunya, sobre els “Reptes de Futur de la Unió Europea”.     
 
L’Ateneu Caixa Laietana també es va obrir al món de l’empresa. És de destacar la 
jornada formativa i divulgativa “Evoluciona”, per a l’adaptació a les noves 
tecnologies i al nou Pla General Comptable, organitzada el 3 d’abril per Sage, HP i 
Intel, amb el patrocini de Caixa Laietana i Vodafone, i la col·laboració de Cinco 
Días. Hi van assistir més de 300 professionals de diferents empreses de Mataró i 
comarca. Jordi Perramon, professor de la UPF, va fer la ponència sobre l’aplicació 
pràctica del nou Pla General Comptable que entrà en vigor el dia 1 de gener. 
Prèviament, es va parlar de l’evolució i l’impacte de les Tecnologies de la 
Informació i el Coneixement (TIC) en les empreses d’alt creixement. En acabar, els 
assistents van poder visitar el “Showroom Evoluciona”.  
 
El 16 d’octubre, a l’Àmbit Zero de l’Ateneu Caixa Laietana, no hi cap ni una agulla 
quan se celebra l’acte central de la Jornada de l’Empresariat del Maresme, 
organitzada per la FAGEM amb el suport de Caixa Laietana. El catedràtic de la 
Universitat de Colúmbia, Xavier Sala Martín, premi rei Joan Carles d’Economia, fa la 
seva radiografia de la crisi, centrant-se en els problemes de l’economia nord-
americana i de Wall Street, i manifestant la seva preocupació pel baix nivell de 
competitivitat i productivitat de l’economia espanyola, un problema que, segons el 
seu parer, s’ha de combatre amb una nova cultura del treball i el sistema educatiu.  
   

 

Sala d’Exposicions Caixa Laietana  
 
A primers d’any, després de la cloenda de la mostra en honor dels Bombers a 
Mataró, la història de cent cinquanta anys de servei a la ciutat (1857-2007), la sala 
de Caixa Laietana a la plaça de Santa Anna acull el 32è Saló de Fotografia, Trofeu 
Àmfora del Maresme, que distingeix amb el premi d’honor el fotògraf malagueny 
Jesús Jaime Mota.  
 
Quan arriba l’estiu, la sala polivalent es transforma amb la imaginació i el bon 
humor de l’esdeveniment artístic “El Casament”, el gran retaule costumista 
compost de 33 obres de gran format de 26 artistes que s’inspiraven en els 
personatges i les situacions d’una boda popular. No era la primera vegada que la 
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tertúlia artística “Els dimarts del Llimoner” s’associava amb Caixa Laietana per 
produir una proposta pictòrica tan ocurrent sobre un tema únic. Abans ho havia fet 
amb el Flamenc (“Se canta lo que se siente”) i amb la figura ancestral del Dimoni 
(“Non serviam”).  
 
El dia que es va obrir l’exposició, els mateixos artistes, abillats de vint-i-un botó, 
donaren un aire divertit i extraordinàriament participat a la performance inaugural, 
davant de 400 persones. Fins i tot, la núvia, desafiant la pluja, arribà amb un cotxe 
vermell descapotable a la plaça de Santa Anna. Un cop a la sala d’exposicions, al so 
de la marxa nupcial i després de les fotografies de rigor, els testimonis del 
Casament es van pronunciar a favor de la saludable unió entre la Creació i el Públic. 
El ritual de la cerimònia acabà amb una sentència afegida: allò que l’art ha unit, 
que no ho separi l’home.   
 
A les portes de la tardor, es reprèn la temporada d’exposicions a la sala polivalent 
de la plaça de Santa Anna amb els “Impactes” de Xavier Ubach i “L’eròtica del 
vidre”. Aquesta darrera exposició, sota els auspicis de l’Associació Catalana de les 
Arts del Vidre (ACAV), s’emmarcava dins de “Catalonia 2008” i Artesania Catalunya, 
l’organisme de la Generalitat que promociona els oficis artesans. Àlex Reig, David 
Gibernau, Joaquim Falcó, Meritxell Tembleque, Jordi Vidal, Lluís Roca, Rubèn Brau, 
Pedro Juan Fernández, Pilar Aldana, Diego Martín, Francisco Martín, Esther Aliu, 
Ferran Collado, Miguel Cañete, Mónica Uz, Núria Torrente, Jordi Trujillo, Salvador 
Cervera i Rafa Torres van explorar en les seves creacions artístiques totes les 
tècniques i possibilitats del vidre bufat i premsat, combinat amb altres materials 
després del tremp.   
 
Un certamen d’història té també la seva història i, coincidint amb la 50a 
convocatòria del Premi Iluro, instituït per Caixa Laietana, se celebrà l’exposició 
commemorativa del prestigiós certamen, amb els fets més rellevants des de la seva 
creació el 1959. Fotografies i documents il·lustraren els aspectes destacats del 
Premi i els pilars en què se sustenta. Lones de colors, disposades harmònicament, 
van relligar la successió de continguts i la profusió de títols publicats de la col·lecció 
Premi Iluro.    
 
Després de Martorell, Sabadell i Figueres, l’associació TintinCat organitzà a Mataró, 
amb el patrocini de Caixa Laietana, la 4a Trobada de Tintinaires de Catalunya, fireta 
de divulgació i intercanvi per a col·leccionistes i admiradors dels personatges del 
còmic de fama universal, creats pel ninotaire belga Hergé (Georges Remi). Al 
voltant de Tintín, es presentaren a la sala d’exposicions de Caixa Laietana dues 
col·leccions privades molt singulars: la de Can Tonet de Mieres (entre Santa Pau i 
Banyoles) i la de Can Suñol (Tiana).  
 
Paral·lelament, a la sala d’actes, s’organitzaren diverses xerrades i actuacions. 
David Baker “Xifort” parlà dels viatges de Tintín, les germanes Gual van defensar 
amb sòlids arguments la hipòtesi que Tintín nasqué a Tarraco, el clown Marc Sala 
va fer fruir grans i petits i, finalment, els alumnes de l’escola de música “El 
Carreró”, amb melodies i cançons, posaren la rúbrica divertida a la jornada 
tintinaire. 
 
L’exposició de figures, pessebres i diorames de l’Associació de Pessebristes de 
Mataró, a les portes de Nadal, va obtenir un gran ressò pel seu caràcter popular i 
fou molt visitada. També es van fer exposicions a la sala de Caixa Laietana a 
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Cabrera de Mar, promogudes per l’Escola Parroquial Sant Feliu (el carnestoltes) i 
l’Associació d’Ones (vida i obra de Mercè Rodoreda).  
   

Premi Iluro  
 

L’historiador Joaquim Llovet guanyà la 50a convocatòria del Premi Iluro de 
monografia històrica, instituït per Caixa Laietana i dotat amb 9.000 euros, amb el 
treball que porta per títol “Els viatges del capità Moreu. Entre la dominació 
napoleònica i la insurgència mexicana (1808-1815)”. El jurat, format per Jordi 
Nadal Oller (president), Pilar Gonzàlez Agàpito, Antoni Pladevall Font, Manuel 
Salicrú Puig, Joan Sanmartí Grego i Ricard Navarro Gutiérrez (secretari), va fer 
públic el seu veredicte la nit del 30 d’octubre a Mataró, a la sala d’actes de Caixa 
Laietana plena de gom a gom. Jordi Nadal, catedràtic emèrit de la Universitat de 
Barcelona, valorà les diverses obres que optaven al guardó i destacà la qualitat del 
treball guanyador, afirmant amb absoluta convicció que Joaquim Llovet és un dels 
historiadors no acadèmics més importants del país. És la sisena vegada que es fa 
mereixedor del Premi Iluro.  
 
El guanyador, després de recollir el premi de mans del president de Caixa Laietana, 
es mostrà molt complagut quan s’adreçà al públic per explicar el contingut del seu 
treball, basat en els copiadors de cartes, registres d’operacions mercantils i 
quaderns de bitàcola de Francesc Moreu i Oliver, pilot i capità de vaixell. Joaquim 
Llovet estudià a consciència tot aquest fons documental que conserva el Museu 
Arxiu Municipal de Calella per narrar els quatre viatges del capità Moreu amb el seu 
bergantí la Puríssima Concepció, que aporten informació fefaent del comerç amb 
Amèrica, els guanys i els riscos que comportava, especialment en un període de 
guerres i convulsions polítiques, aquí i allà.   
 
Prèviament a la lectura del veredicte, el Dr. Robert Sala, professor de Prehistòria de 
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i membre de l’equip d’investigació del 
jaciment arqueològic d’Atapuerca, pronuncià una lliçó magistral sobre “Els primers 
humans a Europa i a la Península Ibèrica”, plantejant totes les qüestions i 
interrogants que suscita l’evolució de l’espècie primitiva Homo antecessor, fa més 
d’un milió d’anys, a l’occident europeu. El conferenciant va fer una detallada 
descripció de les excavacions i descobriments als diversos jaciments i avencs 
d’Atapuerca, principalment els de la Gran Dolina, la Sima del Elefante i la Cueva 
Mayor. En un dels nivells de la Sima del Elefante, un avenc molt vertical, destacà la 
troballa, el juny de 2007, del fragment de mandíbula amb diverses dents que omple 
un forat molt important en l’evolució humana europea. Tots els assistents van rebre 
un opuscle amb el contingut essencial de la conferència.    
 
En acabar l’acte acadèmic es va presentar i distribuir un nou llibre de la col·lecció 
Premi Iluro de Caixa Laietana. Es tracta de “Els orígens de la tradició política liberal 
catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX”, l’exhaustiva obra de Ramon Reixach 
Puig, economista i doctor en Història Contemporània, que va ser guardonada l’any 
2007 amb el Premi Iluro. L’autor aprofundeix en les relacions entre el catolicisme i 
el liberalisme, aportant una visió i unes conclusions inèdites en l’àmbit historiogràfic 
català. 
 
Seguidament, els assistents van visitar l’exposició “Premi Iluro: 50 anys”, que 
resumia els trets fonamentals de la trajectòria i evolució del certamen, presidit en 
diferents etapes per personalitats rellevants del món acadèmic i les lletres 
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catalanes: Ramon d’Abadal i de Vinyals, Agustí Duran i Sanpere, Antoni Comas i 
Pujol, Miquel Coll i Alentorn, Manuel Mundó i Marcet, i Jordi Nadal i Oller.   
 

Sala d’Actes  
 

Més de seixanta activitats sobre una gran diversitat temàtica s’han programat 
durant l’any a la sala de Caixa Laietana: conferències, seminaris, jornades 
tècniques, debats, taules rodones, presentacions de llibres, recitals, projeccions... A 
més dels actes de Caixa Laietana, la sala ha acollit moltes iniciatives d’interès 
impulsades per altres entitats: l’Associació de Televisions Locals de Catalunya, 
Cristianisme segle XXI, Amics de la Ciutat de Mataró, Ajuntament de Mataró, 
Consell Comarcal del Maresme, Col·legi d’Arquitectes, Patronat Local de la Vellesa,  
Càritas Interparroquial... 
 
Cal assenyalar també les Jornades Culturals de l’Escola Pia Santa Anna, el cicle “Els 
Dijous al MEM”, l’assemblea anual de la colla castellera Capgrossos de Mataró, el 
cicle “Psicoanàlisi avui”, la presentació del Projecte Territorial Metropolità i diversos 
actes de la Fundació El Maresme, Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, 
Maresme Oncològic, Regidoria de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament de 
Mataró, Centre de Formació i Prevenció…  
 
Han passat per la tribuna d’oradors Carme Trilla (directora general d’Habitatge de 
la Generalitat), Jordi Buscà (enginyer), Pere Montserrat (botànic), Ramon Reixach 
(historiador), Raül Prieto (organista), Rosa Almuzara (directora del Museu Comarcal 
del Maresme), Lluís Josep Comeron (director de cinema), Antoni Cisteró (membre 
de Cinema Rescat), Joaquim Cervera (prevere i sociòleg), Ramon M. Nogués 
(escolapi i biòleg), Teresa Forcades (monja del monestir de les benetes de 
Montserrat), Mn. Joan Torra Bitlloch (professor de la Facultat de Teologia de 
Barcelona), Marià Corbí (escriptor), Mn. Gaspar Mora (teòleg), Agustí Colomines 
(professor d’Història Contemporània), Francesc Torralba (filòsof, teòleg i escriptor), 
Ramon M. Espadaler (exconseller de la Generalitat de Catalunya)... 
 
Entre els actes, cal destacar la presentació de la publicació “30 anys del GIMM, 30 
anys d’aplegar voluntats” i, molt especialment, per iniciativa dels Amics de la Ciutat 
de Mataró i de Caixa Laietana, el sentit homenatge al botànic Pere Montserrat, 
eminent ecòleg del CSIC (Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca) que, amb 90 
anys, demostrà la seva saviesa i clarividència, dissertant sobre “El que diuen les 
plantes de muntanya”. Pere Montserrat valorà els efectes de la topografia i el clima, 
i l’acció exercida per l’home i els animals en la composició de la flora i el paisatge 
dels Pirineus.  
 
També va adquirir un especial relleu, dins els actes del 40è aniversari de Càritas, la 
lliçó magistral “Viure dignament. El deure de respondre”, a càrrec de Francesc 
Torralba, doctor en Filosofia i professor d’Història de la Filosofia Contemporània i 
Antropologia Filosòfica a la Universitat Ramon Llull. Mesos després, el conferenciant 
també fou invitat pel Patronat Local de la Vellesa i dissertà sobre “Filosofia de la 
Vellesa: escoltar els clàssics”.   
 
La vigília de Sant Jordi, la nova llei del dret a l’habitatge va atraure l’interès de 
molts professionals per la presència de Carme Trilla (Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya). A la presentació i a la cloenda van 
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intervenir Ramon Roca, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i 
el Maresme, i Josep Ibern, director general de Caixa Laietana.  
 
També cal destacar, per la seva singularitat i per l’expectació creada, la projecció 
comentada de “L’Espoir. Sierra de Teruel”, quan es complien 70 anys del film 
d’André Malraux, memòria històrica del cinema republicà i la Guerra Civil.  
 
Dins els actes del Dia Mundial de l’Alzheimer, Caixa Laietana patrocinà una 
conferència sobre les característiques i l’evolució de la malaltia, a càrrec del Dr. 
Antoni Salvà i Casanovas.  
  
L’activitat més multitudinària se celebrà el 28 de juny amb motiu de la Caravana de 
les PIMES, promoguda pel Ministeri d’Indústria, Mines i PIMES del govern del 
Senegal, amb l’objecte d’informar i presentar al conjunt d’immigrants senegalesos i 
al sector privat del nostre país les oportunitats que el Senegal ofereix als inversors i 
al comerç internacional.  
  
      

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 objecte 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 seva seu a Mataró, a la casa Coll i Regàs, una de 
les primeres grans obres modernistes projectades per Josep Puig i Cadafalch al final 
del s. XIX. Per les seves característiques arquitectòniques i decoratives, la seu de la 
Fundació Caixa Laietana forma part de la ruta modernista. Durant l’any, en les 
rutes dirigides que coordina Actium o amb audioguia, han passat per la casa més 
de quaranta escoles, instituts i grups de diferents indrets del país, i també de 
Polònia i de França.   
 
A efectes purament estadístics, fem esment de les visites realitzades durant l’any: 
les Aules Sèniors de la Universitat de Barcelona, el Grup d’Intercanvi d’Estudiants 
de l’Institut Miquel Biada amb estudiants polonesos, l’equip de Natació 
Sincronitzada, el CEIP Les Fonts d’Argentona, el CEIP Cirera Mataró, el col·legi 
Salesians, el grup de la casa d’Oficis de l’IMPEM, el Cor de Maria, l’intercanvi entre 
els casals de Gent Gran de Mataró i Créteil, el CEIP Camí del Cros, l’IES Puig i 
Cadafalch, Maristes-Valldemia, Sol-Ixent de Mataró, UEC de Barcelona, Associació 
d’Amics de la Casa Ametller de Barcelona, l’Aula d’Extensió Universitària, l’Escola 
SEC de Barcelona, l’Associació del Foment Martinenc de Barcelona, els Tallers 
d’Enquadernació de la Parròquia de Santa Cecília de Barcelona, el CEIP Francesc 
Burniol d’Argentona, la Fundació Hospital, l’IES Damià Campeny, membres de la 
corporació municipal d’Isla Cristina (Huelva)...              
 
La seu de la Fundació Caixa Laietana va ser el marc de diverses reunions 
empresarials, com la que va promoure el Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona, 
sobre “La suspensió de les liquidacions tributàries dels autònoms”, a càrrec d’Emilio 
Aragonés, magistrat i president de la secció primera del Tribunal Superior de 
Justícia.  
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La música també va ser protagonista. El grup Giulia y los Tellarini presentà en 
primícia la melodia de la banda sonora de “Vicky Cristina Barcelona”, la pel·lícula de 
Woody Allen, dos mesos abans de la seva estrena. La seu modernista de la 
Fundació també va ser el marc de la roda de premsa que oferí el popular imitador 
Carlos Latre per presentar el seu darrer espectacle. 
 
Els mesos de novembre i desembre, va tenir molt d’interès la conferència sobre “La 
política i els cristians”, a càrrec de Josep Lligades, organitzada per “Cristianisme 
Segle XXI”, i el popular cicle “Llegir la Literatura” d’Òmnium Cultural, que versà 
sobre quatre eixos temàtics: Jaume I i la cultura del seu temps, Agustí Bartra, 
Mercè Rodoreda i Maria Mercè Marçal. Els ponents del cicle “Llegir la Literatura” van 
ser Isabel Grifoll, Jaume Aulet, Abraham Mohino i Lluïsa Julià. La seu de la Fundació 
també va acollir diverses activitats de Caixa Laietana i les reunions periòdiques de 
l’Associació d’Empleats Jubilats i Pensionistes, l’Associació d’Amics de Josep Garcia 
Oliver, les Aules Sènior de Mataró (cursos i tallers) i el Patronat Local de la Vellesa.  
 

Acció cultural i fons social 
 

Caixa Laietana continua desenvolupant un pla molt actiu de mecenatge 
sociocultural i de patrocini total o parcial d’activitats. Es plasmen a continuació les 
entitats que obtenen ajuts de les partides pressupostàries de l’Obra Social -l’acció 
cultural i el fons social- llevat de les activitats que se subvencionen amb càrrec a 
altres partides pressupostàries. Caixa Laietana ha participat també en el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per impulsar determinats projectes 
sense ànim de lucre.         
 

Arts  
El Centre d’Art, Fundació Palau de Caldes d’Estrac, commemorà el cinquè aniversari 
de la seva creació amb actes de molta notorietat, als quals donà suport Caixa 
Laietana.  
 
Caixa Laietana també col·laborà amb els Amics de l’Art de Granollers, per impulsar 
el IX Concurs de Pintura Ràpida, celebrat el 13 de desembre, i amb la gran 
exposició “Mestres internacionals del modelisme naval”, que portà a terme, de juny 
a setembre, l’Associació d’Amics del Museu Marítim a les Drassanes Reials de 
Barcelona.  
 
En matèria d’arts plàstiques, s’han gestat diverses iniciatives amb les associacions 
Sant Lluc per l’Art, Els Dimarts del Llimoner i la publicació “Capgròs”. També s’ha 
fet costat a la Comissió del Mil·lenari de Santa Maria de Mataró i l’exposició del 
concurs de Pintura Ràpida desenvolupat en els carrers del nucli històric i les 
rodalies de la basílica. Finalment, Caixa Laietana col·laborà amb l’Ajuntament de 
Premià de Mar i el Museu de l’Estampació per posar fil a l’agulla a determinats 
projectes, entre els quals hi ha l’exposició que el 2009 serà dedicada als dissenys 
d’estampats infantils.    
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Assistència social i salut  
Caixa Laietana ha continuat fent costat a la Fundació El Maresme, que organitzà la 
jornada “Atenció precoç: experiències, projectes, preguntes i mirades”, amb motiu 
del 25è aniversari del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç). Caixa Laietana també contribuí a fer realitat el Servei de Teràpia 
Ocupacional Pere Parera, el nou equipament de la Fundació El Maresme ubicat al 
polígon industrial Can Negoci del terme municipal d’Argentona. El modern edifici, 
equipat amb plaques solars i tots els serveis per fer més fàcil l’atenció als 
discapacitats, fou inaugurat el 19 de setembre per la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila. El president de Caixa 
Laietana, Jaume Boter de Palau, assistí a l’acte inaugural i signà en el llibre d’honor.    
 
Una altra realització important que compta amb la participació de Caixa Laietana és 
la segona fase de les obres d’ampliació de la residència de la Nostra Llar Santa 
Anna d’Argentona. També s’han afavorit projectes de les religioses “Siervas de 
María, ministras de los enfermos” de Barcelona per equipar amb material sanitari 
les seves infermeries. Recursos de l’Obra Social han permès millorar els equips 
informàtics de la Fundació Privada Congost Autisme de la Garriga, i s’han dedicat a 
l’acció social de Càritas i la Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar. També cal 
destacar el conjunt d’actes, conferències i concerts de Càritas Interparroquial 
Mataró perquè el seu 40è aniversari tingués la màxima repercussió i resposta 
ciutadana. 
 
L’Obra Social de Caixa Laietana també contribueix a les activitats de la Fundació 
Privada Badalona contra el Càncer i la 8a Marató, i ha firmat un nou conveni per a 
les activitats socials de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
(Mataró). També col·labora amb l’Assemblea Local de la Creu Roja d’Argentona, 
Òrrius i Dosrius-Canyamars per a l’adquisició d’un vehicle de la flota, i ha fet costat 
a les Jornades de conscienciació i prevenció del càncer de pell organitzades per 
l’entitat Maresme Oncològic. A benefici d’aquesta entitat actuà el mag Lari a la 
plaça de Santa Anna de Mataró i s’organitzà una exposició amb una col·lecció de 
ventalls de Pilar Sala.    
 
Més recursos s’han destinat al Casal Llar Santa Rosalia de Teià -dels pares 
Somascos- per a l’adquisició d’una nova furgoneta. Caixa Laietana també ha 
participat en les millores residencials i l’ampliació dels llits articulats de la Fundació 
Hospital de Sant Pere de Vilassar de Dalt. Altres col·laboracions han afavorit les 
activitats i teràpies de l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de 
Mataró i el Maresme (Afimat), l’Associació Catalana del Parkinson (Dia Mundial del 
Parkinson), l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del Maresme, pro persones 
amb problemes de salut mental, la Fundació GIMM...  
 
Caixa Laietana col·laborà activament amb l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Maresme que, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, organitzà 
conferències i actes benèfics, entre els quals hi hagué el recital de cant de les 
sopranos Montserrat Caballé i Montserrat Martí.     
 

Cooperació, immigració i solidaritat   
Cal destacar l’ajut a l’Associació Amics del Bisbe Joan Godayol per impulsar el 
projecte “Bien de Uso” a Ayaviri (el Perú) i contribuir a la construcció de la 
residència per a estudiants “San Juan Bosco”, a Juliaca, inaugurada el 23 d’octubre. 
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Caixa Laietana també contribueix a la bona feina de l’Associació Mediadors 
Interculturals del Maresme “Vine amb mi” que, amb la gestió pràctica de conflictes, 
garanteix la millor entesa possible en els centres hospitalaris, entre els 
professionals de la salut i els usuaris nouvinguts.  
  
Caixa Laietana ha col·laborat en les activitats de la Fundació Catalunya Món i amb 
la Fundació Grup Tercer Món per divulgar el projecte Musa, a favor de les dones 
indígenes de la selva Lacandona, a la regió de Chiapas (Mèxic). Per si mateixa 
també té valor la col·laboració a la setmana solidària dedicada a la gent gran, 
impulsada pels Voluntaris per Arenys de Munt. 
 
Valent-se de la imaginació i la capacitat de convocatòria, destaca la tradicional festa 
anual “Vine a fer l’indi” a l’envelat de la Vil·la Flora de Canet de Mar, organitzada el 
26 d’abril per l’associació d’ajut humanitari Gea XXI de Canet de Mar. L’objectiu era 
contribuir a una causa noble de la Fundació Vicenç Ferrer, la creació d’un fons 
d’estabilitat social per ajudar al millor desenvolupament possible del grup social 
més pobre i marginat de l’Índia.     
 
El 7 de desembre, al Teatre Monumental de Mataró, Caixa Laietana col·laborà 
també en el IV Nadal Solidari, festival benèfic organitzat per la Confraria del Sant 
Crist de l’Agonia a benefici de la Fundació Sant Joaquim, que té cura del servei de 
menjador per a indigents i persones sense sostre.   
 

Cultura popular   
En l’àmbit de la cultura popular, destaca especialment el patrocini del XXIIè 
Concurs de Castells de Tarragona amb la participació de 18 colles castelleres, el 
gran esdeveniment que se celebra cada dos anys a la plaça de braus de la capital 
tarragonina. Enmig d’un ambient impressionant i multicolor, els de Vilafranca i les 
colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls carregaren els millors castells i ocuparen 
els llocs d’honor del Concurs, per davant dels Capgrossos de Mataró, els Xiquets de 
Tarragona i els castellers de Sants.  
 
També és digne d’esment el conveni subscrit amb la CAL (Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana) en concepte de patrocini de les activitats del 
Correllengua que commemorava el mil·lenari de l’Abat Oliba i el projecte “Xerrem 
de mediació cultural”.  
 
Caixa Laietana ha col·laborat en celebracions festives, com el Dia del Graller, 
organitzat per la Coordinadora de Grallers de Vilafranca, i en les activitats del CIAG 
(Cercle Internacional d’Amics dels Gegants de Vallgorguina), una entitat que es 
dedica des de fa molt temps a la recerca, difusió i promoció del fet geganter 
(festes, exposicions, trobades i relacions internacionals).  
 
Recursos de l’Obra Social han donat impuls al cicle Aula Oberta del Casino 
Menestral Figuerenc, la colla castellera Capgrossos de Mataró i l’oferta cultural i 
d’oci de les Terrasses d’Estiu 2008 que organitza l’Ajuntament de Terrassa que, 
enguany, incorporava interessants novetats, com les Nits de Rock, els Monòlegs de 
Comèdia i el cicle Sons del Temps. 
 
A Olot, Caixa Laietana ha col·laborat novament en la celebració de les Festes del 
Tura i en la iniciativa “La Cua del Drac” per divulgar les activitats d’estiu que 
impulsa l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (Olot amb un lot; Sopars 
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celestials; Mirant al cel; Juguem dalt del volcà; Amb guarans a la Moixina; A pas de 
poetes; Nits al Museu; Música clàssica al Parc Nou; Descobreix la Garrotxa...). 
 
Caixa Laietana ha estat present a moltes manifestacions populars, grans i petites. A 
Argentona, la 58a Festa del Càntir i la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa 
organitzada pel Patronat Municipal del Museu del Càntir. A Premià de Dalt, les 
ballades dominicals de la Secció de la Sardana de la Societat Cultural Sant Jaume. 
A Cabrera de Mar, l’audició sardanista amb motiu de la diada del soci de l’Agrupació 
Sardanista i Cultural. A Mataró, els actes tradicionals i de nova volada de les 
Santes. A l’Ametlla del Vallès, Sant Adrià de Besòs i Sant Andreu de Llavaneres, la 
Festa Major...  
 
A Vilafranca, Caixa Laietana patrocinà els típics Tres Tombs, l’esperada festa de 
Sant Antoni Abat organitzada pels Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès, amb 
l’acompanyament del grup musical Els Vinardells.  
   
El 13 d’abril, amb la participació d’uns sis-cents joves a la plaça de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, Caixa Laietana patrocinà la XXIV cloenda del curset d’ensenyament de 
sardanes, amb la Cobla Contemporània, per iniciativa de la Coordinadora 
Sardanista de l’Hospitalet. El mes d’octubre, Caixa Laietana col·laborà també en el 
XXXIV Aplec de la Sardana Ciutat de l’Hospitalet.  
 
Tres-centes puntaires d’arreu de Catalunya participaren a la 10a Trobada de 
Puntaires organitzada, amb el suport de Caixa Laietana, per l’escola de puntes “El 
Boixet”, de l’Entitat Folklòrica Catalana de Mataró. També destaquen la XIII Fira 
Iberoromana a la plaça de La Fàbrica de Cabrera de Mar i el programa d’activitats 
de lleure de l’Associació Vilassanesa i la colla de geganters de Vilassar de Mar.   
 
Dins les activitats de cultura popular, Caixa Laietana també patrocinà la segona 
anada a Roma dels Armats de Mataró. Els soldats de la pau, amb la seva 
vestimenta típica, brillants cuirasses, i en perfecta formació, van ser cordialment 
rebuts pel sant pare Benet XVI.     
 

Educació, ciència i tecnologia  
Caixa Laietana ha col·laborat en el programa d’activitats de TarracoTIC’08, la 
setmana de la Tecnologia de Tarragona, celebrada de l’11 al 14 de setembre al 
Palau Firal i de Congressos. També destaquen el conveni subscrit amb l’Escola 
Universitària del Maresme per al programa de beques (màsters i postgraus) i la 
renovació de l’equipament informàtic d’altes prestacions de l’Escola Universitària 
Politècnica.  
 
Amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, destaca la programació del curs “Com 
actuar des de l’Escola davant les problemàtiques ambientals”. Així mateix, amb 
“Observar, inventar, refutar”, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot va cloure el 6 
de juny, al Casal Marià, amb la col·laboració de Caixa Laietana, el cicle obert a 
tothom sobre els grans interrogants de la ciència. Els biocarburants, el canvi 
climàtic, la mecànica quàntica, l’energia geotèrmica, les cèl·lules mare i el futur de 
la genètica van ser els centres d’interès de les conferències.  
 
Caixa Laietana patrocina també la convocatòria de beques del curs acadèmic 
2008/2009 de la Fundació Gaspar Espuña i el Centre d’Estudis d’Hoteleria i Turisme 
(CETT) de Barcelona. Així mateix, ha col·laborat amb l’Escola d’Estiu 2008 i 
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l’exposició commemorativa dels 25 anys del MEM (Moviment Educatiu del Maresme) 
que, amb l’eslògan “Debat, Acció, Innovació”, continua avançant en la formació dels 
ensenyants i en la qualitat del procés educatiu. Mestres, professors i educadors van 
protagonitzar un seguit d’actes que es van inaugurar el 28 de març, a la Biblioteca 
Pompeu Fabra de la capital del Maresme.  
 
A primers d’abril, Caixa Laietana donà suport a les V Jornades Científiques de 
Mataró. La conferència central, a càrrec de Pere Arús, doctor enginyer agrònom i 
director de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries), abordà els 
aliments transgènics, al laboratori i a la taula. Cal remarcar la 5a mostra de treballs 
de recerca presentats pels alumnes de Batxillerat del Maresme i la Fira del Gel que 
aglutinà l’activitat de ciència al carrer, per gaudir i experimentar amb els efectes de 
la neu carbònica i el nitrogen líquid.  
 
Una altra de les experiències educatives que patrocinà Caixa Laietana fou el 
projecte estival “El cicle de l’Aigua” al parc aquàtic d’Illa Fantasia (Vilassar de Dalt). 
La proposta, dirigida a escoles, casals i colònies d’estiu, constava de tres activitats 
diferenciades dirigides per monitors de l’organització “Ciència Divertida” (tallers 
científics i mediambientals, maqueta de depuració de l’aigua i planetari).  
 
Caixa Laietana també col·laborà amb la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana i un gran nombre de centres docents, entre els quals hi havia el col·legi 
Sant Josep de Tordera, que organitzà la trobada triennal de les 37 Escoles Vedruna 
de les Germanes Carmelites de la Caritat, al Fòrum de Barcelona. Caixa Laietana 
també va contribuir a l’acte de lliurament dels premis literaris de la Diada de Sant 
Jordi de la Institució Montserrat, SCCL, celebrat a la Sala Gran de les Cotxeres de 
Sants (Barcelona).  
 
En contacte amb les escoles, Caixa Laietana ha patrocinat una nova edició del Joc 
Internacional de la Borsa. Entre els “brokers” tutelats per Caixa Laietana, el millor 
classificat de la competició del curs 2007-2008 ha estat el col·legi Claver Raimat 
(Lleida). Un altre equip de Caixa Laietana, el de l’Escola Universitària del Maresme, 
ha guanyat la competició universitària d’àmbit estatal. 
  
Recursos de l’Obra Social han impulsat projectes d’innovació educativa i han servit 
per adquirir i renovar mobiliari i equips per a les aules informàtiques de les escoles, 
taules de ping-pong i espatlleres per al gimnàs, pissarres digitals interactives, 
fotocopiadores, equips de so i material per a activitats diverses. Entre d’altres, se 
n’han beneficiat els col·legis del Cor de Maria de Sant Celoni, La Immaculada de 
Vilassar de Dalt, Anxaneta de Mataró, Sant Martí d’Arenys de Munt, Sobirans 
d’Arenys de Munt, Marià Manent de Premià de Dalt, Pallerola de Sant Celoni, Santa 
Anna de Premià de Dalt, Meritxell de Mataró, El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, 
Maria Mercè Marçal de Mataró, Menéndez y Pelayo de Mataró, CEIP Vallgorguina...  
 
També s’han destinat ajuts per a les activitats del Centre d’Estudis de Mollet-
Acadèmia Mollet, la nova escola Encarnació Funoll de l’Ajuntament de Dosrius, la 
campanya de reforç i alfabetització d’immigrants de la comunitat de religioses de la 
Immaculada Concepció i el pla d’escolarització d’immigrants que impulsen les 
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.    
 

Esports, excursionisme i lleure  
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Caixa Laietana col·laborà en l’Escola d’Atletisme 2008 que promou l’Agrupació 
Atlètica Catalunya al Parc Esportiu Can Dragó i a l’estadi Joan Serrahima de 
Barcelona. També va donar suport a la celebració de la 25a Trobada de l’Atletisme 
Català, organitzada per la Joventut Atlètica Sabadell.  
 
En el camp del tennis, patrocinà el Torneig Internacional d’Espanya de Veterans, 
Memorial Simón Mateo, organitzat pel Club Tennis de Barcelona-Teià, amb la 
participació de més de dos-cents jugadors de tot el món.  
 
També es van atendre les peticions de l’Ajuntament de Sant Celoni per a la 
instal·lació d’una pista de gel durant el cicle nadalenc i del Club de Tennis Mollet per 
dur a terme el Campionat de Catalunya de tennis.   
 
El 16 de febrer, a la Piscina Municipal de la capital del Maresme, amb la participació 
dels clubs de natació més representatius, Caixa Laietana col·laborà en l’organització 
del Campionat de Catalunya de natació sincronitzada en la modalitat de rutines 
combinades, organitzat per l’associació esportiva Sincro Mataró.  
 
El 14 de juny, a la finca Can Jalpí d’Arenys de Munt, Caixa Laietana patrocinà la 
festa de cloenda dels Jocs de l’Esport Escolar del Maresme. Així mateix, Caixa 
Laietana va ser present a la 30a edició del Cros Popular Vila de Torredembarra, la 
“II Jornada Handbolicat” de benjamins i alevins, organitzada pel Club Joventut 
Handbol Mataró, i el magnífic espectacle del VIII Ral·li de Castelldefels de cotxes 
antics i d’època, organitzat al final de l’estiu per l’Ajuntament de Castelldefels i 
l’Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat.  
   
Un dels patrocinis més singulars de l’any va ser el taller d’aprenentatge de 
tècniques d’escacs que el Club d’Escacs Lleida ideà per als recursos del Centre 
Penitenciari de Lleida. Entre els convenis de col·laboració, destaquen les activitats 
formatives del Centre Natació Mataró i el Club Esportiu Mataró. Els dies 30 i 31 de 
maig i l’1 de juny, Caixa Laietana col·laborà en el II Torneig Internacional de futbol 
base, organitzat per la Comissió de Clubs de Futbol de Mataró, amb la participació 
de destacats equips de categoria infantil (FC Barcelona, Reial Madrid, Vila-real, RCD 
Espanyol, Sporting de Portugal, AZ Alkmaar, Olímpic de Lió i la selecció de clubs de 
Mataró).  
 
783 persones van recórrer els 13 quilòmetres de la 7a edició de la Caminada 
Popular per la serralada litoral, organitzada el 28 de setembre pel Club 
Excursionista de Teià. El 60è aniversari de la romeria a Montserrat de la parròquia 
de Sant Martí d’Arenys de Munt i la marxa popular a Montserrat promoguda per la 
Parròquia de Sant Francesc d’Assís del barri badaloní de Bufalà també van obtenir 
la resposta positiva de col·laboració.   
 
Altres ajuts han contribuït al XXV Festival de l’Esport, organitzat pel Centre 
d’Estudis Montseny de Barcelona, al marcador digital per al pavelló municipal de 
l’Ajuntament d’Òrrius, a la instal·lació d’aire condicionat per al refugi del Centre 
Atlètic Laietània i a les activitats de caire esportiu durant el cicle nadalenc (Casal, 
Nadalet i Nadal Diver), organitzades per l’Àrea de Joventut i Esports de 
l’Ajuntament d’Olot.   
 

Fotografia, cinema i vídeo 
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Els convenis de col·laboració en aquest àmbit han repercutit en la Federació 
Catalana de Fotografia (Vilanova i la Geltrú) per a l’organització del 5è Concurs 
Biennal de Fotografia de Cultura Popular, la producció del documental “La Nit de 
Sant Joan”, de la Fundació Videoteca dels Països Catalans, i el 6è Festival de 
Curtmetratges del Masnou, Fascurt’08, organitzat del 3 al 5 de juliol per Acció Kon 
Ganas al cinema La Calàndria i a la platja masnovina.     
 
Cinc-centes obres es presentaren al 33è Saló de Fotografia “Àmfora del Maresme”, 
que organitza Foto-Cine Mataró de la UEC, amb el suport de Caixa Laietana, en les 
modalitats de muntanya, Mataró i tema lliure. En el món casteller, Caixa Laietana 
patrocinà la mostra fotogràfica “Memòries dels Castellers” de Maria Andrews, una 
exposició itinerant que viatjà a Valls, Tarragona, Terrassa, el Vendrell, Vilafranca i 
Reus i té previst fer-ho a altres ciutats catalanes. 
      
També va tenir èxit el 1r concurs fotogràfic que, amb el suport de Caixa Laietana, 
organitzà el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que integra municipis del 
Maresme i del Vallès Oriental (Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Martorelles, Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, 
Premià de Dalt, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt).   
 
Menció especial mereix la producció del documental “Dignitat”, presentat el 16 de 
maig, al Teatre Monumental de Mataró, per commemorar els 40 anys de Càritas. 
Aquest vídeo obtingué el primer premi al concurs audiovisual “Click” i es va poder 
veure a la secció “Visa off pour l’imatge” de Perpinyà.     
 
Un altre esdeveniment important és el patrocini de la 8a edició del Festival de 
Cinema El Riu, certamen internacional de cinema i vídeo que se celebra a Sort (el 
Pallars Sobirà). Caixa Laietana col·laborà també en els actes lúdics paral·lels que 
s’organitzaren al voltant del Festival per conscienciar sobre els recursos fluvials i la 
bona gestió de l’aigua.  
 

Música i cant coral  
En aquest capítol destaca el conveni de col·laboració amb la comissió organitzadora 
del Mil·lenari de Santa Maria de Mataró, amb la música com a principal 
protagonista. Del completíssim programa de concerts patrocinats per Caixa 
Laietana, sobresurten el concert nadalenc de l’Escolania de Montserrat i la Capella 
de Música de Montserrat, dirigida per Bernat Vivancos, i el concert de l’orquestra de 
cambra i solistes Exaudi Nos, que interpretà diverses composicions (missa, motets, 
Magníficat, Regina Caeli i villancets) del músic mataroní Joan Pau Pujol (1573-
1626).  
 
Destaca també, al Palau Sant Jordi de Barcelona, la multitudinària preestrena, 
patrocinada per Caixa Laietana, de l’espectacle sobre gel amb les melodies i ritmes 
de “High School Musical”. Més de 10.000 persones van gaudir amb les evolucions i 
coreografies dels patinadors que encarnaven els personatges de l’escola de East 
High, popularitzats pel canal de televisió Disney Channel. A Madrid, en una de les 
sales de projecció de Cinesa, prop de l’oficina Fuencarral, Caixa Laietana també 
patrocinà l’estrena de la pel·lícula “High School Musical 3”.  
 
El mecenatge de Caixa Laietana també s’ha fet palès en el Festival Internacional de 
Sant Feliu de Guíxols, el de la Porta Ferrada, que arribava a la 46a edició amb una 
extensa programació de teatre, dansa i grans intèrprets de tots els gèneres 
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musicals. Des de la pianista i cantant brasilera Tania Maria fins al cantant Roger 
Hodgson, compositor de Supertramp, passant per Ann Hampton Callaway i la Big 
Band Barcelona Jazz Orquestra, Rubén Blades, José Mercé i el guitarrista Moraíto, 
Amaral, l’orquestra de la Ràdio Nacional d’Hongria, Mariza, La Mala Rodríguez, 
Maria Creuza & Toquinho, Herbie Hancock, la banda de James Brown, l’Ensemble de 
Cadaqués...     
 
Caixa Laietana també ha col·laborat en el concert de l’escolania de Montserrat al 
Centre Moral d’Arenys de Munt, per celebrar el 60è aniversari de la romeria a 
Montserrat, organitzada per la parròquia de Sant Martí. El 18 de maig, a Can 
Massallera (Sant Boi de Llobregat), Caixa Laietana patrocinà el concert de 
presentació de l’Orquestra Simfònica Ciutat de Sant Boi, dirigida per Tomàs Grau. 
El 26 de desembre, també patrocinà el Concert de Sant Esteve a càrrec de 
l’esmentada Orquestra, acompanyada de la Coral Sant Jordi.  
 
El 18 i el 19 d’abril, va ser molt lluïda i participada la Festa de l’Escola de Música “El 
Carreró”, de Mataró, amb la 8a gimcana musical (Musikana) i el concert de coral i 
grups instrumentals (Kantacantem). Per Setmana Santa, Caixa Laietana col·laborà 
en el concert de cant coral que la Capella de Música Santa Maria de Mollet del 
Vallès i l’Orquestra de Cambra Miquel Casas i Bell interpretaren a la Parròquia de 
Sant Vicenç (Mollet del Vallès), sota la direcció de Pelegrí Bernial. 
 
De juny a novembre, Caixa Laietana patrocinà a diverses poblacions (Argentona, 
Arenys de Mar, Cabrera de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià i Vilassar de Dalt) el 31è 
Festival de Música del Maresme, organitzat pel Patronat Pro Música i l’Ajuntament 
de Premià de Dalt, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música.    
 
A Mataró, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, Caixa Laietana va fer costat a 
l’Associació Familiars Alzheimer Maresme, i el Teatre Monumental de Mataró es va 
omplir en el concert benèfic protagonitzat per Montserrat Caballé i Montserrat Martí, 
acompanyades del pianista Manuel Burgueras. Caixa Laietana també col·laborà en 
els actes del desè aniversari de la coral La Nota, que dirigeix Gemma Sancho.       
 
Amb la direcció de Joan Vinyes i Costa, Caixa Laietana patrocinà el 19 d’octubre la 
interpretació del musical “Els Miserables”, al teatre La Diadema Corberenca de 
Corbera de Llobregat, una producció conjunta de la coral Margalló de Castelldefels i 
l’aplec de cantaires de la Federació Catalana d’Entitats Corals.  
 
Un any més, Caixa Laietana col·laborà amb l’Administració de les Santes de la 
Parròquia de Santa Maria de Mataró per a la interpretació de la “Missa de Glòria” de 
Mn. Blanch, coneguda popularment com la Missa de les Santes. 
 
El 9 d’agost, és de destacar la XXVI Cantada d’havaneres a càrrec dels Cantaires de 
Sant Iscle (Sant Iscle de Vallalta): “Els cantaires de Sant Iscle us venim a saludar, 
tot cantant-vos havaneres, també cançons populars”. Caixa Laietana també va ser 
present en el cicle de concerts “Música a Santa Margarida” de Sant Esteve de 
Palautordera, organitzat pel CEIP Puig Drau del Montseny i l’Associació per a la 
Difusió de la Música de Cambra i de la Música en Viu.  
 
Caixa Laietana col·laborà novament amb l’Associació Cultural de Premià de Mar 
Maresme Sud, que organitza la Primavera Lírica de Premià de Mar. L’edició 2008, la 
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sisena, comptà amb l’actuació especial de la soprano Anna Puche i el tenor 
Stanislas Arraez.  
 
Caixa Laietana patrocinà els concerts del Cor de l’Agrupació Coral de les comarques 
gironines i col·laborà en l’estada i els concerts que van fer a Mataró els nois i noies 
de la coral infantil Xpivajicí Rybki (Els peixos que canten), de la República Txeca, 
convidats per la Coral L’Arquera de l’Associació de Gent Gran Jaume Terradas.    
 
El 27 de novembre, a l’església parroquial de Sant Andreu de Llavaneres, Caixa 
Laietana patrocinà el concert commemoratiu del desè aniversari de Camerart-
Orquestra del Maresme. El dia 11 de desembre, al Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona, Caixa Laietana també fou l’entitat patrocinadora de la Trobada de Corals 
de Gent Gran del Tarragonès, organitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès, 
amb la participació de les corals Alborada (Esplai Salou), Gent Gran de Tarragona, 
L’Esperança (Associació La Canonja), Mare de Déu de la Mercè, Club Sant Jordi, 
Esplai Sant Magí i Guspira (jubilats del Morell).  
 
En acabar l’any, Caixa Laietana presentà els tradicionals Concerts de Nadal al 
Teatre Monumental de Mataró, amb la Simfònica d’Alacant, dirigida per Joan Iborra, 
que interpretà un magnífic concert de valsos i clàssics populars, amb obres de 
Modest P. Mussorgsky, Maurice Ravel, Ruperto Chapí, Manuel de Falla, Georges 
Bizet, Edward W. Elgar, Dimitri D. Shostakovich, Andy Khachaturian i Johann 
Strauss. Caixa Laietana també patrocinà el Concert de Nadal de Raquel Xiberta & 
Nadal Sextet al Teatre Principal d’Arenys de Mar, gestionat per la Societat Coral 
L’Esperança. 
 
Natura, medi ambient i energies renovables  
Amb el patrocini de Caixa Laietana, el Consorci de les Vies Verdes i la Diputació de 
Girona van presentar el 22 de juliol el primer joc interactiu sobre el territori de les 
comarques gironines. El protagonista de “La Gran Aventura de les Vies Verdes de 
Girona” és un ciclista que segueix una llebre.  
 
Caixa Laietana també ha col·laborat amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot per 
a l’organització del cicle “Com actuar des de l’escola davant les problemàtiques 
ambientals”, amb el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, amb la Societat 
Catalana de Micologia i amb l’Associació Amics de les Plantes, Animals i Jardins del 
Maresme (XXX Fira de l’Arbre i concurs d’art floral).    
  
Així mateix, destaca la col·laboració amb el CRARC (Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) per a l’edició de la publicació sobre el gripau comú, 
material pedagògic adreçat als escolars dels últims cursos de Primària, dins la 
col·lecció “Fauna en perill”.  
 
Del 31 de maig al 5 de juny, Caixa Laietana patrocinà, de la mà de Volt-Tour, el 
ral·li solar Phébus 2008, des de Badalona fins a Tolosa de Llenguadoc (Toulouse). 
En diferents etapes, una trentena de vehicles desafiaren els esculls de la circulació i 
unes condicions climàtiques molt adverses, passant per Sant Adrià de Besòs, 
Mataró, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Llagostera, Vilobí d’Onyar, Girona, 
Camallera, Vilafant, Maçanet de Cabrenys i la frontera francesa. El ral·li, organitzat 
per les associacions Volt Tour, Phebus Ariage i el CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique), promociona els vehicles que funcionen amb fonts 
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d’energies renovables i circulen sense emissió de gasos contaminants i sense fer 
soroll.         
 
El mes d’octubre, a Barcelona, al Palau Robert, es presentà la guia “El Camí del 
Montseny”, patrocinada per Caixa Laietana. Els organitzadors van preparar una 
festa molt lluïda, amb recital poètic, tast gastronòmic i les actuacions de Jaume 
Arnella i grups de dansaires i trabucaires.  
 
Patrimoni històric, artístic i industrial   
Caixa Laietana és membre col·laborador de la Fundació Abadia Montserrat 2025 i 
de la iniciativa  “Mataró restaura Santa Maria”. Al llarg de l’any, també ha participat 
en la restauració del campanar i la cúpula d’una de les capelles de la Parròquia de 
Sant Josep de Mataró −edifici barroc carmelità iniciat el 1588−, en la compra del 
nou orgue electrònic de la Parròquia de Santa Creu de Cabrils i en les obres de 
millora de la capella del Santíssim de la Parròquia de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Ara com ara, Caixa Laietana dóna suport a tres importants projectes: la 
museïtzació de la vila romana del veral de Vallmora (Teià), l’Aula-Museu que vol fer 
realitat l’Ajuntament de Calella amb motiu del 150è aniversari de l’emblemàtic Far 
de Calella i la restauració de les barraques de pescadors de la Costa Brava que 
promou la Fundació Ernest Morató de Palafrugell. Aquest darrer projecte “Les 
barraques de pescadors al litoral de la Costa Brava (arquitectura i música popular)” 
serà realitzat pels arquitectes Delphine Ding i José A. Ulloa, l’antropòleg Adrià Roca 
i l’historiador Jordi Turró.  
 
Caixa Laietana també ha destinat recursos per adquirir el mobiliari de la nova 
Biblioteca Municipal de Sant Iscle de Vallalta. Així mateix, ha fet possible la reforma 
total del pati de butaques del Casal Popular de Vilassar de Dalt per adequar-lo a la 
normativa vigent. Al llarg de la seva història de 80 anys, el Casal Popular ha acollit 
moltes activitats de lleure i ha estat l’aixopluc de les arts escèniques, el cinema, el 
muntanyisme, la fotografia, el ballet i el cant coral (Coral Mareny). L’acte inaugural 
de les millores tingué lloc el 29 d’abril. 
 
Poesia, història i narrativa  
A Caldes d’Estrac, Caixa Laietana donà suport a la programació estiuenca del 
Festival “Poesia i +”, que es va inaugurar amb un recital antològic de Raimon i que 
comptà amb molts al·licients a l’entorn de recitals poètics, cançons i lectures 
dramatitzades de textos de Mercè Rodoreda, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, 
Pau Riba, Maria Àngels Anglada, Pere Calders...    
 
Caixa Laietana col·laborà en l’organització de la II Trobada d’Entitats de Recerca 
Local i Comarcal del Maresme, organitzada el 22 de novembre pel Centre d’Estudis 
Argentonins, al Saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
També col·laborà en la XXX convocatòria dels Premis Literaris 2008 Goleta i 
Bergantí de poesia i narrativa, organitzats per l’Ajuntament del Masnou. Així 
mateix, patrocinà la XXIV convocatòria del Premi de Poesia Mn. Narcís Saguer, de 
l’Associació Cultural Vallgorguina.   
 
Amb l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, destaca la festa dels Poemes 
Il·lustrats, a la sala d’actes de la Casa de Cultura Can Figueres (exposició, tallers, 
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lectura poètica, actuacions musicals i trobada d’autors de relats). Així mateix, 
destaca el patrocini del I Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes 
per ser explicats, que guanyà Xavier Cabús amb “El karma del carnisser”. 
 
Un altre fet important és la col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt i 
l’associació cultural Perich sense concessions, per contribuir al XIII Premi 
Internacional d’Humor Gat Perich. El jurat, integrat per periodistes dels principals 
diaris d’informació general, atorgà el premi a la iraniana Marjane Satrapi. La 
famosa dibuixant, resident a París i autora de “Persèpolis”, revolucionà l’art del 
còmic i és la primera dona que guanya l’estatueta. A la festa del 9 de febrer, 
celebrada a Can Figueres i a la Biblioteca Jaume Perich, no va faltar-hi l’humorista 
gràfic Máximo (El País, La Codorniz, Por Favor, Triunfo, Pueblo, El Correo 
Catalán...), guanyador enguany del premi honorífic.  
 

Publicacions pròpies i en col· laboració  
Entre les publicacions pròpies, les dues novetats editorials són “Els orígens de la 
tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX”, de Ramon 
Reixach, dins la col·lecció “Premi Iluro”, i “Josep Cusachs i Cusachs (1851-1908)”, 
amb motiu de l’exposició commemorativa del centenari de la mort de l’artista.   
 
El Museu de l’Estampació de Premià de Mar i l’Ajuntament de la vila, amb la 
col·laboració de Caixa Laietana, van fer l’edició en facsímil de la novel·la “La 
Fabricanta”, de Dolors Monserdà, il·lustrada per Enric Monserdà, que reflecteix 
l’evolució de la societat barcelonina de mitjan segle XIX.    
 
Caixa Laietana també esmerçà recursos en la publicació de “Petita història dels 
Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt”. Treballant el vessant pedagògic, la Confraria dels 
Sants Màrtirs acosta la història dels Sants Màrtirs i de Vilassar a petits i grans. El 
text és de Josep Samon i les il·lustracions, de Pilarín Bayés. 
 
Així mateix, Caixa Laietana col·laborà amb el Museu-Arxiu Vives i Tutó, de Sant 
Andreu de Llavaneres, que ha publicat “El Cardenal Vives i l’Església del seu 
temps”. Caixa Laietana també va fer possible l’edició de “Temps era temps”, un 
recull de la història i els actes més rellevants del centenari dels Salesians de 
Mataró, distingits amb la Medalla de la Ciutat. El llibret és una iniciativa de 
l’associació d’antics alumnes de Don Bosco, Col·legi Salesià de Sant Antoni de 
Pàdua. 
 
Entre les col·laboracions, també sobresurt el recull poètic “Camins d’Hivern”, de 
Josep Fàbrega, Premi Mn. Narcís Saguer 2007, instituït per l’Associació Cultural 
Vallgorguina, i “El gripau comú”, dins la col·lecció “Fauna Nostra” del CRARC 
(Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).    
 
Per als infants, “El Dragalió i el seu amic, el colom glopet de neu”, de Manuel 
Cusachs, editat per “Capgròs” amb il·lustracions d’Agnès Vallès; “On és el Nadal?”, 
amb textos de Sara Fullera, Teresa Martorell i Mireia Rossell, i il·lustracions de 
Berelendis Sànchez, i “En Shamed i la Maria, un conte de reis”, escrit per Carme 
Gasulla amb il·lustracions d’Alícia Ginebreda. Ambdues edicions són de l’Ajuntament 
de Sitges, amb la col·laboració de Caixa Laietana. Per commemorar l’arribada dels 
reis d’Orient també cal fer esment de “Ja vénen, ja vénen”, de Lola Casas i 
Francesc Chiva, editat per l’IMAC (Mataró) amb il·lustracions de Carme Queralt. 
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Caixa Laietana col·labora amb la publicació “Fulls”, del Museu Arxiu de Santa Maria 
de Mataró. També ha contribuït en la confecció del catàleg “Agatha Prints” (Agatha 
Ruiz de la Prada Prints by Vidiestil children) amb les primeres obres estampades 
amb dissenys d’Agatha Ruiz de la Prada, complement de l’exposició temporal del 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar, que serà inaugurada el 8 de març de 
2009.   
 
En curs de publicació, la història del C.D. Pomar de Badalona, amb motiu del seu 
40è aniversari, “Un club per sempre”, de Josep M. Lleonart i Tapias sobre el Club de 
Tennis Les Sureres, i “La cloïssa Lluïsa”, un conte infantil per explicar la història de 
Sant Vicenç de Montalt, que apareixerà per Sant Jordi de 2009.      
 
Teatre i dansa  
Caixa Laietana ha col·laborat en la VIII edició del “Curtcirckit”, el Festival de Circ a 
Montgat, organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la vila, en el 
Festival de Cinema Fascurt de l’Ajuntament del Masnou i en la programació d’arts 
escèniques de l’Ajuntament i la Xarxa de Cultura de Valls.  
 
Recursos de l’Obra Social s’han destinat a l’Esbart Dansaire de Granollers, dirigit 
per Carles Morales, per a la producció i estrena de l’espectacle “Aleatori”, 
homenatge a Lluís Llach. Sobre la base rítmica i musical de 19 cançons del cantant 
de Verges, “Aleatori” es presentà amb èxit a la Sala Gran del Teatre Auditori de 
Granollers, els dies 8 i 9 de novembre. 
   
Un altre patrocini important és la 35a edició del Festival d’Estiu d’Alella, als jardins 
de Cal Marquès i a la finca de les Quatre Torres. Caixa Laietana també participà 
com a patrocinador de l’espectacle de la Companyia David Campos i l’Escola 
Municipal de Dansa d’Alella a l’Auditori de Barcelona. 
   
Caixa Laietana donà suport a la iniciativa de l’àrea de cultura i participació 
ciutadana del Consell Comarcal de la Garrotxa, per donar valor a la participació de 
les dones en la història. En aquest sentit, patrocinà el 12 d’abril, la representació al 
Teatre Principal d’Olot de l’obra “Leonor d’Aquitània”, d’A. Méndez, dirigida per 
Mercedes Lezcano i protagonitzada per Marta Puig, Daniel Muriel, Alfredo Cernuda i 
Mar Bordillo. Paral·lelament, al voltant del personatge històric, s’organitzà una 
exposició itinerant amb la col·laboració dels Amics de Besalú i una xerrada a càrrec 
d’Alba, l’associació de dones de la Garrotxa.   
 
Caixa Laietana també ha col·laborat amb l’Associació Danses a la Plaça del Rei, 
l’Esbart Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola del Vallès i la 25a Mostra de Dansa 
Popular de Cerdanyola del Vallès, i els cicles de ball que organitza QRambla, de 
Girona, l’associació de músics i balladors de carrer.         
  
Caixa Laietana ha donat suport als muntatges teatrals del Centre Moral d’Arenys de 
Munt, com l’obra “Taxi”, de Ray Cooney, i l’espectacle ideat per Cocou Teatre, “Els 
Pastorets Musicals’08”. A Mataró, en les representacions dels “Pastorets” de Sala 
Cabañes, patrimoni cultural de la ciutat, Caixa Laietana ha sufragat les despeses de 
restauració d’un dels decorats més emblemàtics de l’espectacle, el de la Lluna que 
llengoteja, tanca l’ull i fa ganyotes rialleres. El nou decorat, obra de l’escenògraf 
Josep Ciudad, fabricat als tallers Castells-Planas de Santa Agnès de Malanyanes, ha 
estat la principal novetat de les representacions d’enguany.  
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Caixa Laietana també ha estat present en l’homenatge in memoriam a Josep M. 
Malé, membre històric de Sala Cabañes, en el 19è Festival de dansa espanyola, 
flamenc i ballet clàssic organitzat per l’associació cultural andalusa “Capricho 
Español” de Badalona, i en les activitats que du a terme l’Agrupació d’Esbarts de les 
comarques gironines, amb seu a Banyoles.  
 
Cal destacar el suport a les activitats del Foment Mataroní i la millora de la 
insonorització externa de l’aire condicionat de la sala d’actes principal, la X Mostra 
de Teatre de Palafolls, organitzada per la regidoria de Cultura, Mitjans de 
Comunicació i Turisme de l’Ajuntament de Palafolls, i l’ajut destinat a l’Associació 
Cultural Amebeu per a les representacions del muntatge teatral “Làcrima”, dirigit 
per Josep Rodri, que completa la trilogia dels espectacles “Morir a Bagdad” i 
“Violències”.  
 
Finalment, Caixa Laietana ha participat en el projecte educatiu “L’art de ser 
espectador”, impulsat per la Fundació Teatre Clavé de Tordera, adreçat a les 
escoles de la comarca del Maresme i de la Selva.  
 
Vida associativa, institucions i entitats   
En aquest àmbit, cal destacar els actes commemoratius del 125è aniversari del 
Cercle de Catòlics de Banyoles i Comarca (1883-2008), celebrat al Foment de la 
Sardana de Banyoles. Caixa Laietana també ha contribuït en l’organització de les 
activitats i conferències dels Amics de la Ciutat de Mataró, la majoria de les quals 
es van fer a la sala d’actes de Caixa Laietana.   
 
Així mateix, cal esmentar la Setmana Cultural 2008 de l’Associació de Veïns de la 
Plana Lledó de Mollet del Vallès; les activitats de l’entitat Soca-rel del Círcol Catòlic 
de Badalona; Amics de Josep Garcia Oliver; Conex de Premià de Mar; l’Associació 
de Veïns Estació de França-Can Mulà de Mollet del Vallès; el centre social ORS 
(Mataró)...  
 
Caixa Laietana ha participat en el pla de millores del Casal d’Avis de Dosrius; la 
festa de naixement de l’habitant 4.000 de Sant Pere de Vilamajor; les activitats del 
Casal d’Avis Gent Gran de Teià; la programació de l’Associació Gent Gran “Jaume 
Terradas” (Mataró) amb motiu del 29è aniversari del Casal; la 29a Diada de 
Germanor de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Blanes...  
 
L’Obra Social de Caixa Laietana també ha donat suport a les activitats del Casal de 
la Gent Gran de Sant Andreu de Llavaneres, el Patronat de la Vellesa de Sant 
Andreu de Llavaneres, la Festa d’aniversari de l’Associació d’Amics de la Gent Gran i 
Pensionistes de Vilassar de Dalt al Casal Ramon Vallès, les activitats dels 
Pensionistes i Gent Gran de Cabrera de Mar, l’exposició de cloenda a la sala de la 
Concòrdia del curs de dibuix i pintura de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de 
Cabrils...  
 
Remarquem també les activitats culturals de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
del Maresme, la Festa del 23è aniversari de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera 
Edat Caldes d’Estrac, les activitats del Casal dels Avis de Sant Antoni de Vilamajor, 
l’Associació de Gent Gran de Cirera (Mataró), l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Can Pantiquet (Mollet del Vallès)... 
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A les portes de l’estiu, Caixa Laietana col·laborà en la jornada “Valors i 
Compromís”, celebrada a la Sala Cabañes de Mataró, amb la participació de Begoña 
Roman, Toni Comín, Francesc Torralba i Jordi Pujol, amb motiu de l’aparició del 
número 50 de la revista “Valors”, publicació de periodicitat mensual creada per 
l’Associació Cultural del mateix nom. També va donar suport al Consell Comarcal 
del Maresme per als actes de la celebració del 20è aniversari de la constitució dels 
Consells Comarcals (1988-2008).   
 
 
 
Pressupost Obra Social 
 
La Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el 26 de maig de 2008, 
dictava Resolució aprovatòria del pressupost de l’Obra Social per a l’exercici de 
2008 que havia estat aprovat per l’Assemblea General Ordinària del 5 de maig de 
2008.  

La liquidació de comptes de l’Obra Social realitzada durant l’exercici de 
2008 és la següent: 

                                                                      Euros 

Obra pròpia establerta.....................................4.607.245 

Obra en col·laboració establerta........................1.180.800 

            ----------------- 

                                                               5.788.045          

 

El pressupost de l’Obra Social per al 2009 que es proposa és el següent: 

                                                                      Euros 

Obra pròpia establerta.....................................3.843.528 

Obra en col·laboració establerta........................1.256.472 

            ----------------- 

                                                              5.100.000 

 

Aquest pressupost es distribueix per finalitats amb les quanties següents: 

 

Àrea cultural...................................................2.589.478 

Àrea educativa i d’investigació..........................   185.000 

Àrea sanitària..................................................    20.000 

Obra assistencial.............................................1.192.522 

Obra diversa...................................................1.113.000 

            ----------------- 

                                                               5.100.000          
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Informe anual de la Comissió de Control de la Caixa 
d’Estalvis Laietana referit a la seva actuació durant 
l’exercici de 2008 
 

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 l’informe següent sobre la seva actuació durant l’exercici de 2008. 

Durant l’any ha celebrat cinc sessions en el decurs de les quals ha supervisat la 
gestió 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’Actuació proposades pel Consell d’Administració el 4 de març de 2008 i aprovades 
per l’Assemblea General Ordinària celebrada el 5 de maig de 2008. 

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 de 2008 no s’ha produït cap circumstància de cap 
mena que propiciés l’emissió d’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, 5 de març de 2009 
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Balanços de situació a 31 de desembre 
  Milers d’euros 

A C T I  U Nota 2008 2007 
    
 Caixa i dipòsits en bancs centrals  (7.2) 70.042 75.387 
 Cartera de negociació  (7.3) 1.996 12.621 
  Instruments de capital   1.785 2.359 
  Derivats de negociació   211 10.262 
 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  -- -- 
 Actius financers disponibles per a  la venda  (7.4) 873.960 909.446 
  Valors representatius de deute   789.479 763.589 
  Instruments de capital   84.481 145.857 
  Promemòria: Prestats o en garantia   619.290 468.482 
 Inversions creditícies  (7.5) 7.581.508 7.142.910 
  Dipòsits en entitats de crèdit   316.587 109.678 
  Crèdit a la clientela   7.264.921 7.033.232 
 Cartera d’inversió a venciment   -- -- 
 Ajusts a actius financers per macrocobertures   -- -- 
 Derivats de cobertura  (7.6) 74.455 10.828 
 Actius no corrents en venda  (9) 90.092 14.868 
 Participacions  (10) 89.857 66.257 
  Entitats associades   6.402 5.802 
  Entitats multigrup   -- -- 
  Entitats del Grup   83.455 60.455 
 Contractes d’assegurances vinculats a pensions   -- -- 
 Actiu material  (11) 384.743 373.708 
          Immobilitzat  material    
         D’ús propi   279.026 281.778 
        Afecte a l’Obra Social   23.324 22.043 
  Inversions immobiliàries   82.393 69.887 
 Actiu intangible  (12) 921 949 
  Altre actiu intangible   921 949 
 Actius fiscals  (13) 31.830 35.959 
  Corrents   2.074 190 
  Diferits   29.756 35.769 
 Resta d’actius  (14) 25.791 25.550 
    

TOTAL ACTIU  9.225.195 8.668.483 

    
 
Les notes 1 a 22 formen part integrant d’aquests balanços de situació 
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Balanços de situació a 31 de desembre 
  Milers d’euros 

P A S S I U Nota 2008 2007 
    
 Cartera de negociació  (7.3) 895 -- 
  Derivats de negociació   895 -- 
 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  -- -- 
 Passius financers a cost amortitzat  (7.7) 8.684.757 7.908.401 
         Dipòsits de bancs centrals  480.048 89.085 
  Dipòsits d’entitats de crèdit   591.740 128.127 
  Dipòsits de la clientela   6.983.344 7.256.609 
         Dèbits representats per valors negociables  377.906 184.007 
  Passius subordinats   235.490 235.348 
  Altres passius financers   16.229 15.225 
 Ajusts a passius financers per macrocobertures   -- -- 
 Derivats de cobertura  (7.6) 4.012 141.952 
 Passius associats amb actius no corrents en venda   -- -- 
 Provisions  (15) 22.873 37.312 
  Fons per a pensions i obligacions similars   12.298 15.969 
  Provisions per a impostos i altres contingències legals   1.809 10.999 
  Provisions per a riscos i compromisos contingents   406 683 
  Altres provisions   8.360 9.661 
 Passius fiscals  (13) 43.404 69.822 
  Corrents   4.428 5.432 
  Diferits   38.976 64.390 
 Fons de l’Obra Social  (18) 27.895 25.249 
 Resta  de passius (14) 7.224 17.349 
 Capital reemborsable a la vista   -- -- 
    
TOTAL PASSIU  8.791.060 8.200.085 
    
    

PATRIMONI NET     

    
 Fons propis  (17) 416.097 391.141 
 Reserves   385.344 359.699 
   Resultat de l’exercici   30.753 31.442 
 Ajusts per valoració (16) 18.038 77.257 
  Actius financers disponibles per a la venda   18.038 77.257 
    
TOTAL PATRIMONI NET  434.135 468.398 
    
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  9.225.195 8.668.483 
    
    
PROMEMÒRIA    
 Riscos contingents (8) 205.953 246.570 
 Compromisos contingents  1.031.020 1.216.858 
    

  1.236.973 1.463.428 

    
 
Les notes 1 a 22 formen part integrant d’aquests balanços de situació 
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Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre 

  Milers d’ euros 

 Nota 2008 2007 
    
Interessos i rendiments assimilats  (21.6) 461.161 370.364 
Interessos i càrregues assimilades  (21.6) -361.110 -267.631 
Remuneració de capital reemborsable a la vista  -- -- 
    
A) MARGE D’INTERÈS  100.051 102.733 
    
Rendiment d’instruments de capital   11.262 8.417 
Comissions percebudes  (19) 35.236 40.265 
Comissions pagades  (19) -8.497 -9.124 
Resultats d’operacions financeres (net)  (21.6) 28.498 4.508 

Cartera de negociació   -6.158 2.260 
 Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   -- -- 

Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  27.129 2.170 
 Cobertures comptables no incloses en interessos   7.527 78 
Diferències de canvi (net)   134 170 
Altres productes d’explotació  (21.6) 5.872 7.472 
Altres càrregues d’explotació  (21.6) -3.185 -2.888 
    
B) MARGE BRUT  169.371 151.553 
    
Despeses d’administració  -76.014 -75.287 
    Despeses de personal  (21.6) -53.709 -52.153 
    Altres despeses generals d’administració  (21.6) -22.305 -23.134 
Amortització   -12.302 -11.288 
Dotacions a provisions (net)  (21.6) 8.818 2.065 
Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)  (21.6) -51.574 -27.598 
 Inversions creditícies   -49.315 -27.947 

Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   -2.259 349 
    
C) RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ  38.299 39.445 
    
Pèrdues per deteriorament de la resta d’ actius (net)   -- -- 

  Altres actius  -- -- 
Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda (21.6) 653 746 
Diferència negativa en combinacions de negocis  -- -- 
Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes (21.6) -1.082 907 
    
D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   37.870 41.098 
    
Impost sobre beneficis  (13) -7.117 -9.656 
Dotació obligatòria a obres i fons socials   -- -- 
    
E) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES  30.753 31.442 
    
Resultat d’operacions interrompudes (net)   -- -- 
    
F) RESULTAT DE L’EXERCICI   30.753 31.442 
    
 
Les notes 1 a 22 formen part integrant d’aquests comptes de pèrdues i guanys
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Estats de canvis en el patrimoni net 

a - Estats d’ingressos i despeses reconegudes públicament a 31 de desembre  
  Milers d’ euros 

 Nota 2008 2007 
    
A) RESULTAT DE L’EXERCICI  30.753 31.442 
    
B) ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES  -59.219 -1.069 
     Actius financers disponibles per a la venda  -84.598 -1.614 
          Guanys/Pèrdues per valoració  -61.755 -1.614 
          Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  -22.843 -- 
          Altres reclassificacions  -- -- 
    Cobertura dels fluxos d’efectiu  -- -- 
    Cobertura de les inversions netes en negocis a l’estranger  -- -- 
     Diferències de canvi  -- -- 
     Actius no corrents en venda  -- -- 
     Guanys (Pèrdues) actuarials en plans de pensions  -- -- 
     Resta d’ingressos i despeses reconegudes  -- -- 
     Impost sobre beneficis  25.379 545 
    
C) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A+B)  -28.466 30.373 
    
 

b - Estats totals de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre 
 

FONS PROPIS 
Exercici 2008 

Reserves Resultats 
de l’exercici Total 

AJUSTS PER 
VALORACIÓ 

TOTAL 
PATRIMONI 

NET 

 
Saldo inicial a 31-12-2007 359.699 31.442 391.141 77.257 468.398 
 Ajust per canvi de criteri comptable -- -- -- -- -- 
 Ajust per errors -- -- -- -- -- 
Saldo inicio ajustat 359.699 31.442 391.141 77.257 468.398 
Total ingressos i despeses reconegudes -- 30.753 30.753 -59.219 -28.466 
Altres variacions patrimonials 25.645 -31.442 -5.797 -- -5.797 
  Traspàs entre partides de patrimoni net 25.642 -25.642 -- -- -- 
  Increments/Reduccions per combinació de negocis -- --  -- -- 
  Dotació discrecional a obres fons socials -- -5.800 -5.800 -- -5.800 
  Resta d’increments/reduccions de patrimoni net 3 -- 3 -- 3 
Saldo final a 31-12-2008 385.344 30.753 416.097 18.038 434.135 
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FONS PROPIS 

Exercici 2007 
Reserves 

Resultats 
de 

l’exercici 
Total 

AJUSTS PER 
VALORACIÓ 

TOTAL 
PATRIMONI 

NET 

 
Saldo inicial a 31-12-2006 341.803 28.401 370.204 78.326 448.530 
 Ajust per canvi de criteri comptable -- -- -- -- -- 
 Ajust per errors -- -- -- -- -- 
Saldo inicio ajustat 341.803 28.401 370.204 78.326 448.530 
Total ingressos i despeses reconegudes -- 31.442 31.442 -1.069 30.373 
Altres variacions patrimonials 17.896 -28.401 -10.505 -- -10.505 
  Traspàs entre partides de patrimoni net 22.901 -22.901 -- -- -- 
  Increments/Reduccions per combinació de negocis -- --  -- -- 
  Dotació discrecional a obres  fons socials -- -5.500 -5.500 -- -5.500 
  Resta d’increments/reduccions de patrimoni net -5.005 -- -5.005 -- -5.005 
Saldo final a 31-12-2007 359.699 31.442 391.141 77.257 468.398 
      

Les notes 1 a 22 formen part integrant d’aquests estats de canvis de patrimoni net 

 

 

Estats de fluxos d’efectiu corresponents als exercicis anuals 
acabats el 31 de desembre 

  Miles d’ euros 

 Nota 2008 2007 

A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ   
 
 

  Resultat de l’exercici   30.753 31.442 
    
  Ajusts per obtenir els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació:   60.440 50.768 
    Amortització   12.302 11.288 
    Altres ajusts   48.138 39.480 
    

  Augment/Disminució neta en els actius d’explotació   -596.689 
-

1.046.929 
   Cartera de negociació   10.625 3.161 
   Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   -- -- 
   Actius financers disponibles per a la venda   -44.504 -377.233 
   Inversions creditícies   -502.078 -685.595 
   Altres actius d’explotació   -60.732 12.738 
    
  Augment/Disminució neta en els passius d’explotació   613.109 1.044.089 
   Cartera de negociació   895 -- 
   Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   -- -- 
   Passius financers a cost amortitzat   769.054 942.562 
   Altres passius d’explotació   -156.840 101.527 
    
  Cobraments/Pagaments per impost sobre beneficis    -4.027 -13.063 
    
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació (1)   103.586 66.307 
    
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ     
  Pagaments  -130.676 -75.273 
   Actius materials   -26.122 -33.469 
   Actius intangibles   -594 -688 
   Participacions   -23.600 -21.510 
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   Actius no corrents i passius associats en venda   -76.549 -13.872 
   Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió   -3.811 -5.734 
    
  Cobraments   7.145 2.257 
   Actius materials   4.060 1.143 
   Actius no corrents i passius associats en venda   2.407 1.098 
   Altres cobraments relacionats amb activitats d’inversió   678 16 
    
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (2)   -123.531 -73.016 
    
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT     
  Pagaments  -- -- 
  Cobraments  -- -- 
    
Total fluxos d’efectiu net de les activitats de finançament (3)   -- -- 
    
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)  -19.945 -6.709 
     
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici    90.099 96.808 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici  70.154 90.099 
    
  -19.945 -6.709 
    
COMPONENTS DE L’EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DE PERÍODE    
Caixa  26.359 25.552 
Saldos equivalents a l’efectiu en bancs centrals  43.683 49.835 
Altres actius financers  112 14.712 
Menys: Descoberts bancaris reintegrables a la vista  -- -- 
    
Total efectiu i equivalents al final del període  70.154 90.099 

    

Les notes 1 a 22 formen part integrant d’aquests estats de fluxos d’efectiu 
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL ACABAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2008 
 
 

1. INTRODUCCIÓ, BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 
ANUALS I ALTRA INFORMACIÓ 
 

a) Introducció 
 
Caixa d'Estalvis Laietana (en endavant, l’Entitat) és una institució financera, de 
caràcter benèfic i social, sense finalitat de lucre amb naturalesa de Caixa General 
d’Estalvi Popular.  Va iniciar les seves 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 al Llibre Registre Especial de Caixes 
d’Estalvi Popular del Banc d’Espanya. El seu domicili social es troba a Mataró, 
carrer Pablo Iglesias, 41-43, des del 21 de maig del 2007 (anteriorment es trobava al 
carrer Palau, 18). La direcció a Internet és www.caixalaietana.cat. 
 
Les finalitats específiques que s’assenyalen als estatuts de l’Entitat es concreten en 
la intermediació financera, fomentant l’estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió 
productiva des de la doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolupament 
de la seva activitat, disposa de 277 oficines (275 oficines el 2007), distribuïdes totes 
per la geografia catalana, excepte 28 oficines (28 oficines el 2007) a la Comunitat de 
Madrid. 
 
 

b) Bases de presentació dels comptes anuals 
 
Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració de Caixa 
d’Estalvis Laietana en la seva reunió del 27 de gener de 2009. Aquests comptes 
anuals es troben pendents d’aprovació per l’Assemblea General de l’Entitat. No 
obstant, els Administradors estimen que aquests comptes anuals seran aprovats 
sense canvis significatius.  

Els comptes anuals de l’Entitat s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat 
de l’Entitat i es presenten seguint els models establerts per la Circular del Banc 
d’Espanya 4/2004, de 22 de desembre, modificada parcialment per la Circular del 
Banc d’Espanya 6/2008 de 26 de novembre, de forma que mostren la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2008 i dels resultats de 
les seves operacions, dels ingressos i despeses reconegudes, dels canvis en el 
patrimoni net i dels fluxos d’efectiu generats en l’exercici 2008. 
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No existeix cap principi comptable o criteri de valoració de caràcter obligatori que, 
tenint un efecte significatiu en els comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar. 

Els comptes anuals de l’Entitat de l’exercici 2007 van ser aprovats per l’Assemblea 
General de l’Entitat celebrada el 5 de maig de 2008.  

 

c) Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

La informació inclosa en aquests comptes anuals és responsabilitat dels 
Administradors de l’Entitat. 

La preparació d’aquests comptes anuals de conformitat amb la Circular 4/2004 
requereix que els Administradors de l’Entitat realitzin judicis i estimacions basades 
en hipòtesis que afecten l’aplicació dels criteris i principis comptables i els imports 
de l’actiu, passiu, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en 
aquests. Les estimacions més significatives utilitzades en l’elaboració d’aquests 
comptes anuals van ser: 
 
• Les pèrdues per deteriorament d’actius financers (Nota 2.c.1). 
 
• Les hipòtesis emprades en els càlculs actuarials realitzats per valorar els passius 

i compromisos per retribucions postocupació (notes 2.m i 15). 
 
• Les pèrdues per deteriorament i la vida útil dels actius materials i intangibles, 

havent utilitzat per a determinats actius immobiliaris valoracions realitzades per 
experts independents (notes 2.i, 2.j, 2.l, 9 11, 12 i 14). 

 
• El valor raonable de determinats actius financers no cotitzats en mercats 

secundaris oficials (Nota 7.4). 

Les estimacions i 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 forma periòdica. Si com a conseqüència d’aquestes revisions o de fets 
futurs es produís un canvi en aquestes estimacions, el seu efecte es registraria al 
compte de pèrdues i guanys d’aquell període i de períodes successius. 

 

d) Informació referida a l’exercici 2007 
 
La informació continguda en aquesta Memòria referida a l’exercici 2007 es presenta, 
exclusivament, a efectes comparatius amb la informació relativa a l’exercici 2008 i, 
per consegüent, no constitueix els comptes anuals de l’Entitat de l’exercici 2007. 
 
En aquest sentit, els models de balanç, compte de pèrdues i guanys, estat 
d’ingressos i despeses reconegudes, estat de canvis en el patrimoni net i estat de 
fluxos d’efectiu, utilitzats en els comptes anuals de l’exercici 2007 s’ajustaven als 
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models continguts en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, els quals han estat 
modificats en l’exercici 2008 per la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya i difereixen, 
pel que fa als criteris de presentació de determinades partides i marges, dels 
presentats als comptes anuals de l’Entitat a 31 de desembre de 2007. 
 
Degut a aquest canvi, que no té cap efecte en el patrimoni net ni en el resultat 
atribuït a l’Entitat, la informació referida als estats financers de l’entitat de l’exercici 
2007, que es presenten a efectes comparatius en aquests comptes anuals, ha estat 
modificada i, per tant, difereix (criteris de presentació) de l’aprovada per l’Entitat, per 
adaptar-los als formats de la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya. 
A continuació es presenta una conciliació entre el balanç de situació a 31 de 
desembre de 2007 presentat per l’Entitat com a part integrant dels seus comptes 
anuals en l’esmentada data, i el balanç de situació presentat en aquests comptes a 
efectes comparatius en l’esmentada data, elaborat d’acord amb el model modificat 
abans indicat: 
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Milers d’euros  
Model de balanç presentat en 

els comptes anuals  de 
l’exercici 2007 

Saldo 
31-12-
2007 

Ajusts / 
Reclassificació 

Saldo 
31-12-
2007 

 
Model de balanç modificat 

per la Circular 6/2008 

     
A C T I U    A C T I U 
Caixa i dipòsits en bancs centrals  75.387  75.387 Caixa i dipòsits en bancs centrals  
Cartera de negociació  12.621  12.621 Cartera de negociació  
 Altres instruments de capital  2.359  2.359  Instruments de capital  
 Derivats de negociació  10.262  10.262  Derivats de negociació  
Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys --  -- 

Altres actius financers a valor raonable 
amb canvis en pèrdues i guanys 

Actius financers disponibles per a la venda  909.446  909.446 Actius financers disponibles per a la venda  
 Valors representatius de deute  763.589  763.589  Valors representatius de deute  
 Altres instruments de capital  145.857  145.857  Instruments de capital  
 Promemòria: Prestats o en garantia  468.482  468.482  Promemòria: Prestats o en garantia  
Inversions creditícies  7.142.910  7.142.910 Inversions creditícies  
 Dipòsits en entitats de crèdit  92.390 17.288 109.678  Dipòsits en entitats de crèdit  
 Crèdit a la clientela  7.032.484 748 7.033.232  Crèdit a la clientela  
 Altres actius financers  18.036 -18.036   
Cartera d’inversió a venciment  --  -- Cartera d’inversió a venciment  
Ajusts a actius financers per macrocobertures  --  -- Ajusts a actius financers per macrocobertures  
Derivats de cobertura  10.828  10.828 Derivats de cobertura  
Actius no corrents en venda  14.868  14.868 Actius no corrents en venda  
 Actiu material  14.868    
Participacions  66.257  66.257 Participacions  
 Entitats associades  5.802  5.802  Entitats associades  
 Entitats multigrup  --  --  Entitats multigrup  
 Entitats del Grup  60.455  60.455  Entitats del Grup  
Contractes d’assegurances vinculats a pensions  --  -- Contractes d’assegurances vinculats a pensions  
Actiu material  373.708  373.708 Actiu material  
 D’ús propi  281.778  303.821     Immobilitzat  material 
 Inversions immobiliàries  69.887  281.778         D’ús propi  
 Afecte a l’Obra Social  22.043  22.043        Afecte a l’Obra Social  
   69.887  Inversions immobiliàries  
Actiu intangible  949  949 Actiu intangible  
 Altre actiu intangible  949  949  Altre actiu intangible  
Actius fiscals  35.959  35.959 Actius fiscals  
 Corrents  190  190  Corrents  
 Diferits  35.769  35.769  Diferits  
Periodificacions  330 -330   
Altres actius  25.220 330 25.550 Resta d’actius  
     
TOTAL ACTIU 8.668.483 -- 8.668.483 TOTAL ACTIU 
     
     

P A S S I U     P A S S I U 
     
Cartera de negociació  --  -- Cartera de negociació  
 Derivats de negociació  --  --  Derivats de negociació  
Altres passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys --  -- 

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 valor raonable amb 
canvis en patrimoni net 

Passius financers a cost amortitzat  7.908.401  7.908.401 Passius financers a cost amortitzat  
   Dipòsits de bancs centrals 89.085  89.085     Dipòsits de bancs centrals 
 Dipòsits d’entitats de crèdit  128.127  128.127  Dipòsits d’entitats de crèdit  
 Dipòsits de la clientela  7.256.609  7.256.609  Dipòsits de la clientela  
   Dèbits representats per valors negociables 184.007  184.007     Dèbits representats per valors negociables 
   Passius subordinats  235.348  235.348  Passius subordinats  
 Altres passius financers  15.225  15.225  Altres passius financers  
Ajusts a passius financers per macrocobertures  --  -- Ajusts a passius financers per macrocobertures  
Derivats de cobertura  141.952  141.952 Derivats de cobertura  
Passius associats amb actius no corrents en venda  --  -- Passius associats amb actius no corrents en venda  
Provisions  37.312  37.312 Provisions  
 Fons per a pensions i obligacions similars  15.969  15.969  Fons per a pensions i obligacions similars  
 Provisions per a impostos  10.999  10.999  Provisions per a impostos i altres contingències legals  
 Provisions per a riscos i compromisos contingents  683  683  Provisions per a riscos i compromisos contingents  
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 Altres provisions  9.661  9.661  Altres provisions  
Passius fiscals  69.822  69.822 Passius fiscals  
 Corrents  5.432  5.432  Corrents  
 Diferits  64.390  64.390  Diferits  
Periodificacions  5.705 -5.705   
  25.249 25.249 Fons de l’Obra Social  
Altres passius  36.893    
 Fons Obra Social  25.249 -25.249   
 Resta  11.644 5.705 17.349 Resta  de passius 
Capital amb naturalesa de passiu financer  --  -- Capital reemborsable a la vista 
     

TOTAL PASSIU 8.200.085 -- 8.200.085 TOTAL PASSIU 
     
     

PATRIMONI NET     PATRIMONI NET  
     
Fons propis  391.141  391.141 Fons propis  
  Reserves  359.699  359.699   Reserves  
  Resultat de l’exercici  31.442  31.442   Resultat de l’exercici  
Ajusts per valoració 77.257  77.257 Ajusts per valoració 
 Actius financers disponibles per a la venda  77.257  77.257   Actius financers disponibles per a la venda  
     

TOTAL PATRIMONI NET 468.398  468.398 TOTAL PATRIMONI NET 
     

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.668.483  8.668.483 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 
     
 
 
A continuació es presenta una conciliació entre el compte de pèrdues i guanys 
corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2007, inclosa com a 
part integrant dels comptes anuals de l’Entitat de l’esmentat exercici 2007, i el 
compte de pèrdues i guanys corresponent a aquell mateix període, elaborat d’acord 
amb el model de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, modificat per la Circular 
6/2008 del Banc d’Espanya que es presenta, a efectes comparatius, en aquests 
comptes anuals de l’exercici 2008: 
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Milers d’euros  

Model de comptes de pèrdues i 
guanys presentat en els Comptes 

anuals  de l’exercici 2007 
Saldo 

31-12-2007 
Ajusts / 

Reclassificació 
Saldo 

31-12-2007 

Model de comptes de pèrdues i 
guanys modificat per la Circular 

6/2008 
     
Interessos i rendiments assimilats  370.364  370.364 Interessos i rendiments assimilats  
Interessos i càrregues assimilades  -267.631  -267.631 Interessos i càrregues assimilades  
Rendiment d’instruments de capital  8.417 -8.417   
 Participacions en entitats associades  --    
 Participacions en entitats del Grup  5.115 -5.115   
 Altres instruments de capital  3.302 -3.302   
     
A) MARGE D’INTERMEDIACIÓ  111.150  102.733 A) MARGE D’INTERÈS 
     
  8.417 8.417 Rendiment d’instruments de capital  
     
Comissions percebudes  40.265  40.265 Comissions percebudes  
Comissions pagades  -9.124  -9.124 Comissions pagades  
Resultats d’operacions financeres (net)  4.508  4.508 Resultats d’operacions financeres (net)  
   Cartera de negociació  2.260  2.260 Cartera de negociació  

    Altres instruments financers a valor raonable  
    amb canvis en pèrdues i guanys  --  -- 

Altres instruments financers a valor    
raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys  

    Actius financers disponibles per a la venda  2.026 144 2.170 

Instruments financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys 

    Inversions creditícies  144 -144   

    Altres  78  78 
Cobertures comptables no incloses 
en interessos  

  Diferències de canvi (net)  170  170 Diferències de canvi (net)  
  7.472 7.472 Altres productes d’explotació  
  -2.888 -2.888 Altres càrregues d’explotació  
B) MARGE ORDINARI 146.969 4.584 151.553 B) MARGE BRUT 
     
Altres productes d’explotació  4.337 -4.337   
   -75.287 Despeses d’administració 
Despeses de personal  -52.153  -52.153     Despeses de personal  
Altres despeses generals d’administració  -23.134  -23.134     Altres despeses generals d’administració  
Amortització  -11.288  -11.288 Amortització  
 Actiu material  -10.630    
 Actiu intangible  -658    
Altres càrregues d’explotació  -2.360 2.360   
  2.065 2.065 Dotacions a provisions (net)  

  -27.598 -27.598 
Pèrdues per deteriorament d’actius 
(net)  

  -27.947 -27.947  Inversions creditícies  

  349 349 

Altres instruments financers no valorats 
a valor raonable amb canvis en pèrdues 
i guanys  

     

C) MARGE D’EXPLOTACIÓ  62.371 -22.296 39.445 
C) RESULTAT DE L’ACTIVITAT 
D’EXPLOTACIÓ 

     
Pèrdues per deteriorament d’actius 
(net)  -26.691 26.691 -- 

Pèrdues per deteriorament de la 
resta d’actius (net)  

 Actius financers disponibles per a la venda  349 -349 --  
 Inversions creditícies  -27.947 27.947 --  
 Actius no corrents en venda  907 -907 --  
     
Dotacions a provisions (net)  2.065 -2.065 --  
 Altres guanys  3.881 -3.881 --  
  Guanys per venda d’actiu material  746 -746 --  
  Guanys per venda de participacions  --  --  
  Altres conceptes  3.135 -3.135 --  
 Altres pèrdues  -528 528 --  
  Pèrdues per venda d’actiu material  --  --  
  Pèrdues per venda de participacions  --  --  
  Altres conceptes  -528 528 --  
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  746 746 

Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius 
no classificats com a no corrents en 
venda 

   -- 
Diferència negativa en combinacions 
de negocis 

  907 907 

Guanys/Pèrdues d’actius no corrents 
en venda no classificats com a 
operacions interrompudes 

     
     
     

D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  41.098  41.098 
D) RESULTAT ABANS 
D’IMPOSTOS  

     
Impost sobre beneficis  -9.656  -9.656 Impost sobre beneficis  
Dotació obligatòria a obres i fons socials  --  -- Dotació obligatòria a obres i fons socials  
     

E) RESULTAT DE L’ACTIVITAT 
ORDINÀRIA  31.442  31.442 

E) RESULTAT DE L’EXERCICI 
PROCEDENT D’OPERACIONS 
CONTINUADES  

     
Resultat d’operacions interrompudes (net)  --  -- Resultat d’operacions interrompudes (net)  
     
     

F) RESULTAT DE L’EXERCICI  31.442  31.442 F) RESULTAT DE L’EXERCICI  
     

 
 
1. Balanç: Respecte al model de balanç integrant dels comptes anuals a 31 de 

desembre de 2007, el model de balanç que es presenta en aquests comptes 
anuals: 
 
a) Inclou, en l’actiu, la partida “Actiu material – Immobilitzat  material” que 

agrupa les rúbriques “Actiu material – D’ús propi”, “Actiu material – Altres 
actius cedits en arrendament operatiu” i “Actiu material – Afecte a l’Obra 
Social” de l’actiu del balanç. 
 

b) Inclou, en l’actiu, la partida “Resta d’actius” que agrupa les rúbriques 
“Periodificacions” i “Altres actius” de l’actiu del balanç de l’exercici 2007. 
 

c) S’elimina el desglossament que existia en les diverses categories d’actius 
financers de les “Operacions del mercat monetari a través d’entitats de 
contrapartida”. Aquest tipus d’operacions passen a formar part de la rúbrica 
“Crèdit a la clientela” de cadascuna de les diferents categories d’actius 
financers incloses en l’actiu. 
 

d) En el capítol “Inversions creditícies” de l’actiu del balanç de situació s’elimina 
la rúbrica “Altres actius financers”; les diferents partides que la formaven 
passen a integrar les rúbriques “Dipòsits d’entitats de crèdit” i “Crèdit a la 
clientela” d’aquest mateix capítol de l’actiu del balanç de situació, en funció 
del sector institucional al qual pertanyin. 
 

e) En l’actiu del balanç de situació s’elimina el desglossament per naturalesa 
dels actius que formen part de la rúbrica “Actius no corrents en venda”. 
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f) Elimina els capítols del passiu “Passius financers a valor raonable amb canvis 
en patrimoni net” (que no presentava cap saldo en el balanç de situació inclòs 
als comptes anuals de l’Entitat a 31 de desembre de 2007); i “Capital amb 
naturalesa de passiu financer”, el saldo del qual passa a integrar-se al capítol 
“Passius financers a cost amortitzat” del passiu. 
 

g) Presenta en el passiu del balanç consolidat la rúbrica “Fons de l’Obra Social” 
de manera separada. En el balanç del 31 de desembre de 2007, aquesta 
partida s’incloïa formant part del saldo del capítol del passiu “Altres passius”. 
 

h) Inclou en el passiu la rúbrica “Resta de passius”, que agrupa les partides del 
passiu del balanç de 31 de desembre de 2007 “Periodificacions” i “Altres 
passius” (a excepció de la part corresponent al saldo del fons de l’Obra Social 
abans indicat). 
 

i) S’elimina de les diferents categories de passius financers del balanç de 
situació la rúbrica “Operacions del mercat monetari a través d’entitats de 
contrapartida”. Aquests tipus d’operacions passen a presentar-se en la 
rúbrica “Dipòsits de la clientela” de cada categoria de passius financers. 

 
j) S’afegeixen noves rúbriques en les quals es desglossen determinats tipus de 

passius financers inclosos en les diferents categories que es presenten en el 
passiu: “Altres passius financers”, “Dipòsits de bancs centrals”, “Passius 
subordinats”, etc. 
 

k) La rúbrica “Provisions – Provisions per a impostos” passa a anomenar-se 
“Provisions – Provisions per a impostos i altres contingències legals”, de 
manera que en aquesta s’hauran d’incloure, a més de les contingències de 
naturalesa fiscal, les de naturalesa legal que s’incloïen en el model anterior 
formant part de la rúbrica “Provisions – Altres provisions”. 
 

 
2. Compte de pèrdues i guanys: Respecte al model de compte de pèrdues i 

guanys integrat en els comptes anuals a 31 de desembre de 2007, el model de 
compte de pèrdues i guanys que es presenta en aquests comptes anuals: 

 
a) No contempla l’existència del “Marge d’intermediació”, introduint un nou 

marge anomenat “Marge d’interès”, format per la diferència entre els 
ingressos en concepte d’“Interessos i rendiments assimilats” i les despeses 
en concepte d’“Interessos i càrregues assimilades”. 
 

b) Els resultats de les operacions financeres corresponents a instruments 
financers valorats a cost, a cost amortitzat o disponibles per a la venda, 
diferents dels ajusts de cobertures de valor raonable realitzats sobre aquests, 
passen a registrar-se a la rúbrica “Instruments financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i guanys” del capítol “Resultat d’operacions 
financeres (net)” del compte de pèrdues i guanys. 
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c) Presenta un nou marge anomenat “Marge brut” i s’elimina el “Marge ordinari”. 
Aquest nou “Marge brut” es diferencia de l’anterior “Marge ordinari”, 
bàsicament, pel fet que s’inclouen en aquest tant els altres ingressos com les 
altres càrregues d’explotació que no formaven part del marge ordinari. 
 

d) Les “Despeses de personal” i les “Altres despeses generals d’administració” 
passen a presentar-se agrupades en la rúbrica “Despeses d’administració”. 
 

e) El saldo de la partida “Pèrdues per deteriorament d’actius (net)” passa a 
presentar-se en dues partides: “Pèrdues per deteriorament d’actius financers 
(net)”, que inclou les pèrdues per deteriorament, netes, dels actius financers 
diferents de les dels instruments de capital classificats com a participacions; i 
“Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)”, que inclou l’import de 
les pèrdues per deteriorament, netes, dels instruments de capital classificats 
com a participacions i de la resta d’actius no financers. 
 

f) Elimina el “Marge d’explotació” i crea el “Resultat de l’activitat d’explotació”. 
Ambdós marges es diferencien, bàsicament, perquè el segon inclou, a 
diferència del primer, la dotació neta a les pèrdues per deteriorament dels 
instruments financers i la dotació neta a les provisions. 
 

g) No contempla l’existència de les rúbriques “Altres guanys” i “Altres pèrdues”.  
 
S’inclouen, en canvi, tres nous capítols: “Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius 
no classificats com a no corrents en venda”; “Diferència negativa en 
combinacions de negocis” i “Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda 
no classificats com a operacions interrompudes” que recullen, bàsicament, 
partides que formaven part de les dues rúbriques eliminades indicades 
anteriorment.  
 
El capítol “Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com  
a operacions interrompudes” recull, entre altres conceptes, les pèrdues per 
deteriorament netes d’aquests actius per a les que la normativa en vigor no 
estableixi que s’hagin de registrar en un epígraf diferent, i els resultats per la 
venda d’instruments de capital classificats com a disponibles per a la venda 
que siguin inversions estratègiques, malgrat no s’haguessin classificat en un 
balanç anterior com a actius no corrents en venda.  
 
La resta de resultats que es registrava en les dues rúbriques eliminades i que 
no s’inclou en les tres rúbriques de nova creació s’ha classificat en el compte 
de pèrdues i guanys atenent a la seva naturalesa. 

 
3. Estat d’ingressos i despeses reconegudes i estat total de variacions en el 

patrimoni net: L’“Estat de canvis en el patrimoni net” i el detall de variacions en 
el patrimoni net desglossat en notes en els comptes anuals de l’entitat a 31 de 
desembre de 2007 són substituïts, respectivament, per l’“Estat d’ingressos i 
despeses reconegudes” i l’“Estat total de canvis en el patrimoni net”, que 
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s’inclouen en aquests comptes anuals de l’exercici 2008 i presenten, bàsicament, 
les següents diferències significatives respecte als anteriors: 

 
a) Tant l’estat total de canvis en el patrimoni net com l’estat d’ingressos i 

despeses reconegudes, que es presenten en aquests comptes anuals de 
l’exercici 2008 s’han d’entendre com les dues parts de l’estat de canvis en el 
patrimoni net, que substitueixen els estats presentats en els comptes anuals 
de l’exercici 2007 abans indicats. L’estat d’ingressos i despeses reconegudes 
no inclou la rúbrica “Altres passius financers a valor raonable”, i es recull el 
seu saldo en el capítol “Resta d’ingressos i despeses reconegudes”. 
 

b) En l’estat d’ingressos i despeses reconegudes s’inclou la partida “Impost 
sobre beneficis” per recollir l’efecte fiscal de les partides registrades 
directament contra el patrimoni net, de manera que les partides de cada 
epígraf registrades contra ajusts per valoració del patrimoni net es presenten 
en termes bruts.  
 
En el model d’estat de canvis en el patrimoni net inclòs en els comptes anuals 
de l’exercici 2007, cada una de les partides registrades com a ajusts per 
valoració es presentava neta del seu corresponent efecte fiscal. 
 

c) En l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, deixa de presentar-se l’efecte 
en el patrimoni net corresponent a canvis de criteris comptables o d’errors 
amb origen en exercicis anteriors. 

 
4. Estat de fluxos d’efectiu: En el model que s’inclou en aquests comptes anuals 

es presenta, al final de l’estat, un detall de les partides integrants de l’efectiu i 
dels seus equivalents que no s’incloïa en l’estat de fluxos d’efectiu que es va 
presentar en els comptes anuals a 31 de desembre de 2007. Així mateix, 
s’eliminen alguns desglossaments de determinades partides d’actius i passius 
d’explotació, d’ajusts al resultat i de fluxos d’efectiu de les activitats de 
finançament, i es modifica la redacció i el desglossament de determinades 
rúbriques que formen els fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió. 

 

e) Combinació de negocis i consolidació 

L’Entitat és el cap d’un grup de societats, el detall i la informació més rellevant de les 
quals s’inclouen a la Nota 10 i l’Annex I de la Memòria. En aplicació de la normativa 
vigent, els Administradors de l’Entitat han formulat, en aquesta mateixa data, els 
comptes anuals consolidats del Grup Financer Caixa d’Estalvis Laietana. L’efecte 
d’aquesta consolidació sobre el balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 
i el compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2008 i 2007 adjunts suposen 
incrementar la xifra total d’actius en 208.472 i 234.049 milers d’euros; les reserves 
(sense incloure els ajusts per valoració ni el resultat de l’exercici) en 23.925 i 21.057 
milers d’euros respectivament en cada un dels esmentats exercicis; i disminuir el 
benefici net de l’exercici en 7.501euros al 2008 i  un increment de 3.219 milers 
d’euros al 2007. 
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f) Recursos propis mínims 
 
La Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, de 22 de maig, que va entrar en vigor l’11 
de juny de 2008, sobre determinació i control dels recursos propis mínims, regula els 
recursos propis mínims que han de mantenir les entitats de crèdit espanyoles -tant a 
títol individual com a nivell de grup consolidat-, i la forma en la que s’han de 
determinar aquests recursos propis, així com els diferents processos 
d’autoavaluació del capital que han de realitzar les entitats i la informació de 
caràcter públic que aquestes han de remetre al mercat. 
 
Aquesta Circular suposa el desenvolupament final, en l’àmbit de les entitats de 
crèdit, de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les 
entitats financeres, dictada a partir de la Llei 36/2007, de 16 de novembre, per la 
que es modifica la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficient d’inversió, recursos 
propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers i altres normes del 
sistema financer, i que comprèn també el Reial Decret 216/2008, de 15 de febrer, de 
recursos propis de les entitats financeres. Aquesta norma culmina també el procés 
d’adaptació de la normativa espanyola a les directrius comunitàries 2006/48/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, i 2006/49/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006. Ambdues directrius han revisat 
profundament, seguint l’acord adoptat pel Comitè de Basilea de Supervisió Bancària 
(“Basilea II”), els requeriments mínims de capital exigits a les entitats de crèdit i als 
seus grups consolidables. 
 
Els objectius estratègics marcats per la Direcció de l’Entitat 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, la normativa 

aplicable en matèria de requeriments de recursos propis mínims. 
 
- Buscar la màxima eficiència en la gestió dels recursos propis, de manera que, 

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 de l’Entitat. 

 
Per complir aquests objectius, l’Entitat disposa d’una sèrie de polítiques i processos 
de gestió dels recursos propis, les directrius principals dels quals són: 
 
- L’Entitat disposa del departament de Planificació i Control, que analitza en tot 

moment els nivells d’acompliment de la normativa del Banc d’Espanya en 
matèria de recursos propis. En aquest sentit, existeixen plans de contingència 
per assegurar l’acompliment dels límits establerts en la normativa aplicable. 

 
- En la planificació estratègica i comercial de l’Entitat, així com en l’anàlisi i el 

seguiment de les operacions de l’Entitat, es considera com un factor clau en la 
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presa de decisions l’impacte d’aquestes sobre els recursos propis computables 
de l’Entitat i la relació consum-rendibilitat-risc. 

 
La gestió que l’Entitat realitza dels seus recursos s’ajusta, pel que fa a definicions 
conceptuals, al que disposa la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, que estableix 
quins elements s’han de computar com a recursos propis, a efectes de 
l’acompliment dels requeriments mínims establerts en l’esmentada norma. Els 
recursos propis, a efectes del que disposa aquesta norma, es classifiquen en 
recursos propis bàsics i de segona categoria. 
 
Els requeriments de recursos propis mínims que estableix l’esmentada Circular es 
calculen en funció de l’exposició de l’Entitat al risc de crèdit (actius, compromisos i 
altres comptes d’ordre que presenten aquell risc) i al risc operacional. 
Addicionalment, l’Entitat està subjecta a l’acompliment dels límits a la concentració 
de riscos establerts en l’esmentada Circular i a l’acompliment de les obligacions de 
govern corporatiu intern, autoavaluació de capital i mesura del risc de tipus d’interès, 
i a les obligacions d’informació pública a rendir al mercat, també establertes en 
l’esmentada Circular. De cara a garantir l’acompliment dels objectius abans indicats, 
l’Entitat realitza una gestió integrada d’aquests riscos, seguint les polítiques abans 
indicades. 
 
En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa 
d'Estalvis Laietana a 31 de desembre de 2008 i dels esmentats coeficients, els seus 
recursos propis en aquella data, a efectes de la cobertura d’aquest coeficient, 
ascendien a 753.374 milers d’euros (744.914 milers d’euros al 2007, calculats 
d’acord amb el que estableix la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya de 26 de març), 
que superen àmpliament el mínim exigible per la normativa vigent, i dels que 
477.447 milers d’euros corresponen a recursos propis bàsics. 
 
 

g) 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 2008 i 2007, així com durant els exercicis 2008 i 2007, l’Entitat 
complia els mínims exigits per la normativa espanyola aplicables a aquest coeficient. 
 
 

h) Fons de Garantia de Dipòsits 
 
L’Entitat està integrada en el Fons de Garantia de Dipòsits. En l’exercici 2008, la 
despesa per les contribucions realitzades a aquest organisme va ascendir a 2.535 
milers d’euros (2.289 milers d’euros al 2007), aproximadament, que s’ha registrat al 
capítol “Altres càrregues d’explotació” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
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2. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ 
APLICADES 

Els principis i criteris comptables més importants que s’han aplicat en la preparació 
d’aquestes comptes anuals són els que es resumeixen a continuació, que s’ajusten 
al que disposa la normativa del Banc d’Espanya: 
 

a) Operacions en moneda estrangera 

A efectes d’aquests comptes anuals, s’ha considerat com a moneda funcional i de 
presentació l’euro, i s’entén per moneda estrangera qualsevol moneda diferent 
d’aquesta. 
 
En el reconeixement inicial, els saldos deutors i creditors en moneda estrangera 
s’han convertit a euros utilitzant el tipus de canvi de comptat. Posteriorment, 
s’apliquen les següents regles per a la conversió de saldos denominats en moneda 
estrangera a euros: 
 
• Els actius i 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 al compte de pèrdues i guanys. 
 
 

b) Reconeixement d’ingressos i despeses 

Com a criteri general, els ingressos es reconeixen pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda o que es percebrà, 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 es supeditarà a l’acompliment de les següents premisses: 

• Que el seu import es pugui estimar de  manera fiable. 
 
• Que sigui probable que l’Entitat rebi beneficis econòmics. 
 
• Que la informació sigui verificable. 
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Quan sorgeixin dubtes respecte al cobrament d’un import prèviament reconegut 
entre els ingressos, la quantitat el cobrament de la qual ha deixat de ser probable es 
registra com una despesa i no com un menor ingrés. 

Tots aquells instruments de deute que es troben classificats individualment com a 
deteriorats per l’Entitat, així com aquells per als que s’haguessin calculat 
col·lectivament les pèrdues per deteriorament per tenir imports vençuts amb una 
antiguitat superior a tres mesos, tenen la seva meritació d’interessos interrompuda. 

Els interessos i dividends es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys en base 
als següents criteris: 
 
• Els interessos utilitzen el mètode del tipus d’interès efectiu per al seu 

reconeixement al compte de pèrdues i guanys. 
 
• Els dividends es reconeixen quan es declara el dret de l’accionista a rebre el 

pagament. 

No obstant l’anterior, els interessos i dividends guanyats 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 ingressos. 

 

c) 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 sigui diner en efectiu, un instrument 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 per l’Entitat, així com 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 (en ocasions denominada actiu 
subjacent), que no requereix una inversió inicial, o aquesta és molt petita en relació 
a altres instruments financers amb resposta similar als canvis en les condicions de 
mercat, i que es liquida en una data futura. 



 

 
 
 

 23 

L’Entitat emet instruments financers híbrids que inclouen un contracte principal 
diferent d’un derivat i un contracte financer derivat, denominat derivat implícit. 
Aquests derivats implícits es segreguen dels esmentats contractes principals i es 
tracten de manera independent a efectes comptables si les característiques i riscos 
econòmics del derivat implícit no estan estretament relacionats amb els del 
contracte principal, que no és un derivat, si un instrument diferent amb les mateixes 
condicions que les del derivat implícit complís la definició de derivat i si el contracte 
híbrid no es valorés pel seu valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.  

El valor inicial dels derivats implícits que es 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 l’Entitat no té capacitat per estimar 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 fiables. En els casos excepcionals que no es 
pugui estimar, directament o indirecta, un valor raonable fiable per al derivat implícit 
d’acord amb els criteris anteriors, l’Entitat no segrega el contracte híbrid i el 
designarà com a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys. 

Els instruments financers es reconeixen en el balanç, exclusivament, quan l’Entitat 
es converteix en una part del contracte d’acord amb les especificacions d’aquest. 
L’Entitat reconeix els instruments de deute, com els crèdits i dipòsits de diners, des 
de la data en la que sorgeix el dret legal a rebre, o l’obligació legal de pagar, efectiu, 
i els derivats financers des de la data de contractació. Addicionalment, les 
operacions 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 que l’Entitat opera habitualment són: 
 
• Finançaments atorgats i rebuts d’altres entitats de crèdit i clients amb 

independència de la forma jurídica en la que s’instrumenti (préstecs, crèdits, 
dipòsits, etc.). 

 
• Valors tant representatius de deute (obligacions, bons, pagarés, etc.) com 

d’instruments 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 s’acompleixen 
determinades condicions, eliminar la totalitat o una part dels riscos financers 
associats als saldos i transaccions de l’Entitat. 
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c.1) Actius financers 

Són actius financers, entre altres, el saldo en efectiu en caixa, els dipòsits en bancs 
centrals i en entitats de crèdit,  el crèdit a la clientela, els valors representatius de 
deute, els instruments de capital adquirits, excepte els corresponents a empreses 
dependents, multigrup o associades, i els derivats de negociació i de cobertura.  

Classificació  dels actius financers  a efectes de valoració: 
 
• “Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”. 

Aquesta cartera d’actius financers es subdivideix en dues: 
 
> Cartera de negociació: Són actius financers originats o adquirits amb 

l’objectiu de realitzar-los a curt termini, o que formen part d’una cartera 
d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament per a la qual 
existeix evidència d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini. Així 
mateix, formen part d’aquesta cartera els instruments derivats no designats 
com a instruments de cobertura, inclosos aquells segregats d’instruments 
financers híbrids. 

 
> Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: 

En aquesta categoria s’inclouen els actius financers designats en el seu 
reconeixement inicial per l’Entitat, el valor raonable dels quals pot ser estimat 
de manera fiable i reuneixi els requisits establerts per la Circular 4/2004, o 
quan en fer-ho s’obtingui informació més rellevant. 

 
• “Inversions a venciment”: En aquesta categoria s’inclouen els valors 

representatius de deute amb venciment fix i fluxos d’efectiu d’import determinat o 
determinable, per als quals l’Entitat té, des de l’inici i en qualsevol data posterior, 
tant la positiva intenció com la capacitat financera demostrada de conservar fins 
al seu venciment. 

 
• “Inversions creditícies”: Inclouen els actius financers que, sense negociar en 

un mercat actiu ni tenint l’obligació de valorar-los pel seu valor raonable, tenen 
fluxos d’efectiu d’import determinat o determinable, i per als quals s’estima 
recuperar tot el desembors realitzat per l’Entitat, excloses les raons imputables a 
la solvència del deutor. En aquesta categoria es recullen tant la inversió 
procedent de l’activitat típica de crèdit, com els imports d’efectiu disposats i 
pendents d’amortitzar pels clients en concepte de préstec o els dipòsits prestats a 
altres entitats, qualsevol que sigui la seva instrumentació jurídica, i els valors 
representatius de deute no cotitzats, així com els deutes contrets pels 
compradors de béns, o usuaris de serveis, que constitueixin part del negoci de 
l’Entitat. 

 
• “Actius financers disponibles per a la venda”: Aquesta cartera inclou valors 

representatius de deute i els instruments de capital no inclosos en altres 
categories. 
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Valoració 

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, a parts interessades degudament informades, en una 
transacció realitzada en condicions d’independència mútua. 

Després del seu reconeixement inicial, l’Entitat valora tots els actius financers, 
inclosos els derivats que siguin actius, pel seu valor raonable, sense deduir cap 
despesa de transacció en què es pogués incórrer per la seva venda, o qualsevol 
altra forma de disposició, amb les següents excepcions:  
 

- Els actius financers inclosos en les categories “Inversions creditícies” i 
“Inversions a venciment”, que es valoren pel seu cost amortitzat. El cost 
amortitzat és l’import amb el qual inicialment va ser valorat l’instrument 
financer, menys els reemborsos de principal, més o menys, segons el cas, 
la part imputada en el compte de pèrdues 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 valor. 

 
- 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 actiu subjacent, i es liquiden quan es lliuren, que 
es valoren al cost.  

Els actius financers que han estat designats com a partides cobertes o com a 
instrument de cobertura es valoren segons el que s’estableix a la Nota 2.g) 
d’aquesta Memòria.  

El valor raonable d’un instrument financer és el preu que es pagaria per aquest en 
un mercat organitzat, transparent i profund (“preu de cotització” o “preu de mercat”). 
Quan un determinat instrument financer no té preu de mercat, es recorre per estimar 
el seu valor raonable a l’establert en transaccions recents d’instruments anàlegs i, 
en el seu defecte, a models de valoració suficientment contrastats per la comunitat 
financera internacional, tenint en compte les peculiaritats específiques de 
l’instrument que es valora i, molt especialment, els diferents tipus de riscos que 
l’instrument té associats. 

El valor raonable dels derivats financers estàndards inclosos en les carteres de 
negociació s’assimila a la seva cotització diària i si, per raons excepcionals, no es 
pot establir la seva cotització en una data concreta, es recorre per valorar-los 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”), utilitzant-se en el procés de valoració mètodes reconeguts pels mercats 
financers: “valor actual net” (VAN), models de determinació de preus d’opcions, etc.   
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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 d’efectiu 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, en el seu cas, 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 a tots els conceptes fins que tingui 
lloc la primera revisió del tipus d’interès de referència. 

Els actius financers es donen de baixa del balanç de l’Entitat quan han expirat els 
drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu o quan es transfereixen, sempre que en 
aquesta transferència es transmetin substancialment els seus riscos i beneficis o, tot 
i no existir transmissió ni retenció substancial d’aquests, es transmeti el control de 
l’actiu financer. En aquest últim 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 de l’Entitat als canvis de  valor de l’actiu financer transferit. 

Pèrdues per deteriorament 

El valor en llibres dels actius financers és corregit per l’Entitat amb càrrec al compte 
de pèrdues i guanys quan existeix una evidència objectiva que s’ha produït una 
pèrdua per deteriorament, determinada de la forma següent:  
 
• Deteriorament en instruments de deute. Existeix una evidència objectiva de 

deteriorament en els instruments de deute, entesos com els crèdits i valors 
representatius de deute, quan després del seu reconeixement inicial succeeix un 
esdeveniment que suposa un impacte negatiu en els seus fluxos d’efectiu futurs. 

 
L’evidència objectiva de deteriorament es determina individualment per als 
instruments de deute significatius 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, si bé l’Entitat considera per 
als instruments cotitzats com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu el 
valor de mercat d’aquests, sempre que aquest sigui suficientment fiable. L’import 
de les pèrdues estimades per deteriorament es reconeix al 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 qualsevol 
pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i 
guanys. Quan existeixen evidències objectives de què un descens en el valor 
raonable es deu al seu deteriorament, les minusvàlues latents reconegudes com 
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“Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” es registren immediatament al compte de 
pèrdues i guanys. 
 
Les recuperacions de les pèrdues per deteriorament d’instruments de deute es 
reconeixen al compte de pèrdues i guanys del període en el que es produeix la 
recuperació. 
 

• Deteriorament en instruments de capital. Existeix una evidència objectiva que 
els instruments de capital s’han deteriorat quan després del seu reconeixement 
inicial es produeix un esdeveniment o una combinació d’aquests que suposi que 
no es podrà recuperar el seu valor en llibres. 
 
En el cas d’instruments de capital valorats al valor raonable i inclosos en la 
cartera “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. L’Entitat considera 
evidència objectiva de deteriorament en els actius d’aquesta cartera un descens 
del valor raonable significatiu i prolongat (més d’un any i mig, i d’un 40 %). Les 
minusvàlues latents reconegudes directament com “Ajusts per valoració” en el 
“Patrimoni net” es registren al compte de pèrdues i guanys quan es determina 
que el descens del valor raonable es deu al seu deteriorament. Si amb 
posterioritat es recuperen totes o part de les pèrdues per deteriorament, el seu 
import es reconeix a la partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net”. 
 
En el cas d’instruments de capital valorats al cost en la cartera “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 té en compte el patrimoni net de 
l’entitat participada, excepte els “Ajusts per valoració” deguts a cobertures de 
fluxos d’efectiu, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la 
valoració. Aquestes pèrdues es registren al compte de pèrdues i guanys minorant 
directament l’instrument de capital, sense que el seu import es pugui recuperar 
posteriorment, llevat en cas de venda. 
 
Per a les participacions en entitats dependents, multigrup i associades, l’Entitat 
estima les pèrdues per deteriorament comparant el seu import recuperable amb el 
seu valor en llibres. Aquestes pèrdues es registren immediatament al compte de 
pèrdues i guanys del període en què es manifesten, igual que les recuperacions 
de pèrdues plenament reconegudes. 

A la Nota 2.f) es detalla el mètode seguit per l’Entitat per determinar les pèrdues per 
deteriorament dels actius financers en relació amb el risc de crèdit. 

c.2) Passius financers 

Són passius financers, entre altres, els dipòsits de bancs centrals i d’entitats de 
crèdit, els dipòsits de la clientela, els dèbits representats per valors negociables, 
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derivats de negociació i de cobertura, els passius subordinats i les posicions curtes 
de valors.  

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en les següents 
categories:  
 
• “Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”. 

Aquesta cartera de passius financers es subdivideix en dues:  
 

> Cartera de negociació: Són passius financers que s’han emès amb la 
intenció de readquirir-los en un futur proper o que formen part d’una cartera 
d’instruments financers identificats o gestionats conjuntament, per als quals 
existeixen evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini; 
les posicions curtes de valors fruit de vendes d’actius adquirits temporalment 
amb pacte de retrocessió no opcional o de valors rebuts en préstec; i els 
instruments derivats que no s’hagin designat com instruments de cobertura, 
inclosos aquells segregats d’instruments financers híbrids. 
 

> Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys: En aquesta categoria s’inclouen els passius financers designats en 
el seu reconeixement inicial per l’Entitat, el valor raonable dels quals pot ser 
estimat de manera fiable i  reuneix els requisits establerts per la Circular 
4/2004, o quan en fer-ho s’obtingui informació més rellevant.  

 
• “Passius financers a cost amortitzat”: En aquesta categoria s’inclouen els 

passius financers no inclosos en cap de les categories anteriors.  

Valoració 

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, excepte:  
 

- Els inclosos en la categoria “Passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys”, que es valoraran pel seu valor raonable, tret 
dels derivats que tinguin com 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 
que no es transfereix ni reté substancialment els seus 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 
establertes a la Nota 2. g). 
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Els passius financers es donen de baixa del balanç quan s’extingeixin o 
s’adquireixin. La diferència entre el valor en llibres dels passius financers extingits i 
la contraprestació lliurada es reconeix immediatament al compte de pèrdues i 
guanys.  

c.3) Guanys i pèrdues dels instruments financers 
 
Els guanys i les pèrdues dels instruments financers es registren depenent de la 
cartera en la qual es trobin classificats seguint els següents criteris: 
 
• Per als instruments financers inclosos en la categoria “A valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys”, els canvis de valor raonable es registren directament 
al compte de pèrdues i guanys, distingint, per als instruments que no siguin 
derivats, entre la part atribuïble als rendiments meritats per 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 aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
• Per als instruments financers valorats “A cost amortitzat” els canvis del seu valor 

raonable es reconeixen quan l’instrument financer causa baixa del balanç i, per al 
cas dels actius financers, quan es produeixi el seu deteriorament. Els interessos 
dels instruments financers classificats dins d’aquesta categoria es calculen 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
• Per als actius financers disponibles per a la venda s’apliquen els següents criteris: 

(i) Els interessos produïts es calculen d’acord amb el mètode de l’interès efectiu i, 
quan correspongui, els dividends produïts es reconeixen al compte de pèrdues i 
guanys; (ii) Les pèrdues per deteriorament es registren d’acord amb el 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 “Ajusts per valoració”, quan es tracti d’actius financers no 
monetaris fins que es produeixi la seva baixa de balanç, moment en el qual 
aquestes diferències s’imputen al compte de pèrdues i guanys; (iv) La resta de 
canvis de valor es reconeix directament en el patrimoni net de l’Entitat fins que es 
produeix la baixa del balanç de l’actiu financer.  

d) Garanties financeres 
 
Es consideren garanties financeres els contractes pels quals l’Entitat s’obliga a 
pagar quantitats concretes per compte d’un tercer en el supòsit que no ho faci 
aquest, independentment de la forma en què estigui instrumentada l’obligació: 
fiança, aval financer, crèdit documentari irrevocable emès o confirmat per l’Entitat, 
etc. 
 
En el moment del seu registre inicial, l’Entitat comptabilitza les garanties financeres 
prestades en el passiu del balanç de situació pel seu valor raonable més les 
despeses de transacció que li siguin directament atribuïbles, el qual, amb caràcter 
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general, equival a l’import de la prima rebuda més, en el seu cas, el valor actual de 
les comissions i rendiments a percebre pels esmentats contractes al llarg de la seva 
durada, tenint com a contrapartida, a l’actiu del balanç, l’import de les comissions i 
rendiments assimilats cobrats en l’inici de les operacions i els comptes a cobrar pel 
valor actual de les comissions i rendiments pendents de cobrament.  
 
Amb posterioritat al seu registre inicial, aquests contractes es valoren d’acord amb 
els següents criteris: 
 

> El valor de les comissions o primes a rebre per garanties financeres de l’actiu 
s’actualitzarà registrant les diferències al compte de pèrdues i guanys com un 
ingrés financer. 

 
> El valor dels contractes de garantia financera que no s’hagin qualificat com a 

dubtosos serà l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part 
imputada al compte de pèrdues i guanys linealment al llarg de la vida 
esperada de la garantia. 

Les garanties financeres, independentment del seu titular, instrumentació i altres 
circumstàncies, s’analitzen periòdicament amb l’objectiu de determinar el risc de 
crèdit al qual estan exposades i, en el seu cas, estimar les necessitats de constituir 
provisió per elles, que es determina per aplicació de criteris similars als establerts 
per quantificar les pèrdues per deteriorament experimentades pels instruments de 
deute valorats al seu cost amortitzat.  

e) Participacions en entitats dependents, multigrup i associades 

El detall de les participacions de l’Entitat, així com la informació més rellevant 
d’aquestes, s’inclou a la Nota 10. L’Entitat classifica les seves participacions en 
dependents, multigrup o associades d’acord amb els següents criteris: 

• Dependents: Són les que formen, junt amb l’Entitat, un grup d’entitats de 
crèdit en constituir una unitat de decisió. L’Entitat presumeix que existeix 
unitat de decisió quan posseeix la majoria dels drets de vot, té la facultat de 
nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, pot 
disposar, en virtut dels acords celebrats amb altres socis, de la majoria dels 
drets de vot o ha designat exclusivament amb els seus vots la majoria dels 
membres de l’òrgan d’administració.  

• Multigrup: Són les que no són dependents i que, amb un acord contractual, 
estan controlades conjuntament per dues o més entitats, entre les que es 
troba l’Entitat o altres entitats del Grup. A 31 de desembre de 2008 i 2007, 
l’Entitat no mantenia participacions en societats multigrup. 

• Associades: Són les participacions sobre les quals l’Entitat, individualment o 
amb la resta d’entitats del Grup, té una influencia significativa, i no són 
dependents ni multigrup. Com a influència significativa, l’Entitat considera, 
entre altres situacions, la representació al Consell d’Administració, o òrgan 
equivalent de direcció de l’entitat participada; la participació en el procés de 



 

 
 
 

 31 

fixació de polítiques, incloent les relacionades amb els dividends i altres 
distribucions; l’existència de transaccions significatives entre l’Entitat i la 
participada, l’intercanvi de personal d’alta direcció i el subministrament 
d’informació tècnica de caràcter essencial.  

Les participacions en entitats dependents, multigrup i associades es registren pel 
seu cost i es corregeixen amb les pèrdues per deteriorament, si existeixen 
evidències d’aquest. Per al càlcul de les pèrdues per deteriorament, l’Entitat 
compara el valor recuperable (el major import entre el seu valor raonable menys les 
despeses de venda necessàries i el valor en ús) amb el seu valor en llibres. Les 
pèrdues per deteriorament, així com les recuperacions del valor que es posen de 
manifest a través d’aquesta valoració, es recullen immediatament al compte de 
pèrdues i guanys de l’Entitat. 

f) Cobertura del risc de crèdit i mètode usat per al seu càlcul  

Per a la determinació de les pèrdues per deteriorament dels seus actius financers 
derivades del  risc de crèdit, l’Entitat segueix la metodologia establerta a l’Annex IX 
de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. 

Aquest model 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. 

L’Entitat classifica els seus instruments de deute, riscos contingents i compromisos 
contingents en funció del seu risc de crèdit analitzant, per una banda, el risc 
d’insolvència imputable al client i, per altra banda, el risc país al que estan exposats. 
En aquells casos en els que 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 al 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 següents categories: risc normal, risc subestàndard, risc dubtós per raó de la 
morositat del client, risc dubtós per raons diferents a la morositat del client i risc fallit. 

L’Entitat classifica com a actius dubtosos aquells instruments, així com els riscos i 
compromisos contingents, per als quals existeixen evidències objectives de 
deteriorament, que fan referència fonamentalment a l’existència d’impagats, 
incompliments, refinançaments, i a l’existència de dades que evidencien la 
possibilitat de no recuperar la totalitat dels fluxos futurs pactats. 
 
D’acord amb l’Annex IX de la Circular 4/2004, es classifiquen com a actius dubtosos 
per raó de morositat aquells instruments de deute, independentment del seu titular i 
la seva garantia, que tinguin algun import vençut per principal, interessos o 
despeses pactades contractualment, amb més de tres mesos d’antiguitat, llevat que 
procedeixi classificar-los 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 
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totes les operacions d’un client quan els saldos dineraris vençuts i impagats 
classificats 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, l’Entitat manté dos 
tipus de cobertura:  
 
• Una cobertura específica determinada de forma individual per a aquells 

instruments 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 

pèrdues incorregudes a 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 al compte de pèrdues i guanys, així com dels riscos 
contingents, classificats com a risc normal, tenint en compte l’experiència 
històrica de deteriorament i la resta de circumstàncies conegudes en el moment 
de l’avaluació.  

Per al càlcul de l’estimació de la cobertura genèrica, l’Entitat utilitza el mètode 
establert en la Circular 4/2004, realitzant una dotació genèrica que és igual a la 
suma del resultat de multiplicar el valor, positiu o negatiu, de la variació en el 
període de l’import de cada una de les classes de risc pel paràmetre α que 
correspongui, més la suma del resultat de multiplicar l’import total de les operacions 
incloses en cada una de les classes de risc al final del període pel seu corresponent 
paràmetre β, menys l’import de la dotació neta per a cobertura específica global 
realitzada en el període, entesa aquesta última com la dotació realitzada per a la 
cobertura específica d’insolvències imputables al client dels instruments de deute i 
riscos contingents, menys les recuperacions d’aquestes cobertures específiques i 
d’actius fallits realitzades en el període, sense incloure les dotacions per risc país. 
Els paràmetres α i β seran objecte de revisió i actualització periòdica pel Banc 
d’Espanya, i tenen en compte la pèrdua inherent històrica i els ajusts per adaptar-los 
a les circumstàncies econòmiques actuals.  

Els imports dels paràmetres α i β per a cada una de les classes de risc són: 
 

 α β 
   
Sense risc apreciable 0% 0% 
Risc baix 0,6% 0,11% 
Risc mitjà-baix 1,5% 0,44% 
Risc mitjà 1,8% 0,65% 
Risc mitjà-alt 2,0% 1,10% 
Risc alt 2,5% 1,64% 
   

El saldo global de la cobertura genèrica així determinat no podrà superar el 125% de 
l’import que resulti de sumar el producte que s’obté de multiplicar l’import de cada 
classe de risc pel seu corresponent paràmetre α. 
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Risc país 

Els instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb canvis al compte 
de pèrdues i guanys, així com els riscos per compromisos contingents, qualsevol 
que sigui el client, s’analitzen per determinar el seu risc de crèdit per risc país. Per a 
això, l’Entitat classifica els països als que s’assignen les operacions en grups de risc 
en funció d’indicadors sobre la seva situació econòmica, política, així com la 
capacitat i experiència de pagaments, assignant percentatges de cobertura per a 
cada grup de risc. Es classifiquen en funció del risc país en els grups 1 a 6, tal com 
estableix la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya.  

No existeix risc de crèdit per risc país a 31 de desembre de 2008 i 2007. 
 

g) Cobertures comptables 

L’Entitat utilitza derivats financers (swaps, contractes a termini, futurs, opcions i 
combinacions d’aquests instruments), tant formalitzats en contractes estàndard 
negociats en mercats organitzats (“Derivats estàndard”), com negociats de forma 
bilateral amb la contrapart al marge de mercats organitzats (“Derivats OTC”).  

Aquests instruments són contractats per l’Entitat per permetre als seus clients poder 
gestionar els riscos que són inherents a les seves activitats, així com per a la gestió 
dels riscos de les posicions pròpies de l’Entitat i dels seus actius i passius (“Derivats 
de cobertura”), o bé amb l’objectiu de beneficiar-se de les variacions que 
experimentin 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 permetin considerar-los 
com de cobertura es tracten a efectes comptables com a “Derivats de  negociació”. 

Perquè un derivat financer es consideri de cobertura, necessàriament ha de: 
 
a) Cobrir un dels següents tres tipus de risc: 1) Les variacions en el valor dels actius 

i passius degudes a oscil·lacions en els preus, en el tipus d’interès i/o tipus de 
canvi al que 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 passius financers, compromisos i transaccions previstes altament 
probables que prevegi portar a terme una entitat (“Cobertura dels fluxos 
d’efectiu”); i 3) La inversió neta en un negoci en l’estranger (“Cobertura de les 
inversions netes en negocis a l’estranger”). 

 
b) Eliminar eficaçment algun risc inherent a l’element o posició coberta durant tot el 

termini previst de cobertura, fet que implica que des de la seva contractació 
s’espera que aquesta actuï amb un alt grau d’eficàcia (“eficàcia prospectiva”) i 
que existeixi una evidència suficient de què la cobertura ha estat eficaç durant la 
vida de l’element o posició coberta (“eficàcia retrospectiva”). 
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El mètode utilitzat per a la valoració de l’eficàcia de les cobertures comptables és 
el Mètode de Compensació (“Dollar-Offset”). Per 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. Per 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 cobertura 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 s’acompleix 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 de forma adequada que la contractació del derivat financer va 

tenir lloc específicament per servir de cobertura, incloent la forma en què es 
pensava aconseguir i mesurar una cobertura eficaç, d’acord amb la política de 
gestió de riscos de l’Entitat. 
Les cobertures es poden aplicar tant a elements o saldos individuals com a 
carteres d’actius i passius financers. En aquest últim cas, els actius o passius 
financers de la cartera coberta han d’exposar l’Entitat al mateix tipus de risc. 
 

L’Entitat classifica les seves cobertures comptables, en funció del tipus de risc que 
cobreixen, en cobertures del valor raonable i cobertures de fluxos d’efectiu. 
 

Còmput de les cobertures del valor raonable  

El guany o la pèrdua que sorgeix en valorar a valor raonable els instruments de 
cobertura, així com l’atribuïble al risc cobert, es reconeix immediatament al compte 
de pèrdues i guanys, fins i tot quan la partida coberta es valori pel seu cost 
amortitzat, o sigui 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 a l’import del guany o la pèrdua que es registra al 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 de l’esmentat ajust es 
reconeix al compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu 
recalculat en la data que deixa d’estar ajustat, havent d’estar completament 
amortitzat al venciment de la partida coberta. 

Còmput 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 a la partida 
“Ajusts per valoració” del patrimoni net. La part del valor de l’instrument 
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corresponent a la part ineficaç de la cobertura es reconeix immediatament al compte 
de pèrdues i guanys.  

Els guanys o les pèrdues acumulades dels instruments de cobertura reconeguts a la 
partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” romanen en aquesta partida fins que 
es registren al compte de pèrdues i guanys en els períodes en els que les partides 
designades com a cobertes afecten l’esmentat compte, tret que la cobertura 
correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d’un actiu o 
passiu no financer; en aquest cas, els imports registrats al patrimoni net s’inclouen 
en el cost de l’actiu o passiu quan és adquirit o assumit. Si s’espera que tot o part 
d’una pèrdua registrada transitòriament al patrimoni net no es pugui recuperar en el 
futur, el seu import es reclassifica immediatament al compte de pèrdues i guanys.  

Quan s’interromp la cobertura, el resultat acumulat de l’instrument de cobertura 
reconegut a la partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” mentre la cobertura 
va ser efectiva es continua reconeixent en aquesta partida fins que la transacció 
coberta ocorre, moment en el qual s’apliquen els criteris indicats en el paràgraf 
anterior, tret que es prevegi que no es realitzarà la transacció, i en aquest cas es 
reconeix immediatament al compte de pèrdues i guanys.  

En els exercicis 2008 i 2007, el Grup no ha contractat cobertures de fluxos d’efectiu. 

h) Operacions de transferència d’actius financers  

L’Entitat dóna de baixa del balanç un actiu financer transferit quan transmet 
íntegrament tots els drets contractuals a rebre els fluxos d’efectiu que genera o, 
quan encara conservant aquests drets, assumeix l’obligació contractual d’abonar-los 
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 les que els riscos i beneficis associats a la 
propietat de l’actiu es retenen substancialment, l’actiu financer transferit no es dóna 
de baixa del balanç, reconeixent-se 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. Al 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 les que els riscos i beneficis associats a la 
propietat de l’actiu ni es transfereixen ni es retenen substancialment i l’Entitat 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 forma 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 les obligacions retingudes per l’Entitat. 
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• Quan l’actiu financer transferit es valori pel seu valor raonable: El valor raonable 
dels drets i les obligacions retingudes per l’Entitat, valorats per separat. 

 
D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Circular 4/2004, de primera 
aplicació de la Circular, en les titulitzacions d’actius efectuades abans de l’1 de 
gener de 2004 i que, d’acord amb l’anterior normativa, es va procedir a donar de 
baixa del balanç els actius transferits, no són d’aplicació les normes descrites 
anteriorment.   

i) Actius materials 

L’actiu material inclou els imports dels immobles, terrenys, mobiliari, vehicles, equips 
d’informàtica i altres instal·lacions propietat de l’Entitat. 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.  

Els actius materials d’ús propi inclouen principalment oficines bancàries (tant 
construïdes com en desenvolupament) en poder de l’Entitat.  

Aquests actius es valoren pel seu cost, menys la seva amortització acumulada i, si 
existís, 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, 
substitució 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), en el seu cas, com a conseqüència de l’aplicació de la 
Disposició Transitòria Primera de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya. 

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 següent detall: 
 

 
 Anys de vida útil Percentatges 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’automació 4 25% 
   

 
Les despeses de conservació i manteniment, que no incrementen la vida útil de 
l’actiu, es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es 
produeixen. 
 



 

 
 
 

 37 

Les despeses financers produïdes en el finançament de l’adquisició d’actius 
materials no incrementen el cost d’adquisició, i es registren al compte de pèrdues i 
guanys de l’exercici en què es produeixen.  
 
Els actius adquirits amb pagament a terminis es reconeixen per un import equivalent 
al seu preu de comptat, reflectint-se un passiu pel mateix import pendent de 
pagament. En els casos en què els terminis excedeixen el període normal (180 dies 
per a immobles, 90 dies per a la resta), les despeses derivades dels terminis 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 quan queden permanentment retirats 
d’ús i no s’espera 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 al compte de pèrdues i guanys del període en què es produeixi la baixa de 
l’actiu. 
 
L’Entitat valora periòdicament si existeixen indicis, tant interns com externs, que 
algun actiu material pugui estar deteriorat a la data en què es mostren els estats 
financers. Per a aquells actius identificats, estima l’import recuperable de l’actiu 
material, entès com el major entre: (i) el seu valor raonable menys les despeses de 
venda necessàries i (ii) el seu valor d’ús. Si el valor recuperable, així determinat, fos 
inferior al valor en llibres, la diferència entre ambdós es reconeix al compte de 
pèrdues i guanys, reduint el valor en llibres de l’actiu fins el seu import recuperable. 
 
Els principis comptables aplicats als actius no corrents en venda es recullen a la 
Nota 2.l). 

j) Actius intangibles  
 
L’entitat classifica com “Altres actius intangibles” aquells actius no monetaris dels 
quals s’estima probable la percepció de beneficis econòmics i el cost dels quals es 
pot estimar de manera fiable. 
 
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost i posteriorment es 
valoren 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 Vida Útil Percentatges d’ amortizació 
utilitzats 

   
Aplicacions informàtiques 3 33,33% 

 

Els actius intangibles són classificats per l’Entitat com de vida útil definida 
(s’amortitzen durant la vida útil de l’actiu) i de vida útil indefinida (no s’amortitzen), 
dels que no disposa l’Entitat. 
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Els actius intangibles amb vida definida s’amortitzen en funció d’aquesta, aplicant 
criteris similars als adoptats per a l’amortització dels actius materials. 

L’Entitat reconeix a la comptabilitat qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el 
valor registrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant 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, en el seu cas, de les recuperacions de 
les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars als 
aplicats per als actius materials (vegeu Nota 2.i) 

 
k) Arrendaments 
 
L’Entitat classifica els contractes d’arrendament en funció del fons econòmic de 
l’operació amb independència de la seva forma jurídica com arrendaments financers 
o operatius. Arrendaments financers són els arrendaments en què l’Entitat 
transfereix substancialment tots els riscos i 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 mostren 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 mentre duri 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 capacitat financera 
suficient, i qualsevol valor residual no garantit que correspongui a l’arrendador.  

 
Les despeses directes inicials, enteses com aquelles imputables a la negociació i 
contractació de l’arrendament, s’inclouen en la valoració inicial del crèdit i 
disminueixen els ingressos que cal reconèixer durant el període de l’arrendament. 

 
Els ingressos financers es registren al compte de pèrdues i guanys aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu, de forma 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 a la 
Nota 2.c d’instruments financers.  

 
En les operacions de venda d’actius en ferm amb arrendament financer posterior 
del mateix actiu, l’Entitat no dóna de baixa l’actiu venut, ni reconeix al compte de 
pèrdues i guanys el possible benefici resultant de l’operació, i registra l’import 
total de la venda com un passiu financer. L’Entitat no ha efectuat operacions 
d’aquestes característiques. 
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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 al 
compte de pèrdues i guanys durant l’arrendament. Les despeses directes inicials 
imputables a l’arrendador s’afegeixen al valor en llibres de l’actiu arrendat i es 
reconeixen com a despesa durant 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 
operatiu es tracten com un cobrament anticipat per l’arrendament, i s’amortitzen 
durant el període d’arrendament a mesura que es cedeixen els beneficis 
econòmics de l’actiu arrendat.  

 
Els criteris comptables aplicats per l’Entitat pel que fa a l’amortització de l’actiu 
arrendat, així com al seu deteriorament, han estat descrits en les notes d’actius 
materials i instruments financers, respectivament. 

 
l) Actius no corrents en venda 
 
L’Entitat classifica com “Actius no corrents en venda” els actius no corrents (actius el 
termini de realització o recuperació dels quals s’espera que sigui superior a un any 
des de la data a la que 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, sent aquesta altament probable. 
 
Addicionalment, l’Entitat 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 el seu valor raonable menys les 
despeses de venda, es reconeixen al compte de pèrdues i guanys. De la mateixa 
manera, quan es produeix una recuperació del valor, aquest es reconeix al compte 
de pèrdues i guanys fins un import igual al de les pèrdues per deteriorament 
anteriorment reconegudes. 
 
En aquells casos en què l’Entitat 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 al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es realitzi la venda, 
tret que el comprador sigui una part vinculada o existeixin dubtes sobre la 
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recuperació dels imports finançats, en els que el guany es periodifica en proporció 
als cobraments procedents del corresponent actiu financer. 
 

m) 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 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 
treballadors, 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 de Treball Laietana, acollit a la Llei de Plans i Fons de Pensions, i procedir a la 
liquidació i extinció del fons de pensions intern al que, amb caràcter provisional, 
tenia adscrits els recursos dotats per l’Entitat per cobrir els compromisos esmentats 
anteriorment fins el 2 de novembre de 1990. 
A partir d’aquest acord, els esmentats compromisos es van distribuir entre: 
• El Pla de Treball Laietana (en endavant, Fons Extern), adscrit a Fons Laietana de 

Treball, Fons de Pensions gestionat per Ges Layetana de Pensiones, S.A. 
 
• El compte intern de provisió (en endavant, Fons Intern). 

Amb data 12 de desembre de 2001 (Pacte de 2001), es va acordar la creació d’un 
nou subplà, dins del Pla de Treball Laietana, anomenat Subplà 2001, al que va 
poder acollir-se qualsevol treballador fix en plantilla a 31 de desembre de 2000, i en 
el que es va contemplar, per a qui no li interessés, la possibilitat de mantenir-se en 
el subplà al que estava adscrit a 31 de desembre de 2000, rengint-se per a 
l’esmentat el treballador les qüestions que en matèria de previsió social disposen el 
Conveni Col·lectiu i el Pacte de 1990 en el que pugui afectar-li. Un cop feta l’elecció 
indicada anteriorment, no existeix la mobilitat entre subplans.  

El Pacte de 2001 suposa l’extinció de totes les obligacions de l’Entitat en matèria de 
previsió social derivades del Conveni Col·lectiu i el Pacte de 1990, tant pel que fa al 
Subplà de Treballadors d’ingrés anterior al XIV Conveni, com pel que fa al Subplà 
de Treballadors d’ingrés posterior al XIV Conveni, substituint les obligacions en 
matèria de previsió social per l’acordat en el nou Pacte. 

En l’exercici 2008, l’Entitat ha contractat una assegurança amb una entitat 
asseguradora de reconegut prestigi i solvència entre les caixes d’estalvis, per 
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garantir, en cas de mort o invalidesa de personal d’Alta Direcció, la percepció 
efectiva, per la seva part o pels beneficiaris per aquest designats, de l’import dels 
compromisos per pensions corresponents als serveis ja produïts. 

A conseqüència d’aquests pactes, la materialització dels compromisos en matèria 
de pensions a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent: 
 

Fons Extern 
 

El Fons Extern es distribueix en: 
> El Pla de Treball Laietana, integrat per tres subplans les principals caracterís-

tiques dels quals es descriuen a continuació: 
 

- Subplà “b”, que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la 
Caixa segons Conveni Col·lectiu, tot i que l’aportació a aquest és definida 
segons el que estableix el Reglament del Pla per al personal fix en actiu a 
l’Entitat amb anterioritat al XIV Conveni, no adscrit al nou Subplà 2001. Es 
tracta d’un subplà que s’extingirà. 

 
- Subplà “c”, que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la 

Caixa segons el Pacte individual, tot i que l’aportació a aquest és definida 
segons el Reglament del Pla, per al personal d’Alta Direcció. 

 
- Subplà 2001, d’aportació definida segons el Pacte de 2001, per al 

personal fix en plantilla a 31 de desembre de 2000, adscrit voluntàriament 
a aquest Subplà, i per al personal d’ingrés posterior a aquesta data.  

 
> El contracte d’assegurança, a partir de 2008, que instrumenta compromisos 

per pensions per al personal d’Alta Direcció. 
 

Fons Intern 
 

El Fons Interno queda constituït per: 
- Els compromisos determinats al Conveni Col·lectiu pendents de cobrir pels 

subplans  “b” i “c”  del Fons Extern. 
 
- Els compromisos determinats al Conveni Col·lectiu per al personal passiu, en 

la part no coberta pel Fons Extern. 

L’Entitat classifica els seus compromisos depenent de la seva naturalesa entre 
aportació definida, pels quals l’Entitat només està obligada a realitzar contribucions 
fixes a un tercer, o de prestació definida, pels quals l’Entitat es compromet a pagar 
una quantitat quan es produeixi la contingència en funció de variables com l’edat, 
anys de servei i salari. 
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Pla d’aportació definida 

L’Entitat 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 seves 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 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 següents 
característiques:  
 
• Són propietat d’un tercer separat legalment que no sigui part vinculada. 
 
• Estan disponibles exclusivament per pagar o finançar els compromisos amb els 

treballadors. 
 
• No es poden retornar a l’Entitat, fins que hagin estat liquidats els compromisos 

amb els treballadors, o per satisfer l’Entitat de prestacions satisfetes prèviament 
per aquesta. 

 
• 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 al compte de pèrdues i guanys de l’exercici per l’Entitat.  

El cost dels serveis passats es reconeix immediatament com a despesa al compte 
de pèrdues i guanys, si no és que els canvis en el pla estiguin condicionats a què el 
treballador romangui en l’Entitat un període específic de temps; en aquest cas, la 
despesa es distribueix linealment en aquest període.   

Altres retribucions a llarg termini a favor dels treballadors 

El cost dels compromisos assumits amb el personal parcialment jubilat es reconeix 
de forma immediata com una provisió per fons per a pensions i obligacions similars i 
com a una despesa de personal al compte de pèrdues i guanys. 

Per a aquells compromisos que no depenen de l’antiguitat del treballador en l’Entitat 
o conceptes similars, i que estan coberts amb pòlisses d’assegurança, com 
assegurança de vida conveni, risc de mort o invalidesa del Subplà 2001 i del Suplà 
“b”, el cost de les prestacions es reconeix al compte de pèrdues i guanys quan es 
liquiden les primes d’assegurança contractades per a la seva cobertura. 
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Indemnitzacions per cessament 

Les indemnitzacions per cessament es reconeixen com una provisió per fons per a 
pensions i obligacions similars, i com a una despesa de personal únicament quan 
l’Entitat està compromesa de forma demostrable a rescindir el vincle que l’uneix amb 
un treballador o grup de treballadors abans de la data normal de jubilació, o bé a 
pagar retribucions per cessament com a resultat d’una oferta realitzada per 
estimular la rescissió voluntària per part dels treballadors. 

 
 

n) Transaccions amb pagaments basats en instruments de capital 
 
L’Entitat no manté amb els seus treballadors sistemes de remuneració basats en 
instruments de capital propi (per la naturalesa de l’Entitat) ni de qualsevol altra 
empresa del Grup. 
 

ny) Altres provisions i contingències 
 
L’Entitat diferencia 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 perjudicis 
patrimonials per a l’Entitat, que es consideren probables pel que fa al seu 
esdeveniment i concrets pel que fa 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 de 
les quals està condicionada a què es produeixi, o no, un o més esdeveniments 
futurs independents de la voluntat de l’Entitat. 
 
Els comptes anuals de l’Entitat recullen totes les provisions significatives amb les 
quals s’estima que la probabilitat que s’hagi de fer front a l’obligació és major que no 
pas el contrari. Els passius contingents no es reconeixen als comptes anuals, sinó 
que s’informa sobre aquests en comptes d’ordre. 
 
Les provisions, que es quantifiquen tenint en compte la millor informació disponible 
sobre les conseqüències del succés en què tenen la causa i són reestimades amb 
ocasió de cada tancament comptable, s’utilitzen per afrontar les obligacions 
específiques per a les quals van ser originàriament reconegudes, 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 diferents procediments i 
reclamacions promogudes contra l’Entitat amb origen en el desenvolupament 
habitual de la seva activitat. Tant els assessors legals d’aquesta, com els seus 
Administradors, entenen que la conclusió d’aquests procediments i reclamacions no 
produirà un efecte significatiu als comptes anuals dels exercicis en els que finalitzin. 
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o) Comissions 
 
L’Entitat classifica les comissions que cobra o paga en les següents categories: 
 
• Comissions financeres. Aquestes comissions, que formen part integral del 

rendiment o cost efectiu d’una operació financera i que es cobren o paguen per 
avançat, són reconegudes al compte de pèrdues i guanys amb caràcter general 
durant la vida esperada del finançament, netes de les despeses directes 
relacionades, com un ajust al cost o rendiment efectiu de l’operació. 

 
• Comissions no financeres. Aquestes comissions sorgeixen per la prestació de 

serveis per part de l’Entitat i es registren al compte de pèrdues i guanys durant el 
període de 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. 

 
p) Fons i obres socials  
 
L’Entitat mostra 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 es mostren 
com despesa d’aquest.  
 
Els ingressos i les despeses de l’Obra Social, així com els beneficis i les pèrdues, es 
recullen directament al Fons de l’Obra Social, i en cap cas s’imputen al compte de 
pèrdues i guanys de l’Entitat. 

 
q) Impost sobre els beneficis 
 
La despesa per impost sobre els beneficis ve determinada per l’impost a pagar 
respecte el resultat fiscal d’un exercici, una vegada considerades les variacions 
durant aquest exercici derivades de les diferències temporànies, dels crèdits per 
deduccions i bonificacions i de bases imposables negatives. 
 
La despesa per impost sobre els beneficis es reconeix al compte de pèrdues i 
guanys excepte quan la transacció es registra directament al patrimoni net i a les 
combinacions de negoci en les quals l’impost diferit es registra com un element 
patrimonial més d’aquesta. 
 
Per tal que les deduccions, les bonificacions i els crèdits per bases imposables 
negatives siguin efectius, caldrà complir els requisits establerts per la normativa 
vigent. 
 
L’efecte impositiu de les diferències temporànies s’inclou, en el seu cas, en les 
corresponents partides d’impostos anticipats o diferits registrats als epígrafs “Actius 
fiscals” i “Passius fiscals” dels balanços de situació adjunts. 
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r) Recursos de clients fora de balanç 
 
L’Entitat 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 cas 
que no existís una estimació fiable d’aquests, pel cost, els actius adquirits en nom 
de l’Entitat 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 que té una responsabilitat davant 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.o). 
 

s)  Estat de fluxos d’efectiu 
 

L’Entitat ha utilitzat el mètode indirecte per a la confecció dels estats de fluxos 
d’efectiu, els quals tenen les següents expressions que incorporen els següents 
criteris de classificació: 
 
• Fluxos d’efectiu: Entrades i sortides de diner en efectiu i dels seus equivalents, 

entenent per aquests les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc 
d’alteracions en el seu valor. D’aquesta manera, l’Entitat considera efectiu, o 
equivalent d’efectiu, els següents actius financers: 

 

• L’efectiu propietat de l’Entitat, el qual es troba registrat a l’epígraf 
“Caixa i dipòsits en bancs centrals” del balanç (vegeu Nota 7.2). 

 

• Els saldos a la vista nets mantinguts amb entitats de crèdit, diferents 
dels mantinguts amb bancs centrals. Aquests saldos es troben 
registrats als epígrafs “Inversions creditícies – Dipòsits en entitats de 
crèdit” i “Passius financers a cost amortitzat – Dipòsits d’entitats de 
crèdit” (vegeu Notes 7.5.1 i 7.7.2). 

 
• Activitats d’explotació: Activitats típiques de les entitats de crèdit, així com altres 

activitats que no poden ser qualificades com d’inversió o de finançament. 
 
• Activitats d’inversió: Activitats d’adquisició, alienació o disposició per altres 

mitjans d’actius a llarg termini i altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus 
equivalents. 

 
• Activitats de finançament: Activitats que produeixen canvis en la mida i 

composició del patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats 
d’explotació. 
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Els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació s’obtenen a partir del resultat de 
l’exercici i s’ajusten els ingressos i les despeses reconegudes al compte de pèrdues 
i guanys que no siguin fluxos d’efectiu, i els guanys o les pèrdues registrades 
directament al patrimoni net corresponents a activitats d’explotació, sense deduir 
l’efecte impositiu.  
 
Els saldos corresponents a les diferents categories d’actius i passius d’explotació 
recullen totes les diferències entre els imports registrats al balanç al principio i al 
final del període, encara que no es corresponguin amb pagaments i cobraments, tret 
les corresponents a elements qualificats com efectiu i equivalents.  
 
Els saldos corresponents a les partides incloses en activitats d’inversió i finançament 
recullen exclusivament els pagaments i cobraments realitzats en el període pels 
conceptes als que fan referència. 
 
 
3. ERRORS I CANVIS EN LES ESTIMACIONS COMPTABLES 
 
Durant els exercicis 2008 i 2007, i fins la data de formulació dels comptes anuals, no 
s’ha produït cap error ni canvi en estimacions comptables que, per la seva 
importància relativa, fos necessari incloure als comptes anuals formulats pel Consell 
d’Administració. 

 
4. BENEFICI PER ACCIÓ 

Per la naturalesa de l’Entitat com a Caixa d’Estalvis, com a institució exempta de 
lucre mercantil i sense capital social constituït per accions, no es presenta en 
aquesta memòria dels comptes anuals cap informació relativa al benefici per acció 
requerida per la IAS 33. 

 
5.  RETRIBUCIONS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I DE LA  
DIRECCIÓ 

La remuneració dels 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 a continuació: 
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Jordi Beltran Serra 9 8 
Jaume Boter de Palau 26 21 
Miguel Cabré Junquera 8 7 
Santiago Camero Sánchez 8 7 
Salvador  Carbonell Arnau    (1) 3 8 
F. Xavier Carbonell Candelich 8 8 
Joan Castan  Peyron 9 8 
Rolando Cruxent Carbonell 8 8 
Pedro Domingo Bartrés 9 8 
Juan Foix Rialp 9 8 
Pilar González Agapito 9 8 
María Antonia Masmiquel Òrdena   (2) 5 -- 
José Torrent Cot   (1) 3 8 
Albert Vallalta Jaurés (2) 4 -- 
 118 107 
   
 
(1) Baixa com a Conseller el 05/05/2008 
(2) Alta com a Conseller el 05/05/2008 

Remuneració meritada dels membres de la Direcció de l’Entitat, corresponent als 
exercicis 2008 i 2007: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Retribucions a curt termini 2.316 2.340 
Prestacions postocupació (aportació definida i prestació definida) 218 796 
Altres prestacions a llarg termini -- -- 
   
 2.418 3.136 
   
 
En data 31 de desembre de 2008, el nombre de membres de la Direcció ascendeix 
a 14 persones (13 persones al 2007), sent els càrrecs que la componen el de 
Director General i persones adscrites a la Direcció General i els Caps de 
departament; s’han eliminat, respecte al 31 de desembre de 2007, els Caps de Zona 
d’aquesta consideració, tal i com es reflectia en la Nota 5 de la memòria integrant 
dels comptes anuals de Caixa Laietana corresponent a l’exercici 2007. La xifra 
corresponent al 31 de desembre 2007 s’ha adaptat a aquest nou criteri. 
 
L’Entitat no té contreta cap obligació en concepte de pensions, ni assegurança de 
vida, amb els membres antics i actuals del seu Consell d’Administració, a excepció 
dels treballadors que figuren en aquest, i que ja estan contemplats en els 
compromisos registrats d’acord amb el que s’ha descrit a la Nota 2.m). 
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6. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 
 
S’inclou a continuació la proposta de distribució del benefici de l’exercici 2008 que el 
Consell d’Administració de l’Entitat proposarà a l’Assemblea General per a la seva 
aprovació, junt amb la distribució de l’exercici 2007 aprovada per l’Assemblea 
General en la sessió de 5 de maig de 2008: 
  

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
   
A reserva voluntària 25.828 25.642 
A fons Obra Social 4.925 5.800 
   
 Benefici de l’exercici després de l’Impost de Societats  30.753 31.442 
   
 

7. INSTRUMENTS FINANCERS 

7.1 Gestió del risc financer 

a) Risc de crèdit 
 
El risc de crèdit representa les pèrdues que sofriria l’Entitat en el cas que un client o 
alguna contrapart incomplissin les seves obligacions contractuals de pagament. 
Aquest risc és inherent en els productes bancaris tradicionals de les entitats 
(préstecs, crèdits, garanties financeres prestades, etc.), així com en altres tipus 
d’actius financers (cartera de renda fixa, derivats, etc.) i representa el risc més 
significatiu per a l’Entitat. 
 
Les polítiques, els mètodes i els procediments de l’Entitat relacionats amb el control 
del 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 
aquelles operacions per a les diferents fases del cicle creditici, on es determinen, 
entre altres aspectes, les mesures per a la concessió i gestió d’aquestes, 
l’estratificació en els nivells de facultats i els criteris per a la diversificació del risc. 
 
La Comissió de Control i la Secció d’Auditoria Interna tenen entre les seves 
funcions, d’acord amb l’annex IX de la Circular 4/2004, la de vetllar per l’adequat 
acompliment de les polítiques, els mètodes i els procediments de control del risc de 
crèdit, assegurant que aquests són adients, s’implanten de manera efectiva i són 
revisats de manera regular. 
 

a.1) Risc de crèdit en productes bancaris tradicionals 
 
En l’àmbit de la concessió de risc de crèdit, l’Entitat té establertes les següents 
polítiques: 



 

 
 
 

 49 

 
- Limitació de la concessió de finançament a operacions dins de l’àrea d’actuació 

de l’Entitat o zones limítrofes. 
 
- Límits de concentració de risc a nivell individual o de grup econòmic, fixats en 

funció dels recursos propis computables. 
 
- Límits de concentració de risc en funció de les garanties i sector d’activitat, 

establint el percentatge sobre la inversió creditícia màxima que es destinarà a 
cada sector en funció de les garanties. 

 
- Criteris d’admissió de noves operacions i límits a les facultats de concessió, 

tenint en consideració la tipologia del producte, garanties, import sol·licitat, destí 
del finançament i valoració de l’acreditat. 

 
- Metodologia d’anàlisi de les operacions en funció de la seva tipologia, i 

requeriments necessaris per dotar de seguretat jurídica cada operació. 
 
 
L’Entitat disposa de models d’scoring de particulars per a operacions de garantia 
personal i garanties hipotecàries destinades a adquisició d’habitatges, els quals, 
atenent a l’experiència i a les millors pràctiques del mercat, serveixen de suport en 
la presa de decisions, requerint en el cas que el dictamen no sigui favorable 
l’aprovació d’una Comissió superior.  
 
Les activitats relacionades amb el risc de crèdit són desenvolupades 
fonamentalment pel departament d’Inversions - Préstecs, que aglutina la majoria de 
les unitats implicades (Seccions d’Operatòria, Grups econòmics i disposicions 
fraccionades, Anàlisi de Riscos i Assessorament Legal) en els processos d’anàlisi, 
concessió i seguiment del risc. 
 
La xarxa d’oficines constitueix el canal de presentació de les operacions de risc, i les 
facultats de sanció s’atribueixen a diferents comitès en funció de la tipologia del 
producte, garanties, import, destí i valoració de l’acreditat, segons delegació de 
funcions realitzada pel Consell d’Administració.  
 
En les tasques de seguiment i control de riscos intervenen, a més d’Inversions – 
Préstecs, les següents unitats: 
 
- La unitat de Gestió de Clients, dins del departament d’Oficines, que coordina les 

accions que cal realitzar amb l’objectiu d’aconseguir el cobrament de les 
demores de pagaments de les operacions, la renegociació del deute o la 
proposta d’inici de la reclamació judicial, i el seguiment d’operacions i acreditats 
amb incidències internes i externes. 

 
- La unitat de Seguiment i Control de Risc Creditici, dins del departament de 

Planificació i Control de Gestió,  que s’ocupa del seguiment de les operacions de 
risc, tant a nivell individual com a nivell grup, dins dels límits establerts; de 
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l’acompliment de límits de concentració de riscos establerts per a sectors 
d’activitat, àrees geogràfiques, acreditats i grups; i del comportament de les 
operacions amb scoring.  

 
La gestió del risc es complementa amb les polítiques de recuperació, orientades a 
evitar o minimitzar possibles crebants per al Grup, mitjançant circuits de recuperació 
específics en funció de la quantitat i tipologia de l’operació, i amb la intervenció de 
gestors interns i externs per adequar les accions necessàries a cada situació. Són 
responsables de l’aplicació d’aquestes polítiques les unitats següents: 
 
- La unitat de Gestió de Contenciosos, dins del departament de Recursos, és la 

responsable junt amb Gestió de Clients de proposar a la Comissió Tècnica de 
Morosos les operacions que han de ser tramitades per reclamació judicial, i de la 
tramitació i seguiment dels procediments iniciats. 

 
- La unitat de Gestió Immobiliària i Logística, dins del departament d’Immobilitzat - 

Compres, és la responsable del seguiment dels tràmits en la incorporació de 
finques procedents de la regularització de crèdits  i de la seva gestió.  

 
a.2) Risc de crèdit en altres actius financers 
 
Amb relació al risc de crèdit relacionat amb altres actius financers, l’Entitat ha 
establert les següents polítiques: 
 
- Límit en la línia de risc assumible en operacions del mercat interbancari, 

simultànies i IRS, fixat en funció de la probabilitat d’incompliment de cada entitat 
o grup econòmic, i d’un percentatge sobre els recursos propis computables. 

 
- Límit a les inversions en valors representatius de deute, fixat en funció del sector 

i del ràting dels emissors. 
 
- Límit a les inversions en instruments de capital, sense vocació de permanència, 

fixat en exposicions reduïdes i en societats que cotitzen a Borsa. 
 
- Límit a les inversions en societats participades, fixat en límits per sectors 

d’activitat a les exposicions en inversions creditícies i en el percentatge sobre 
recursos propis computables. 

 
Al Comitè de Gestió Global de Riscos li correspon la funció de vetllar per 
l’acompliment de les polítiques i els límits de risc establerts pel Consell 
d’Administració. 
 
La funció d’estudiar i, si cal, proposar o aprovar, dins de les seves atribucions, les 
inversions realitzades per l’Entitat correspon al Comitè d’Inversions en Societats 
participades.  
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Per la seva part, el departament de Tresoreria i Mercat de Capitals realitza el control 
del risc de crèdit relatiu a la resta d’actius financers constituïts per títols de renda 
fixa, derivats, etc., seguint les directrius marcades pel Comitè de Gestió Global de 
Riscos. 

 
a.3) Exposició al risc de crèdit 
 
El risc de crèdit màxim al que està exposat el Grup es mesura, per als actius 
financers valorats pel seu cost amortitzat, per l’efectiu desemborsat no amortitzat. 
Per als actius financers que tenen la forma d’instruments de deute i instruments 
derivats, es mesura mitjançant el seu valor raonable. Per als riscos contingents, 
s’informa de l’import màxim compromès. 

El següent quadre mostra l’exposició total al risc de crèdit al tancament de l’exercici 
2008 i 2007: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Crèdit a la clientela 7.440.997 7.209.633 
Entitats de crèdit 316.500 106.533 
Valors representatius de deute 790.533 764.094 
Derivats 74.666 21.090 
Riscos contingents 205.953 246.570 
   
Total risc 8.828.649 8.347.920 
   
Línies disponibles per tercers 866.378 1.000.608 
   
Exposició màxima 9.695.027 9.348.528 
   
 
Cal indicar que, ja que en la informació mostrada en el quadre anterior sobre el risc 
de crèdit al que es troba exposada l’Entitat no es considera l’existència de garanties 
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 l’Entitat realitza de manera interna. 
 

a.4) Garanties reals rebudes i altres millores creditícies 
 
L’Entitat  utilitza com un instrument fonamental en la gestió del risc de crèdit buscar 
que els actius financers adquirits o contractats per la Caixa comptin amb garanties 
reals i una altra sèrie de millores creditícies addicionals a la pròpia garantia personal 
del deutor. Les polítiques d’anàlisi i selecció de risc de l’Entitat defineixen, en funció 
de les diferents característiques de les operacions, com finalitat del risc, contrapart, 
termini, consum de recursos propis, etc., les garanties reals o millores creditícies de 
les que hauran de disposar aquestes, de manera addicional a la pròpia garantia real 
del deutor, per procedir a la seva contractació. 
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La valoració de les garanties reals es realitza en funció de la naturalesa de la 
garantia real rebuda. Amb caràcter general, les garanties reals en forma de béns 
immobles es valoren pel seu valor de taxació, realitzada aquesta per entitats 
independents d’acord amb les normes establertes pel Banc d’Espanya en el moment 
de la contractació. Només en el cas que existeixin evidències de pèrdues de valor 
d’aquestes garanties, o en aquells casos en els que es produeixi algun 
deteriorament de la solvència del deutor que pugui fer pensar que s’hagi de fer ús 
d’aquestes garanties, s’actualitza aquesta valoració d’acord amb aquests mateixos 
criteris. Les garanties reals en forma de valors cotitzats en mercats actius es valoren 
pel seu valor de cotització, ajustat en un percentatge per cobrir-se de possibles 
variacions en aquest valor de mercat que poguessin perjudicar la cobertura del risc. 
Els avals i les garanties reals similars es mesuren per l’import garantit en aquestes 
operacions. 
 
A continuació es presenta el detall de l’import màxim del crèdit a la clientela, que es 
troba cobert per cada una de les principals garanties reals i altres millores creditícies 
de les quals disposa el Grup, a 31 de desembre de 2008: 
 

 Saldo 
disposat 

Valor de la 
garantia 

   

Garantia hipotecària sobre actius immobiliaris 6.653.350 15.669.471 
Garantia pignorativa 37.746 41.374 
Garantia personal amb aval d’administracions públiques 141 141 
Garantia personal administracions públiques 20.723 -- 
Garantia personal sense aval 729.037 -- 

   

 7.440.997 15.710.986 

   
 

 
a.5) Distribució del risc disposat per sectors d’activitat 

La distribució del risc recollit a “Crèdit a la clientela –Altres sectors residents”, que 
representa el 80,65% del risc total de l’Entitat al 2008 (85,39% al 2007), segons el 
sector d’activitat al que pertanyen els clients a 31 de desembre de 2008 i 2007, es 
mostra en el següent quadre: 
 

 (%) 

 2008 2007 
   

Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i pesca 0,10 0,09 
Indústries 2,19 2,39 
Construcció 14,90 15,62 
Serveis:   
 Comerç i hostaleria 7,08 6,75 
   Activitats immobiliàries i serveis empresarials 33,65 33,37 
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 Altres serveis 2,83 0,62 
Crèdit a particulars:   
 Habitatge 23,34 26,13 
 Consum i altres 13,83 13,41 
Altres 2,08 1,62 
   

Total 100,00 100,00 

   
 

a.6) 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, pot 
representar 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 8 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. 
 
Atenent al que s’ha indicat anteriorment, l’Entitat no tenia al tancament de l’exercici 
2008 ni de l’exercici 2007 riscos amb clients o grups econòmics que arribessin al 
25% dels recursos propis. Al tancament de l’exercici 2008, existien 3 clients, o 
conjunt d’aquests que constitueixi un grup econòmic, amb risc superior al 10% dels 
recursos propis (3 al tancament de l’exercici 2007). 

 
a.7) Distribució del risc disposat per termini 

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

a.8) Taxes històriques d’impagament 
 
La taxa d’impagament, entesa com la relació entre els riscos dubtosos existents en 
cada moment i el total de risc, era del 3,85 % a 31 de desembre de 2008 (2,59 % a 
31 de desembre de 2007). 
 
Els fons constituïts per a la cobertura d’aquests actius dubtosos representen el 48 % 
dels mateixos a 31 de desembre de 2008 (70 % al 2007). 

b) Risc de mercat 

Aquest risc comprèn els riscos resultants de possibles variacions adverses dels 
tipus d’interès dels actius i passius, dels tipus de canvi en els quals estan 
denominades les masses patrimonials o fora de balanç, i dels preus de mercat dels 
instruments financers negociables. 
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b.1) Risc de tipus d’interès 
 
El risc de tipus d’interès és el risc al que s’exposa l’Entitat en la seva activitat per 
tenir operacions d’actiu i de passiu amb diferents tipus d’interès (tipus d’interès fixos 
i variables o referenciats a diferents índexs) i amb terminis de venciments diferents, 
de manera que les variacions dels tipus d’interès de referència d’aquestes 
operacions a l’alça o a la baixa puguin provocar efectes asimètrics en els seus 
actius i passius amb efecte al compte de pèrdues i guanys, i al patrimoni de l’Entitat. 
 
La gestió del risc d’interès té per objectiu primordial la consecució d’un marge 
financer i d’un valor patrimonial òptim, dins d’uns límits adequats de risc per a 
l’Entitat. 
 
La gestió i el control del risc de tipus d’interès del balanç de l’Entitat recau sobre el 
Comitè de Gestió Global de Riscos, el qual assegura que es compleixin en tot 
moment les polítiques  fixades pel Consell d’Administració, sent el departament de 
Planificació i Control de Gestió el que efectua la mesura i el control de l’esmentat 
risc. 
 
L’Entitat utilitza operacions de cobertura per a la gestió individual del risc de tipus 
d’interès d’alguns instruments financers de caràcter significatiu, de manera que en la 
pràctica es redueix aquest tipus de risc (vegeu Nota 7.6). 
 
La mesura i l’anàlisi d’aquest risc es realitzen considerant els següents aspectes, 
d’acord amb les següents premisses: 
 
- S’analitzen els efectes que sobre el marge d’interessos del compte de pèrdues i 

guanys i del valor econòmic de l’Entitat podrien tenir variacions en els tipus 
d’interès.  
 

- En les anàlisis s’inclouen totes aquelles posicions que són sensibles al risc de 
tipus d’interès, incloent els derivats sobre tipus d’interès, tant implícits com 
explícits, i excloent les posicions que formen part de la cartera de negociació. 
 

- A efectes d’analitzar els terminis de venciment de les operacions, si bé amb 
caràcter general es considera el termini de venciment o repreu contractual de les 
operacions, existeixen operacions en les quals es consideren altres tipus 
d’hipòtesis pel que fa al seu venciment, bé per no tenir aquestes exposicions 
terminis de venciment certs, o bé per mostrar un comportament d’estabilitat que 
difereix de manera significativa de les seves condicions contractuals. Així, en 
l’anàlisi de la data de venciment dels dipòsits de clients a la vista, donada 
l’estabilitat històrica mostrada per aquestes operacions, es consideren terminis 
de venciment superiors als contractuals, basats en l’anàlisi de l’experiència 
històrica de l’Entitat en diferents escenaris. Per la seva banda, en l’anàlisi 
d’aquells instruments coberts en operacions de cobertura de riscos de tipus 
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d’interès, es classifica en la banda temporal corresponent en el mateix termini de 
revisió de l’element de cobertura.  
 

- S’analitzen els efectes dels moviments dels tipus d’interès paral·lels i de caràcter 
instantani de 200 punts bàsics.  
 

- No es realitzen mesures separades del risc de tipus d’interès per a cada una de 
les posicions mantingudes en cada divisa, en no ser significatives les posicions 
mantingudes en divises diferent a l’euro (vegeu Nota 7.1.b.3).   

 
En base a les anàlisis anteriors, l’Entitat adopta les mesures necessàries que 
garanteixin una gestió òptima d’aquest risc. 
   
El quadre següent mostra la informació sobre posicions sensibles als tipus d’interès 
en activitats que no són de la cartera de negociació per bandes de repreu, 
corresponent a 31 de desembre de 2008: 
 

  Milers d’euros 

 Fluxos de principal i interessos 

 Saldo 
Fins a 
1 mes 

Entre 1 
i  3 

mesos 

Entre 3 
mesos 

i   6 
mesos 

Entre 6 
mesos 
i  1 any 

Entre 2 
i   5 

anys 
Més de 
5 anys 

Total 

         
Actiu         
Mercat monetari (Dipòsits en bancs 
centrals, entitats de crèdit i 
adquisicions temporals d’actiu) 300.107 260.152 40.223 -- -- -- -- 300.375 
Crèdit a la clientela  6.862.868 643.164 1.226.341 2.033.076 3.178.259 95.927 59.634 7.236.401 
Valors representatius de deute 938.045 303.566 439.179 19.685 12.408 140.365 99.479 1.014.682 
Altres actius sensibles  -- -- --- -- -- -- -- 
         
  1.206.882 1.705.743 2.052.761 3.190.667 236.292 159.113 8.551.458 
         
Passiu         
Mercat monetari (Dipòsits en bancs 
centrals, entitats de crèdit i 
adquisicions temporals de passiu) 1.380.617 902.356 335.691 107.872 34.221 5.158 10.482 1.395.780 
Dipòsits de la clientela  6.415.063 186.980 1.774.929 2.657.695 1.117.969 718.505 374.206 6.830.284 
Dèbits representats per valors 
negociables 374.297 16.700 315.610 33.800 14.950 -- -- 381.060 
Finançament subordinat 234.191 61.394 62.064 10.680 108.140 -- -- 242.278 
Altres passius financers         
         
  1.167.430 2.488.294 2.810.047 1.275.280 723.663 384.688 8.849.402 
         

Gap  39.452 -782.551 -757.286 1.915.387 
-

487.371 -225.575 -297.944 

Gap acumulat  39.452 
-

743.099 
-

1.500.385 415.002 -72.369 -297.944  
         

         
 
 
 
La següent taula resumeix l’exposició de l’Entitat al risc de tipus d’interès, en la qual 
s’agrupa el valor en llibres, sense tenir en compte els ajusts per valoració, dels 
actius 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 a 31 de 
desembre de 2007: 
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Milers d’euros 

Exercici 2007 
Fins a 1 

mes 
Entre 1 i 
3 mesos 

Entre 3 
mesos i 1 

any 
Entre 1  
i 2 anys 

Entre 2 i 3 
anys 

Entre 3 i 
4 anys 

Entre 4 i 
5 anys 

Més de 
5 anys 

No 
sensibles Total 

           
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 -- 156.702 
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 24.553 217.162 321.001 8.080.260 
           
           
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 -318.113 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. 

Assumint que els actius i passius financers a 31 de desembre de 2008 romanen 
estables fins el venciment o liquidació, un augment de 200 punts bàsics en els tipus 
d’interès disminuiria el marge d’intermediació per al següent any en 
aproximadament 4.712 milers d’euros (3.872 milers d’euros al 2007). 

 
b.2) Risc de preu 

Aquest risc es defineix com aquell que sorgeix a conseqüència de canvis en els 
preus de mercat, provocats per factors específics del propi instrument o bé per 
factors que afecten tots els instruments negociats en el mercat. 
 
A l’Entitat, el control d’aquest risc es basa en un sistema de límits establerts, el qual 
delimita els nivells de risc que l’organització està disposada a assumir. 
 
L’indicador utilitzat a l’Entitat per quantificar aquest risc és el VaR (Value at Risk), 
que mesura la màxima pèrdua d’una cartera a preus de mercat a conseqüència 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 és d’una setmana i un mes, i amb nivells de confiança de 95% i 99%. 
 
El VaR es calcula periòdicament, i es presenta al Comitè de Gestió Global de Riscos 
com a òrgan encarregat de l’avaluació dels riscos assumits i del disseny dels criteris 
d’inversió i de les estratègies de cobertura de l’Entitat. 
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b.3) Risc de tipus de canvi 

El risc de tipus de canvi es mostra en la sensibilitat dels preus dels actius financers 
a les variacions en els tipus de canvis de mercat.  

L’Entitat no manté posicions en moneda estrangera de caràcter especulatiu. Així 
mateix, l’Entitat no manté posicions obertes de caràcter no especulatiu d’imports 
significatius en moneda estrangera. 

La política de l’Entitat és limitar aquest tipus de risc, intentant cobrir-lo de manera 
immediata quan sorgeixi, mitjançant la contractació de les operacions simètriques en 
l’actiu o en el passiu, o les operacions de derivats financers que permetin mitigar-lo. 

La següent taula resumeix l’exposició de l’Entitat al risc de canvi: 
 
Exercici 2008 Milers d’euros 

 EUR USD Altres Total 
 
Actiu     
     
Caixa i dipòsits en bancs centrals 69.954 47 41 70.042 
Dipòsits en entitats de crèdit 313.537 3.005 45 316.587 
Crèdit a la clientela 7.264.879 42 -- 7.264.921 
Valors representatius de deute 789.479 -- -- 789.479 
Altres instruments de capital 86.266 -- -- 86.266 
Derivats de negociació 211 -- -- 211 
Derivats de cobertura 74.455 -- -- 74.455 
Participacions  89.857 -- -- 89.857 
Actiu material 474.835 -- -- 474.835 
Actiu intangible 921 -- -- 921 
Altres actius i periodificacions 57.621 -- -- 57.621 

     
Total 9.222.015 3.094 86 9.225.195 

     
 
Passiu     
     
Dipòsits de bancs centrals 480.048 -- -- 480.048 
Dipòsits d’entitats de crèdit 581.638 93 9 581.740 
Dipòsits de la clientela 6.980.336 2.969 39 6.983.344 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 -- -- 377.906 
Passius subordinats 235.490 -- -- 235.490 
Altres passius financers 16.229 -- -- 16.229 
Derivats de negociació 895 -- -- 895 
Derivats de cobertura 4.012 -- -- 4.012 
Provisions 22.871 2 -- 22.873 
Altres passius i periodificacions 78.522 1 -- 78.523 

     
Total 8.777.947 3.065 48 8.781.060 

     
Posició neta per divisa del balanç 444.068 29 38 444.135 
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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 102.747 6.864 67 109.678 
Crèdit a la clientela 7.033.196 35 1 7.033.232 
Valors representatius de deute 763.589 -- -- 763.589 
Altres instruments de capital 148.216 -- -- 148.216 
Derivats de negociació 10.262 -- -- 10.262 
Derivats de cobertura 10.828 -- -- 10.828 
Participacions  66.257 -- -- 66.257 
Actiu material 388.576 -- -- 388.576 
Actiu intangible 949 -- -- 949 
Altres actius i periodificacions 61.508 1 -- 61.509 

     
Total 8.661.438 6.924 121 8.668.483 

               
     
Passiu          
Dipòsits de bancs centrals 89.085   89.085 
Dipòsits d’entitats de crèdit 126.075 2.042 10 128.127 
Dipòsits de la clientela 7.251.717 4.835 57 7.256.609 
Dèbits representats per valors negociables 184.007 -- -- 184.007 
Passius subordinats 235.348 -- -- 235.348 
Altres passius financers 15.225 -- -- 15.225 
Derivats de negociació -- -- -- -- 
Derivats de cobertura 141.952 -- -- 141.952 
Provisions 37.306 5 1 37.312 
Altres passius i periodificacions 112.420 -- -- 112.420 
     

Total 8.193.135 6.882 68 8.200.085 
     

Posició neta per divisa del balanç 468.303 42 53 468.398 
               

L’import de les diferències de canvi reconegudes al compte de pèrdues i guanys, 
excepte les incloses a la cartera d’actius i passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys, ascendeix en l’exercici 2008 a 134 milers d’euros (170 
milers d’euros al 2007). 

 
c) Risc de liquiditat 

Aquest risc mostra la possible dificultat per disposar de fons líquids o per poder 
accedir a aquests, en la quantitat suficient i amb el cost adequat, per fer front en tot 
moment a les seves obligacions de pagament. 
 
La gestió de liquiditat a l’Entitat persegueix un objectiu fonamental que és mantenir 
una adequada estructura dels actius i passius minimitzant el risc d’incompliment 
d’impagament.  Per assolir aquest objectiu, es porta una gestió activa de la liquiditat, 
que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura de balanç per venciments, 
per anticipar-se a potencials desequilibris en els nivells de liquiditat a curt i mitjà 
termini i adoptar una estratègia d’estabilitat per a les fonts de finançament. 
 
L’Entitat gestiona aquest risc des de dues òptiques complementàries, distingint 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 
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controlada pel Comitè de Gestió Global de Risc, a través de la utilització, 
fonamentalment, de les següents mesures: 
 
• Gestió de la liquiditat estructural mitjançant la creació de programes de 

finançament i a través d’una presència activa en un conjunt ampli i diversificat de 
mercats de finançament. 

• Pla de Contingència de Liquiditat, en el que s’han definit uns objectius, sistema 
d’indicadors i alertes, així com els corresponents plans d’acció i canals de 
comunicació, que permetran fer front amb èxit a una possible situació de crisi 
dels mercats. 

Com a mesura de prudència i davant possibles tensions de liquiditat o situacions de 
crisi als mercats, l’Entitat, en l’exercici 2008, ha realitzat diverses emissions de 
cèdules i participacions de transferència d’actius amb l’objectiu de transformar actius 
il·líquids en bons susceptibles de descomptar-se al Banc Central Europeu. 

La política seguida per l’Entitat en les emissions de títols valors ha estat presidida 
per dos principis bàsics: diversificació dels instruments de finançament i distribució 
equilibrada dels venciments de les emissions, evitant-ne la concentració. El primer 
venciment de les emissions vigents tindrà lloc en l’exercici 2009, per 150.000 milers 
d’euros, xifra que representa un 3,12 % dels dipòsits institucionals. 

A continuació s’indica el desglossament del valor en llibres, sense tenir en compte 
els “Ajusts per valoració”, dels instruments financers per terminis residuals de 
venciment a 31 de desembre de 2008 i 2007. Les dates de venciment que s’han 
considerat són les dates esperades de venciment o cancel·lació obtingudes en 
funció de l’experiència històrica. Així mateix, i com es comú en l’àmbit de les Entitats 
de Crèdit en general i en el sector de les Caixes d’Estalvi en particular, el gap 
negatiu que presenta el balanç en la banda temporal a la vista es la lògica 
conseqüència del significatiu volum que mantenen els comptes corrents i les 
llibretes d’estalvi, que, contractualment, tenen el venciment a la vista, si bé 
històricament s’ha demostrat l’estabilitat d’aquests dipòsits. 

 
Milers d’euros 

Exercici 2008 

A la 
vista 

Fins a       
1 mes 

Entre        
1 mes i  

3 mesos 

Entre  
3 mesos i 
6 mesos 

Entre  
6 mes i  
1 any 

Entre 1 any i 
5 anys 

Més de 
 5 anys 

Venciment 
no 

determinat 
i sense 

classificar Total 
          
Actiu          
          
Caixa i dipòsits en bancs centrals 69.951 -- -- -- -- -- -- -- 69.951 
Dipòsits en entitats de crèdit 15.933 259.504 40.043 158 862 -- -- -- 316.500 
Crèdit a la clientela 214.495 30.606 71.969 99.358 149.007 833.328 6.009.338 32.896 7.440.997 
Valors representatius de deute -- 2.479 35.852 14.793 158.788 411.946 166.695 -- 790.553 
Derivats de cobertura -- -- -- -- -- 24.527 49.928 -- 74.455 

          
Total 300.379 292.589 147.864 114.309 308.657 1.269.801 6.225.961 32.896 8.692.456 

          
          
          
          
          
Passiu          
          
Dipòsits de bancs centrals -- 235.919 140.000 100.000 -- -- -- -- 475.919 
Dipòsits d’entitats de crèdit 307 507.070 40.411 1.461 23.027 2.418 1.923 13.665 590.282 
Dipòsits de la clientela 533.493 874.950 467.027 662.430 954.865 989.483 2.379.952 -- 6.862.200 
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Dèbits representats per 
valors negociables -- -- -- 39.311 58.562 276.117 -- -- 373.990 
Passius subordinats -- -- -- -- 0 0 234.191 -- 234.191 
Derivats de cobertura -- -- -- -- 129 179 3.704 -- 4.012 

          
Total 533.800 1.617.939 647.438 803.202 1.036.583 1.268.197 2.619.770 13.665 8.540.594 

          
Gap  -233.421 -1.325.350 -499.574 -688.893 -727.926 1.604 3.606.191 19.231 151.862 
Gap acumulat -233.421 -1.558.771 -2.058.345 -2.747.238 -3.475.164 -3.473.560 132.631 151.862 -- 
          

 
  

Milers d’euros 

Exercici 2007 

A la 
vista 

Fins a  
1 mes 

Entre  
1 mes i  

3 mesos 

Entre 
 3 mesos 
i 6 mesos 

Entre  
6 mes i  
1 any 

Entre  
1 any i  
5 anys 

Més de  
5 anys 

Venciment 
no 

determinat 
i sense 

classificar Total 

          

Actiu          
          
Caixa i dipòsits en bancs centrals 75.238 -- -- -- -- -- -- -- 75.238 
Dipòsits en entitats de crèdit 79.205 21.308 324 0 2.691 0 3.005 -- 106.533 
Crèdit a la clientela 75.076 52.806 94.122 106.358 157.818 775.127 5.924.740 23.596 7.209.643 
Valors representatius de deute -- 46.082 37.935 -- 11.496 503.715 164.866 -- 764.094 
Derivat de cobertura -- -- -- -- -- 10.828 -- -- 10.828 

          
Total 229.519 120.196 132.381 106.358 172.005 1.289.670 6.092.611 23.596 8.166.336 

          
          
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 545.819 877.710 401.326 969.810 857.765 512.877 3.162.103 -- 7.327.410 
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 amb venciment 15.225 -- -- -- -- -- -- -- 15.225 

          
Total 563.206 1.007.386 445.947 1.044.457 936.903 578.961 3.539.772 -- 8.116.632 

          
Gap  -333.687 -887.190 -313.566 -938.099 -764.898 710.709 2.552.839 23.596 49.704 
Gap acumulat -333.687 -1.220.877 -1.534.443 -2.472.542 -3.237.440 -2.526.731 26.108 49.704  
          

 

d) Risc operacional   
 
S’entén per risc operacional la probabilitat d’incórrer en pèrdues causades per la 
inadequació o errors en processos, persones o processos interns o bé a causa 
d’esdeveniments externs. Aquest risc inclou el risc tecnològic, legal i d’acompliment 
normatiu. 
 
Els principals elements que utilitza l’Entitat per reduir aquest risc són la qualificació, 
la formació del personal i l’establiment de procediments clars i adequadament 
documentats, corresponent a la Secció d’Auditoria Interna la tasca de verificar 
l’acompliment d’aquests procediments, realitzant un seguiment periòdic d’aquests. 
 
Per la importància que tenen els processos informàtics, l’Entitat té establert un pla 
de contingències informàtic encaminat a minimitzar els possibles riscos d’aturada 
dels equips informàtics. 
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Així mateix, es segueix una política de transferència del risc al sector assegurador 
en matèria de riscos patrimonials, derivats de pèrdues en immobles, d’incendis, 
danys per aigua, danys de la naturalesa, robatoris, frau informàtic i altres. 
 

e) Valor raonable dels instruments financers 
 
A continuació, es detalla el valor raonable dels actius i passius financers de l’Entitat 
a 31 de desembre de 2008, comparat amb el seu corresponent valor en llibres 
mostrat en el balanç en la mateixa data: 
 
 

Milers d’euros 

Valor raonable 
 

Exercici 2008 Total 
balanç Total Nivell  1 Nivell  2 Nivell  3 

Actiu      
      
Caixa i dipòsits en bancs centrals 70.042 70.402 -- -- 70.042 
Cartera de negociació      
     Instruments de capital 1.785 1.785 1.785 -- -- 
     Derivats de negociació 211 211 211 -- -- 
Actius financers disponibles per a la venda      
    Valors representatius de deute 789.479 789.479 473.658 315.821 -- 

Instruments de capital a valor raonable 82.432 82.432 78.492 -- 3.940 
Instruments de capital a valor de cost 2.049 2.049 -- -- 2.049 

Inversions creditícies      
Dipòsits en entitats de crèdit 316.587 316.587 -- -- 316.587 
Crèdit a la clientela 7.264.921 7.264.921 -- -- 7.264.921 

Derivats de cobertura 74.455 74.455 -- 74.455 -- 
      

Total 8.601.961 8.602.321 554.146 390.276 7.657.539 

      
 
Passiu      
      
Cartera de negociació      

Derivats de negociació 895 895 -- 895 -- 
Passius financers a cost amortitzat      

Dipòsits de bancs centrals 480.048 480.048 -- -- 480.048 
Dipòsits d’entitats de crèdit 591.740 591.740 -- -- 591.740 
Dipòsits de la clientela 6.983.344 6.983.344 -- -- 6.983.344 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 377.906 -- -- 377.906 
Passius subordinats 235.490 235.490 -- -- 235.490 

    Altres passius financers 16.229 16.229 -- -- 16.229 
Derivats de cobertura 4.012 4.012 -- 4.012 -- 

      
Total 8.689.664 8.689.664 -- 4.907 8.684.757 

      

 
Els criteris utilitzats en la determinació dels valors raonables han estat els següents: 
 

 NIVELL 1: Instruments financers el valor raonable dels quals s’ha determinat 
prenent la seva cotització en mercats actius, sense realitzar cap modificació 
sobre aquests actius. 
 

 NIVELL 2: Instruments financers el valor raonable dels quals s’ha estimat en 
base a preus cotitzats en mercats organitzats per a instruments similars o 
mitjançant la utilització d’altres tècniques de valoració en les quals tots les 
entrades significatives estan basades en dades de mercat observables 
directament o indirectament. 
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 NIVELL 3: Instruments el valor raonable dels quals s’ha estimat mitjançant la 
utilització de tècniques de valoració en les quals alguna entrada significativa 
no està basada en dades de mercat observables. 

 
En relació amb la forma en la qual s’ha estimat el valor raonable dels actius i 
passius financers de l’Entitat, 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 respectives cotitzacions en la 
data dels estats financers. 

 
 Per als derivats OTC no cotitzats en mercats organitzats actius i per a valors 

representatius de deute no cotitzats, el seu valor raonable s’ha estimat 
mitjançant l’aplicació de tècniques de valoració de general acceptació, 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’inversió creditícia, el seu valor raonable s’ha estimat per un import igual al seu 
valor en llibres a la data de balanç, en no existir diferències significatives entre 
aquest import i aquest valor raonable.  

 
 El valor raonable dels passius financers inclosos en la cartera de passius 

financers a cost amortitzat s’ha estimat igual al seu corresponent valor en llibres, 
en no existir diferències significatives entre ambdós valors.  

 
 Per als préstecs i crèdits inclosos en la cartera d’inversió creditícia, el seu valor 

raonable s’ha estimat per un import igual al seu valor en llibres, en no existir 
diferències significatives entre aquests valors, en ser la seva remuneració a tipus 
d’interès variable referenciat a índex de mercat. 

 
 El valor raonable dels instruments de capital per als quals no ha estat possible 

estimar el seu valor raonable de manera fiable (títols no cotitzats) s’ha assimilat 
al seu valor en llibres.  

  

7.2. Caixa i dipòsits en bancs centrals 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Caixa 26.359 25.552 
Banc d’Espanya:   
 Adquisició temporal d’actius -- -- 
 Resta de dipòsits 43.592 49.686 
Ajusts per valoració:   
 Interessos meritats 91 149 
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 70.042 75.387 
   

El detall per terminis romanents de venciment dels apartats d’aquest epígraf es 
troba detallat a la Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

 
7.3 Cartera de negociació, deutora i creditora 

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

 Milers d’euros 

 Actiu Passiu 
 2008 2007 2008 2007 

     
Altres instruments de capital 1.785 2.359 -- -- 
Derivats de negociació 211 10.262 895 -- 
     
Total 1.996 12.621 895 -- 
     

El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit en relació amb els instruments financers inclosos en 
aquest. 

 
7.3.1 Altres instruments de capital 
 
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 

  2008 2007 
 
Amb cotització   
      D’entitats de crèdit 198 504 
    D’altres sectors residents 454 477 
    D’altres sectors no residents 1.133 1.378 
   
 1.785 2.359 
Sense cotització -- -- 
 1.785 2.359 
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Detall dels moviments realitzats durant els exercicis:  
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Saldo inicial 2.359 3.215 
 --  
Altes 2.185 1.811 
Baixes -2.057 -2.840 
Traspassos -- -- 
Ajusts per valoració -702 173 
   
Saldo final 1.785 2.359 
   
 
 

7.3.2 Derivats financers de negociació 

Detall a 31 de desembre dels valors nocionals i els valors raonables dels derivats 
financers registrats com “Derivats de negociació”:  
 

 Milers d’euros 

  Valor raonable 
 Nocionals 2008 2007 
 2008 2007 Actiu Passiu Actiu Passiu 

 
Per tipus de mercat        
       
Mercats organitzats -- -- -- -- -- -- 
Mercats no organitzats 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 

       
Per tipus de producte       
       
Permutes 182.000 12.000 -- 503 4 -- 
Opcions       
 Comprades 82.601 109.596 211 -- 10.258 -- 
 Venudes 4.000 7.500 -- 392 -- -- 
Operacions a termini       
 Comprades 12 -- -- -- -- -- 
 Venudes 12 -- -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
Per contrapart       
       
Entitats de crèdit. 232.966 86.891 211 894 1.701 -- 
Entitats de crèdit. No residents 10.491 13.991 -- 1 8.047 -- 
Altres entitats financeres. No residents 17.156 20.214 -- -- 514 -- 
Resta de sectors. Residents 8.012 8.000 -- -- -- -- 
Resta de sectors. No residents -- -- -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 

       
Per termini romanent       
       
Fins a 1 any 41.196 61.493 -- -- 6.141 -- 
Més d’1 any i fins a 5 anys 41.429 51.603 211 392 4.121 -- 
Més de 5 anys 186.000 16.000 -- 503 -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
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Per tipus de riscos coberts       
       
Risc de canvi 24 -- -- -- -- -- 
Risc de tipus d’interès 182.000 12.000 -- 503 4 -- 
Risc sobre accions 86.601 113.596 211 392 10.258 -- 
Risc de crèdit -- 3.500 -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 

       
 

7.4 Actius financers disponibles per a la venda  
 
Detall d’aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Valors representatius de deute 789.479 763.589 
Altres instruments de capital 84.481 145.857 
   
 873.960 909.446 
   

El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit de l’Entitat en relació amb els instruments financers 
inclosos en aquest. 

 
7.4.1 Valors representatius de deute 
 
Detall dels valors representatius de deute classificats en funció de la seva 
contrapart: 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Administracions públiques espanyoles 171.213 219.655 
Entitats de crèdit 61.282 46.281 
Altres sectors residents 524.200 453.261 
Altres sectors no residents 33.858 44.897 
Actius dubtosos -- -- 
 790.553 764.094 
Ajusts per valoració   
 Correccions de valor per deteriorament d’actius -1.118 -509 
 Operacions de microcobertura 44 4 
 -1.074 -505 
   
 789.479 763.589 
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El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit de l’Entitat en relació amb els instruments financers 
inclosos en aquest. Així mateix, el 99,26% d’aquests valors té la qualificació 
d’investment grade. 

Els interessos produïts al 2008 pels valors representatius de deute van ascendir a 
34.941 milers d’euros (20.281 milers d’euros al 2007), sent el tipus d’interès efectiu 
del 4,36%  (5,49% al 2007). 

D’aquests actius, l’Entitat tenia cedits, a 31 de desembre de 2008 i 2007, un import 
efectiu de 561.220 i 468.482 milers d’euros a entitats de crèdit i a la clientela, 
respectivament (vegeu Nota 21.5). 

L’import en llibres dels títols d’aquesta cartera pignorats en garantia d’obligacions 
pròpies ascendia a 616.922 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 (295.236 
milers d’euros a 31 de desembre de 2007). 

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2008 i 2007, sense considerar 
els diferents sanejaments produïts: 

 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Saldo inicial 764.094 406.509 
    
Compres 506.568 479.173 
Vendes i amortitzacions -486.960 -112.353 
Correcció cost de la cartera 6.851 -9.235 
   
Saldo final 790.553 764.094 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

 
7.4.2 Instruments de capital 
 
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 la integren:  
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Amb cotització 

  

        D’altres sectors residents 78.492 132.812 
        D’altres sectors no residents -- 5.602 

 78.492 138.414 
Sense cotització   
       D’entitats de crèdit 270 270 
       D’altres sectors residents 5.719 7.173 

 5.989 7.443 
   
Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
   
 84.481 145.857 
   

El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit de l’Entitat en relació amb els instruments financers 
inclosos en aquest. 

Detall dels moviments  realitzats durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

 Milers d’euros 

 Amb cotització Sense cotització 
 2008 2007 2008 2007 

     
Saldo inicial 138.414 121.874 7.443 5.835 
     
Altes 40.629 13.042 110 1.616 
Baixes -49.905 -3.017 -38 -10 
Correcció cost de la cartera  -50.646 6.515 -1.526 2 
     
Saldo final 78.492 138.414 5.989 7.443 
     

 

El detall de les inversions classificades en aquesta cartera que l’Entitat ha 
comptabilitzat pel seu cost corregit, i no pel seu valor raonable, en no ser possible 
determinar el seu valor raonable de forma fiable (en no cotitzar), és el següent:  
 

 Milers d’euros 

 Valor en llibres 
 2008 2007 

   
Filmax Entertainment, S.A. 3.940 5.590 
Altres inversions 2.049 1.853 

 5.989 7.443 
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Durant l’exercici 2008, s’ha estimat una evidència objectiva de pèrdues per 
deteriorament dels actius que formen aquest apartat per import de 1.650 milers 
d’euros (cap durant el 2007), que s’ha comptabilitzat al compte de pèrdues i guanys 
minorant directament el valor de l’instrument de capital, d’acord amb el que es 
descriu a la Nota 2.c.1.  

L’import en llibres dels títols d’aquesta cartera pignorats en garantia d’obligacions 
pròpies ascendia a 5.670 i 9.918 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 i 2007, 
respectivament. Així mateix, l’Entitat tenia cedits, a 31 de desembre de 2008, títols 
per un import de 58.070 milers d’euros a entitats de crèdit (vegeu Nota 21.5). 

 
7.4.3. Correccions de valor per deteriorament d’actius 

 
Detall de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades en els exercicis 2008 i 
2007 per als actius d’aquesta cartera: 
 

 Milers d’euros 

 Valors representatius de deute 

 
Cobertura 
específica 

Cobertura 
genèrica Total 

Altres 
instruments 
de capital 

     
Saldo a 31.12.07 -- 509 509 -- 
     
Dotacions amb càrrec a resultats -- 745 745 --      
Fons recuperats -- -136 -136 -- 
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres -- -- -- -- 
     
Saldo a 31.12.08 -- 1.118 1.118 -- 
     
Dels que:     
 En funció de la forma de la seva determinació:     
      Determinat individualment -- -- -- -- 
        Determinat col·lectivament -- 1.118 1.118 -- 
     
 

 Milers d’euros 

 
Valors representatius de 

deute 

 
Cobertura 
específica 

Cobertura 
genèrica Total 

Altres 
instruments 

de capital      
 
Saldo a 31.12.06 -- 859 859 -- 
     
Dotacions amb càrrec a resultats -- 149 149 -- 
Fons recuperats -- -499 -499 -- 
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres -- -- -- -- 
     
Saldo a 31.12.07 -- 509 509 -- 
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Dels que:     
 En funció de la forma de la seva determinació:     
  Determinat individualment -- -- -- -- 
        Determinat col·lectivament                                                                                                    509 509  
     

 
 

7.5 Inversions creditícies 
 
Detall d’aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 
 

 Milers d’euros 
 Actiu 
 2008 2007 

   
Dipòsits en entitats de crèdit 316.587 109.678 
Crèdit a la clientela 7.264.921 7.033.232 
   
 7.581.508 7.142.910 

   

El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit de l’Entitat en relació amb els instruments financers 
inclosos en aquest. 

 
7.5.1 Dipòsits en entitats de crèdit 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació en funció de la naturalesa de 
l’instrument: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Comptes mutus -- 13.429 

Comptes a termini 2.435 56.008 

Adquisició temporal d’actius 298.132 18.466 

Altres comptes 607 1.342 

Xecs a càrrec d’entitats de crèdit 15.326 17.288 

 316.500 106.533 
   
Ajusts per valoració   
 Interessos meritats 87 3.145 
   

 316.587 109.678 

   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 
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El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat en 
l’exercici 2008 era del 4,25 % (4,08% al 2007). 
 

7.5.2 Crèdit a la clientela 
 
Desglossament d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Per modalitat i situació del crèdit:   
 Cartera comercial 43.898 81.583 
 Deutors amb garantia real    6.350.154 6.459.234 
 Altres deutors a termini 456.209 337.998 
 Arrendaments financers  43.028 46.807 
 Deutors a la vista i varis 73.518 67.750 
    Altres actius financers 137.269 748 
 Actius dubtosos  336.921 215.513 
 7.440.997 7.209.633 
   
 Ajusts per valoració   
     Correccions de valor per deteriorament d’actius -160.200 -150.268 
     Interessos meritats 19.546 14.617 
     Comissions -35.422 -40.750 
 -176.076 -176.401 

 7.264.921 7.033.232 
   
Per sectors:   
 Administracions públiques espanyoles 20.723 20.787 
 Altres sectors residents 7.330.533 7.113.235 
 Altres sectors no residents 89.741 75.611 

 7.440.997 7.209.633 
   
Per modalitat del tipus d’interès:   
   
Fix 1.029.776 762.064 
Variable 6.411.221 6.447.569 
   
 7.440.997 7.209.633 

   
 

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1.c de “Risc de liquiditat”. 

 

Titulització d’actius 

L’Entitat ha realitzat diverses operacions de titulització d’actius mitjançant la cessió 
de préstecs de la seva cartera a diversos fons de titulització. D’acord amb el que 
regula la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, les titulitzacions en les quals no s’hagi 
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produït una transferència substancial del risc no podran donar-se de baixa del 
balanç, i caldrà registrar un passiu pel mateix import, d’acord amb el que es descriu 
a la Nota 2.h.  

No obstant, la Disposició Transitòria Primera de la mencionada circular indica que 
no caldrà modificar el registre d’aquelles titulitzacions que, amb data anterior a l’1 de 
gener de 2004, i en aplicació de la normativa anterior, s’hagin donat de baixa de 
l’actiu del balanç de situació. 

A continuació es mostra un detall a 31 de desembre del 2008 i 2007 del valor dels 
actius pendents de vèncer que han estat titulitzats per l’Entitat: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Actius titulitzats donats de baixa del balanç de situació: 
    
Actius transferits a “AyT FTGENCAT I, Fondo de Titulización de Activos” el 2002   
        Préstecs hipotecaris 14.637 16.009 
   
Actius transferits a “AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de Titulización Hipotecaria” el 2003   
         Préstecs hipotecaris 38.728 45.185 
   
   
Actius titulitzats registrats a l’epígraf  “Inversions creditícies – 
Crèdit a la clientela”   
   
Actius transferits a  “AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, Fondo de 
Titulización de Activos” el 2008   
           Préstecs hipotecaris 167.422 -- 
           Passiu associat -167.422 -- 
   
 

 
Actius vençuts no deteriorats pendents de cobrament 

Classificació a 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 varis”:  

 
 

Milers d’euros 

Exercici 2008 
Menys 

d’1 mes 

Entre 1 
i 2 

mesos 

Entre 
2  i 3  

mesos Total 
     
Altres sectors residents 4.858 4.413 6.418 15.689 

Altres sectors no residents 25 47 78 150 

     
 4.883 4.460 6.496 15.839 
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Milers d’euros 

Exercici 2007 
Menys 

d’1 mes 

Entre 1 
i 2 

mesos 

Entre 
2  i 3  

mesos Total 
     
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 

     
 

Actius dubtosos 

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

 
Milers d’euros 

Exercici 2008 Menys 
de 3 

mesos 

Entre 
3 i  6 

mesos 

Entre 
6 i 12 

mesos 

Entre 
12  i 18 
mesos 

Entre 
18 i 24 
mesos 

Més 
de 24 

mesos Total 
        
Operacions sense garantia real 10.767 8.629 7.959 5.618 730 1 33.704 

Altres operacions amb garantia real 31.509 39.463 56.556 32.951 13.684 1.373 175.536 

Amb garantia pignoratícia parcial 21 -- -- -- -- -- 21 
        
 42.297 48.092 64.515 38.569 14.414 1.374 209.261 

        
Operacions amb garantia real sobre 
habitatges acabats 5.314 121.216 985 51 94 -- 127.660 

        
 

Milers d’euros 

Exercici 2007 Menys 
de 3 

mesos 

Entre 
3 i  6 

mesos 

Entre 
6 i 12 

mesos 

Entre 
12  i 18 
mesos 

Entre 
18 i 24 
mesos 

Més 
de 24 

mesos Total 
        
Operacions sense garantia real 20.059 4.052 3.569 5.332 2.340 3.611 38.963 

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 
        
 40.465 33.499 22.059 11.529 10.825 10.208 128.585 
        
        

 

Menys 
de 3 

mesos 

Entre 3 
mesos i 
3 anys 

Entre 3 i 
4 anys 

Entre 4 i 
5 anys 

Entre 5 i 
6 anys 

Més de 
6 anys 

Total 
 

Operacions amb garantia real sobre 
habitatges acabats 765 85.675 347 141 -- -- 86.928 
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Actius fallits 

Moviment en els exercicis 2008 i 2007 dels actius financers deteriorats donats de 
baixa de l’actiu per considerar-se remota la seva recuperació:  
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Saldo inicial 47.585 42.041 
   
Addicions   
 Per recuperació remota 32.786 7.025 
 Per altres causes -- -- 

 32.786 7.025 
Recuperacions   
 Per refinançament o reestructuració  -- 
 Per cobrament en efectiu sense finançament addicional -4.352 -959 
 Per adjudicació d’actius -5.182 -105 

 -9.534 -1.064 
Baixes definitives   
 Per condonació -- -- 
 Per prescripció de drets -- -- 
 Per altres conceptes -- -417 

 -- -417 
   
Saldo final 70.837 47.585 
   
 
 

7.5.3. Correccions de valor per deteriorament d’actius 
 
El detall de les correccions de valor per deteriorament comptabilitzades en els 
exercicis 2008 i 2007 per als actius de la cartera “Inversions Creditícies” és el 
següent: 
 
 
 
 
 

Milers d’euros 
Exercici 2008 Cobertura 

específica 
Cobertura 
genèrica Total     

 
Saldo a 31.12.07 46.898 103.370 150.268     
    Dotacions netes de l’exercici    
      Dotacions amb càrrec a resultats 69.016 174 69.190 
      Disponibilitat de fons dotats en l’exercici -- -- -- 
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 Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -94 -20.943 -21.037 
    Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -23.099 -- -23.099 
 Altres (traspassos per adjudicació de finques) -15.122 -- -15.122 
    
Saldo a 31.12.08 77.599 82.601 160.200 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 77.599 -- 77.599 
  Determinat col·lectivament -- 82.601 82.601 
    
 En funció de la naturalesa de l’actiu cobert:    
  Dipòsits en entitats de crèdit -- -- -- 
  Crèdit a la clientela 77.599 82.601 160.200 
    
 
 

Milers d’euros 
Exercici 2007 Cobertura 

específica 
Cobertura 
genèrica Total 

    
Saldo a 31.12.06 38.351 90.358 128.709 
    
     Dotacions netes de l’exercici    
      Dotacions amb càrrec a resultats 16.992 13.027  30.019 
      Disponibilitat de fons dotats en l’exercici -- -- -- 
      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 a 31.12.07 46.898 103.370 150.268 

    
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 46.898 -- 46.898 
  Determinat col·lectivament -- 103.370 103.370 
    
 En funció de la naturalesa de l’actiu cobert:    
  Dipòsits en entitats de crèdit -- -- -- 
  Crèdit a la clientela 46.898 103.370 150.268 
    

 

A 31 de desembre de 2008 i 2007, les provisions per cobrir les pèrdues per 
deteriorament d’aquests actius superen les provisions mínimes exigides pel Banc 
d’Espanya en atenció a la situació i circumstàncies de les operacions, calculades 
segons el que disposa la Nota 2.f. 

Detall de la partida “Pèrdues per deteriorament d’actius (nets) – Inversions 
creditícies” del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre (vegeu Nota 21.6.e): 
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Dotació neta de l’exercici 69.190 30.019 
Amortitzacions directes d’actius amb càrrec al compte de pèrdues i guanys 1.938 615 
Actius en suspens recuperats -776 -750 
Altres recuperacions -21.037 -1.937 
   
 49.315 27.947 
   
 
 

7.6 Derivats de cobertura (actiu i passiu) 

Els derivats designats com instruments de cobertura es registren pel seu valor 
raonable, segons el que es disposa a la Nota 2.g). 

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

 Milers d’euros 

 Actiu Passiu 
 2008 2007 2008 2007 

     
Microcobertures     
 Cobertures de valor raonable 74.455 10.828 4.012 141.952 

     

Detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 dels valors nocionals i els valors raonables 
dels derivats financers registrats com “Derivats de cobertura” classificats per tipus 
de mercat, tipus de producte, contrapart, termini romanent i tipus de risc:  
 

 Milers d’euros 

  Valor raonable 
 Nocionals 2008 2007 
 2008 2007 Actiu Passiu Actiu Passiu 

 
Per tipus de mercat       
       
Mercats no organitzats 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
       
Per tipus de producte       
       
       
Permutes 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
       
Per contrapart       
       
Entitats de crèdit. Residents 559.411 562.911 20.382 308 6.673 44.948 

Entitats de crèdit. No residents 1.052.016 1.547.016 14.862 3.704 44 85.778 

Altres entitats de crèdit. Residents 481.850 407.150 15.946 -- 4.111 11.226 

Altres entitats financeres. No residents 495.000 -- 23.265 -- -- -- 
       
Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
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Per termini romanent       
       
Fins a 1 any 6.000 3.500 -- 129 -- 194 

Més d’1 any i fins a 5 anys 413.787 345.087 24.527 179 10.828 270 

Més de 5 anys 2.168.490 2.168.490 49.928 3.704 -- 141.488 

       

Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
 
       
Per tipus de riscos coberts       
       
Risc de canvi -- -- -- -- -- -- 

Risc de tipus d’interès 2.584.790 2.513.590 74.455 3.854 10.828 141.910 

Risc sobre accions 3.487 3.487 -- 158 -- 42 

Risc de crèdit -- -- -- -- -- -- 

Altres riscos -- -- -- -- -- -- 

       

Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 

       

L’import nocional dels contractes formalitzats no suposa el risc real assumit per 
l’Entitat en relació amb aquests instruments. 

A 31 de desembre de 2008 i 2007, l’Entitat tenia contractades amb diverses 
contraparts de reconeguda solvència operacions de permutes de tipus d’interès, el 
valor raonable de les quals es detalla en el quadre anterior, que havien estat 
designades com instruments de cobertura del risc d’interès existent sobre bons 
propietat de l’Entitat, emesos a tipus d’interès fix i que, en aquelles dates, es 
trobaven classificats per l’Entitat com “Disponibles per a la venda”, i sobre emissions 
de cèdules hipotecàries realitzades per l’Entitat a tipus d’interès fix i que, en aquelles 
dates, es trobaven classificades com “Imposicions a termini” en “Dipòsits de la 
clientela” del passiu de l’Entitat. 

En ambdós 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. 

 
 

7.7 Passius financers a cost amortitzat 
 
Detall d’aquest epígraf del passiu financer dels balanços de situació a 31 de 
desembre: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Dipòsits de bancs centrals 480.048 89.085 
Dipòsits d’entitats de crèdit 591.740 128.127 
Dipòsits de la clientela 6.983.344 7.256.609 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 184.007 
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Passius subordinats 235.490 235.348 
Altres passius financers 16.229 15.225 
   
 8.684.757 7.908.401 
   
 
Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han realitzat reclassificacions entre les 
diferents carteres. 

 
7.7.1 Dipòsits de bancs centrals 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Banc d’Espanya   
    Dipòsits a la vista 457.187 89.000 
    Cessió temporal d’actius 18.732 -- 

 475.919 89.000 
   
Ajusts per valoració   
 Interessos meritats 3.532 85 
     Resta 597 -- 

 4.129 85 
   
 480.048 89.085 
   
 
El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest 
epígraf en l’exercici 2008 era del 4,59% (5,49% al 2007). 

 
7.7.2 Dipòsits d’entitats de crèdit 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre en funció de la 
naturalesa de l’instrument: 
 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Comptes a termini 303.968 66.046 
Cessió temporal d’actius 285.820 60.566 
Altres comptes 494 60 
 590.282 126.672 
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Ajusts per valoració   
 Interessos meritats 3.433 1.455 
     Cost de transacció -1.975 -- 
 1.458 1.455 
   
 591.740 128.127 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a 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 2008 era del 4,64% (4,37% al 2007). 

 
7.7.3 Dipòsits de la clientela 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Administracions públiques espanyoles   
        Dipòsits a la vista  40.960 53.082 
     Dipòsits a termini 104.810 196.265 

 145.770 249.347 
        Ajusts per valoració   
             Interessos meritats 990 2.138 

 146.760 251.485 
   
 
Altres sectors residents   
  Dipòsits a la vista   
          Comptes corrents 467.132 468.464 
          Comptes d’estalvi 376.520 411.368 
          Altres fons a la vista 15.106 11.339 
   
   
   
  Dipòsits a termini   
          Imposicions a termini 5.379.668 5.534.937 
          Comptes d’estalvi – habitatge 7.785 12.142 
                Participacions emeses (vegeu Nota 7.5.2)   
                          Efectiu rebut 167.421 -- 
                           Menys: Participacions emeses pròpies  -167.421 -- 
          Passius financers híbrids 113.871 147.472 
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  Cessió temporal d’actius  (vegeu Nota 21.5) 314.738 407.916 

 6.674.820 6.993.638 
        Ajusts per valoració   
                Interessos meritats 89.966 91.272 
                Operacions de microcobertura 36.730 -143.826 
                Primes/Descomptes en l’assumpció -106 -241 
                Derivats implícits -- 9.616 
                Cost de transacció   -6.814 -30.273 

 119.776 -73.452 

 6.794.596 6.920.186 

   
 
Altres sectors no residents   
  Dipòsits a la vista 10.364 13.552 
  Dipòsits a termini 31.247 70.874 

 41.611 84.426 
  Ajusts per valoració   
                Interessos meritats 377 411 
                Derivats implícits  -- 101 

  377 512 

 41.988 84.938 
   
 6.983.344 7.256.609 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat en 
l’exercici 2008 era del 4,13% (3,59% al 2007). 
 
Dins dels “Dipòsits a termini” es recullen les emissions de cèdules hipotecàries 
efectuades per un import total de 3.137.788 milers d’euros (3.137.150 milers d’euros 
al 2007). 
 
Detall de les emissions vives a 31 de desembre de 2007, i d’altes i baixes produïdes 
durant l’exercici 2008: 
 
 

Descripció de l’emissió Data 
emissió Venciment Interès (%) Milers 

d’euros 

     
AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. I 20/04/2001 20/04/2011 5,258 90.150 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. 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  Cédulas Cajas, F.T.A. VI 07/04/2004 07/04/2014 4,005 340.000 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. VII 23/06/2004 23/06/2011 4,008 100.000 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. VIII (Tramo A) 18/11/2004 18/11/2014 4,007 73.171 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. VIII (Tramo B) 18/11/2004 18/11/2019 4,257 26.829 
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AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. IX (Tramo A) 31/03/2005 31/03/2015 3,753 212.500 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. IX  (Tramo B) 31/03/2005 31/03/2020 4,003 87.500 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. X (Tramo A) 30/06/2005 30/06/2015 EURIBOR 3M + 0,07902 97.436 

AyT  Cédulas Cajas, F.T.A. X (Tramo B) 30/06/2005 30/06/2025 3,754 102.564 

Cajas Global, F.T.A.(Serie  I) 14/12/2005 14/12/2012 EURIBOR 3M + 0,05851 74.074 

Cajas Global, F.T.A.(Serie II) 14/12/2005 14/03/2016 3,503 74.074 

Cajas Global, F.T.A.(Serie III) 14/12/2005 14/12/2022 3,754 51.852 

Cajas Global, F.T.A.(Serie II Ampliación) 14/03/2006 14/03/2016 3,503 100.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie 6) 24/03/2006 24/03/2021 4,005 200.000 

Cédula Hipotecaria A4 26/05/2006 10/04/2021 4,125 150.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie 8) 14/06/2006 14/06/2018 4,255 150.000 

Cédula Hipotecaria A3 23/10/2006 23/10/2018 4,000 200.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie X) 25/10/2006 25/10/2023 4,254 200.000 

Cédula Hipotecaria A6 04/07/2007 10/04/2031 4,250 200.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie 15) 09/07/2007 13/10/2009 EURIBOR 3M -0,07 150.000 
Cédula Hipotecaria TDA 9 30/11/2007 30/10/2010 EURIBOR 1M + 0,1 300.000 
 
Saldo a 31.12.2007 

    
3.137.150 

Baixes     
Cédula Hipotecaria TDA 9 30/11/2007 30/10/2010 EURIBOR 1M + 0,1 - 300.000 

     

Altes     

Cajas Global, F.T.A.(Serie  XX) 24/11/2008 24/11/2015 EURIBOR 3M +1,246 75.000 

Cédula Hipotecaria A13 05/12/2008 05/12/2011 EURIBOR 3M +0,45 150.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie  XXI) 29/12/2008 29/12/2011 4,003 75.638 

Saldo 31.12.2008    3.137.788 
     
 
L’Entitat afecta expressament, en garantia d’aquests títols, les hipoteques que en 
qualsevol moment figuren inscrites al seu favor. Així mateix, l’Entitat ha contractat 
per a totes les emissions a tipus fix swaps de cobertura sobre aquests dipòsits, a un 
tipus d’interès 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 

  2008 2007 

   
Pagarés i efectes 99.297 182.181 
Altres valors no convertibles 274.694 -- 

 373.991 182.181 
   
Ajusts per valoració   
       Interessos meritats 3.915 1.826 



 

 
 
 

 81 

   
 377.906 184.007 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a 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 2008 era del 4,75% (4,91% al 2007).  
 

7.7.5 Passius subordinats 
 
Aquest apartat està inclòs en la cartera “Passius financers a cost amortitzat”, i en 
aquest s’inclou l’import dels finançaments rebuts, independentment de la forma en la 
qual s’instrumentin, que, a efectes de prelació de crèdits, es situïn darrere dels 
creditors comuns. 
 
 
Composició segons el tipus de passiu financer i de les contraparts:    
                    

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
 Dèbits representats per valors negociables subordinats   
  No convertibles 114.090 114.090 
 Dipòsits subordinats   
  Altres sectors residents 120.101 120.101 

 234.191 234.191 
   
 Ajusts per valoració   
            Interessos meritats 1.299 1.157 
   
 235.490 235.348 
   

Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han produït moviments per aquests tipus de 
passius financers. 

 

Dèbits representats per valors negociables subordinats 

El detall a 31 de desembre de les emissions d’obligacions subordinades realitzades 
per l’Entitat és el següent:  
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Import subscrit 
(milers d’euros) 

Tipus 
d’interès 

efectiu mitjà 
Emissió Moneda 

Data 
d’emissió 

Data de 
venciment 2008 2007 2008 2007 

        
Primera Euro 26.05.1988 Perpètua 9.015 9.015 4,78% 3,73% 
Segona Euro 01.12.1994 Perpètua 9.015 9.015 5,17% 4,00% 
Tercera Euro 23.11.1998 Perpètua 9.015 9.015 5,09% 3,98% 
Quarta Euro 10.10.2001 10.10.2021 27.045 27.045 4,99% 3,97% 
Cinquena Euro 15.03.2005 15.03.2035 60.000 60.000 5,03% 3,90% 
        
    114.090 114.090   
        

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

L’import dels interessos meritats per aquests passius subordinats en l’exercici 2008 
ascendeix a 5.722 milers d’euros (4.469 milers d’euros en l’exercici 2007). 

Aquestes emissions s’ajusten al que indica la Llei 13/1985, de 25 de maig, i al Reial 
Decret 1370/1985, d’1 d’agost, pels quals, a efectes de prelació de crèdits, es situen 
darrere dels creditors comuns, suspenent-se el pagament d’interessos en el supòsit 
que el compte de resultats de l’Entitat hagi presentat pèrdues en el semestre natural 
anterior. 

 
Dipòsits subordinats 

El saldo d’aquest apartat correspon als dipòsits subordinats que l’Entitat ha assumit 
de Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A., Societat Unipersonal, 
en contrapartida de les emissions de Participacions Preferents efectuades per part 
d’aquesta societat. 

Les 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 
participacions: 

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 Preferent, no acumulatiu. El tipus a 
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tipus a aplicar serà fix equivalent 
al 4,35% nominal anual fins al 
28 de desembre de 2003, i a 
partir del 29 de desembre del 
2003 variable, referenciat al 
tipus de passiu de la Caixes 
d’Estalvis que publica  la CECA 
al BOE, revisable anualment. 

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. 
 
 
 
 

   
Pagament dividend: Per trimestres vençuts, condicionat a l’existència de beneficis distribuïbles 

suficients (segons es defineix en el fullet de l’emissió) i  a les limitacions 
imposades per la normativa del Banc d’Espanya sobre recursos propis  de 
les entitats de crèdit. 
 

   
Data amortització: Perpetu. L’emissor podrà 

amortitzar de forma anticipada, 
prèvia autorització del Banc 
d’Espanya i del Garant (la 
Caixa), totes o part de les 
Participacions sempre que hagin 
transcorregut cinc anys des de 
la data de desembors.  

Perpetu. L’emissor podrà amortitzar 
de forma anticipada, prèvia 
autorització del Banc d’Espanya  i 
del Garant (la Caixa), 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 es 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) Per darrere de tots els creditors comuns i subordinats de la Societat. 
d)  

   
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 a la C.N.M.V. 18-10-2002 18-01-2007 
  

Les dues emissions han rebut la qualificació necessària del Banc d’Espanya perquè 
es puguin computar íntegrament com recursos propis bàsics de l’Entitat. 

Ambdues emissions han estat adquirides íntegrament per tercers aliens al Grup al 
qual pertany l’Entitat. 

L’import dels interessos meritats per aquests dipòsits en l’exercici 2008 ascendeix a 
7.130 milers d’euros (6.193 milers d’euros en l’exercici 2007), sent el tipus d’interès 
mitjà del 5,94% (5,16 %  al 2007). 

 
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. 
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Detall agrupat per tipus d’instrument financer: 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Obligacions a pagar 4.280 7.957 
Fiances rebudes  80 54 
Comptes de recaptació 4.821 5.743 
Comptes especials 6.809 1.249 
Garanties financeres 17 -- 
Altres conceptes 222 222 
   
 16.229 15.225 
   

 
 

8. RISCOS CONTINGENTS  
 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Garanties financeres. Avales financers 1.711 12.766 
Altres avals i caucions prestades 203.864 229.098 
Derivats de crèdit venuts -- 3.500 
Crèdits documentaris emesos irrevocables 378 698 
Altres riscos contingents -- 508 
   
 205.953 246.570 
   

Una part significativa d’aquests imports arribarà al seu venciment sense que es 
materialitzi cap obligació de pagament per a l’Entitat, per la qual cosa el saldo 
conjunt d’aquests compromisos no pot ser considerat com una necessitat futura real 
de finançament o liquiditat  a concedir a tercers per l’Entitat. 
 
Els ingressos obtinguts d’aquests instruments es registren al capítol “Comissions 
percebudes” dels comptes de pèrdues i guanys, i es calculen aplicant el tipus 
establert en el contracte del que porten causa sobre l’import nominal de la garantia. 
 

9. ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA  

Detall i classificació a 31 de desembre dels actius no corrents en venda: 
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Altres actius: Adjudicats    

     Residencial 81.293 11.903 
     Industrial  2.085 299 
     Altres 7.796 2.666 
 
 91.174 14.868 

Dels que:   
Valorats a valor raonable -- -- 
   

Pèrdues per deteriorament (vegeu Nota 21.6.e) -1.082 -- 
   
 
 

90.092 14.868 

Per antiguitat mitjana:   
Menys de 3 anys 89.768 13.623 
Més de 3 anys 1.408 1.245 
   
 91.176 14.868 
   

 

Com s’ha indicat a la Nota 2.l), 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 

  2008 2007 
   
Saldo inicial  14.868 3.908 
   
Altes 89.534 11.525 
Baixes -1.518 -191 
Traspassos (vegeu Nota 11.2) -11.710 -374 
   
Saldo final  91.174 14.868 
   

S’han concedit préstecs per al finançament de la venda dels actius materials 
adjudicats per import de 109 milers d’euros durant l’exercici 2008 (zero al 2007). 
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10. PARTICIPACIONS 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Per tipus d’instrument financer i contrapart:   
   
Entitats del grup 83.455 60.455 
Entitats associades 6.402 5.802 
   
 89.857 66.257 
   

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

Detall de les participacions: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Entitats del grup   
     Ges Layetana, S.A., S.G.I.I.C. 601 601 
     Ges Layetana de Pensiones, S.A., E.G.F.P. 1.202 1.202 
      Laietana Mediación Operador Banca-Seguros Vinculado, S.A.  62 62 
      Inversora Burriac, S.L.U. 64.000 45.000 
      Caixa Laietana Societat de Participacions  Preferents, S.A.U. 60 60 
      Laietana Vida, Cía. de Seguros de Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. 13.020 9.020 
      Laietana Generales, Cía de Seguros de Caja de Ahorros Laietana S.A.U. 4.510 4.510 

 83.455 60.455 
Entitats associades   
     Renlovi, S.L. 5.802 5.802 
     Invererdy Seed Capital, S.C.R de Régimen común , S.A. 600 -- 

 6.402 5.802 
   

A l’Annex I d’aquesta Memòria es facilita la informació rellevant d’aquestes societats 
participades, així com de la de resta de societats participades per aquestes, que 
formen el Grup Financer Caixa d’Estalvis Laietana. 

Durant els exercicis 2008 i 2007 aquest epígraf dels balanços de situació adjunt ha 
experimentat els següents moviments:  
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Saldo inicial 66.257 44.747 
   
Altes 23.600 21.510 
Baixes -- -- 
   
Saldo final 89.857 66.257 
   

Detall de les transaccions més significatives:  

Exercici 2008 
 

Adquisicions 
 

 
• Ampliació, subscripció i desembors de capital d’Inversora Burriac S.L.U. per 19.000 milers 

d’euros. 
• Desembors del capital  de Laietana Vida, Cía. Seguros Caja Laietana, S.A.U.  per 4.000 milers 

d’euros. 
• Subscripció i desembors de capital d’Inveready Seed Capital, S.C.R. de Régimen Común, S.A. 

per import de 600 milers d’euros. 
 

Exercici 2007 
 

Adquisicions 
 

 
• Ampliació, subscripció i desembors de capital d’Inversora Burriac S.L.U. per 15.000 milers d’euros. 
• Constitució de la societat Laietana Generales, Compañía de Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, 

S.A.U., amb un capital de 9.020 milers d’euros, subscrit al 100% i desemborsat en un 50%. 
• Ampliació, subscripció i desembors de capital de Renlovi, S.L. per  2.000 milers d’euros. 
 

 

11. ACTIU MATERIAL 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Immobilitzat  material   
     D’ús propi 279.026 281.778 
     Afecte a l’Obra Social (Nota 18) 23.324 22.043 
   
Inversions immobiliàries 82.393 69.887 
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Correccions de valor per deteriorament -- -- 
   
 384.743 373.708 
   

El valor en llibres dels immobles d’ús propi i les inversions immobiliàries, d’acord 
amb la Disposició Transitòria Primera de la Circular 4 /2004 sobre primera aplicació 
d’aquesta, és el de valor raonable a 1 de gener de 2004, calculat mitjançant 
taxacions realitzades per taxadors independents. El valor raonable d’aquests actius 
a 31 de desembre del 2008 i 2007 s’ha estimat que no difereix significativament del 
seu valor en llibres.  

A 31 de desembre de 2008, l’Entitat no tenia cap compromís ferm de compra o 
venda d’immobilitzat  per import significatiu. 

L’immobilitzat totalment amortitzat encara en ús a 31 de desembre de 2008 
ascendeix a 30.122 milers d’euros (27.054 milers d’euros a 31 de desembre de 
2007). 

 
11.1 D’ús propi 

Detall de la composició i dels moviments esdevinguts durant els exercicis 2008 i 
2007: 
 

Milers d’euros 

Exercici 2008 
Equips 

informàtics 

Mobiliari, 
instal·lacions 

i altres Edificis 
Obres en 

curs TOTAL 
      
Valor de cost      

Saldo a 31.12.07 25.812 65.160 222.897 40.882 354.751 
Altes 3.480 1.020 18 7.967 12.485 
Baixes -3 -- -- -3.068 -3.071 
Traspassos -- 2.165 7.356 -10.971 -1.450 

Saldo a 31.12.08 29.289 68.345 230.271 34.810 362.715 
      
Amortització acumulada      

Saldo a 31.12.07 21.596 32.618 18.759 -- 72.973 
Altes 2.622 5.821 2.276 -- 10.719 
Baixes -3 -- -- -- -3 
Traspassos -- -- -- -- -- 
Saldo a 31.12.08 24.215 38.439 21.035 -- 83.689 
      
Valor net a 31.12.08 5.074 29.906 209.236 34.810 279.026 
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Milers d’euros 

Exercici 2007 
Equips 

informàtics 

Mobiliari, 
instal·lacions 

i altres Edificis 
Obres en 

curs TOTAL 
      
Valor de cost      

Saldo a 31.12.06 33.604 59.655 212.646 57.271 363.176 
Altes 2.298 1.527 35 24.069 27.929 
Baixes -10.090 -6.046 -555 -74 -16.765 
Traspassos -- 10.024 10.771 -40.384 -19.589 

Saldo a 31.12.07 25.812 65.160 222.897 40.882 354.751 
      
Amortització acumulada      

Saldo a 31.12.06 29.323 33.552 19.430 -- 82.305 
Altes 2.363 5.243 2.663 -- 10.269 
Baixes -10.090 -6.046 -524 -- -16.660 
Traspassos -- -131 -2.810 -- -2.941 

Saldo a 31.12.07 21.596 32.618 18.759 -- 72.973 
      
Valor net a 31.12.07 4.216 32.542 204.138 40.882 281.778 
      

Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han produït pèrdues per deteriorament dels 
actius que formen aquest apartat. 

 
11.2 Inversions immobiliàries i actius materials afectes a l’Obra Social 

Detall de la composició i dels moviments esdevinguts durant els exercicis 2008 i 
2007:  
 

Milers d’euros 

Inversions 
immobiliàries Afecte a l’Obra Social Exercici 2008 

Edificis 

Finques, 
parcel·les 

i solars 
Mobiliari i 

instal·lacions Immobles TOTAL 
      
Valor de Cost      
      
Saldo a  31.12.07 78.169 -- 5.473 23.148 28.621 
Altes 74 -- 2.017 -- 2.017 
Baixes -411 -- -- -- -- 
Traspàs a /d’actius no corrents en venda 11.734 -- -- -- -- 
Traspassos 2.157 -- -24 -64 -88 
Saldo a  31.12.08 91.723 -- 7.466 23.084 30.550 
      
Amortització acumulada      
      
Saldo a  31.12.07 8.282 -- 2.179 4.399 6.578 
Altes 1.032 -- 440 296 736 
Baixes -72 -- -- -- -- 
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Traspassos 88 -- -24 -64 -88 
Saldo a  31.12.08 9.330 -- 2.595 4.631 7.226 
      
Valor net a 31.12.08 82.393 -- 4.871 18.453 23.324 
      

     

 
 
 

Milers d’euros 

Inversions 
immobiliàries Afecte a l’Obra Social Exercici 2007 

Edificis 

Finques, 
parcel·les 

i solars 
Mobiliari i 

instal·lacions Immobles TOTAL 
      
Valor de Cost      
      
Saldo a  31.12.06 71.340 -- 3.840 5.784 9.624 
Altes 1.276 -- 1.633 3.633 5.266 
Baixes -356 -- -- -- -- 
Traspàs a /d’actius no corrents en venda 374 -- -- -- -- 
Traspassos 5.535 -- -- 13.731 13.731 
Saldo a  31.12.07 78.169 -- 5.473 23.148 28.621 
      
Amortització acumulada      
      
Saldo a  31.12.06 7.134 -- 1.898 1.537 3.435 
Altes 941 -- 281 192 473 
Baixes -64 -- -- -- -- 
Traspassos 271 -- -- 2.670 2.670 
Saldo a  31.12.07 8.282 -- 2.179 4.399 6.578 
      
Valor net a 31.12.07 69.887 -- 3.294 18.749 22.043 
      
      

 

Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han produït pèrdues per deteriorament dels 
actius que formen aquest apartat. 

• Inversions immobiliàries 

En els exercicis 2008 i 2007, els ingressos derivats de rendes que provenen de 
les inversions immobiliàries, propietat de l’Entitat, van ascendir a 3.048 i 2.388 
milers d’euros, respectivament, i les despeses d’explotació per tots els 
conceptes relacionats amb aquestes van ascendir a 244 i 321 milers d’euros, 
respectivament. 

• Actius materials afectes a l’Obra Social 

• En el transcurs de l’exercici 2007, el Consell d’Administració va decidir 
destinar l’edifici del carrer Palau, 18, de Mataró, una vegada desocupat per 
haver-se traslladat a la nova seu social del carrer Pablo Iglesias, 41-43, a 
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ampliar i remodelar la Biblioteca Popular, i va procedir a efectuar el traspàs 
d’immobles d’ús propi a actius materials afectes a l’Obra Social.  

El traspàs es va efectuar 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 17), i menys 2.312 milers d’euros de l’impost diferit corresponent 
a la revalorització. D’aquest import de 3.739 milers d’euros, es van satisfer 
239 milers d’euros amb càrrec a l’excedent no compromès de l’exercici 2007, 
i la resta es satisfarà amb càrrec al pressupost de l’Obra Social durant els 
propers exercicis; aquest deute es recull a la partida “Altres passius” del Fons 
de l’Obra Social a 31 de desembre de 2007, i es reclassifica a la partida 
“Dotacions - Imports compromesos per inversions” (vegeu Nota 18). 

• Així mateix, al 2007 també es va procedir a formalitzar la compra de dos 
immobles  registrats a nom de Fundació Caixa Laietana per un import de 
3.591 milers d’euros, que es van comptabilitzar com actius materials afectes a 
l’Obra Social. D’aquest import es van satisfer 591 milers d’euros en l’exercici 
2007, i la resta es satisfarà amb càrrec al pressupost de l’Obra Social durant 
els propers exercicis. Simultàniament, s’ha procedit a cedir l’ús, per un 
període de 10 anys prorrogables per anys naturals, de les dues finques a la 
Fundació, per donar continuïtat a les activitats que s’hi desenvolupen. 

Aquestes operacions van ser acordades pel Consell d’Administració de la 
Caixa i pel Patronat de la Fundació Caixa Laietana, i comunicades 
oportunament a la Generalitat  de Catalunya, tant a la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances com a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, que va autoritzar-les.  

 

11.3  Arrendaments financers i operatius 

Els saldos deutors a cobrar a la clientela per arrendaments financers es troben 
recollits a l’epígraf “Inversions creditícies - Crèdit a la clientela” (vegeu Nota 7.5.2). 
Per altra part, no existeix immobilitzat  cedit en arrendament operatiu durant els 
exercicis 2008 i 2007. 
 
 

12. ACTIUS INTANGIBLES  

Detall d’aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre: 
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 Milers d’euros 

 
Vida útil 
estimada 2008 2007 

    
Amb vida útil definida    
      Aplicacions informàtiques 3 anys 921 949 
    
  921 949 
Dels que:    
   Desenvolupats internament  -- -- 
   Resta  921 949 
    

 
Detall del moviment durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Valor de cost 

  

   
Saldo inicial 7.862 7.170 
Altes 594 692 
Baixes -- -- 
Altres -- -- 
Saldo final 8.456 7.862 
   
Amortització   
   
Saldo inicial 6.913 6.251 
Altes 622 662 
Baixes -- -- 
Altres -- -- 
Saldo final 7.535 6.913 
   
Valor net 921 949 
   

No s’han produït pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2008 i 2007. 

Els actius intangibles totalment amortitzats encara en ús a 31 de desembre de 2008 
en l’Entitat ascendeixen a 6.461 milers d’euros (5.823 milers d’euros a 31 de 
desembre de 2007). 
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13. 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 
“Passius fiscals” del passiu dels balanços de situació inclou l’import de tots els 
passius de naturalesa fiscal, distingint entre els corrents i els diferits, excepte les 
provisions per a impostos que es recullen a l’epígraf “Provisions” dels balanços de 
situació adjunts (vegeu Nota 15). 
 
L’Entitat s’ha acollit als beneficis fiscals relatius a les deduccions i bonificacions de 
la quota de l’Impost sobre Societats previstes en la normativa d’aquest impost. 
 
Detall dels epígrafs “Actius i Passius fiscals” a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 

     
Corrents 2.074 4.428 190 5.432 
Diferits 29.756 38.976 35.769 64.390 
     
 31.830 43.404 35.959 69.822 
     

Moviment experimentat pels epígrafs d’actius i passius fiscals corrents i diferits 
durant els exercicis 2008 i 2007:  
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
 Actius fiscals Passius fiscals Actius fiscals Passius fiscals 
 Corrents Diferits Corrents Diferits Corrents Diferits Corrents Diferits 

         
Saldo 
inicial 190 35.769 5.432 64.390 56 39.845 4.794 72.923 
         
Altes 2.030 3.034 2.378 971 180 2.126 934 4.653 
Baixes -146 -9.047 -3.382 -26.385 -46 -6.202 -296 -13.186 
Altres     -- -- -- -- 
         
Saldo final 2.074 29.756 4.428 38.976 190 35.769 5.432 64.390 
         
 
Conciliació entre els beneficis de l’exercici i les bases imposables corresponents als 
exercicis 2008 i 2007:  
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Benefici de l’exercici, abans de la provisió per a l’Impost sobre Societats 37.870 41.098 
Augments (disminucions) per diferències permanents  -4.095 -6.652 
  Resultat comptable ajustat 33.775 34.446 
   
Augments (disminucions) per diferències temporànies imputades a pèrdues i 
guanys -24.658 5.344 
   
  Base imposable de l’exercici 9.117 39.790 

   
 
 
 

 Milers d’euros 
 2008 2007 
 Impost Impost a Impost Impost a 
 produït pagar produït pagar 

     
Quota (30%, 32,5% )     
 Sobre resultat comptable ajustat 10.133  11.195  
 Sobre base imposable  2.735  12.932 
     
Deduccions     
 Per doble imposició -2.700 -2.700 -2.188 -2.188 
   Per inversió d’I+D+i -284 -284 -- -- 
 Altres -59 -59 -92 -92 
Altres conceptes   -- -- 

     
Despesa / Quota 7.090 -308 8.915 10.652 
     
Ajust Impost Societats exercici anterior 27 -- 616 -- 
Retencions i pagaments a compte -- -744 -- -7.911 
Altres -- -952 125 14 
     
Despesa / Impost a pagar 7.117 -2.004 9.656 2.755 
     
 

Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits al compte de pèrdues i 
guanys, en els exercicis 2008 i 2007 l’Entitat ha repercutit en el seu patrimoni net els 
següents imports pels següents conceptes: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Plusvàlues (minusvàlues) no realitzades en títols disponibles per a la venda -25.379 545 
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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, en la que, en la seva Disposició Addicional Vuitena, es 
modifiquen els tipus de gravamen a l’Impost sobre Societats, amb l’establiment dels 
següents tipus i dates d’aplicació: 
 
• 32,5 % per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2007. 
• 30 % per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2008. 
 
No existeixen diferències temporànies positives, bases imposables negatives o 
crèdits per deduccions de la quota no registrats a 31 de desembre de 2008 i 2007.  

Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits al compte de pèrdues i 
guanys, en els exercicis 2008 i 2007 l’Entitat ha repercutit en el seu patrimoni net els 
següents imports pels següents conceptes: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Plusvàlues (minusvàlues) no realitzades en títols disponibles per a la venda -25.379 545 

   

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 i els exercicis 1995 a 
1998, i ha aixecat diverses actes en disconformitat que han estat objecte de recurs, 
l’import de les quals s’indica a la Nota 15 . 

L’Entitat té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits per llei per a tots els 
impostos que li són aplicables. Per 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 seus assessors fiscals, la 
possibilitat que en futures inspecciones es materialitzin aquests passius contingents 
és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que d’aquests es pogués derivar no 
afectaria significativament els comptes anuals adjunts.  
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14. RESTA D’ACTIUS I  RESTA DE PASSIUS 
 
Composició del saldo d’aquests epígrafs dels balanços de situació a 31 de 
desembre: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

 
Resta d’actius:   
   
 Existències   
  Cost amortitzat 16.496 13.362 
  Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
   
 Resta   
          Periodificacions 239 330 
  Operacions en camí 4.997 7.370 
  Altres conceptes 4.059 4.488 

 25.791 25.550 
   
Resta de passius:   
   
     Periodificacions 3.874 5.705 
     Operacions en camí 739 10.844 
 Altres conceptes 2.611 800 

 7.224 17.349 
 
 

14.1 Existències 
 
En aquest apartat s’inclou l’import dels actius que l’Entitat té per a la seva venda en 
el curs ordinari del negoci, que es troben en procés de construcció amb aquesta 
finalitat.  
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació i dels moviments esdevinguts 
durant els exercicis 2008 i 2007:  
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Saldo inicial 13.362 7.645 
Altes 4.431 5.413 
Baixes -678 -19 
Traspassos -619 323 
   

Saldo final 16.496 13.362 
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15. PROVISIONS 

El detall d’aquest epígraf dels balanços de situació i del moviment experimentat en 
els exercicis 2008 i 2007 és el següent: 
 

 Milers d’euros 

 

Fons per a 
pensions i 

obligacions 
similars 

Provisions 
per a 

impostos 

Provisions 
per a riscos i 
compromisos 
contingents 

Altres 
provisions Total 

 
Saldo a 31.12.07 

 
15.969 10.999 683 9.661 37.312 

      
Dotacions netes 337 -- 7 7.109 7.453 
Recuperacions -1.686 -5.322 -284 -8.642 -15.934 
Altres moviments/utilitzacions -2.322 -3.868 -- 232 -5.958 
      

Saldo a 31.12.08 12.298 1.809 406 8.360 22.873 
      
 

 Milers d’euros 

 

Fons per a 
pensions i 

obligacions 
similars 

Provisions 
per a 

impostos 

Provisions 
per a riscos i 
compromisos 
contingents 

Altres 
provisions Total 

      
Saldo a 31.12.06 18.178 13.877 862 9.090 42.007 
      
Dotacions netes 1.002 -- 158 3.906 5.066 
Recuperacions -2.688 -1.657 -337 -3.373 -8.055 
Altres moviments/utilitzacions -523 -1.221 -- 38 -1.706 
      
Saldo a 31.12.07 15.969 10.999 683 9.661 37.312 
      
 

15.1 Fons per a pensions i obligacions similars 

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

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
   Reial Decret  1588/1999   
            Exterioritzats -- -- 
            Interns   8.834 11.269 
   
    Altres fons   
             Fons per a jubilats parcials 3.464 4.700 
   
Total 12.298 15.969 
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15.1.1 Fons per a pensions 
 
D’acord amb el que es descriu a la Nota 2.m), els compromisos per pensions de 
l’Entitat amb el seu personal es classifiquen entre plans de prestació definida i plans 
d’aportació definida. 
 

Plans de prestació definida  (Reial Decret 1588/1999) 
 
D’acord amb els estudis actuarials a 31 de desembre, l’import dels compromisos és 
el següent: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Compromisos meritats pel personal en actiu 3.873 11.384 
Compromisos causats pel personal jubilat 13.596           6.889 
 17.469 18.273 
   

Principals hipòtesis adoptades en aquests estudis per als exercicis 2008 i 2007: 
 

• Taules de mortalitat: GRM-GRF 95 
• Taxa d’actualització: 4,32 / 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 el nivell dels salaris 

reals, amb el límit 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 al balanç s’han determinat de la següent forma:  
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Valor actual de les obligacions   

 No cobertes -- -- 
 Cobertes parcialment -- -- 
 Cobertes totalment 17.469 18.273 
   
Valor raonable d’actius del pla (-)    
    Plans de pensions -7.145 -7.004 
    Contracte d’assegurança  -1.541 -- 
   
Pèrdues o guanys actuarials no reconeguts al balanç (-) -- -- 
Cost de serveis passats no reconeguts encara al balanç (-) -- -- 
Altres imports no reconeguts encara al balanç -- -- 
Altres actius reconeguts al balanç (+) -- -- 
Total 8.783 11.269 
   
Sobrant/Faltant 51 -- 

Passiu al balanç 8.834 11.269 
   

Detall del moviment en els exercicis 2008 i 2007 distribuït entre les diferents 
partides, segons el que estipula la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya:  
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   

Saldo inicial 11.269 10.790 
   
Despeses de personal (cost corrent del període)  140 360 
Interessos i càrregues assimilades (cost per interessos) (Nota 21.6.e) 337 374 
Prestacions pagades -965 -524 
Dotacions a provisions  -- -- 
      Pèrdues i guanys actuarials (Nota 21.6.f) -450 269 
Traspassos a fons externs (Nota 2.m) -1.497 -- 

Saldo final  8.834 11.269 

   

Així mateix, els rendiments produïts pels actius del pla van ascendir en l’exercici 
2008 a 280 milers d’euros (240 milers d’euros en l’exercici 2007). 
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Plans d’aportació definida 

L’import reconegut com a despesa als comptes de pèrdues i guanys adjunts en 
concepte d’aportació als plans d’aportació definida van ascendir a 1.249 milers 
d’euros durant l’exercici 2008 (1.131 milers d’euros en l’exercici de 2007) (vegeu 
Nota 21.6.a).  

15.1.2 Fons per obligacions similars - Altres fons 

Moviment dels passius contingents sorgits a conseqüència de prestacions 
postocupació amb personal en situació de jubilació parcial durant els exercicis 2008 
i 2007: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Saldo inicial 4.700 7.388 
   
Dotació -- -- 
Disponibilitat -1.236 -2.688 

Saldo final 3.464 4.700 
   
 
 

15.2 Provisions per a impostos i altres contingències legals 
 
El saldo d’aquest compte correspon a l’import associat a les Actes fiscals en 
disconformitat que han estat objecte de recurs i que estan pendents de resolució 
definitiva. 
En el transcurs de l’exercici 2008 s’ha procedit a la resolució definitiva de les Actes 
relacionades amb els exercicis 2000 a 2003 que també havien estat objecte de 
recurs.  
 
 

15.3  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 que l’Entitat garanteix 
obligacions d’un tercer, sorgides a conseqüència de garanties financeres 
concedides o altres tipus de contractes, i de compromisos contingents, entesos com 
compromisos 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 com s’indica a la 
Nota 2.f), inclou la cobertura específica i la cobertura genèrica:  
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 Milers d’euros 

Exercici 2008 Específica Genèrica Total 
    
 
Saldo a 31.12.07 4 679 683     
 Dotacions netes de l’exercici    
     Dotacions amb càrrec a resultats 5 2 7 
        Disponibilitat de fons dotats en l’exercici -- -- -- 
    Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -- -284 -284 
 Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -- -- -- 
 Altres -- -- -- 
    
Saldo a 31.12.08 9 397 406 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 9 -- 9 
  Determinat col·lectivament -- 397 397 
    
 
 
 
 
 

 Milers d’euros 

Exercici 2007 Específica Genèrica Total 
    
 
Saldo a 31.12.06 120 742 862     
    
 Dotacions netes de l’exercici    
     Dotacions amb càrrec a resultats 4 152 156 
        Disponibilitat de fons dotats en l’exercici -- -- -- 
    Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -120 -215 -335 
 Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -- -- -- 
 Altres -- -- -- 
    
Saldo a 31.12.07 4 679 683 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 4 -- 4 
  Determinat col·lectivament -- 679 679 
    

Les correccions de valor per deteriorament de valor de riscos i compromisos 
detallats corresponen a risc a Espanya amb altres sectors residents. 
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15.4 Altres provisions 

Aquest apartat inclou les provisions constituïdes per atendre les obligacions i  les 
possibles contingències  derivades de reclamacions en curs. 

Composició en funció de la seva naturalesa és la següent: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Interessos demora Actes Inspecció Hisenda recorregudes (vegeu Nota 15.2) 6.229 5.821 
Contingències generals -- 2.347 
Altres provisions 2.131 1.493 

 8.360 9.661 
   

 
 
15.5 Compromisos i riscos mediambientals 
 
Per l’activitat a la que es dedica l’Entitat, aquesta no té responsabilitats, despeses, 
actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser 
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats 
d’aquesta. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments específics en la present 
memòria dels comptes anuals pel que fa a informació de qüestions mediambientals.  
 
 

16. PATRIMONI NET - AJUSTS  PER VALORACIÓ 
 

Aquest epígraf dels balanços de situació està integrat per l’apartat “Actius financers 
disponibles per a la venda” que recull l’import net d’aquelles variacions del valor 
raonable dels actius classificats com disponibles per a la venda que, conforme el 
que disposa la Nota 2, cal classificar com a part integrant del patrimoni net de 
l’Entitat. Aquestes variacions es registren als comptes de pèrdues i guanys quan té 
lloc la venda dels actius en els quals tenen el seu origen. 

Detall del moviment del saldo d’aquest apartat durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

Saldo inicial 77.257 78.326 
   
Variacions de valor raonable de valors representatius de deute -5.349 -5.933 
Variacions de valor raonable d’instruments de capital -56.406 4.319 
Venda d’actius financers disponibles per a la venda -22.843 -- 
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Efecte impositiu de l’exercici 25.379 545 
Altres moviments -- -- 
   
Saldo final 18.038 77.257 
   
 
 

17. FONS PROPIS 

Detall, per conceptes, del saldo d’aquest apartat dels balanços de situació: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

 
Reserves   
   

Reserves de revalorització   
 Circular 4/2004 - Primera aplicació  68.393 68.393 

 68.393 68.393 

Resta de reserves   
     Circular 4/2004 - Primera aplicació 62.792 62.792 
     Reserves voluntàries  254.159 228.514 

 316.951 291.306 

   
 385.344 359.699 
   
Resultats de l’exercici 30.753 31.442 
   

 
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 
juny), en haver transcorregut 10 anys des de la data del balanç actualitzat.  

 

18. FONS DE L’OBRA SOCIAL 
El desglossament, per conceptes, dels saldos afectes a l’Obra Social de l’Entitat, a 
31 de desembre de 2008 i 2007, és el següent: 
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 
   
Actius materials afectes a l’Obra Social (vegeu Nota 11.2)    
  Valor de cost 30.550 28.621 
  Amortització acumulada -7.226 -6.578 
  Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
   
 23.324 22.043 
Fons Obra Social:    
 Dotació   
  Aplicada a actiu material 8.128 11.218 
  Aplicada a altres inversions 4.900 -- 
  Despeses compromeses en l’exercici 5.800 5.500 
  Import no compromès 3.948 3.102 
  Import compromès per a inversions 3.000 -- 
  Excedents -- -- 
 Reserves de revalorització 5.010 5.010 
 Altres passius 2.312 5.812 
 Despeses de manteniment de l’exercici corrent  -5.203 -5.393 
   
  27.895 25.249 
   

Detall dels actius materials afectes a l’Obra Social, amb detall del valor en llibres de 
cada un i la seva assignació a obres en col·laboració o pròpia a 31 de desembre:  
 

 Milers d’euros  

 2008 2007 Assignació 
 
Actius materials afectes a l’Obra Social    

    
Espai Caixa Laietana 2.717 2.761 Pròpia 
Biblioteca de Mataró - Centre multimèdia 14.652 13.097 Pròpia 
Col·legi Jaime Recoder - Mataró 514 543 En col·laboració 
Ateneu Caixa Laietana - Sala Polivalent de 
Mataró 2.965 2.989 Pròpia 

Casal del Centre- C/ Pujol, 15-17 1.104 1.115 Pròpia 
Altres actius 1.372 1.538  
    
 23.324 22.043  
    

Detall dels moviments produïts en el Fons de l’Obra Social durant els exercicis 2008 
i 2007: 
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  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Saldo inicial 25.249 8.725 
   
Distribució excedents de l’exercici (vegeu Nota 6) 5.800 5.500 
Traspàs actius de Caixa Laietana (vegeu Nota 11.2) -- 11.061 
Compra actius a la Fundació (vegeu Nota 11.2) -- 3.591 
Aportació a la Fundació -3.117 -3.642 
Despeses de manteniment de l’exercici  -1.441 -1.751 
Adquisició d’actius materials 2.017 1.665 
Pagaments per adquisició d’actius materials a termini -- -830 
Altres -613 930 
   
Saldo final 27.895 25.249 
   
 
L’Obra Social, part essencial de la raó de ser de Caixa Laietana, es regula per les 
normes contingudes al 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 administració de l’Obra Social de Caixa Laietana dimana de les directrius 
de la Comissió Delegada d’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 5 de maig de 2008, va aprovar el pressupost de 
2008, ratificat el 26 de maig per la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Caixa Laietana es cenyeix a la distinció tradicional d’Obra Social pròpia i Obra 
Social en col·laboració per orientar les seves inversions i ajudes en matèria social i 
cultural. A l’Informe Anual d’Obra Social 2008, es recull la gestió realitzada, el seu 
abast i continguts. A grans trets, la meitat de la inversió anual s’ha destinat a les 
activitats de cultura i lleure. La resta s’ha diversificat en accions educatives, 
mediambientals, de salvaguarda del patrimoni i programes de salut i atenció social.   
 
Conforme amb el que s’indica en la Nota 6, la proposta de distribució de l’excedent 
de l’exercici 2008, que es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General de l’Entitat, 
contempla destinar 4.925 milers d’euros al Fons de l’Obra Social (5.800 milers 
d’euros de l’excedent de l’exercici 2007), ascendint el pressupost de despeses i 
inversions de l’Obra Social per a l’exercici 2009 a 5.100 milers d’euros, dels quals la 
Comissió Delegada de l’Obra Social gestionarà 2.885 milers d’euros, i 2.215 milers 
d’euros seran gestionats per Fundació Caixa Laietana, fundació privada.  
 



 

 
 
 

 106 

Aquesta fundació es va crear el 30 d’abril de 1987 amb un capital social de 18 milers 
d’euros i la seva finalitat és el desenvolupament, foment, promoció i divulgació 
d’actes culturals, artístics, científics, tècnics i qualsevol expressió intel·lectual o 
industrial. Aquesta tasca de promoció pot portar-la a terme directament o bé 
mitjançant subvencions i ajudes d’altres persones o entitats. Està inscrita al Registre 
de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el n. 336. 

A continuació s’inclou el detall de les partides de l’Obra Social amb la seva dotació 
pressupostària de l’exercici 2009 i la liquidació del pressupost del 2008: 
 

 Milers d’euros 

 Liquidació pressupost 2008 
 

Pressupost 
2009 Pressupost Tancament Diferència 

     
Gestionat per la Comissió Delegada de l’Obra Social    
     

Administració general OBS 225 180 207 -27 
Fons social 1.250 1.300 1.174 126 
Premi Iluro 40 35 43 -8 
Llars de jubilats i ajudes a la vellesa 20 18 17 1 
Pagament traspàs edifici Palau 18 500 500 500 -- 
Amortització 850 650 739 -89 

 2.885 2.683 2.680 3 
        
     
     
Gestionat per Fundació Caixa Laietana     
     

Biblioteques 397 1.200 1.290 -90 
Acció cultural 470 300 462 -162 
Exposicions 275 350 277 73 
Llars de jubilats 30 80 29 51 
Espai Caixa Laietana 170 275 166 109 
Ateneu Caixa Laietana 33 100 72 28 
Centro multimèdia -- 200 200 -- 
Inversió en instal·lacions i maquinària 115 -- -- -- 
Obra en col·laboració 725 612 612 -- 

   2.215 3.117 3.108 9 
  Total 5.100 5.800 5.788 12 
     

El sobrant del pressupost de l’exercici 2008 gestionat per la Fundació Caixa 
Laietana s’ha reintegrat a l’Entitat. 

 

19. COMISSIONS 

Els epígrafs “Comissions percebudes” i “Comissions pagades” dels comptes de 
pèrdues i guanys adjunts recullen l’import de totes les comissions a favor o pagades 
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o a pagar de l’Entitat produïdes en l’exercici, excepte les que formen part integral del 
tipus d’interès efectiu dels instruments financers. Els criteris seguits per al seu 
registre en resultats es troben detallats a la Nota 2.o). 

Detall per productes que han generat l’ingrés o la despesa per comissions durant els 
exercicis 2008 i 2007: 

 
  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Comissions percebudes   
   
Per riscos contingents 1.303 1.725 
Per compromisos contingents 213 321 
Per canvi de divises i bitllets de banc estrangers 36 82 
Per servei de cobraments i pagaments 23.699 24.926 
Per servei de valors 1.322 1.631 
Per comercialització de productes financers no bancaris 3.218 3.979 
Altres comissions 5.445 7.601 
   
 35.236 40.265 
   
Comissions pagades   
   
Comissions cedides a altres entitats i corresponsals 8.253 8.915 
Comissions pagades per operacions amb valors 72 9 
Altres comissions 172 200 
   
 8.497 9.124 
   
 
 

20. PARTS VINCULADES 

 
Els saldos a 31 de desembre de 2008 i 2007 de l’Entitat de transaccions amb parts 
vinculades són els següents: 
 

 Milers d’euros 

 Entitats dependents Entitats associades Persones físiques vinculades 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

 
ACTIU       
       
Crèdits 40.468 8.268 22.967 23.111 3.224 3.649 
Cobertura del risc de 
crèdit (-) -834 -181 -306 -297 -57 -60 
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Participacions 83.455 60.425 6.402 5.802 -- -- 
Altres actius -- --  -- -- -- 
       
PASSIU       
       
Dipòsits 138.249 145.953 11.535 20 7.164 6.229 
Passius subordinats 120.101 120.101 -- -- 380 387 
Altres passius -- -- -- --  -- 
       
PÈRDUES I GUANYS       
       
Ingressos:       
Interessos i 
rendiments assimilats 1.301 1.320 1.342 1.020 168 139 

Rendiments de cartera 
de renda variable 6.740 5.115 -- -- -- -- 

Comissions 
percebudes 3.761 4.334 56 166 7 16 

Altres productes 180 131 -- -- -- -- 
       
Despeses:       
Interessos i càrregues 
assimilades 11.616 11.139 85 -- 256 182 

Comissions pagades -- -- -- -- -- -- 
Altres despeses -- -- -- -- -- -- 
       

Els Estatuts de l’Entitat, en el seu article 29, recullen que la concessió de crèdit, 
avals i garanties als Vocals del Consell d’Administració, als membres de la Comissió 
de Control,  Director General i als 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, aïlladament o conjuntament, sigui majoritària, 
o en les quals exerceixin càrrec de president, conseller, administrador, gerent o 
director general o assimilat, ha de ser aprovada pel Consell d’Administració, que ha 
de comunicar-la al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva autorització expressa.  

Aquestes transaccions amb parts vinculades s’han efectuat en condicions de 
mercat. Els riscos amb persones físiques vinculades inclouen operacions amb 
Consellers representants del grup de personal, acollits a conveni laboral, les 
condicions de les quals s’indiquen a la Nota 21.6. 
 
 

21. ALTRA INFORMACIÓ 

21.1  Recursos de tercers comercialitzats per l’Entitat i dipositària de valors 

Detall dels recursos de tercers fora de balanç comercialitzats per l’Entitat a 31 de 
desembre: 
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 Milers d’euros 

 2008 2007 

 Recursos 
de clients Comissions Recursos 

de clients Comissions 

     
Gestionats pel Grup     
 Societats i fons d’inversió 129.550 1.386 213.039 2.277 
 Fons de pensions 143.037 1.776 141.346 1.662 
 Estalvi en contractes d’assegurança 336.527 40 356.682 40 

 609.114 3.202 711.067 3.979 
     

No gestionats pel Grup 5.656 - 10.273 -- 

 614.770 3.202 721.340 3.979 
     

 
Així mateix, a continuació es mostra un detall dels recursos de tercers dipositats a 
l’Entitat a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 
 2008 2007 

 
Recursos 
de clients Comissions 

Recursos 
de clients Comissions 

     
Valors representatius de deute i instruments de capital 613.514 1.322 710.499 1.631 
     

 613.514 1.322 710.499 1.631 
     

 

21.2 Contractes d’agència 

Ni al tancament dels exercicis 2008 i 2007, ni en cap moment durant aquests, 
l’Entitat ha mantingut en vigor “contractes d’agència” en la forma en la que aquests 
es contemplen a l’article 22 del Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol. 
 

21.3 Arrendaments operatius    
 
No s’han efectuat arrendaments operatius durant els exercicis 2008 i 2007. 
 

21.4 Compromisos de crèdit 
 
Aquesta partida recull els compromisos irrevocables de facilitar finançament 
conforme unes determinades condicions i terminis prèviament estipulats. Tots els 
compromisos de crèdit amb els que compta l’Entitat són de disponibilitat immediata. 
El detall dels compromisos de crèdit en els exercicis 2008 i 2007, agrupats per 
contrapartida i indicant-ne el límit concedit i l’import pendent de disposar, és el 
següent: 
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 Milers d’euros 

 2008 2007 

 Límit 
concedit Disponible Límit 

concedit Disponible 
     
 Per entitats de crèdit -- -- -- -- 
 Pel sector administracions públiques 32.551 4.870 33.507 5.038 
 Per altres sectors residents 8.025.139 855.776 8.098.943 993.965 
 Per no residents 86.693 5.732 73.049 1.605 

 8.144.383 866.378 8.205.499 1.000.608 

     
 
 

21.5 Compromisos de compra i venda 
 
Els instruments financers venuts amb compromís de recompra no s’han donat de 
baixa del balanç de situació, i l’import rebut per la venda s’ha considerat com un 
finançament rebut de tercers, que es presenta al balanç de situació de la següent 
forma: 
 

Milers d’ euros 

 
2008 2007 

   
Dipòsit de bancs centrals (vegeu  Nota 7.7.1) 18.732 -- 
Dipòsit d’entitats de crèdit (vegeu Nota 7.7.2) 285.820 60.566 
Dipòsit de la clientela (vegeu Nota 7.7.3) 314.738 407.916 

 619.290 468.482 
   
 
 
21.6 Desglossament de les partides del compte de pèrdues i guanys 

a) Despeses d’administració. Despeses de personal 

Composició del saldo d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 

 
  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Sous i gratificacions al personal actiu 39.980 39.527 
Quotes de la Seguretat Social 10.106 9.782 
Dotacions a plans de prestació definida  157 383 
Dotacions a plans d’aportació definida  1.249 1.131 
Indemnitzacions per acomiadaments  296 314 
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Despeses de formació 243 244 
Altres despeses de personal  1.678 772 

 53.709 52.153 
   

 

Nombre de treballadors de l’Entitat, distribuït per categories professionals i sexe: 
 

 
 Nombre de treballadors a 

 31/12/2008 31/12/2007 

Nombre mitjà de 
treballadors 

 Homes Dones Homes Dones 2008 2007 
       
Directius 258 93 271 92 356 356 
Administratius 432 286 413 300 781 752 
Subalterns i oficis diversos 23 2 25 3 26 30 

 713 381 709 395 1.163 1.138 
       

Els treballadors de l’Entitat tenen dret a sol·licitar determinades ajudes financeres en 
les condicions i amb les característiques que es detallen a continuació: 

Préstec per a habitatge habitual 

Hi poden accedir els treballadors fixos de plantilla. L’import màxim que es pot 
concedir és la menor de les següents quantitats: 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 35 anys, i el tipus d’interès aplicable és 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 treballadors fixos de plantilla. L’import màxim que es pot 
concedir és del 25% de la retribució anual que percebi el treballador, amb una 
quantitat mínima de fins a 18.030 euros. Es pot sol·licitar per a qualsevol causa. El 
termini màxim d’amortització és de 8 anys, i el tipus d’interès aplicable és l’Euribor, 
amb el límit màxim de l’interès legal del diner. 

Avançament de nòmina 

Hi poden accedir tots els treballadors. L’import màxim que es pot concedir és el de 
la retribució fixa neta mensual, i es pot sol·licitar per a qualsevol causa. L’import 
anticipat no produeix 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 a cada tipus 
de préstec indicat anteriorment es registra com a major despesa de personal amb 
contrapartida a l’epígraf “Altres guanys” dels comptes de pèrdues i guanys. 



 

 
 
 

 112 

b) Altres despeses generals d’administració 

Composició del saldo d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 
 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
D’immobles, instal·lacions i material 4.987 5.328 
Informàtica 2.367 2.221 
Comunicacions  3.312 3.251 
Publicitat i propaganda 2.572 2.261 
Despeses judicials i de lletrats 201 169 
Informes tècnics 1.074 2.057 
Serveis de vigilància i trasllat de fons 1.188 1.240 
Primes d’assegurances i autoassegurança 105 232 
Per òrgans de govern i control 323 237 
Despeses de representació i desplaçament del personal 840 779 
Quotes d’associacions 569 563 
Contribucions i impostos   
 Sobre immobles 377 431 
 Altres 1.682 1.540 
Altres despeses 2.708 2.825 

 22.305 23.134 
   
 

c) Altres productes i càrregues d’explotació 

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Altres productes d’explotació   

      Ingressos de les inversions immobiliàries 2.804 2.067 
      Altres productes 3.068 5.405 

 5.872 7.472 
   
Altres càrregues d’explotació   
       Contribució a fons de garantia de dipòsits 2.535 2.289 
       Altres conceptes 650 599 

 3.185 2.888 
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d) Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius no classificats com no corrents en 
venda 

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 

Milers d’ euros 

 
2008 2007 

 
Guanys per vendes   
 Guanys per venda d’actiu material 653 746 
   
Pèrdues per vendes   
 Pèrdues per venda d’actiu material -- -- 
   
 653 746 
 

e) Interessos i rendiments assimilats, interessos i càrregues assimilades, 
resultats d’operacions financeres (net),  pèrdues per deteriorament d’actius 
financers (net) i pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)  

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 

 
Milers d’ euros 

 
2008 2007 

   
Interessos i rendiments assimilats   
 Dipòsits en bancs centrals 2.705 2.578 
 Dipòsits en entitats de crèdit 6.665 6.025 
 Crèdit a la clientela 408.034 337.962 
 Valors representatius de deute 34.941 20.281 
 Actius dubtosos 8.804 3.576 
 Rectificació d’ingressos per operacions de cobertura 12 -58 
 461.161 370.364 
   
Interessos i càrregues assimilades   
  Dipòsits de bancs centrals -12.870 -1.165 
 Dipòsits d’entitats de crèdit -13.701 -9.731 
 Dipòsits de la clientela -289.680 -238.861 
   Dèbits representats per valors negociables -10.005 -1.968 
 Passius subordinats -12.852 -10.662 
 Rectificació de despeses per operacions de cobertura -21.293 -4.139 
 Cost per interessos dels fons de pensions -337 -374 
 Altres interessos -372 -731 
 -361.110 -267.631 
Resultats d’operacions financeres (net)   
 Cartera de negociació -6.158 2.260 
 Actius financers disponibles per a la venda 26.877 2.026 
 Inversions creditícies 251 144 
 Altres 7.528 78 

 28.498 4.508 
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Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)   
 Actius financers disponibles per a la venda -2.259 349 
 Inversions creditícies -49.315 -27.947 
 -51.574 -27.598 
   
Pèrdues per deteriorament d’actius no corrents en venda no 
classificats com operacions interrompudes (net)   
  Actius no corrents en venda (actiu material) (vegeu Nota 9) -1.082 907 
 -1.082 907 
   
 

f) Dotacions a provisions (net) 

Composició del saldo d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 

 
  Milers d’ euros 

  2008 2007 
 
Dotació al fons de pensions i obligacions similars   

     Pèrdues actuarials prestació definida -- 269 
     Dotacions fons jubilacions parcials -- -- 
     Recuperació fons de jubilacions parcials (vegeu Nota 15.1) -1.686 -2.688 
 -1.686 -2.419 
   
Dotació provisió per a impostos -5.322 -- 
Dotació per a riscos contingents -277 -179 
Altres provisions -1.533 533 

 -8.818 -2.065 
   
 

g) Auditoria externa 

Els honoraris satisfets per l’auditoria de comptes i altres serveis de l’Entitat són els 
següents: 
 

  Milers d’ euros 

  2008 2007 

   
Auditoria comptes anuals 51 50 
Altres serveis -- -- 
   
Total 51 50 
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21.7 Servei d’atenció al client 

En virtut del que disposa l’article 17 de l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre 
els departaments i serveis d’atenció al client i al defensor del client de les entitats 
financeres, el Consell d’Administració de l’Entitat, en sessió celebrada el dia 20 de 
juliol de 2004, aprovà 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 l’Entitat 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 Layetana S.A., SGIIC, Ges Layetana de 
Pensiones S.A., EGFP, Laietana Mediación Operador Banca - Seguros Vinculado, 
S.A. Sociedad Unipersonal, Laietana Vida, Cía. de Seguros de Caja de Ahorros 
Layetana S.A. Sociedad Unipersonal i Laietana Generales, Cía. Seguros la Caja de 
Ahorros Laietana, S.A.U.  

Durant l’exercici 2008, el Servei d’Atenció al Client va atendre 336 queixes i 
reclamacions (263 al 2007), de les quals se’n van admetre a tràmit 304 (243 al 
2007), 15 no es van admetre (16 al 2007) i 17 estan pendents de resoldre (4 al 
2007). 
 
El resum estadístic dels motius de les queixes i reclamacions és el següent: 
 

 Nombres operacions 
 2008 2007 

   
Operacions d’actiu 89 44 
Operacions de passiu 50 106 
Altres productes bancaris 38 28 
Serveis de cobrament i pagament 25 18 
Assegurances i fons de pensions 44 30 
Serveis d’inversió 3 3 
Altres 55 14 

 304 243 
   

Aquestes queixes i reclamacions no han suposat crebants significatius.  
 
 

22. FETS POSTERIORS A LA DATA DEL BALANÇ 
 

Amb data 13 de gener de 2009, el Consell d’Administració de l’Entitat va acordar 
l’adquisició a Laietana Vida, Compañía de Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, 
S.A.U. de la totalitat de la participació en el capital de la societat Fonrestaura 
Internacional, S.A., equivalent al 5% del seu capital social, pel valor comptable pel 
qual figurava registrat de 5.000 milers d’euros. 
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Aquesta operació s’ha realitzat per la complexitat que comporta la gestió d’aquesta 
societat, fruit del replantejament obligat per l’alentiment del mercat immobiliari en el 
que centra la seva activitat, considerant-se més adequat que sigui l’Entitat i no 
Laietana Vida qui mantingui aquesta inversió, el retorn de la qual s’estima a mitjà i 
llarg termini. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ANNEX I- Entitats dependents i associades 
 

Exercici 2008   (Milers d’euros) 

Societat Activitat 
Percentatge 

de participació 

Valor  
net en 
llibres 

Dividends 
rebuts en 
l’exercici 

Capital  i  
reserves 

Resultats 
(*) Auditor 

   
 

     Entitats dependents         
         

Ges Layetana S.A., Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión 

Colectiva 1
 

Gestora 
d’institucions 
d’inversió 
col·lectiva 

100,00   601 590 2.624 628 (l) 

Ges Layetana de Pensiones S.A., 
Entidad Gestora de Fondos de 

Pensiones1 

Gestora de fons 
de pensions 100,00  1.202 570 1.971 634 (l) 

Laietana Mediación Operador de Banca 

- Seguros Vinculado, S.A. 1 

Corredoria 
d’asseguranc
es 

100,00  62 2.400 283 1.829 (l) 

Laietana Vida, Cía. Seguros de la Caja 

de Ahorros Laietana, S.A.U.1 (h) 

Assegurances 
de vida i 
complementà
ries 

100,00  13.020 3.180 15.730 3.868 (l) 

Inversora Burriac, S.L.U.1 
Tinença 

d’accions o 
participacions 

100,00  64.000 -- 66.162 -536  

Laietana Generales,  Cía. Seguros  la 

Caja de Ahorros Laietana, S.A.U.1(j)  
Assegurances 

generals 100,00  4.510 -- 4.570 94 (l) 

Caixa Laietana, Societat de 

Participacions Preferents, S.A.U.2  
Intermediació 

financera 100,00 (a) 60 -- 283 -92 (l) 

Tramitación y Servicios, S.A.1 
Prestació de 

serveis 100,00 (b) 60 -- 381 554 (l) 

Análisis y Verificación, Control Técnico de 

Edificación, S.L.1 
Arrendament 

d’habitatges 100,00 (d)  128 -- 128 -139  

Complejo Capri Gavà Mar, S.A.3 (i) 
Explotació 

hotelera 97,62 (d) 617 -- 660 19  

Zilex Catalunya, S.L. 13 Promoció 
immobiliària 51,00 (d) 46 -- 618 5  

Jardí Residencial La Garriga , S.L. 14 Promoció 
immobiliària 51,00  (d) 612 -- 482 -757  

Xaday Proyectos y Aplicaciones S.L. 15 Patrimonial 
geriàtric 79,30 (d) 2.815 -- 3.473 -45  

Urbiland Inversora, S.L. 12 Promoció 
immobiliària 100,00 (d) 4.451 -- 5.495 -2.323  

Adamar Sectors, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 73,94 (d) 832 -- 1.143 -367  

Moviola Asociados 21, S.L. 1 
Promoció 

immobiliària 100,00 (d) 50 -- 50 266  

Adquirent Inmobles, S.L. 1 
Promoció 

immobiliària 100,00 (d) 3 -- 3 -310  

         

Entitats associades         

         

Renlovi, S.L. 16 
Promoció 

immobiliària 50,00  5.802 -- 20.655 -1.048  

Residències La Font Florida, S.L. 3 
Patrimonial 

geriàtric 50,00 (d) 256 -- 1.648 -41  

Promocions Elentari, S.L.4 
Promoció 

immobiliària 25,00 (d) 846 -- 3.953 21  

Geoinvers, S.A.7  
Promoció 

immobiliària 49,81 (d) 6.612 -- 19.760 -3  

Barna Building, S.L.8 
Patrimonial 

geriàtric 30,02 (d) 2.104 -- 510 197  

Audet Promocions S.A.6 
Promoció 

immobiliària 49,73 (d) 1.492 -- 3.989 -1.017  

Mataró Llar, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 38,98 (d) 230 -- 254 -224  

Viladecavalls Park, Centro Industrial, 
Logísitico y Comercial, S.A. 11 

Promoció 
immobiliària 39,68 (f) 4.218 -- 14.406 -1.843  

Residencial Parc Can Ratés, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 20,00 (d) 1.736 -- 8.012 -1.140  

Teulaver, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 35,76 (d) 737 -- 910 87  

Residencial Can Matorell, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 49,85 (d) 495 -- 980 -6  
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Iniciativas Gestiomat, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 40,00 (d) 600 -- 697 -4  

Polsar Corporation, S.L. 5 Promoció 
immobiliària 49,61 (d) 27 -- 54 -151  

Radion Iberkat, S.L. 17 
Promoció 

immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 2.927 --  

Macla 2005, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 44,12 (d) 610 -- 1.201 -120  

Promo-Serveis Damsel, S.L.18 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 3.002 -- 5.965 -1.004  

Torrentó Can Gelat, S.L. 4    (k) 
Promoció 

immobiliària 35,74        (g) 677 -- 3.764 23  

Benetesa, S.A.  19 
Patrimonial 

hotelera 20,00 (d) 2.727 -- -90 -964  

Vallemar Residencial, S.L 10 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 375 -- 768 14  

Restaura Berlin, GbmH. 20 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 14 -- 279 -16  

Restaura Wislana, Sp z.o.o. 21 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 681 -- 1.256 244  

Restaura Marathon Garden Sp.z.o.o. 21 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 7.031 -- 12.766 1.824  

Fisser Inversions  2007, S.L. 23 Patrimonial 50,00 (d) 9.309 -- 17.676 -24  
Geoportugal Imobiliaria Unipessoal LD. 

24 
Promoció 

immobiliària 36,84 (g) 3.500 -- 8.566 -206  

Dau, Bressol’s S.L. 23 
Explotació de 

jardí d’infància 20,00 (d) 66 -- 59 -223  

         

 (*) Resultats  obtinguts dels balanços individuals abans del procés de consolidació. 

 

 

Exercici 2007   (Milers d’euros) 

Societat Activitat 
Percentatge 

de participació 

Valor  
net en 
Llibres 

Dividends 
rebuts en 
l’exercici 

Capital  i  
reserves 

Resultats 
(*) Auditor 

   
 

     Entitats dependents         
         

Ges Layetana S.A., Sociedad 
Gestora de Instituciones de 

Inversión Colectiva 1
 

Gestora 
d’institucions 
d’inversió 
col·lectiva 

100,00   601 445 2.618 596 (l) 

Ges Layetana de Pensiones S.A., 
Entidad Gestora de Fondos 

de Pensiones1 

Gestora de fons 
de pensions 100,00  1.202 420 1.965 576 (l) 

Laietana Mediación Operador de 
Banca - Seguros Vinculado, 

S.A. 1 

Corredoria 
d’asseguranc
es 

100,00  62 2.250 270 2.413 (l) 

Laietana Vida, Cía. Seguros de la 
Caja de Ahorros Laietana, 

S.A.U.1 (h) 

Assegurances 
de vida i 
complementà
ries 

100,00  9.020 2.300 11.376 3.535 (l) 

Inversora Burriac, S.L.U.1 
Tinença 

d’accions o 
participacions 

100,00  45.000 -- 46.148 1.401 (m) 

Laietana Generales,  Cía. Seguros 
la Caja de Ahorros Laietana, 

S.A.U.1(j)  

Assegurances 
generals 100,00  4.510 -- 4.510 60 (l) 

Caixa Laietana, Societat de 
Participacions Preferents, 

S.A.U.2  

Intermediació 
financera 100,00 (a) 60 -- 252 31 (l) 

Tramitación y Servicios, S.A.1 
Prestació de 

serveis 100,00 (b) 60 -- 371 1.255 (l) 

Análisis y Verificación, Control 

Técnico de Edificación, S.L.1 

Prestació de 
serveis 
tècnics 
(inactiva) 

100,00 (c)  18 -- 45 1  

Complejo Capri Gavà Mar, S.A.3 (i) 
Explotació 

hotelera 97,62 (d) 617 -- 658 9  

Zilex Catalunya, S.L. 13 Promoció 
immobiliària 51,00 (d) 46 -- 52 592 (m) 

Jardí Residencial La Garriga , S.L. 
14 

Promoció 
immobiliària 51,00  (d) 612 -- 1.097 -29 (m) 

Xaday Proyectos y Aplicaciones 
S.L. 15 

Patrimonial 
geriàtric 58,00 (d) 1.421 -- 2.409 7 (m) 



 

 
 
 
 

 119 

Entitats associades 
        

         

Renlovi, S.L. 16 
Promoció 

immobiliària 50,00  5.802 -- 20.627 -301 (m) 

Residències La Font Florida, S.L. 3 
Patrimonial 

geriàtric 50,00 (d) 257 -- 1.807 -189 (o) 

Promocions Elentari, S.L.4 
Promoció 

immobiliària 25,00 (d) 845 -- 3.776 216 (s) 

Geoinvers, S.A.7  
Promoció 

immobiliària 49,81 (d) 6.277 -- 19.212 -66 (p) 

Barna Building, S.L.8 
Patrimonial 

geriàtric 30,02 (d) 2.104 -- 395 152 (o) 

Audet Promocions S.A.6 
Promoció 

immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 3.870 267 (m) 

Mataró Llar, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 33,33 (d) 130 -- 67 58 (s) 

Viladecavalls Park, Centro 
Industrial, Logísitico y 
Comercial, S.A. 11 

Promoció 
immobiliària 33,33 (f) 3.543 -- 12.787 -87 (n) 

Urbiland Inversora, S.L. 12 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 2.226 -- 4.553 1.277 (r) 

Residencial Parc Can Ratés, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 20,00 (d) 1.736 -- 8.174 -162  

Teulaver, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 373 -- 553 -562 (s) 

Residencial Can Matorell, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 249 -- 745 -8 (p) 

Iniciativas Gestiomat, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 40,00 (d) 200 -- 172 -462 (s) 

Polsar Corporation, S.L. 5 Promoció 
immobiliària 22,22 (d) 12 -- 54 -5 (m) 

Radion Iberkat, S.L. 17 
Promoció 

immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 2.949 3 (m) 

Macla 2005, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 33,00 (d) 165 -- 453 -123 (s) 

Adamar Sectors, S.L. 10 
Promoció 

immobiliària 33,00 (d) 396 -- 1.023 -53 (s) 

Promo-Serveis Damsel, S.L.18 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 3.002 -- 6.003 7 (m) 

Torrentó Can Gelat, S.L. 4    (k) 
Promoció 

immobiliària 33,33        (g) 564 -- 2.796 -28 (p) 

Benetesa, S.A.  19 
Patrimonial 

hotelera 20,00 (d) 2.726 -- 139 22 (q) 

Vallemar Residencial, S.L 10 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 375 -- 750 23  

Restaura Berlin, GbmH. 20 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 14 -- 5 35 (m) 

Restaura Wislana, Sp z.o.o. 21 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 681 -- 1.382 -18 (m) 

Restaura Marathon Garden 

Sp.z.o.o. 21 
Promoció 

immobiliària 50,00 (d) 5.992 -- 12.172 -24 (m) 

SAR Patrimonial IPM, S.L.  22 
Patrimonial 

geriàtric 25,00 (d) 4.294 -- 16.410 89  

Fisser Inversions  2007, S.L. 23 Patrimonial 50,00 (d) 5.281 -- 7.239 -110 (m) 

         

 (*) Resultats  obtinguts dels balanços individuals abans del procés de consolidació. 
 
 

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

(b) Participada per Ges Layetana S.A.  i Ges Layetana Pensions 
S.A. 

(c) Participada per Tramitación y Servicios, S.A. 
(d) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. 
(e) Participada per Inversora Burriac, S.L.U, i Nebor, S.A. 
(f) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. i Audet Promocions, 

S.A.  
(g) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. i Geoinvers, S.A. 
(h) Capital social 27.000 milers d’euros, desemborsat en un 

58,26% (33,40 % al 2007)  
(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 74,63% 

(34,38% al 2007) 

(l) Societat auditada per Ernst & Young 
(m) Societat auditada per Laes Nexia AC S.L.   
(n) Societat auditada per Auditsis, SL. 
(o) Societat auditada per Audigest, S.A. 
(p) Societat auditada per ACR Auditecnia, S.L. 
(q) Societat auditada per Seraudit Auditores S.L. 
(r) Societat auditada per Silchris Auditores, S.L. 
(s) Societat auditada per Jordi Pellicé Alemany 
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 Domicilis socials: 
   

1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró 11- Pere i Pons, 9-11. Barcelona 21- ur Sniadeckich, 10, 00-656 
Warszawa, Polònia 

2- C/ Pablo Iglesias, 41-43. Mataró 12- Passeig de Gràcia, 103 4a, 
Barcelona. 

22- C/ Aribau, 185, Barcelona 

3- Rda. General Mitre, 59. Barcelona 13- Anselm Clavé, 7 Pral. Arenys de Mar 23- Av. Diagonal, 654, Barcelona 

4- C/ Roger de Llúria, 16. Barcelona 14- C/ Pedro i Pons 9-11, pl.13.  
Barcelona 

24- Rua Gomes de Amorin s/n, Povoa 
du Varzim, Portugal 

5- Camí del Mig, 118 Planta 1. Cabrera 
de Mar 

15- Trav. Dalt 72 7è 1a. Barcelona 25- C/ Plató, 6. Barcelona 

6- Av. President Lluís Companys, 62, 
planta baixa, local 3. Mataró 

16- C/ Pau Claris, 139. Barcelona   

7- C/ Miguel Biada, 3. Pineda de Mar 17- C/ Pujades, 158 bis. Barcelona  

8- Rda. General Mitre, 49. Barcelona 18- C/ Mas de Pons, 1. Lloret de Mar  

9- Av. de la Riera, 2. Sant Just Desvern 19-Gran Via Carles III, 98, 3. Barcelona  

10- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-
51 local. Mataró 

20- Unter Dem Liden, 17 – 10117, 
Berlín, Alemanya 
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INFORME DE GESTIÓ DE CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA 

EXERCICI 2008 
 

ENTORN ECONÒMIC 
 
L’exercici 2008 s’ha desenvolupat en un entorn de màxima cautela, sense assumir 
riscos innecessaris. L’abast de la crisi i les seves repercussions als mercats 
internacionals minvaren considerablement les possibilitats de creixement de totes les 
entitats financeres.  
 
L’economia espanyola no ha estat aliena al deteriorament de l’economia global. 
Tancava en positiu el primer tram de l’exercici, tot i que entrava tècnicament en 
recessió amb el creixement negatiu dels dos darrers trimestres. Queia la construcció, 
s’endurien els fluxos rutinaris de crèdit per a les empreses, augmentava l’atur i 
creixia la morositat. L’epicentre del problema es traslladà gradualment a l’economia 
real, i afectà els indicadors de confiança i el consum de les llars.  
 
Ni l’evolució decreixent de la inflació (el 5,3% al juliol i l’1,4% al desembre) per la 
moderació del preu del petroli aconseguia fer remuntar el sector privat. Tendia a 
recuperar-se la taxa d’estalvi de les famílies, però el nombre d’hipoteques 
constituïdes sobre habitatges es contreia significativament, i les matriculacions de 
cotxes retrocedien a un ritme superior al previst.  
 
Els tipus oficials del BCE baixaren fins al 2,5%, i l’EURIBOR calculat per la 
Federació Bancària Europea tancà desembre al 3,452%. La Borsa espanyola i el seu 
principal indicador (IBEX-35) acusaren un descens del 39,4%. El dèficit públic superà 
el 3% del PIB i el govern espanyol instrumentà davant la crisi diversos mecanismes i 
ajusts per pal·liar-ne els efectes.    
 

Durant tot l’any, Caixa Laietana ha col·laborat amb els seus clients per reavaluar el 
risc i potenciar noves vies de negoci i activitat productiva, afrontant l’exercici amb 
habilitat, utilitzant la crisi com una oportunitat que donarà en el futur els seus millors 
fruits. 
 

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT  
 
Caixa d’Estalvis Laietana ha fet front a aquest canvi d’escenari, establint com 
objectius prioritaris el manteniment d’un elevat nivell de liquiditat, d’acord amb el 
model de negoci de distribució minorista basat en la proximitat al client, buscant 
l’equilibri òptim entre els recursos aliens i el crèdit, tot plegat amb criteris de màxima 
prudència en la gestió del risc.  
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Els assoliments en volum de negoci, rendibilitat, productivitat, innovació i eficiència 
s’han de valorar en les circumstàncies d’alentiment de l’activitat econòmica a nivell 
general. Per tot això, el desenvolupament de l’exercici en el seu conjunt i en una 
conjuntura més complexa es valora de forma notable, amb un decidit suport de 
Caixa d’Estalvis Laietana a l’impuls de l’economia en el seu àmbit d’actuació, 
especialment de les petites i mitjanes empreses. 
 
Al tancament de l’exercici, el total de recursos en balanç, que comprenen els dipòsits 
de clients, els dèbits representats per valors negociables i els passius subordinats, 
ascendeix a 7.470.383 milers d’euros, que suposa una disminució del 3,5% respecte 
l’any anterior. Part d’aquesta disminució es concentra en els recursos de les 
administracions públiques amb un descens del 41,5%, principalment per la reducció 
d’ingressos dels ajuntaments. Les cessions temporals d’actius han disminuït un 
22,8% per les cancel·lacions d’operacions amb els fons d’inversió. I els dipòsits a 
termini mostren una lleugera reducció del 3,5%. El saldo de cèdules hipotecàries 
emeses al tancament de l’exercici s’ha mantingut igual que al 2007, produint-se 
cancel·lacions per 300.000 milers d’euros i emissions pel mateix import. Seguint la 
política de diversificació dels instruments financers, Caixa Laietana ha emès en el 
darrer trimestre de l’exercici 649.500 milers d’euros mitjançant pagarés, bons sènior i 
cèdules hipotecàries, destinats en part a la pòlissa d’actius descomptables davant el 
Banc Central Europeu.  
 
Els recursos que Caixa Laietana administra i que no es mostren al balanç, com fons 
d’inversió, fons de pensions o estalvi en contractes d’assegurança, s’eleven a final 
d’any a 609.114 milers d’euros, i s’han vist reduïts en un 14,3%, per la negativa 
evolució dels mercats financers. D’aquesta forma, els recursos totals de clients 
gestionats per la Caixa representen al tancament de l’exercici 8.079.497 milers 
d’euros, un 4,4% menys que al tancament de l’exercici 2007. 
 
El crèdit a clients ascendeix a 31 de desembre a 7.334.162 milers d’euros, un cop 
deduït el fons de provisió per a insolvències. La variació anual ha estat positiva, 
ascendint a 213.603 milers d’euros, xifra que representa un creixement percentual 
del 3,0%. El volum de finançament creditici concedit amb garantia real representa 
més del 86% de la cartera viva total. Al tercer trimestre de l’exercici, Caixa Laietana 
ha realitzat una titulització d’actius formada per préstecs hipotecaris, que al 
tancament de l’exercici ascendeix a 167.422 milers d’euros. Aplicant la normativa del 
Banc d’Espanya, aquests préstecs no s’han donat de baixa del balanç.  
  
El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de 
màxima solvència i seguretat. Des de finals de l’exercici 2007 es manté la política de 
reducció de la concessió al sector immobiliari, en línia amb la desacceleració en 
aquest sector, seguint amb la política de major selecció de les inversions realitzades. 
El finançament destinat a l’adquisició d’habitatge de particulars també ha moderat el 
seu creixement.  
  
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 161.724 milers 
d’euros, que proporciona la cobertura necessària dels actius irregulars, acomplint 
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totalment els requeriments i les recomanacions que al respecte estableix el Banc 
d’Espanya.  
 
Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos propis 
que s’exigeix a les entitats financeres, situant-se per damunt del mínim exigit pel 
Banc d’Espanya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen a nivell 
consolidat la xifra de 753.374 milers d’euros. Aquests recursos permeten mantenir 
un alt nivell de capitalització i garanteixen la qualitat de la solvència del Grup, per 
encarar així nous projectes de futur.  
 

RESULTATS 
 
Per contrarestar la inèrcia de l’exercici s’han imposat criteris d’elevada prudència en 
la presa de decisions, així com un control estricte sobre les despeses. El compte 
escalar de resultats mostra el context econòmic general i el predomini de l’atonia 
inversora. S’han imposat criteris d’elevada prudència en la presa de decisions i s’han 
augmentat les dotacions, complint la recomanació del Banc d’Espanya per a totes 
les entitats financeres: sacrificar la collita de beneficis per alimentar reserves i 
provisions. Amb tot, el benefici de l’Entitat s’eleva a 30.753 milers d’euros, un 2,2% 
inferior al de 2007. 
 
El Marge d’Interessos s’ha reduït en un 2,6% per l’augment dels costos dels recursos 
per sobre dels rendiments fins al tercer trimestre. En els darrers mesos, la disminució 
de tipus ha permès una millora important en la rendibilitat, que es consolidarà en 
l’exercici 2009.    
 
Les comissions netes han ascendit, al tancament de l’exercici, a 26.739 milers 
d’euros, un 14,1% menys que en el passat exercici, principalment per la disminució 
de les comissions dels fons d’inversió i dels ingressos derivats de les concessions 
d’operacions d’actiu per la contracció de les noves operacions. Els resultats per 
operacions financeres han estat positius en 28.498 milers d’euros, obtinguts per les 
plusvàlues de la cartera disponible per a la venda. En conseqüència, el Marge Brut 
presenta un creixement de l’11,8%. 
  
Les despeses d’administració, que inclouen despeses de personal i altres despeses 
generals d’administració, presenten només un creixement de l’1,0%, fruit de 
l’estratègia de contenció de la despesa seguida per la Caixa des de finals de 
l’exercici 2007. Les pèrdues per deteriorament d’actius financers sumen 51.574 
milers d’euros, un 86,9% més que al 2007. L’augment dels actius dubtosos ha 
suposat un increment de les dotacions específiques. Per altra banda, Caixa 
Laietana, seguint els principis de màxima prudència, manté un volum important de 
provisions genèriques per encarar els deterioraments i les limitacions imposades pel 
context econòmic general. El resultat de l’activitat d’explotació ha ascendit a 38.299 
milers d’euros, un 2,9% inferior al registrat al 2007. 
 
El resultat net de l’exercici ascendeix a 30.753 milers d’euros, per sota de l’exercici 
2007 en un 2,2%. Del benefici obtingut per Caixa Laietana, es proposa destinar 
25.828 milers d’euros a la constitució de reserves per consolidar la garantia dels 
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recursos administrats, mentre que la resta, 4.925 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 2008 Caixa Laietana ha desenvolupat iniciatives que faciliten una 
gestió conjunta dels diferents riscos que assumeix l’Entitat en les seves diferents 
àrees.  
 
Aquests objectius i els esforços que es realitzen contínuament s’emmarquen en 
l’àmbit de les directrius marcades pel Nou Acord de Capital de Basilea (Basilea II), el 
text definitiu del qual es va fixar amb data de juny de 2004, i va entrar en vigor al 
2008. 
  
Amb una gestió integral del risc, Caixa Laietana pretén millorar la gestió i la mesura 
dels riscos, optimar la relació entre risc assumit i rendibilitat, i adequar els 
requeriments de capital als riscos assumits per l’Entitat. Aquestes iniciatives van 
encaminades 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 a conseqüència de la pròpia activitat es classifiquen segons les 
següents tipologies: risc de crèdit; risc de mercat, en el qual s’inclou el risc de tipus 
d’interès; risc de preu; risc de canvi; i, per últim, el risc de liquiditat i l’operacional.  
 
A 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.  
  

ALTRES ASPECTES 
 
A 31 de desembre de 2008, 1.094 treballadors constituïen la plantilla de Caixa 
Laietana. La meitat del personal té una edat inferior als 35 anys, i més de les dues 
terceres parts de la plantilla acrediten titulació universitària. Durant l’any s’han 
intensificat els cursos presencials de formació en les seves tres modalitats bàsiques 
(Política d’Empresa, Qualitat de Servei i Especialització).   
 
Caixa Laietana tanca l’any amb 277 oficines, havent incorporat a la xarxa els nous 
punts de servei de Sabadell - Creu Alta i Puigcerdà. Durant l’exercici, Caixa Laietana 
ha seguit potenciant els canals electrònics i ha ampliat el seu ventall de productes 
amb noves targetes (Visa Black, MasterCard Compte Jove, etc.) i atractives 
modalitats de dipòsits.  
 
Així mateix, s’han desenvolupat noves eines i processos tecnològics per facilitar i 
simplificar l’operatòria. En paral·lel a l’activitat productiva, també s’ha aplicat un 
paquet de mesures, d’acord amb els valors de l’organització, orientat a la gestió 
ambiental, el reciclatge i el consum responsable.         
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Coincidint amb el 145 aniversari de Caixa Laietana, el 2008 ha estat un any 
important en la historia de l’Entitat. El 9 de gener es va inaugurar solemnement la 
nova seu dels Serveis Centrals, a Mataró, una obra moderna i funcional. La 
superfície útil de les sis plantes de l’edifici, tres d’elles per sobre de la rasant, és de 
32.000 metres quadrats. La nova seu, a més dels òrgans de govern i direcció, 
integra tota l’activitat dels departaments centrals, junt amb els serveis logístics, les 
aules de formació i la plataforma tecnològica. Disposa d’àmplies zones d’aparcament 
i té al seu favor la ràpida comunicació amb els principals eixos viaris que enllacen la 
capital del Maresme amb Barcelona, Girona i comarques circumdants.  
 

OBRA SOCIAL  
 
Caixa Laietana reafirma la seva ètica empresarial amb l’Obra Social i la 
responsabilitat social corporativa. El fet més rellevant de l’exercici va ser la 
inauguració el dia 19 de febrer del nou Centre de Cultura Caixa Laietana, després de 
la remodelació de l’antiga seu central de l’Entitat a Mataró.   
 
Els continguts i l’amplitud de les noves instal·lacions bibliogràfiques i digitals són la 
millor aportació de Caixa Laietana a la societat del coneixement: més de 4.000 
metres quadrats, 180.000 registres bibliogràfics, 100 ordinadors de treball amb 
connexió a Internet, les aplicacions informàtiques més avançades i un acurat servei, 
zona Wi-Fi, correu electrònic, impressores, escàners, etc. 
 
A l’aula multimèdia destaca el desplegament d’equips per realitzar tot tipus de 
cursos. Al costat de l’hemeroteca s’ubiquen els espais específics per a les tasques 
en grup amb els seus corresponents ordinadors. A la planta inferior, a la gran sala de 
lectura, s’hi troba la zona jove, i s’ha renovat tot l’espai infantil, reforçant el concepte 
de biblioteca per a totes les edats, fins i tot per als més petits (la Biblio 0-3). 
 
A més de l’obra social pròpia, el mecenatge de Caixa Laietana i el patrocini parcial o 
total d’activitats han permès endegar nombrosos projectes d’entitats sense ànim de 
lucre que concentren el seu esforç en activitats culturals, educatives, d’atenció a la 
dependència, restauració del patrimoni, medi ambient, energies renovables, 
cooperació internacional, etc.   
 

DIRECTRIUS FUTURES I PERSPECTIVES 
 
Les previsions per al 2009 indiquen un fort retrocés de l’activitat econòmica dels 
països desenvolupats, especialment en la primera meitat de l’exercici. Per a 
Espanya, les previsions apunten un retrocés del PIB superior a l’1%; continuarà 
l’increment de la taxa d’atur, així com l’augment del dèficit públic, principalment per la 
contracció del consum de les llars i la disminució de la construcció.  
 
En aquest nou exercici, es preveu una desacceleració de l’activitat bancària en les 
operacions de crèdit, i pel contrari un increment de les taxes d’estalvi. En el context 
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econòmic general, les directrius futures de Grup Caixa Laietana s’encaminen a 
reforçar el seu model de negoci, orientat als clients minoristes, millorant la qualitat i 
la innovació amb la immediatesa de les noves tecnologies, donant una resposta 
personalitzada i ampliant la gamma de productes i serveis especialitzats per satisfer 
adequadament la demanda de mercat i de cada tipus de client. S’intensificaran els 
esforços, des de serveis centrals fins la nostra xarxa comercial, per fer arribar als 
nostres clients totes les ajudes que està implementant el Govern, especialment les 
de línies de finançament ICO.   
 
Aquests objectius contemplen, així mateix, una moderació en el creixement de la 
inversió creditícia i un control estricte de l’evolució del crèdit per mantenir la taxa de 
morositat. S’ha previst un creixement dels recursos de clients en els nostres 
productes més tradicionals, així com la captació mitjançant l’emissió de títols de 
renda fixa que la Caixa té previst realitzar dins del programa d’avals impulsat per 
l’Estat. La disminució dels tipus d’interès iniciada en els darrers mesos del 2008 ha 
permès una ràpida disminució del cost dels recursos indexats a l’Euribor, sent els 
índexs de l’actiu menys sensibles a la baixada de tipus, per la qual cosa es preveu 
una important millora en el marge d’interessos en l’exercici 2009.   
 
Caixa Laietana també centrarà els seus esforços en l’enfortiment de la situació 
patrimonial, i en el control i la gestió dels diferents riscos i la potenciació del 
desenvolupament tecnològic, junt amb el compromís social de Caixa Laietana, que 
reverteix a la 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 2008, i fins al 27 de gener de 2009, data de 
formulació per part del Consell d’Administració de l’Entitat dels seus comptes anuals, 
s’ha acordat l’adquisició a Laietana Vida, Compañía de Seguros de la Caja de 
Ahorros Laietana, S.A.U. de la totalitat de la participació en el capital de la societat 
Fonrestaura Internacional, S.A., equivalent al 5% del seu capital social, pel valor 
comptable pel que figurava registrat de 5.000 milers d’euros. 
 
Aquesta operació s’ha realitzat per la complexitat que comporta la gestió d’aquesta 
societat, fruit del replantejament obligat per l’alentiment del mercat immobiliari en el 
que centra la seva activitat, considerant-se més adequat que sigui l’Entitat i no 
Laietana Vida qui mantingui aquesta inversió, el retorn de la qual s’estima a mitjà i 
llarg termini.  

 
 

INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU 
 
S’adjunta  a continuació l’Informe anual de Govern Corporatiu: 
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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU 
 
 
 

CAIXES D’ESTALVI 
 
 
 
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMISSOR EXERCICI  2008 
 
 
 
 
C.I.F.  G08169823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Denominació social 
 
  CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 
 
 
  PABLO IGLESIAS, 41-43 
  MATARÓ 
  BARCELONA 
  08302 
  ESPANYA 
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MODEL D’INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 

CAIXES D’ESTALVIS QUE EMETEN VALORS ADMESOS 
A NEGOCIACIÓ EN MERCATS OFICIALS DE VALORS 

 
 
Per a una millor comprensió del model i posterior elaboració d’aquest, cal llegir les instruccions que 
figuren al final del present informe. 
 
 
A    ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1. Identifiqui els membres de l’Assemblea General i indiqui el grup al que  

pertany cada un dels Consellers Generals: 
 
Vegeu Addenda 
 
A.1.2. Detalli la composició de l’Assemblea General en funció del grup al que 

pertany cada un dels Consellers Generals: 
 
 

Grup al que pertanyen Nombre de Consellers Generals % sobre el total 
   
CORPORACIONS MUNICIPALS 20 20,000 
IMPOSITORS 40 40,000 
PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 
TREBALLADORS 10 10,000 
ENTITATS REPRESENTATIVES 30 30,000 

   
Total 100 100,000 

   
 
 
A.1.3. Detalli les funcions de l’Assemblea General. 
 
 Sense perjudici de les facultats generals del Protectorat de la Generalitat de 

Catalunya, són competència especialment de l’Assemblea General les següents 
funcions:  

  
 a) Nomenar i revocar els Vocals del Consell d’Administració. 
  
 b) Nomenar i revocar els membres de la Comissió de Control.  
  
 c) Apreciar les causes de separació i revocació dels membres dels òrgans de 

govern abans de l’acompliment del seu mandat.  
  
 d) Aprovar i modificar els Estatuts i Reglaments.  
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 e) Acordar la liquidació i dissolució de l’Entitat o autoritzar la seva fusió amb 
altres.  

  
 f) Definir les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat, a les quals es 

sotmetran la resta d’òrgans de govern.  
  
 g) Aprovar la gestió del Consell d’Administració, la Memòria, el Balanç anual i el 

Compte de Resultats, i aplicar aquests resultats a les finalitats pròpies de l’Entitat.  
  
 h) Aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus pressupostos anuals i la seva 

liquidació.  
  
 i) Tractar qualsevol altra qüestió que sotmetin a la seva consideració els òrgans 

facultats a tal efecte. 
 
 
A.1.4. Indiqui si existeix reglament de l’Assemblea General. En cas afirmatiu, 

realitzi una descripció del contingut d’aquest: 
 

SÍ   NO X 
 
Vegeu Addenda 
 
 
A.1.5. Indiqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació i 

revocació dels Consellers Generals. 
 
Els Consellers Generals han de complir els següents requisits:  
 
a) Ser persones físiques majors d’edat i tenir el domicili a la zona d’activitat de l’Entitat.  
 
b) Tenir, els representants dels impositors, la condició de dipositants amb dos anys 

d’antiguitat i amb un saldo mitjà en els seus comptes durant l’exercici precedent a 
la seva elecció, i al moment d’acceptar el càrrec, no inferior a la xifra que es 
determinarà per reglament.  

 
c) No incórrer en les incompatibilitats previstes als Estatuts, que s’indiquen a continuació.  
 
No podran ostentar el càrrec de Conseller General:  
 
a) Els fallits i els concursats no rehabilitats i els condemnats a penes que comportin la 

inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.  
 
b) Els que abans de la seva designació o durant l’exercici del càrrec de Conseller incorrin 

en incompliment de les obligacions que haguessin contret amb l’Entitat per si 
mateixos o en representació d’altres persones o entitats. 

 
c) Els administradors i els membres d’òrgans de govern de més de 3 societats mercantils 

o cooperatives, els presidents, els Consellers Generals, els consellers, els 
administradors, els directors, els gerents, els assessors i els treballadors d’altres  
establiments o institucions de crèdit de qualsevol classe, condició o categoria o 
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d’empreses dependents d’aquests o de la pròpia Caixa d’Estalvis, i de 
corporacions o entitats que promoguin, sostinguin o garanteixin institucions o 
establiments de crèdit.  

 
d) Els funcionaris al servei de l’Administració amb funcions que es relacionen directament 

amb activitats pròpies de les Caixes d’Estalvis.  
 
e) Els càrrecs públics de designació política de les administracions públiques.  
 
f) Els que hagin exercit durant més de vint anys, en la pròpia Entitat o en una altra 

fusionada o absorbida per aquesta, els càrrecs de vocal del Consell 
d’Administració o de Director General. A tal efecte, s’acumularà el temps 
d’exercici d’ambdós càrrecs encara que no s’hagin exercit contínuament.  

 
 
Les normes relatives al sistema d’elecció dels Consellers Generals es troben recollides 

exhaustivament als articles 1 a 30, ambdós inclosos, de les “Normes reguladores 
dels procediments de designació”. Per la seva extensió, no es reprodueixen, 
podent ser consultades íntegrament a la pàgina web de Caixa Laietana.  

 
Els Consellers Generals cessaran en l’exercici dels seus càrrecs en els següents casos:  
 
a) S’hagi complert el termini per al qual van ser designats.  
 
b) Es produeixi la seva renúncia, defunció, declaració de mort, absència o incapacitat 

legal.  
 
c) En els supòsits d’incompatibilitat sobrevinguda.  
 
d) Pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per a la designació.  
 
e) Per acord de separació adoptat per la majoria absoluta de l’Assemblea General, si 

s’apreciés causa justa. S’entendrà que existeix causa justa quan el Conseller 
General incompleixi els deures inherents al seu càrrec, o perjudiqui amb la seva 
actuació, pública o privada, el prestigi, bon nom o activitat de l’Entitat.  

 
Fora dels supòsits expressats, el nomenament dels Consellers Generals serà irrevocable. 
 
 
A.1.6. Indiqui les normes relatives a la constitució i quòrum d’assistència de 

l’Assemblea General. 
 
 
 L’Assemblea General precisa per constituir-se de forma vàlida l’assistència de la 

majoria dels seus membres en primera convocatòria; en segona convocatòria 
serà vàlida la constitució sigui quin sigui el nombre dels presents.  

  
 Per al debat i l’adopció d’acords sobre les matèries a què fan referència les lletres 

d) i e) de l’apartat A.1.3 serà precisa l’assistència, en primera convocatòria, de les 
dues terceres parts i, en segona convocatòria, de la majoria dels membres de 
l’Assemblea.  
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 La falta d’acompliment dels processos de designació de Consellers Generals per 
qualsevol sector de representació no impedeix la constitució vàlida de 
l’Assemblea, sempre que es compleixin les condicions de quòrum exigides, i 
sense perjudici de les mesures extraordinàries que pugui adoptar el Protectorat, 
d’acord amb les facultats que té conferides. 

 
 
A.1.7. Expliqui el règim d’adopció d’acords en l’Assemblea General. 
 
 
 Cada Conseller General tindrà dret a un vot que no podrà delegar.  
  
 Els acords s’adoptaran per majoria simple, en els casos no excepcionals.  
  
 Per a l’adopció d’acords sobre les matèries a què fan referència les lletres d) i e) 

de l’apartat A.1.3 caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels 
assistents. 

 
 
A.1.8. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions de 

l’Assemblea General, i especifiqui els supòsits en els quals els Consellers 
Generals podran sol·licitar la convocatòria de l’Assemblea General. 

 
 
 L’Assemblea General ha de ser convocada pel Consell d’Administració amb una 

antelació mínima de 15 dies. La convocatòria es remetrà per correu al domicili 
que cada Conseller tingui registrat a l’Entitat, i expressarà el dia, l’hora, el lloc de 
reunió i l’ordre del dia; així mateix, indicarà el dia i l’hora de reunió en segona 
convocatòria, que haurà de ser, almenys, trenta minuts més tard, i ha de publicar-
se, almenys, 10 dies abans de la sessió, en un diari d’àmplia circulació en la zona 
d’actuació de l’Entitat. S’ha de publicar també en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  

  
 A més de l’Assemblea Ordinària establerta per l’article 21 dels Estatuts, el 

Consell d’Administració podrà convocar Assemblea General Extraordinària 
sempre que ho consideri convenient per als interessos socials. Ho haurà de fer, 
tanmateix, a petició d’un terç dels membres de l’Assemblea, d’un terç dels 
membres del Consell d’Administració o per acord de la Comissió de Control. La 
petició expressarà l’ordre del dia, al qual es limitarà el contingut de l’Assemblea. 
La convocatòria s’efectuarà en els 15 dies següents a la presentació de la petició. 
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A.1.9. Indiqui les dades d’assistència a les Assemblees Generals celebrades en 

l’exercici: 
 

Dades d’assistència 
 

    
Data Assemblea 

General % de presència física % vot a distància Total 
    

25-02-2008 83,000 0,000 83 
05-05-2008 85,000 0,000 85 
24-11-2008 80,000 0,000 80 

    
 

 
A.1.10. Detalli la relació d’acords adoptats durant l’exercici en les Assemblees 

Generals. 
 
 
 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de 25-02-2008: 
  
 a) Confirmació de la designació del nou Director General. 
  
  
 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de 05-05-2005:  
  
 a) Renovació de la meitat dels membres dels òrgans de govern.   
  
 b) Aprovació de l’informe de la Comissió de Control. 
  
 c) Aprovació dels Comptes Anuals, individuals i consolidats, Informe de Gestió i 

proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2007. 
  
 d) Aprovació de les Línies Generals d’Actuació per al 2008. 
  
 e) Aprovació de l’Informe anual i liquidació del Pressupost de l’Obra Social 

corresponent a l’exercici 2007. 
  
 f) Aprovació del Pressupost de l’Obra Social per al 2008. 
  
 f) Autorització al Consell d’Administració per acordar l’emissió de títols d’emprèstit 

o valors, de renda fixa o variable. 
  
 g) Designació d’auditors. 
  
  
 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de 24-11-2008 
  
 a) Adaptació dels Estatuts i de les Normes reguladores dels procediments de 

designació de la Caixa a la nova regulació i altres modificacions. 
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A.1.11. Identifiqui la informació que es facilita als Consellers Generals amb motiu 

de les reunions de l’Assemblea General. Detalli els sistemes previstos per a 
l’accés a aquesta informació. 

 
 Durant els 15 dies anteriors a la celebració de l’Assemblea, els Consellers 

Generals podran examinar al domicili de la Caixa la documentació justificativa de 
la Memòria, el Balanç i el Compte de Resultats, la rendició de comptes i el 
Pressupost de l’Obra Social, l’informe de la Comissió de Control i l’informe de les 
auditories realitzades. També es posa a disposició dels Consellers Generals totes 
les propostes que es sotmetran a la consideració de l’Assemblea. 

  
 En la pròpia Assemblea reben informació audiovisual, l’informe del President i del 

Director General, i se’ls subministra l’Informe anual. 
 
 
A.1.12. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats en l’Assemblea General. 
 
 
 Estatutàriament, el Consell d’Administració, com a òrgan delegat de l’Assemblea 

General, té encomanats el govern, la gestió, l’administració i la representació de 
l’Entitat.  

  
 Correspon al President de l’Entitat la funció de vetllar perquè s’acompleixin les 

disposicions legals que obliguen o afecten les Caixes d’Estalvis, els preceptes 
dels estatuts i dels reglaments, i els acords dels òrgans de govern que presideix. 

  
 Així mateix, és atribució pròpia del Director General, seguint les instruccions i 

directrius emeses pel Consell d’Administració, executar els acords del Consell 
d’Administració i altres òrgans de govern de l’Entitat, i vetllar, en qualsevol cas, 
pel fidel acompliment d’aquests.  

  
 Els acords del Consell d’Administració (i de les Comissions Delegades) han ser 

comunicats al President de la Comissió de Control.  
  
 És atribució de la Comissió de Control supervisar la gestió del Consell 

d’Administració, i vetllar per l’adequació dels seus acords a les directrius i 
resolucions de l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. Eleva a 
l’Assemblea General informe de la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 

 
 
A.1.13. Indiqui l’adreça i manera d’accedir al contingut de govern corporatiu a la 

seva pàgina web. 
 
 
 www.caixalaietana.cat 
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 La informació corporativa de l’Entitat es troba disponible a la pàgina 
www.caixalaietana.cat, dins de l’apartat específic “Informació per a inversors”. 
Aquest apartat ha estat elaborat de conformitat amb les prescripcions tècniques 
exigides a les Caixes d’Estalvi en l’Ordre ECO/354/2004, de 17 de febrer, 
desenvolupada a través de la Circular 2/2005, de 21 d’abril. 

 
A.2. Consell d’Administració 

 
A.2.1. Completi el següent quadre amb els membres del Consell: 
 
 

Nom Càrrec al Consell Grup al que pertany 
   
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT ENTITATS REPRESENTATIVES 
JORDI BELTRAN SERRA VICEPRESIDENT 1r. IMPOSITORS 
MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VICEPRESIDENT 2n. ENTITATS REPRESENTATIVES 
SANTIAGO CAMERO SÁNCHEZ CONSELLER IMPOSITORS 
FRANCESC-XAVIER CARBONELL CANDELICH CONSELLER TREBALLADORS 
JOAN CASTAN PEYRON CONSELLER CORPORACIONS MUNICIPALS 
ROLANDO CRUXENT CARBONELL CONSELLER ENTITATS REPRESENTATIVES 
PEDRO DOMINGO BARTRÉS CONSELLER ENTITATS REPRESENTATIVES 
JOAN FOIX RIALP CONSELLER IMPOSITORS 
PILAR GONZÁLEZ AGAPITO CONSELLERA CORPORACIONS MUNICIPALS 
MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA CONSELLERA IMPOSITORS 
ALBERT VALLALTA JAURÉS CONSELLER IMPOSITORS 
   

 
 

Nombre total 12 

 
 
 Detalli la composició del Consell d’Administració en funció del grup al que 

pertanyen: 
 

   

Grup al que pertanyen Nombre de membres del 
Consell % sobre el total 

   
CORPORACIONS MUNICIPALS 2 16,667 
IMPOSITORS 5 41,667 
PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 
TREBALLADORS 1 8,333 
ENTITATS REPRESENTATIVES 4 33,333 

Total 12 100,000 
   

 
 Indiqui els cessaments que s’hagin produït durant el període al Consell 

d’Administració: 
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Nom Data de baixa 

  
SALVADOR CARBONELL ARNAU 05-05-2008 
JOSÉ TORRENT COT 05-05-2008 
  

 
 Identifiqui, si cal, els membres del Consell que no ostenten la condició de 

Consellers Generals: 
 

Nom 

 

 
 
A.2.2. Detalli breument les funcions del Consell d’Administració, distingint entre 

les pròpies i les que han estat delegades per l’Assemblea General: 
 
Funcions pròpies 
 
 a) El govern, gestió, administració i representació de l’Entitat, amb plenitud de 

facultats i sense altres limitacions que les reservades expressament pels estatuts 
a l’Assemblea General (vegeu apartat A.1.3). 

  
 b) Autoritzar la concessió de crèdits, avals i garanties de l’Entitat als Vocals del 

Consell d’Administració, membres de la Comissió de Control, i Director General o 
als seus cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins a segon grau, i 
també a les societats en les quals aquestes persones tinguin una participació que 
aïlladament o conjuntament sigui majoritària, en les quals exerceixin els càrrecs 
de President, Conseller, Administrador, Gerent, Director General o assimilat.  

  
 c) Serà precisa també aquesta autorització perquè les persones a què es fa 

referència al paràgraf anterior puguin alienar a l’Entitat béns o valors propis o 
emesos per l’entitat en què participen o exerceixen el càrrec.  

  
 d) L’administració i gestió de l’Obra Social.  
  
 e) Designar el Director General, que serà confirmat per l’Assemblea General. 
  
 f) A proposta del Director General, l’aprovació i la distribució de les funcions, i la 

determinació de les facultats i poders entre els diferents càrrecs directius que 
constitueixen la Direcció de l’Entitat. 

  
 
Funcions delegades per l’Assemblea General 
 
 a) El Consell d’Administració disposa de facultats delegades expressament per 

l’Assemblea General del 21-05-2007 per poder acordar l’emissió d’emprèstits o 
valors de renda fixa o variable amb els límits següents: 
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 * Emissió de cèdules hipotecàries, bons hipotecaris, participacions hipotecàries, 
cèdules territorials, cessió de drets de crèdit, bons i obligacions simples, amb 
garantia o sense, o qualsevol altre tipus de valors, tinguin o no caràcter de 
finançament subordinat, així com participacions preferents i altres valors anàlegs 
de diferent denominació que puguin crear-se en un futur i que tinguin la 
consideració de computables en tot o en part com a recursos propis, ja siguin 
emesos per l’Entitat o bé indirectament a través de societats filials d’aquesta, fins 
a un límit que, en el seu conjunt, no superi la xifra de 2.200 milions d’euros. 

  
 * Emetre pagarés fins a un límit de saldo viu de 1.000 milions d’euros. 
  
 Els acords del Consell d’Administració, en tots els casos, ho seran acomplint amb 

els requisits i límits exigits per la llei i les autoritats competents. Es faculta aquest 
per executar aquests acords i actuar, en general, amb la màxima amplitud de 
facultats, incloses les de decisió, delegació i firma en qualsevol tema relacionat 
amb les emissions, el seu manteniment i amortització, i atorgant, si cal, les 
garanties que siguin necessàries, sempre d’acord amb les prescripcions legals. 

  
 b) L’Assemblea del 21 de maig de 2007 va autoritzar el Consell d’Administració 

perquè delegui en una o vàries persones les autoritzacions i delegacions 
descrites a l’apartat a), de forma solidària o mancomunada i tan àmpliament com 
en Dret sigui necessari. 

  
 
Indiqui les funcions indelegables del Consell d’Administració: 
 
 Si no existeix autorització expressa, són indelegables les facultats especialment 

delegades al Consell i l’elevació de propostes a l’Assemblea General. 
 
 
A.2.3. Detalli les funcions assignades estatutàriament als membres del Consell 

d’Administració. 
 
 
 El Consell d’Administració és un òrgan col·legiat i els seus membres, 

individualment, no tenen funcions pròpies atribuïdes, a excepció del President del 
Consell, que ho és també de l’Entitat, a la qual representa, i els Vicepresidents 1r. 
i 2n., que supleixen el President, pel seu ordre, en cas d’absència. 

 
 
A.2.4. Indiqui, en el cas que existeixin, les facultats que tenen delegades els 

membres del Consell i el Director General: 
 

Membres del Consell 
 

Nom Breu descripció 
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Director General 
 

Nom Breu descripció 
  
  JOSÉ IBERN GALLART * FIRMAR I ATORGAR ELS PODERS, DOCUMENTS I CONTRACTES 

PÚBLICS I PRIVATS QUE SIGUIN PROCEDENTS. EN GENERAL, TINDRÀ 
L’ÚS DE LA FIRMA SOCIAL EN TOTA CLASSE DE DOCUMENTS. 
* DELEGAR PART DE LES FACULTATS REBUDES EN ALTRES 
TREBALLADORS O PROFESSIONALS EXTERNS, PER A UNA MILLOR 
REALITZACIÓ DE LES SEVES OBLIGACIONS. EN EL MATEIX SENTIT, 
PODRÀ REVOCAR LES DELEGACIONS ATORGADES. 
* AUTORITZAR PAGAMENTS I COBRAMENTS DE TOTES CLASSES, FINS 
I TOT LLIURAMENTS DE L’ESTAT, COMUNITATS AUTÒNOMES, 
PROVÍNCIA O MUNICIPI, I ALTRES ORGANISMES I PARTICULARS. 
* AQUELLES ALTRES QUE ESPECÍFICAMENT LI DELEGUIN ELS 
ÒRGANS DE GOVERN. 
* TAMBÉ POT DECIDIR TOTES AQUELLES QÜESTIONS QUE, EN CASOS 
IMPREVISTOS, PUGUIN PRESENTAR-SE O SIGUIN DE CARÀCTER 
URGENT, TOT I NO ESTAR EXPRESSAMENT FACULTAT PER A FER-HO, 
DE COMÚ ACORD AMB EL PRESIDENT, O QUI EL SUBSTITUEIXI, AMB 
L’OBLIGACIÓ DE DONAR-NE COMPTE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, 
DE FORMA IMMEDIATA. 
 

 
 
A.2.5. Indiqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació, 

reelecció, avaluació, cessament i revocació dels membres del Consell. 
Detalli els òrgans competents, els tràmits a seguir i els criteris a utilitzar en 
cada un dels procediments. 

 
 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració seran nomenats per l’Assemblea General 

entre els membres de cada sector de representació, a proposta de la majoria del 
sector respectiu, del Consell d’Administració, o d’un 25% dels membres de 
l’Assemblea. Podran nomenar-se fins a tres Vocals del Consell d’Administració, 
un en representació de les Corporacions locals, i dos en representació dels 
Impositors. Podran ser persones que no siguin membres de l’Assemblea, però 
que reuneixin els requisits adequats de professionalitat, sense que això suposi 
l’anul·lació de la presència al Consell d’Administració de representants dels grups 
indicats que tinguin la condició de membres de l’Assemblea.  

  
 El procés d’elecció dels Vocals del Consell d’Administració està recollit als articles 

31 a 36, ambdós inclosos, de les “Normes reguladores dels procediments 
d’elecció”. Per la seva extensió, no es reprodueixen, podent ser consultades 
íntegrament a la pàgina web de l’Entitat. 

 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració hauran de reunir els mateixos requisits que 

s’estableixen per als Consellers Generals (vegeu apartat A.1.5), i ser menors de 
setanta-cinc anys en el moment de la presa de possessió.  

  
 El període de mandat dels Vocals del Consell d’Administració és de sis anys, i 

podran ser reescollits, sense superar els dotze anys, si s’acompleixen les 
mateixes condicions, requisits i tràmits que per al nomenament. 
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 Complert el mandat de dotze anys de forma continuada o interrompuda, i 

transcorreguts vuit anys des d’aquesta data, podran tornar a ser escollits en les 
condicions i limitacions previstes pels Estatuts. 

  
 La renovació dels Vocals del Consell d’Administració es farà cada tres anys, per 

meitats, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que formen 
el Consell. 

  
 El procediment i les condicions per a la possible reelecció i provisió de vacants al 

Consell s’efectuaran d’acord amb el que s’estableix a les “Normes reguladores 
dels procediments d’elecció”. 

 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració cessaran en l’exercici del càrrec en els 

mateixos supòsits que els Consellers Generals (vegeu apartat A.1.5). Fora  de 
tals supòsits, el seu nomenament serà irrevocable. 

 
 
A.2.6. S’exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de 

decisió? 
 

SÍ   NO X 
 
Expliqui el règim d’adopció d’acords al Consell d’Administració, assenyalant almenys el 
quòrum mínim d’assistència i el tipus de majories precisos per adoptar els acords: 
 

Adopció d’acords 
 

Descripció de l’acord Quòrum Tipus de majoria 
   
NOMENAMENT DEL PRESIDENT 51,00 - LA MEITAT MÉS UN DELS 

MEMBRES DEL CONSELL 
66,66 - MAJORIA DE DOS TERÇOS 

RESTA D’ACORDS 51,00 - LA MEITAT MÉS UN DELS 
MEMBRES DEL CONSELL 

51,00 - MAJORIA DE VOCALS 
ASSISTENTS 

   
 
 
A.2.7. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats al Consell. 
 
 
 Estatutàriament, el Director General té assignada la funció d’executar els acords 

del Consell d’Administració i altres òrgans de govern de l’Entitat, i vetllar, en 
qualsevol cas, pel fidel acompliment d’aquests. 

  
 Els acords del Consell d’Administració (i de les Comissions Delegades) han de 

ser comunicats al President de la Comissió de Control. 
  
 És atribució de la Comissió de Control supervisar la gestió del Consell 

d’Administració, i vetllar per l’adequació dels seus acords a les directrius i 
resolucions de l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. Eleva a 
l’Assemblea General informe de la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 
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A.2.8. Indiqui si existeix reglament del Consell d’Administració. En cas afirmatiu, 

descrigui el seu contingut: 
 
 

SÍ   NO X 
 
Vegeu Addenda 
 
A.2.9. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions del Consell. 
 
 
 El Consell es reunirà sempre que calgui per a la bona marxa de l’Entitat, i, com a 

mínim, una vegada cada dos mesos. 
  
 La convocatòria del Consell correspondrà al President, a iniciativa pròpia o a 

petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals del Consell. En aquest supòsit, la 
petició s’haurà d’acompanyar de l’ordre del dia de la convocatòria. 

  
 La convocatòria es cursarà sempre per correu, o avís telegràfic o telefònic, 

perquè sigui coneguda pels Vocals amb quaranta-vuit hores d’antelació. En casos 
excepcionals, en els quals la urgència de l’assumpte a tractar ho requereixi, el 
President podrà ordenar la convocatòria del Consell amb una antelació de cinc 
hores. 

  
 
 
A.2.10. Determini els supòsits en els quals els membres del Consell podran 

sol·licitar la convocatòria de les reunions del Consell. 
 
 
 Podran sol·licitar-la sense que concorri cap circumstància específica. Serà 

suficient la petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals del Consell. La petició 
s’haurà d’acompanyar de l’ordre del dia de la convocatòria. 

 
 
A.2.11. Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració 

durant l’exercici. Així mateix, assenyali, si cal, les vegades que s’ha reunit el 
Consell sense l’assistència del seu President. 

 
 

Nombre de reunions del Consell 25 
Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del President  

 
 
A.2.12. Identifiqui la informació que es facilita als membres del Consell amb motiu 

de les reunions del Consell d’Administració. Detalli els sistemes previstos 
per a l’accés a aquesta informació. 
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 Tots els temes que debat el Consell d’Administració estan documentats al 

corresponent expedient, que es posa a disposició dels Vocals. 
 
 
  
A.2.13. Identifiqui el President i els Vicepresident/s executius, el Director General, i 

els assimilats: 
 
 

Nom Càrrec 

JOSÉ IBERN GALLART DIRECTOR GENERAL 

 
 
A.2.14. Expliqui si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als 

membres del Consell, per ser nomenat President del Consell. 
 
 

SÍ   NO X 
 
 

Descripció dels requisits 
 

 
 
A.2.15. Indiqui si el President del Consell té vot de qualitat. 
 
 

SÍ X  NO  
 
 

Matèries en les quals existeix vot de qualitat 
Té vot de qualitat en totes les votacions. 

 
 
A.2.16. Indiqui si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per 

a la seva formulació al Consell estan prèviament certificats: 
 

SÍ   NO X 
 

Identifiqui la/les persona/es que ha/n certificat els comptes anuals individuals i consolidats de 
l’Entitat, per a la seva formulació al Consell. 

 

Nom Càrrec 
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A.2.17. Indiqui si existeixen mecanismes establerts pel Consell d’Administració per 
evitar que els comptes individuals i consolidats formulats per aquest es 
presentin a l’Assemblea General amb excepcions a l’informe d’auditoria. 

 
 

SÍ X  NO  
 
 

Explicació dels mecanismes 
 
Estatutàriament, la Comissió de Control té atribuïdes, entre altres, les funcions  de: 
 
* Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual, i formular les observacions que consideri oportunes. 
 
* Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors. 
 

 
 
A.2.18. Detalli les mesures adoptades perquè la informació difosa als mercats de 

valors sigui transmesa de forma equitativa i simètrica. 
 
 
A.2.19. Indiqui i expliqui, si existeixen, els mecanismes establerts per la Caixa per 

preservar la independència de l’auditor, dels analistes financers, dels bancs 
d’inversió i de les agències de qualificació de risc creditici. 

 
 

SÍ X  NO  
 
 

Explicació dels mecanismes 
 
La política seguida per l’Entitat en aquest sentit es basa en el principi de contractació de firmes de reconegut prestigi, garants 
d’una realització eficient i segura dels treballs, i que proporcionen el valor afegit necessari per a la millora contínua del sistema 
de control intern. 
 
Per altra banda, l’Informe anual de l’Entitat i del Grup de l’Entitat conté informació sobre els honoraris satisfets als auditors 
externs, diferenciant els abonats per la revisió de comptes anuals dels que corresponen a altres conceptes. 
 
Corresponen a la Comissió de Control, en el desenvolupament de les funcions de Comitè d’Auditoria, entre altres: 
 
a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el nomenament dels auditors de 
comptes. 
 
b) Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la 
independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes. 
 
Per altra banda, l’Entitat té també contractats els serveis d’una de les principals agències internacionals de ràting, i se sotmet 
periòdicament a les seves anàlisis i se serveix de les seves recomanacions com un eficaç mètode de millora. 
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A.2.20. Indiqui si la firma d’auditoria realitza altres treballs per a la Caixa i/o el seu 
Grup diferents dels d’auditoria, i en aquest cas declari l’import dels 
honoraris rebuts per aquests treballs i el percentatge que suposa sobre els 
honoraris facturats a la Caixa i/o al seu Grup. 

 
SÍ   NO  

 
 

 Caixa Grup Total 
    
Import d’altres treballs diferents dels d’auditoria (milers 
d’euros) 

0 0 0 

    
Import treballs diferents dels d’auditoria / Import total 
facturat per la firma d’auditoria (en %) 

0,000 0,000  

    
 
 
A.2.21. Indiqui el nombre d’anys que la firma actual d’auditoria realitza 

ininterrompudament l’auditoria dels comptes anuals de la Caixa i/o del seu 
Grup. Així mateix, indiqui el percentatge que representa el nombre d’anys 
auditats per l’actual firma d’auditoria sobre el nombre total d’anys en què 
els comptes anuals han estat auditats: 

 

 Caixa Grup 

Nombre d’anys ininterromputs   

 
 

 Caixa Grup 

   
  Nombre d’anys auditats per la firma actual d’auditoria 

Nombre d’anys que la societat ha estat auditada (en %)   

   

 
 
A.2.22. Existeix Comissió Executiva? En cas afirmatiu, indiqui’n els membres: 
 

SÍ   NO X 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
 

Nom Càrrec 

  

 
 
A.2.23. Indiqui les funcions delegades i estatutàries que desenvolupa la Comissió 

Executiva. 
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A.2.24. En el cas que existeixi Comissió Executiva, expliqui el grau de delegació i 

d’autonomia del qual disposa en l’exercici de les seves funcions per a 
l’adopció d’acords sobre l’administració i la gestió de la societat. 

 
 
A.2.25. Indiqui si la composició de la Comissió Executiva mostra la participació al 

Consell dels diferents membres en funció del grup que representen. 
 
 

SÍ X  NO  
 
 

En cas negatiu, expliqui la composició de la Comissió Executiva 
 

 
 
A.2.26. Existeix Comitè d’Auditoria o les seves funcions han estat assumides per la 

Comissió de Control? En el primer cas, indiqui’n els membres: 
 

COMITÈ D’AUDITORIA 
 

Nom Càrrec 

  

 
 
A.2.27. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza el 

Comitè d’Auditoria. 
 
 
A.2.28. Indiqui els membres de la Comissió de Retribucions: 
 

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 
 

Nom Càrrec 
  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 
JORDI BELTRAN SERRA VOCAL 
MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VOCAL 
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A.2.29. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza la 
Comissió de Retribucions. 

 
 
 a) Informar al Consell d’Administració sobre la política general de retribucions i 

incentius per als membres del Consell d’Administració i per al personal directiu.  
  
 b) Per delegació del Consell d’Administració, la fixació i el seguiment dels 

objectius individuals del personal de la plantilla, i l’assignació dels incentius que 
van aparellats amb aquests. 

  
 
 
A.2.30. Indiqui els membres de la Comissió d’Inversions: 
 

COMISSIÓ D’INVERSIONS 
 

Nom Càrrec 
  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 
JORDI BELTRAN SERRA VOCAL 
MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VOCAL 
  

 
 
A.2.31. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza la 

Comissió d’Inversions. 
 
 
 La Comissió d’Inversions té la funció d’informar al Consell d’Administració 

d’aquelles inversions o desinversions que, d’acord amb la normativa aplicable, 
tinguin el caràcter d’estratègiques i estables, tant quan les hagi dut a terme 
directament l’Entitat com quan s’hagin dut a terme a través de les seves entitats 
dependents. També ha d’informar sobre la viabilitat financera de les esmentades 
inversions, i de la seva adequació als pressupostos i línies generals d’actuació de 
l’Entitat. Així mateix, lliura un informe anual sobre les inversions d’aquesta 
naturalesa efectuades durant l’exercici. 

 
 
A.2.32. Indiqui l’existència de reglaments de les comissions del Consell, el lloc en 

què estan disponibles per a la seva consulta, i les modificacions que 
s’hagin realitzat durant l’exercici. També indiqui si de forma voluntària s’ha 
elaborat algun informe anual sobre les activitats de cada comissió. 

 
 
A.2.33. Existeix/en òrgan/s específic/s que tingui/n assignada la competència per 

decidir la presa de participacions empresarials? En cas afirmatiu, indiqui’ls: 
 

SÍ   NO X 
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Òrgan/s que té/tenen assignada la 

competència per decidir la presa de 
participacions empresarials 

Observacions 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
A.2.34. Indiqui quines exigències procedimentals o d’informació estan previstes 

per arribar a acords que impliquin presa de participacions empresarials. 
 
 
 Les inversions, a més de complir els principis de viabilitat econòmica, s’han 

d’ajustar als objectius generals de l’Entitat, que es plasmen als seus 
pressupostos i plans estratègics.  

  
 Instrumentalment, les operacions es presenten al Comitè d’Inversions en 

Societats Participades, amb el previ informe del departament corresponent. 
Addicionalment, i si la inversió té el caràcter d’estratègica i estable (quan superi el 
3% dels recursos propis computables), s’aportarà el preceptiu informe de la 
Comissió d’Inversions sobre la seva viabilitat financera i adequació als 
pressupostos i plans estratègics de l’Entitat. 

  
 
 
A.2.35. Indiqui el nombre de reunions que han mantingut en l’exercici els següents 

òrgans: 
 
 

Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions  

Nombre de reunions de la Comissió d’Inversions  

 
 
A.2.36. Indiqui la resta d’òrgans delegats o de suport creats per la Caixa: 
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ÒRGAN D’OBRES SOCIALS 
 

Nom Càrrec 

  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 
JORDI BELTRAN SERRA VICEPRESIDENT 1r. 
MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VICEPRESIDENT 2n. 
SANTIAGO CAMERO SÁNCHEZ VOCAL 
FRANCESC-XAVIER CARBONELL CANDELICH VOCAL 
JOAN CASTAN PEYRON VOCAL 
ROLANDO CRUXENT CARBONELL VOCAL 
PEDRO DOMINGO BARTRÉS VOCAL 
JOAN FOIX RIALP VOCAL 
PILAR GONZÁLEZ AGAPITO VOCAL 
MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA VOCAL 
ALBERT VALLALTA JAURÉS VOCAL 
  

 
 
Detalli les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació i revocació de 
càrrecs de cada un dels òrgans i indiqui’n les funcions. 
No existeixen normes específiques per a l’elecció, nomenament, acceptació i revocació de 
càrrecs de la Comissió Delegada d’Obres Socials.  
  
És el propi Consell d’Administració qui decideix, en cada ocasió, la composició i els càrrecs de 
la Comissió Delegada d’Obres Socials, d’acord amb el que estableix l’article 40.1 del Decret 
190/1989 del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya: “El Consell 
d’Administració pot delegar facultats en una o més comissions delegades, la composició de les 
quals ha d’establir el propi Consell”. 
  
  
 
A.3. Comissió de Control 

 
A.3.1. Completi el següent quadre dels membres de la Comissió de Control: 
 

COMISSIÓ DE CONTROL 
 

   
Nom Càrrec Grup al que representa 
   
JOSÉ MARIA CUSACHS CLARÀ PRESIDENT ENTITATS REPRESENTATIVES 
MIQUEL CARBONELL TEIXIDÓ SECRETARI ENTITATS REPRESENTATIVES 
JOSÉ JO MUNNÉ VOCAL CORPORACIONS MUNICIPALS 
JUAN LÓPEZ ZAPATER VOCAL IMPOSITORS 
JORGE RODRÍGUEZ BACHES VOCAL EMPLEATS 
GEMMA MAYOL GARCIA VOCAL IMPOSITORS 
RAIMON MARTÍNEZ BRUGUERA VOCAL IMPOSITORS 
   

 
 

Nombre de membres 7 
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Grup al que pertanyen Nombre de 

comissionats 
% sobre el total 

   
CORPORACIONS MUNICIPALS 1 14,286 
IMPOSITORS 3 42,857 
PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 
TREBALLADORS 1 14,286 
ENTITATS REPRESENTATIVES 2 28,571 

   
Total 7 100,000 

   
 
 
A.3.2. Ha assumit la Comissió de Control la funció del Comitè d’Auditoria? 
 
 

SÍ X  NO  
 
Detalli les funcions de la Comissió de Control: 
 
 

Funcions 

 
a) Supervisar la gestió del Consell d’Administració, vetllant per l’adequació dels seus acords a les directrius i resolucions de 
l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. 
 
b) Vigilar el funcionament i la tasca desenvolupada pels òrgans d’intervenció de l’Entitat. 
 
c) Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors. 
 
d) Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual, i formular les observacions que consideri oportunes. 
 
e) Elevar a l’Assemblea General informació relativa a la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 
 
f) Requerir del President la convocatòria de l’Assemblea General amb caràcter extraordinari quan ho consideri convenient. 
 
g) Controlar els processos electorals per a la composició de l’Assemblea i del Consell d’Administració, junt amb el Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
h) Conèixer i emetre la seva opinió sobre els informes de la Comissió Delegada d’Obres Socials. 
 
i) Proposar al Departament d’Economia i Finances la suspensió dels acords del Consell d’Administració en el supòsit que 
aquests vulnerin les disposicions vigents. 
 
j) Qualsevol altra que li atribueixin els presents Estatuts. 
 
I a més les següents funcions, per haver assumit les funcions de Comitè d’Auditoria: 
 
a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el nomenament dels auditors de 
comptes. 
 
b) Supervisar els serveis de l’auditoria interna de l’Entitat. 
 
c) L’establiment de relacions amb els auditors externs, per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc 
la independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes, així 
com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d’auditoria de comptes i les normes tècniques d’auditoria. 
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A.3.3. Realitzi una descripció de les regles d’organització i funcionament, així com 

de les responsabilitats que té atribuïdes la Comissió de Control. 
 
 
 La Comissió de Control està formada per 7 membres que procedeixen dels 

diferents grups de representació que integren l’Assemblea General, sempre que 
no ostentin la condició de Vocals del Consell d’Administració. 

  
 La Comissió escull un President i un Secretari entre els seus membres. 
  
 El sistema de convocatòria i funcionament de la Comissió de Control és similar al 

del Consell d’Administració (vegeu l’apartat A.2.9). 
  
 Les responsabilitats de la Comissió de Control són aquelles que es deriven de les 

funcions descrites a l’apartat anterior (A.3.2). 
  
 
 
A.3.4. Detalli el sistema creat perquè la Comissió de Control conegui els acords 

adoptats pels diferents òrgans d’administració per poder realitzar la seva 
tasca fiscalitzadora i de vet. 

 
 
 Coneix els acords dels òrgans de govern mitjançant les actes de les seves 

respectives reunions. 
 
 
A.3.5. Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut la Comissió de Control 

durant l’exercici. 
 
 

Nombre de reunions de la Comissió de Control 5 

 
 
A.3.6. Identifiqui la informació que es facilita als comissionats amb motiu de les 

reunions de la Comissió de Control. Detalli els sistemes previstos per a 
l’accés a aquesta informació. 

 
 
 A les reunions se’ls facilita: 
  
 a) Les actes de les reunions dels òrgans de govern de l’Entitat. 
  
 b) Els informes del Director General. 
  
 c) Informació comptable i estadística. 
  
 d) Informes de la intervenció i l’auditoria de l’Entitat. 
  



 

 
 
 
 

- 149 - 

 e) Informes i recomanacions de l’auditoria externa. 
  
 f) Comunicacions del regulador i del Protectorat. 
  
 g) I se’ls comunica tots els actes i tràmits del procés electoral. 
  
 En l’exercici de les seves funcions, la Comissió pot sol·licitar al Consell 

d’Administració i al Director General els antecedents i les informacions que 
consideri necessàries. 

  
 

 
A.3.7. Expliqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació 

i revocació dels membres de la Comissió de Control. 
 
 
 Els membres de la Comissió de Control són escollits per l’Assemblea General 

entre els membres que no tinguin la condició de Vocals del Consell 
d’Administració.  

  
 Per a la seva elecció, nomenament i acceptació es procedirà d’igual forma que 

per al Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.5). 
 
 Cap Entitat podrà tenir simultàniament representant al Consell d’Administració i a 

la Comissió de Control. 
  
 La durada del mandat, les condicions d’elecció i reelecció, les incompatibilitats, la 

irrevocabilitat, els supòsits de cessament, etc. són els mateixos que per als 
Vocals del Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.5). 

  
  
 
A.3.8. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats per la Comissió de Control. 
 
 
 Entre les atribucions del Director General, hi ha la d’executar els acords dels 

òrgans de govern i vetllar, en qualsevol cas, pel fidel acompliment d’aquests. 
  
 La Comissió de Control eleva anualment a l’Assemblea General un informe amb 

les actuacions realitzades durant l’any.  
  
  
 
 
A.3.9. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions de la 

Comissió de Control. 
 
 
 La Comissió de Control es reunirà sempre que sigui convocada pel President, per 

iniciativa pròpia o per petició d’un terç dels seus membres i, com a mínim, una 
vegada cada trimestre. 
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 El sistema de convocatòria i funcionament de la Comissió de Control és també 

similar al del Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.9). 
  
 
 
A.3.10. Determini els supòsits en els quals els comissionats podran sol·licitar la 

convocatòria de les reunions de la Comissió de Control per tractar 
assumptes que estimin oportuns. 

 
 
 Quan ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. 
 
 
A.3.11. Expliqui el règim d’adopció d’acords a la Comissió de Control assenyalant, 

almenys, les normes relatives a la constitució i quòrum d’assistència: 
 

Adopció d’acords 
 

Descripció de l’acord Quòrum Tipus de majoria 
   

TOTS ELS ACORDS 51,00 - LA MEITAT 
MÉS UN DELS 

COMISSIONATS 

51,00 - MAJORIA SIMPLE 

   
 
 
 
 

B    OPERACIONS DE CRÈDIT, AVAL O GARANTIA  
 
 
B.1. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 

directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels membres del Consell d’Administració, familiars 
en primer grau o amb empreses o entitats que controlen, segons l’article 4 
de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Indiqui les 
condicions, incloses les financeres, d’aquestes operacions. 

 
 

     

Nom del membre 
del Consell 

Denominació social 
de la Caixa o entitat 
dotada, adscrita o 

participada 
Naturalesa de 

l’operació 
Import 

(milers d’euros) Condicions 
     
ROLANDO CRUXENT 
CARBONELL 

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA COMPTE A CRÈDIT (A 
UNA EMPRESA) 

111 TIPUS D’INTERÈS 5,75%, 
TERMINI 2 ANYS, LÍMIT 
120 MILERS EUROS 

FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA PRÉSTEC (A UN 
FAMILIAR) 

7 TIPUS D’INTERÈS 6,75%, 
TERMINI 2 ANYS, 
GARANTIA DINERÀRIA 

FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA PRÉSTEC 17 TIPUS D’INTERÈS 5,248%, 
TERMINI 8 ANYS, 
GARANTIA FACIAL 
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FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA PRÉSTEC (A UN 
FAMILIAR) 

6 TIPUS D’INTERÈS 5,248%, 
TERMINI 6 ANYS, 
GARANTIA FACIAL 

     
 
 
 
 
B.2. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 

directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels membres de la Comissió de Control, familiars en 
primer grau o amb empreses o entitats que controlen, segons l’article 4 de 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Indiqui les condicions, 
incloses les financeres, d’aquestes operacions. 

 
 
     

Nom del 
comissionat 

Denominació 
social de la 

Caixa o entitat 
dotada, adscrita 

o participada 

Naturalesa de 
l’operació 

Import 
(milers d’euros) 

Condicions 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
B.3. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 

directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels grups polítics que tinguin representació a les 
corporacions locals i Assemblees legislatives autonòmiques que hagin 
participat en el procés electoral de la Caixa d’Estalvis. 

 
 
     

Nom dels grups 
polítics 

Denominació 
social de la 

Caixa o entitat 
dotada, adscrita 

o participada 

Naturalesa de 
l’operació 

Import 
(milers d’euros) 

Condicions 
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B.4. Indiqui la situació actual dels crèdits a grups polítics que tinguin 
representació a les corporacions locals i Assemblees legislatives 
autonòmiques que hagin participat en el procés electoral de la Caixa 
d’Estalvis. 

 
 
 Grup polític:  Partit dels Socialistes de Catalunya 
 Operació: Préstecs hipotecaris 
 Condicions: Tipus d’interès 6,525%, termini 30 anys, obertura 2004 
 Import: 265 milers d’euros 
 Situació actual: Corrent de pagament 
 
 

C 
 

   Detalli les operacions creditícies amb institucions públiques, inclosos ens territorials, 
que hagin designat Consellers Generals: 

 
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE MATARÓ 
 

Naturalesa de l’operació Import 
 (milers d’euros) 

  
AVALADOR PRÉSTEC HIPOTECARI 55 
AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 8 
AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 69 
AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 9 
AVALADOR  AVAL 40 
  

 
 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

PILAR GONZÁLEZ AGAPITO 

 
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE CALELLA 
 

Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 

PRÉSTEC PERSONAL 2.288 

 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

JOSEP BASART PINATEL·LI 
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Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 

Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 

  
PRÉSTEC PERSONAL 10 
PRÉSTEC PERSONAL 213 
  

 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

 
JOAN BALIARDA SARDÁ 
 

 
 
 
 

D    OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP 
 
 
D.1. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb els 

membres del Consell d’Administració: 
 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 

  
 

 

 
 
D.2. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb els 

membres de la Comissió de Control: 
 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 

  
 

 

 
 
D.3. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb el seu 

personal directiu: 
 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 
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D.4. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb 
administradors i directius de societats i entitats del Grup del que l’Entitat 
forma part: 

 
 

Nom Denominació social 
de l’entitat del Grup 

Naturalesa de 
l’operació 

Import 
(milers d’euros) 

    
 

 
 
D.5. Detalli les operacions intragrup o realitzades que siguin significatives: 
 
 
Denominació social de 

l’entitat del Grup 
Breu descripció de 

l’operació 
Import 

 (milers d’euros) 

  
 

 

 
 

E    ESTRUCTURA DEL NEGOCI DEL GRUP 
 
 
E.1. Descrigui l’estructura del negoci del Grup, concretant el paper que 

desenvolupa cada una de les entitats en el conjunt dels serveis prestats als 
clients. 

 

Estructura del negoci del Grup 

 
L’Entitat és una institució financera de caràcter social, i de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre, independent de 
qualsevol empresa o entitat, dedicada a la captació, administració i inversió dels fons que li són confiats, i a la prestació de 
diversos serveis a la comunitat a través de l’Obra Social. 
 
L’objectiu social de l’Entitat consisteix en el desenvolupament de tots els serveis i les activitats que acordi el Consell 
d’Administració, i permeti la Legislació per a les Caixes d’Estalvis, i especialment la promoció de l’estalvi, realitzant operacions 
per a la seva captació, retribuint-lo adequadament, i invertint els capitals obtinguts en el finançament d’actius en general, 
mitjançant la realització de tota classe d’operacions econòmiques i financeres permeses per la Llei. 
 
El Grup està format per l’Entitat i les societats participades directament o indirectament, les quals, complementàriament a 
l’Entitat, realitzen activitats en les àrees financeres, d’assegurances, de serveis, de pensions i altres. 
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      Serveis prestats als clients 
 
 

Nom entitat del Grup 

GES LAYETANA PENSIONES S.A., ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA DE FONS DE PENSIONS 

 
 

Nom entitat del Grup 

GES LAYETANA, S.A. S.G.I.I.C. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA D’INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA 

 
 

Nom entitat del Grup 

LAIETANA VIDA CÍA. SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA, SA SDAD. 
UNIPERSONAL 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ASSEGURANCES DE VIDA I COMPLEMENTÀRIES 

 
 

Nom entitat del Grup 

TRAMITACIÓN Y SERVICIOS, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 
 

Nom entitat del Grup 

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN, CONTROL TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ARRENDAMENT D’HABITATGES 
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Nom entitat del Grup 

INVERSORA BURRIAC, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TINENÇA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS 

 
 

Nom entitat del Grup 

CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA 

 
 

Nom entitat del Grup 

COMPLEJO CAPRI GAVÀ MAR, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

JARDÍ RESIDENCIAL LA GARRIGA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 

Nom entitat del Grup 

ZILEX CATALUNYA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

XADAY PROYECTOS Y APLICACIONES, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL – GERIÀTRICS 

 
 

Nom entitat del Grup 

AUDET PROMOCIONS, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

GEOINVERS, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

VILADECAVALLS PARK, CENTRO INDUSTRIAL-LOGISTICO Y CIAL., S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

BARNA BUILDING, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL – GERIÀTRICS 
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Nom entitat del Grup 

PROMO-SERVEIS DAMSEL, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RENLOVI S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

PROMOCIONS ELENTARI, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA – HABITATGES 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDÈNCIES LA FONT FLORIDA,  S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL - GERIÀTRICS 

 
 

Nom entitat del Grup 

POLSAR CORPORATION, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA – HABITATGES 
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Nom entitat del Grup 

TORRENTÓ DE CAN GELAT, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

MATARÓ LLAR, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

TEULAVER, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

URBILAND INVERSORA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDENCIAL CAN MARTORELL, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

RADION IBERKAT, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

INICIATIVAS GESTIOMAT, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

ADAMAR SECTORS, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

MACLA 2005, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDENCIAL PARC CAN RATÉS, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

LAIETANA MEDIACION OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

 
 

Nom entitat del Grup 

LAIETANA GENERALES, CÍA. DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA S.A.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ASSEGURANCES GENERALS 

 
 

Nom entitat del Grup 

BENETESA, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL HOTELERA 

 
 

Nom entitat del Grup 

VALLEMAR RESIDENCIAL, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESTAURA BERLIN, GBMH 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

SAR PATRIMONIAL IPM, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL GERIÀTRIC 

 
 

Nom entitat del Grup 

FISSER INVERSIONES 2007, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESTAURA WISLANA, SP.Z.O.O 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESTAURA MARATÓN GARDEN SP.Z.O.O. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

MOVIOLA ASOCIADOS 21 S.L.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

ADQUIRENT INMOBLES, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

GEOPORTUGAL IMOBILIARIA LDA 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 
E.2. Indiqui la distribució geogràfica de la xarxa d’oficines: 
 
 

Comunitat autònoma Nombre de 
sucursals 

Catalunya 249 
Madrid 28 

Total 277 
 
 
E.3. Identifiqui els membres dels òrgans rectors que assumeixen càrrecs 

d’administració o direcció en entitats que formen part del Grup de la Caixa: 
 
 

Nom del membre de l’òrgan rector 
Denominació social de l’entitat del 

Grup Càrrec 
   
JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA VIDA CÍA. SEGUROS DE LA CAJA 

DE AHORROS LAIETANA, SA SDAD. 
UNIPERSONAL 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS INVERSORA BURRIAC, S.L. PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JORDI BELTRAN SERRA INVERSORA BURRIAC, S.L. VOCAL DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS INVERSORA BURRIAC, S.L. VOCAL DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA MEDIACION OPERADOR DE 
BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA GENERALES, CÍA. DE SEGUROS 
DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA S.A.U 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 
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F    SISTEMES DE CONTROL DE RISC 
 
 
F.1. Indiqui els sistemes de control de risc relacionat amb les activitats 

desenvolupades per l’Entitat. 
L’activitat desenvolupada per l’Entitat i les societats dependents està exposada a 
diferents tipus de riscos.  
L’assumpció de riscos és una part fonamental de les activitats de les entitats de 
crèdit. En l’Entitat, la gestió i el control del risc impliquen la intervenció de 
diferents òrgans de l’Entitat, corresponent a la Direcció General, per delegació del 
Consell d’Administració, responsable en última instància de l’estratègia de risc de 
l’Entitat, determinar, desenvolupar i instrumentar la política general en matèria de 
riscos, fixar els límits de risc per a les diferents àrees i activitats, delimitar les 
facultats atorgades per a les diferents unitats de decisió i decidir sobre aquelles 
operacions el risc de les quals excedeix les atribucions delegades. 

 
L’Entitat manté, com a criteri general, una política prudencial, entesa com aquella 
que garanteixi mantenir un adequat nivell de recursos propis, que permeti 
assegurar la seva solvència i cobrir prudentment els diferents tipus de riscos als 
quals està sotmesa a conseqüència de les activitats desenvolupades en les 
diferents àrees de negoci. Tradicionalment, aquests riscos es gestionaven 
individualment, però els nous requeriments que es recullen a l’Acord de Capital 
de Basilea II, enfocats a una assignació més sofisticada del capital, han generat 
la necessitat d’una gestió integral d’aquests. Per això, l’Entitat fomenta diversos 
canvis d’organització enfocats a la integració dels diferents riscos (crèdit, tipus 
d’interès, liquiditat, mercat, etc. ) i a la gestió global i més avançada d’aquests. 

 
F.2. Relacioni els riscos coberts pel sistema, junt amb la justificació de 

l’adequació al perfil de l’Entitat dels sistemes de control de riscos adoptats, 
tenint en compte l’estructura de recursos propis. 

 
a)Risc de crèdit 
 
El risc de crèdit representa les pèrdues que sofriria l’Entitat en el cas que un client o 

alguna contrapart incomplissin 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 a altres tipus 
d’actius financers (cartera de renda fixa, derivats, etc.), i representa el risc més 
significatiu per a l’Entitat. 

 
Les polítiques, els mètodes i els procediments de l’Entitat relacionats amb el control del 

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 
aquelles operacions per a les diferents fases del cicle creditici, on es determinen, 
entre altres, les mesures per a la concessió i gestió d’aquestes, l’estratificació en 
els nivells de facultats i els criteris per a la diversificació del risc. 

 
La Comissió de Control i la Secció d’Auditoria Interna tenen entre les seves funcions, 

d’acord amb l’annex IX de la Circular 4/2004, la de vetllar per l’adequat 
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acompliment de les polítiques, mètodes i procediments de control del risc de 
crèdit, assegurant que aquests són adequats, s’implanten de manera efectiva i 
són revisats de manera regular. 

 
a.1 Risc de crèdit en productes bancaris tradicionals 
 
En l‘àmbit de la concessió de risc de crèdit, l’Entitat estableix les següents polítiques: 
 
- Limitació de la concessió de finançament a operacions dins de l’àrea d’actuació de 

l’Entitat o zones limítrofes. 
 
- Límits de concentració de risc a nivell individual i de grup econòmic fixats en funció dels 

recursos propis computables. 
 
- Límits de concentració de risc en funció de les garanties i sector d’activitat, establint el 

percentatge sobre la inversió creditícia màxima que es destinarà a cada sector en 
funció de les garanties. 

 
- Criteris d’admissió de noves operacions i límits a les facultats de concessió tenint en 

compte la tipologia del producte, garanties, import sol·licitat, destí del finançament 
i valoració de l’acreditat. 

 
- Metodologia d’anàlisi de les operacions en funció de la seva tipologia i requeriments 

necessaris per dotar de seguretat jurídica cada operació. 
 
 
L’Entitat disposa de models d’scoring de particulars per a operacions de garantia personal 

i garanties hipotecàries destinades a adquisició d’habitatges, els quals, atenent a 
l’experiència històrica i a les millors pràctiques del mercat, serveixen de suport en 
la presa de decisions, requerint, en el cas que el dictamen no sigui favorable, 
l’aprovació d’una Comissió superior.  

 
Les activitats relacionades amb el risc de crèdit són desenvolupades fonamentalment pel 

departament d’Inversions - Préstecs, que aglutina la majoria de les unitats 
implicades (Seccions d’Operatòria, Grups econòmics i disposicions fraccionades, 
Anàlisi de Riscos i Assessorament Legal) en els processos d’anàlisi, concessió i 
seguiment del risc. 

 
La xarxa d’oficines constitueix el canal de presentació de les operacions de risc, i les 

facultats de sanció estan atribuïdes a diferents Comitès en funció de la tipologia 
del producte, garanties, import, destí i valoració de l’acreditat, segons delegació 
de funcions realitzada pel Consell d’Administració.  

 
En les tasques de seguiment i control de riscos intervenen, a més d’Inversió – Préstecs,  

les següents unitats: 
 
- La unitat de Gestió de Clients, dins del departament d’Oficines, que coordina les accions 

a realitzar amb l’objectiu d’aconseguir el cobrament de les demores de 
pagaments de les operacions, la renegociació del deute o la proposta d’inici de la 
reclamació judicial, i el seguiment d’operacions i acreditats amb incidències 
internes i externes. 
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- La unitat de Seguiment i Control del Risc Creditici, dins del departament de Planificació i 
Control de Gestió, que té cura del seguiment de les operacions de risc, tant a 
nivell individual com a nivell grup, dins dels límits establerts; de l’acompliment de 
límits de concentració de riscos establerts per a sectors d’activitat, àrees 
geogràfiques, acreditats i grups; i del comportament de les operacions amb 
scoring.  

 
La gestió del risc es complementa amb les polítiques de recuperació, orientades a evitar o 

minimitzar possibles crebants per a l’Entitat, mitjançant circuits de recuperació 
específics en funció de la quantitat i la tipologia de l’operació, i amb la intervenció 
de gestors interns i externs per adequar les accions necessàries a cada situació. 
Són responsables de l’aplicació d’aquestes polítiques les unitats següents: 

 
- La unitat de Gestió de Contenciosos, dins del departament de Recursos, és la 

responsable, junt amb Gestió de Clients, de proposar a la Comissió Tècnica de 
Morosos les operacions que han de ser tramitades per reclamació judicial, i de 
tramitar i seguir els procediments iniciats. 

 
- La unitat de Gestió Immobiliària i Logística, dins del departament d’Immobilitzat - 

Compres, és la responsable del seguiment dels tràmits en la incorporació de 
finques procedents de la regularització de crèdits i de la seva gestió.  

 
a.2 Risc de crèdit en altres actius financers 
 
Amb relació al risc de crèdit relacionat amb altres actius financers, l’Entitat ha establert les 

següents polítiques: 
 
- Límit en les línies de risc assumible en operacions del mercat interbancari, simultànies i 

IRS, fixat en funció de la probabilitat d’incompliment de cada entitat o grup 
econòmic i d’un percentatge sobre els recursos propis computables. 

 
- Límit a les inversions en valors representatius de deute, fixat en funció del sector i del 

ràting dels emissors. 
 
- Límit a les inversions en instruments de capital, sense vocació de permanència, fixat en 

exposicions reduïdes i en societats que cotitzen a Borsa. 
 
- Límit a les inversions en societats participades, fixat en límits per sectors d’activitat a les 

exposicions en inversions creditícies i en el percentatge sobre recursos propis 
computables. 

 
Correspon al Comitè de Gestió Global de Riscos la funció de vetllar per l’acompliment de 

les polítiques i dels límits de risc establerts pel Consell d’Administració. 
 
La funció d’estudiar i, si cal, proposar o aprovar, dins de les seves atribucions, les 

inversions realitzades per l’Entitat correspon al Comitè d’Inversions en Societats 
participades.  

 
Per la seva banda, el departament de Tresoreria i Mercat de Capitals realitza el control 

del risc de crèdit relatiu a la resta d’actius financers constituïts per títols de renda 
fixa, derivats, etc., seguint les directrius marcades pel Comitè de Gestió Global de 
Riscos. 
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b) Risc de mercat 
Aquest risc comprèn els riscos resultants de possibles variacions adverses dels tipus 

d’interès dels actius i passius, dels tipus de canvi en els quals 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 
 
El risc de tipus d’interès és el risc al qual s’exposa l’Entitat en la seva activitat per tenir 

operacions d’actiu i de passiu amb diferents tipus d’interès (tipus d’interès fixos i 
variables o referenciats a diferents índexs) i amb terminis de venciments 
diferents, de manera que les variacions dels tipus d’interès de referència 
d’aquestes operacions a l’alça o a la baixa puguin provocar efectes asimètrics en 
els seus actius i passius amb reflex al compte de pèrdues i guanys i al patrimoni 
de l’Entitat. 

 
La gestió del risc d’interès té com objectiu primordial la consecució d’un marge financer i 

d’un valor patrimonial òptim, dins d’uns límits adequats de risc per a l’Entitat. 
 
La gestió i el control del risc de tipus d’interès del balanç de l’Entitat recau sobre el 

Comitè de Gestió Global de Riscos, el qual assegura que s’acompleixin en tot 
moment les polítiques fixades pel Consell d’Administració, sent el departament de 
Planificació i Control de Gestió qui efectua la mesura i el control d’aquest risc. 

 
L’Entitat utilitza operacions de cobertura per a la gestió individual del risc de tipus 

d’interès d’alguns instruments financers de caràcter significatiu, de manera que 
en la pràctica redueix aquest tipus de riscos (vegeu Nota 7.6) 

 
La mesura i l’anàlisi d’aquest risc es realitzen considerant els següents aspectes, d’acord 

amb les següents premisses: 
 
- S’analitzen els efectes que sobre el marge d’interessos del compte de pèrdues i guanys 

i del valor econòmic de l’Entitat podrien tenir variacions en els tipus d’interès.  
 
- En l’anàlisi s’inclouen totes aquelles posicions que són sensibles al risc de tipus 

d’interès, incloent els derivats sobre tipus d’interès, tant implícits com explícits, i 
excloent les posicions que formen part de la cartera de negociació. 

 
- A efectes d’analitzar els terminis de venciment de les operacions, si bé amb caràcter 

general es considera el termini de venciment o repreu contractual de les 
operacions, existeixen operacions en les quals es consideren altres tipus 
d’hipòtesis pel que fa al seu venciment, per no tenir aquestes exposicions 
terminis de venciment certs o bé per mostrar un comportament d’estabilitat que 
difereix de manera significativa de les seves condicions contractuals. Així, en 
l’anàlisi de la data de venciment dels dipòsits de clients a la vista, per l’estabilitat 
històrica mostrada per aquestes operacions, es consideren terminis de venciment 
superiors als contractuals, basats en l’anàlisi de l’experiència històrica de l’Entitat 
en diferents escenaris. D’altra banda, en l’anàlisi d’aquells instruments coberts en 
operacions de cobertura de riscos de tipus d’interès, es classifica en la banda 
temporal corresponent en el mateix termini de revisió de l’element de cobertura.  
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- S’analitzen els efectes dels moviments dels tipus d’interès paral·lels i de caràcter 
instantani de 200 punts bàsics.  

 
- No es realitzen mesures separades del risc de tipus d’interès per a cada una de les 

posicions mantingudes en cada divisa, en no ser significatives les posicions 
mantingudes en divises diferents a l’euro. 

 
En base a les anàlisis anteriors, l’Entitat adopta les mesures necessàries que garanteixin 

una gestió òptima d’aquest risc. 
   
b.2)Risc de preu 
Aquest risc es defineix com el que sorgeix a conseqüència de canvis en els preus de 

mercat, provocats per factors específics del propi instrument o bé per factors que 
afecten tots els instruments negociats al mercat. 

 
A l’Entitat, el control d’aquest risc descansa en un sistema de límits establerts, el qual 

delimita els nivells de risc que aquesta està disposada a assumir.  
 
L’indicador utilitzat a l’Entitat per quantificar aquest risc és el VaR (Value at Risk), que 

mesura la màxima pèrdua d’una cartera a preus de mercat a conseqüència 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 una setmana i un mes, i amb nivells de confiança del 95% i 99%. 

 
El VaR es calcula periòdicament i es presenta al Comitè de Gestió Global de Riscos, com 

òrgan encarregat de l’avaluació dels riscos assumits i del disseny dels criteris 
d’inversió i de les estratègies de cobertura de l’Entitat. 

 
b.3)Risc de tipus de canvi 
El risc de tipus de canvi es mostra en la sensibilitat dels preus dels actius financers a les 

variacions en els tipus de canvis de mercat.  
L’Entitat no manté posicions en moneda estrangera de caràcter especulatiu. Així mateix, 

l’Entitat no manté posicions obertes de caràcter no especulatiu d’imports 
significatius en moneda estrangera. 

La política de l’Entitat és limitar aquest tipus de risc, intentant cobrir-lo de manera 
immediata quan sorgeixi, mitjançant la contractació de les operacions simètriques 
en l’actiu o en el passiu o les operacions de derivats financers que permetin 
mitigar-lo. 

 
c)Risc de liquiditat 
Aquest risc mostra la possible dificultat per disposar de fons líquids o per poder accedir a 

aquests, en la quantitat suficient i al cost adequat, per fer front en tot moment a 
les obligacions de pagament. 

 
La gestió de liquiditat a l’Entitat persegueix un objectiu fonamental que és mantenir una 

adequada estructura dels actius i passius minimitzant el risc d’incompliment 
d’impagament. Per assolir aquest objectiu es porta a terme una gestió activa de la 
liquiditat, que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura de balanç per 
venciments, per anticipar-se a potencials desequilibris en els nivells de liquiditat a 
curt i mitjà termini i adoptar una estratègia d’estabilitat a les fonts de finançament. 
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L’Entitat gestiona aquest risc des de dues òptiques complementàries, distingint la liquiditat 
operativa de la liquiditat estructural. La primera es gestiona en el curt termini des 
de 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 de Gestió Global de Riscos, a través de la utilització, 
fonamentalment, de les següents mesures: 

 
• Gestió de la liquiditat estructural mitjançant la creació de programes de finançament 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 els corresponents plans d’acció i canals de 
comunicació, que permetran fer front amb èxit a una possible situació de crisi dels 
mercats. 

Com a mesura de prudència i davant possibles tensions de liquiditat o situacions de crisi 
als mercats, l’Entitat en l’exercici 2008 ha realitzat diverses emissions de cèdules 
i participacions de transferència d’actius amb l’objectiu de transformar actius 
il·líquids en bons susceptibles de descomptar-se al Banc Central Europeu. 

La política seguida per l’Entitat en les emissions de títols valors ha estat presidida per dos 
principis bàsics: diversificació dels instruments de finançament i distribució 
equilibrada dels venciments de les emissions, evitant-ne la concentració. De tal 
manera que el primer venciment de les emissions vigents tindrà lloc en l’exercici  
2009, per 150.000 milers d’euros, xifra que representa un 3,12 % dels dipòsits 
institucionals. 

 
d) Risc operacional   
 
S’entén per risc operacional la probabilitat d’incórrer en pèrdues causades per la 

inadequació o l’error en processos, persones o processos interns, o bé a causa 
d’esdeveniments externs. Aquest risc inclou el risc tecnològic, el legal i el 
d’acompliment normatiu. 

 
Els principals elements que utilitza l’Entitat per reduir aquest risc són la qualificació, la 

formació del personal i l’establiment de procediments clars i adequadament 
documentats, corresponent a la Secció d’Auditoria Interna la tasca de verificar 
l’acompliment d’aquests procediments, realitzant-ne un seguiment periòdic. 

 
Per la importància que tenen els processos informàtics, l’Entitat té establert un pla de 

contingències informàtic encaminat a minimitzar els possibles riscos d’aturada 
dels equips informàtics. 

 
Així mateix, es segueix una política de transferència del risc al sector assegurador en 

matèria de riscos patrimonials, derivats de pèrdues en immobles, incendis, danys 
per aigües, extensió de cobertures, danys de la naturalesa, robatoris, frau 
informàtic i altres. 

 
 
 
F.3. En el supòsit que s’haguessin materialitzat alguns dels riscos que afecten 

la Caixa i/o el seu Grup, indiqui les circumstàncies que els han motivat i si 
han funcionat els sistemes de control establerts. 
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F.4. Indiqui si existeix alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat 

d’establir i supervisar aquests dispositius de control i detalli quines són les 
seves funcions. 

 
 
F.5. Identificació i descripció dels processos d’acompliment de les diferents 

regulacions que afecten la Caixa i/o el seu Grup. 
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G 
 
 
 

   INFORME ANUAL ELABORAT PER LA COMISSIÓ D’INVERSIONS DE L’ENTITAT A QUÈ 
ES REFEREIX L’ARTICLE 20 DE LA LLEI 31/1985, DE 2 D’AGOST, DE REGULACIÓ DE LES 
NORMES BÀSIQUES SOBRE ÒRGANS RECTORS DE LES CAIXES D’ESTALVIS 

 
 
G.1. Completi el següent quadre sobre les adquisicions o la venda de 

participacions significatives de societats cotitzades efectuades per la Caixa 
d’Estalvis durant l’exercici, ja sigui directament o a través d’entitats del seu 
mateix Grup. 

 
 

Import 
(milers 

d’euros) 

Inversió o 
desinversió 

Data d’execució 
de l’operació 

Entitat objecte de la 
inversió o desinversió 

Participació 
directa i 

indirecta de la 
Caixa després 
de l’operació 

Data d’emissió de 
l’informe i pronunciament 

de la Comissió 
d’Inversions sobre la 
viabilitat financera i 

adequació als 
pressupostos i plans 
estratègics de l’Entitat 

 
 
 
 
 

     

 
 
G.2. Completi el següent quadre sobre les inversions i desinversions en 

projectes empresarials amb presència en la gestió o en els seus òrgans de 
govern efectuades per la Caixa d’Estalvis durant l’exercici, ja sigui 
directament o a través d’entitats del seu mateix Grup. 

 
 

Import 
(milers 

d’euros) 
Inversió o 

desinversió 

Data 
d’execució 

de 
l’operació 

Entitat objecte de 
la inversió o 
desinversió 

Participació 
directa i 

indirecta de 
la Caixa 

després de 
l’operació 

Data d’emissió de l’informe i 
pronunciament de la Comissió 
d’Inversions sobre la viabilitat 

financera i adequació als 
pressupostos i plans 
estratègics de l’Entitat 

      
7.000 Inversió 12-11-2008 INVERSORA 

BURRIAC, S.L. 
100,00 21/10/2008 - Informe favorable 

5.000 Inversió 18-12-2008 INVERSORA 
BURRIAC, S.L. 

100,00 21/10/2008 - Informe favorable 

4.000 Inversió 31-12-2008 LAIETANA VIDA CÍA. 
SEGUROS DE LA 
CAJA DE AHORROS 
LAIETANA, SA SDAD. 
UNIPERSONAL 

100,00 23/12/2008 - Informe favorable 
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G.3. Detalli el nombre d’informes emesos per la Comissió d’Inversions durant 
l’exercici. 

 
 

Nombre d’informes emesos 3 

 
 
G.4. Indiqui la data d’aprovació de l’Informe Anual de la Comissió d’Inversions. 
 
 

Data de l’informe 13-01-2009 

 
 

H    REMUNERACIONS PERCEBUDES 
 
 
H.1. Indiqui de forma agregada la remuneració percebuda pel personal clau de la 

Direcció i pels membres del Consell d’Administració en la seva qualitat de 
directius: 

 
 

Remuneracions Import 
 (milers d’euros) 

Sous i altres remuneracions anàlogues 2.316 
Obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament 
de primes d’assegurances de vida 

218 

 
 
H.2. Completi de forma agregada els següents quadres sobre les dietes per 

assistència, així com les remuneracions anàlogues: 
 
a) Consell d’Administració: 
 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 101 

 
b) Comissió de Control: 
 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 10 
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c) Comissió de Retribucions: 
 
 

Remuneracions Import (milers 
d’euros) 

 
Dietes per assistència i altres remuneracions 
anàlogues 
 

 
0 

 
d) Comissió d’Inversions: 
 
 

Remuneracions Import (milers 
d’euros) 

 
Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 
 

 
0 

 
 
H.3. Indiqui de forma agregada les remuneracions percebudes pels membres 

dels òrgans de govern i pel personal directiu en representació de la Caixa 
en societats cotitzades o en altres entitats en les que aquesta tingui una 
presència o representació significativa: 

 
 
Remuneracions percebudes 
(milers d’euros) 38 

 
 
H.4. Identifiqui de forma agregada, si existeixen, a la Caixa o al seu grup, 

clàusules de garantia o blindatge per a casos d’acomiadament, renuncia o 
jubilació a favor del personal clau de la Direcció i dels membres del Consell 
d’Administració en la seva qualitat de directius. Indiqui si aquests 
contractes han de ser comunicats o aprovats pels òrgans de la Caixa o del 
seu Grup: 

 

Nombre de beneficiaris  

 
 

 Consell 
d’Administració Assemblea General 

Òrgan que autoritza les clàusules   
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 SÍ NO 
 

S’informa la Junta General sobre les clàusules? 
 

  

 
 

I    QUOTES PARTICIPATIVES  
 
 
I.1. Completi el següent quadre sobre les quotes participatives de la Caixa 

d’Estalvis: 
 

Data última de modificació Volum total (milers d’euros) Nombre de quotes 
  

0,00 
 

0 
 

 
 Si existeixen diferents classes de quotes, indiqui-ho en el següent quadre: 
 

Classe Nombre de quotes Nominal unitari 
 
 

  

 
 
I.2. Detalli els titulars directes i indirectes de quotes participatives que 

representin un percentatge igual o superior al 2% del volum total de quotes 
en circulació de la seva entitat a la data de tancament d’exercici, exclosos 
els membres del Consell: 

 
Nom o denominació 

social del quota partícip 
Nombre de quotes 

directes 
Nombre de quotes 

indirectes (*) 
% total sobre el 

volum total 
  

 
 

  

 
 (*) A través de: 
 

Nom o denominació social del titular 
directe de les quotes Nombre de quotes directes 

% total sobre el volum 
total 

  
 

 

Total: 
 

  

 
 Indiqui els moviments més rellevants en l’estructura del volum de quotes 

esdevinguts durant l’exercici: 
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Nom o denominació social del 
quotapartícip 

Data de 
l’operació Descripció de l’operació 

   
 
 

 
 
I.3. Completi els següents quadres sobre els membres del Consell 

d’Administració de la societat que posseeixin quotes participatives de la 
Caixa d’Estalvis: 

 

Nom 
Nombre de quotes 

directes 
Nombre de quotes 

indirectes (*) 
% total sobre el 

volum total 
   

 
 

 
 (*) A través de: 
 

Nom o denominació social del titular directe de les 
quotes Nombre de quotes directes 

 
 

 

Total:  
  

 
 

% Total del volum total de quotes participatives en poder del Consell 
d’Administració 

0,000 

 
 
I.4. Completi els següents quadres sobre l’autocartera de quotes de la Caixa 

d’Estalvis: 
 
 A data de tancament de l’exercici: 
 

Nombre de quotes directes 
Nombre de quotes 

indirectes 
% sobre el volum total de 

quotes 
   

 
 (*) A través de: 
 

Denominació social del titular directe de la 
participació Nombre de quotes directes 
 
 

 

Total: 
 

 

 
  
 

Resultats obtinguts en l’exercici  per operacions d’autocartera 
(en milers d’euros) 

0 
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I.5. Detalli les condicions i el/els termini/s de la/es autorització/ons de 
l’Assemblea al Consell d’Administració per portar a terme les adquisicions 
o transmissions de quotes pròpies descrites en l’apartat anterior. 

 
 

J    GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE BON GOVERN 
 
Si en la data d’elaboració del present informe no existeixen unes recomanacions de bon 
govern generalment acceptades que tinguin en compte la naturalesa jurídica de les 
Caixes d’Estalvis, descrigui les pràctiques de govern corporatiu que l’Entitat ha de 
complir per obligació legal, i les addicionals que la pròpia Caixa s’hagi autoimposat. 
 
En el supòsit que en la data d’elaboració del present informe existeixin unes 
recomanacions de bon govern generalment acceptades que tinguin en compte la 
naturalesa jurídica de les Caixes, indiqui el grau d’acompliment de l’Entitat respecte les 
recomanacions de govern corporatiu existents, o la no assumpció d’aquestes 
recomanacions. 
 
En el supòsit de no complir alguna d’aquestes, expliqui les recomanacions, normes, 
pràctiques o criteris que aplica l’Entitat. 
En la data d’emissió del present Informe, la Comissió Nacional del Mercat de Valors no ha 
emès cap document sobre govern corporatiu aplicable a les Caixes d’Estalvis, tal com 
s’indicava a l’article 1.j de l’Ordre ECO-354/2004. Per tant, i conforme a la disposició addicional 
primera de la Circular 2/2005 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es descriuen a 
continuació les pràctiques de bon govern que compleix la Caixa, prenent com a base les 
establertes per la legislació en vigor i les contingudes dins dels Estatuts de l’Entitat. 
 
En l’àmbit concret del mercat de valors, el Consell d’Administració va aprovar en la seva sessió 
del dia 22 de juliol de 2003 adherir-se al Reglament - Tipus de Conducta en l’àmbit del mercat 
de valors elaborat per al sector per la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis i que 
s’ajusta a la Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer. Aquest Reglament - 
Tipus de Conducta es va actualitzar en el transcurs de l’exercici 2007, i el Consell 
d’Administració, en sessió de 10 de juliol de 2007, va acordar adherir-s’hi. 
 
Recomanació 1: 
“Que el Consell d’Administració assumeixi expressament com a nucli de la seva missió la funció 
general de supervisió, exerceixi amb caràcter indelegable les responsabilitats que comporta, i 
estableixi un catàleg formal de les matèries reservades al seu coneixement”. 
 
El Consell d’Administració, en qualitat d’òrgan delegat de l’Assemblea General, té encomanats 
el govern, la gestió, l’administració i la representació de la Caixa, amb plenitud de facultats, i 
sense altres limitacions que les reservades expressament a l’Assemblea General. 
 
Si no existeix autorització expressa, l’elevació de proposta a l’Assemblea i les facultats 
especialment delegades al Consell són indelegables. 
 
Recomanació 2: 
“Que s’integri al Consell d’Administració un nombre raonable de consellers independents, el 
perfil dels quals respongui a persones de prestigi professional desvinculades de l’equip executiu 
i dels accionistes significatius”. 
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Per la naturalesa fundacional de les Caixes d’Estalvis, no existeixen accionistes significatius 
que puguin vincular-se als membres del Consell, i la totalitat d’aquests són independents, estant 
desvinculats de l’equip executiu. 
 
Estatutàriament s’estableix que els membres integrants dels òrgans de govern, a més dels 
requisits detallats a l’apartat A.1.5, hauran de reunir els requisits d’honorabilitat professional i 
comercial que determinen les normes que s’apliquen per Llei. S’entendrà que conflueixen 
honorabilitat professional i comercial en les persones que hagin tingut una trajectòria personal 
de respecte a les lleis mercantils i altres que regulen l’activitat econòmica i la vida dels negocis, 
així com a les bones pràctiques comercials i financeres. 
 
Recomanació 3: 
“Que en la composició del Consell d’Administració, els consellers externs (dominicals i 
independents) constitueixin àmplia majoria sobre els executius, i que la proporció entre 
dominicals i independents s’estableixi tenint en compte la relació existent entre el capital 
integrat per paquets significatius i la resta”. 
 
La pròpia naturalesa jurídica de les Caixes d’Estalvis i la legislació específica que les regula 
garanteixen la independència dels seus consellers, perquè tots ells tenen l’obligació legal 
d’exercir el seu càrrec en benefici exclusiu dels interessos de l’Entitat, amb plena 
independència de qualssevol altres interessos i sense estar lligats per cap mandat imperatiu. 
 
En la composició dels òrgans de govern es veuen diferents interessos que conflueixen en 
l’Entitat: impositors, corporacions locals, treballadors i entitats de reconegut arrelament en 
l’àmbit d’actuació de l’Entitat. 
 
Recomanació 4: 
“Que el Consell d’Administració ajusti la seva dimensió per aconseguir un funcionament més 
eficaç i participatiu. En principi, la dimensió adequada podria oscil·lar entre cinc i quinze 
membres”. 
 
El Consell està format per dotze membres i a les reunions també hi assisteix amb veu i vot el 
Director General de l’Entitat, llevat de quan sigui precís adoptar decisions que l’afectin. 
 
Recomanació 5:  
“Que, per assegurar l’adequat funcionament del Consell, les seves reunions es celebrin amb la 
freqüència necessària per a l’acompliment de la seva missió, que el President fomenti la 
intervenció i la lliure presa de posició de tots els consellers, que es tingui especialment cura de 
la redacció de les actes, i que s’avaluï, almenys anualment, la qualitat i eficiència de les seves 
tasques”. 
 
Estatutàriament s’estableix que el Consell es reunirà sempre que sigui necessari per al bon 
funcionament de l’Entitat i, com a mínim, una vegada cada dos mesos. La convocatòria 
correspondrà al President, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals 
del Consell. 
 
Es reuneix, habitualment, cada dues setmanes. 
 
Recomanació 6:  
“Que s’estableixi una edat límit per ocupar el càrrec de conseller, que podria ser de seixanta-
cinc  a setanta anys per als consellers executius i per al President, i més flexible per a la resta 
dels membres”. 
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Els Vocals del Consell d’Administració hauran de ser menors de setanta-cinc anys en el 
moment de la presa de possessió o renovació. 
 
Recomanació 7:  
“Que la política de remuneració dels consellers, la proposta, avaluació i revisió de la qual s’ha 
d’atribuir a la Comissió de Retribució, s’ajusti als criteris de moderació, relació amb els 
rendiments de la societat i informació detallada i individualitzada”. 
 
Els càrrecs de membres dels diferents òrgans de govern tenen caràcter honorífic i gratuït, i no 
podran originar percepcions diferents que les dietes per assistència i desplaçament autoritzades 
amb caràcter general pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya i aprovades per l’Entitat. 
 
Recomanació 8:  
“Que la normativa interna de la societat detalli les obligacions que deriven dels deures generals 
de la diligència i lleialtat dels consellers, contemplant, en particular, la situació de conflictes 
d’interessos, el deure de confidencialitat, l’explotació d’oportunitats de negoci i l’ús d’actius 
socials”. 
 
Estatutàriament s’estableix que els membres de qualsevol Òrgan de Govern: 
a) Quedin subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions i la informació 
reservada a la qual tinguin accés pel seu càrrec. L’incompliment d’aquesta obligació, sense 
perjudici de les responsabilitats en què es pogués incórrer, podrà ser considerat infracció molt 
greu i causa de cessament. 
b) Exerciran les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de l’Entitat, amb plena 
independència de qualssevol altres interessos i sense estar lligats per cap mandat imperatiu. 
 
Recomanació 9:  
“Que el Consell d’Administració i la Comissió d’Auditoria controlin les situacions que puguin 
suposar un risc per a la independència dels auditors externs de la societat i, en concret, que 
verifiquin el percentatge que representen els honoraris satisfets per tots els conceptes sobre el 
total d’ingressos de la firma auditora, i que informin públicament dels honoraris corresponents a 
serveis professionals de naturalesa diferent als d’auditoria”. 
 
Correspon a la Comissió de Control, en el desenvolupament de les funcions de la Comissió 
d’Auditoria, entre altres: 
a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el 
nomenament dels auditors de comptes. 
b) L’establiment de relacions amb els auditors externs, per rebre informació sobre les qüestions 
que puguin posar en risc la independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el 
procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes. 
 
Per altra banda, l’Informe Anual de l’Entitat i del Grup de l’Entitat conté informació sobre els 
honoraris satisfets als auditors externs, diferenciant els abonats per la revisió de comptes 
anuals dels que corresponen a altres conceptes. 
 
Recomanació 10:  
“Que el Consell d’Administració procuri evitar que els comptes que formula es presentin a la 
Junta General amb reserves i excepcions en l’informe d’auditoria, i que, quan això no sigui 
possible, tant el Consell com els auditors expliquin amb claredat als accionistes i als mercats el 
contingut i l’abast de les discrepàncies”. 
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Estatutàriament, la Comissió de Control té atribuïdes les funcions  de: 
i) Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual i formular les observacions 
que consideri oportunes. 
ii) Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulen els auditors. 
 
En el cas que l’informe d’auditoria mostri alguna excepció, la Comissió de Control examina 
l’actuació del Consell d’Administració i els motius per mantenir aquesta excepció, i s’informa els 
Consellers Generals reunits en sessió de l’Assemblea General d’aquesta. 

 
 
 

K    ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Si considera que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de 
Govern Corporatiu aplicades per la seva entitat que no ha estat abordat pel present 
Informe, a continuació mencioni i expliqui el seu contingut. 
Els apartats detallats a continuació no s’han omplert perquè només estan obligades a fer-ho les 
caixes que emeten quotes participatives: 
 
     * A.1.1 Data de nomenament dels Consellers Generals. 
     * A.2.1 Identitat dels Consellers que no ostenten la condició de Conseller General. 
     * A.2.11 Nombre de reunions sense l’assistència del President. 
     *Apartats  A.2.18; A.2.20; A.2.21; A.2.32; A.2.35; F3; F4; F5; H4. 
     * Epígraf I 
 
Apartat A.2.6 
 
El Director General de l’Entitat assisteix a les reunions del Consell d’Administració amb veu i 
vot, tret de quan calgui adoptar decisions que l’afectin. 
 
Apartat A.2.28 
 
També assisteix a les reunions de la Comissió de Retribucions el Director General amb veu i 
vot, que té el càrrec de Secretari. 
 
Apartat A.2.30 
 
També assisteix a les reunions de la Comissió d’Inversions el Director General amb veu i vot, 
que té el càrrec de Secretari. 
 
Apartat C 
 
A més de les operacions descrites a l’apartat, l’Ajuntament de Mataró és titular d’un Compte de 
Crèdit amb un límit de 3.000 milers d’euros, que a 31 de desembre de 2008 presentava un 
saldo positiu al seu favor de 2.068 milers d’euros. 
 
Apartat H.2 
 
Les dietes d’assistència i altres remuneracions anàlogues corresponents a la Comissió d’Obres 
Socials ascendeixen a 19 milers d’euros. 
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Aquest Informe Anual de Govern Corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració 
de la societat, en sessió de data 27-01-2009. 
 
 Indiqui els membres del Consell que hagin votat en contra o s’hagin abstingut en 
relació amb l’aprovació del present Informe. 
 
 

Abstenció / Vot contrari Nom del Vocal del Consell 
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ADDENDA 
 
 

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1. CONSELLERS GENERALS 
 

CONSELLERS GENERALS 
 

Nom del Conseller General Grup al que pertany 
Data de 

nomenament 
   
PERE ALBÓ MARLÉS CORPORACIONS MUNICIPALS  
JUAN MARÍA AGUADO LAZO CORPORACIONS MUNICIPALS  
MARTÍN ALMIRÓN ARIZA IMPOSITORS  
JOAN MANUEL ARMENGOL FORTÍ TREBALLADORS  
JUAN MANUEL AUÑON PLAZA IMPOSITORS  
ERNEST AYMAMÍ HUGUET CORPORACIONS MUNICIPALS  
COSTANTINO BACCELLI IMPOSITORS  
JOAN BALIARDA SARDÁ CORPORACIONS MUNICIPALS  
JOAN BALMONT PI IMPOSITORS  
JOSEP BASART PINATEL·LI CORPORACIONS MUNICIPALS  
DOMINGO BENÍTEZ OVIEDO IMPOSITORS  
INOCENCIO BERMEJO MARTIN IMPOSITORS  
MARTA BISBAL ALSINA IMPOSITORS  
ANTONIO BLASCO LÓPEZ IMPOSITORS  
MANUEL BORRÀS PLANA ENTITATS REPRESENTATIVES  
JAUME BOSCH PUGÉS CORPORACIONS MUNICIPALS  
RAMON BOTER DE PALAU GALLIFA ENTITATS REPRESENTATIVES  
JAUME BOTER DE PALAU RAFOLS ENTITATS REPRESENTATIVES  
PERE BRU MARÉS ENTITATS REPRESENTATIVES  
MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS ENTITATS REPRESENTATIVES  
AMADOR CAÑO DÍAZ IMPOSITORS  
VICENÇ GABRIEL CARA FERNÁNDEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  
FRANCESC-XAVIER CARBONELL CANDELICH TREBALLADORS  
MIQUEL CARBONELL TEIXIDÓ ENTITATS REPRESENTATIVES  
MARIA ÀNGELS CÀRCEL ARRIBAS IMPOSITORS  
JOAN CASAS MONTAÑA CORPORACIONS MUNICIPALS  
JOSÉ ANTONIO CID VAQUERO IMPOSITORS  
JOSEP CODINA BARNET ENTITATS REPRESENTATIVES  
JOAN COLOMER BACH IMPOSITORS  
ROLANDO CRUXENT CARBONELL ENTITATS REPRESENTATIVES  
JOSÉ MARIA CUSACHS CLARÀ ENTITATS REPRESENTATIVES  
PEDRO DOMINGO BARTRÉS ENTITATS REPRESENTATIVES  
JOSEP DURAN VÁZQUEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  
PERE FABREGÁ COLOMER ENTITATS REPRESENTATIVES  
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JOAN FOIX RIALP IMPOSITORS  
EULÀLIA FORCADA CABOT IMPOSITORS  
FRANCISCO FRESNEDOSO GONZÁLEZ TREBALLADORS  
CARLES GARCERAN ALMIRON IMPOSITORS  
FRANCISCO GARCÍA YESTE IMPOSITORS  
ALMUDENA GÓMEZ DONAIRE IMPOSITORS  
PILAR GONZÁLEZ AGAPITO CORPORACIONS MUNICIPALS  
MANUEL GUTIÉRREZ MARTÍN IMPOSITORS  
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PÉREZ IMPOSITORS  
FRANCISCO IGLESIAS JULÍA ENTITATS REPRESENTATIVES  
JOAQUIM JO GARCIA IMPOSITORS  
JOSÉ JO MUNNÉ CORPORACIONS MUNICIPALS  
VICENÇ JORDÀ PERA ENTITATS REPRESENTATIVES  
LLUÍS JUVINYÁ COLOMER ENTITATS REPRESENTATIVES  
JUAN LÓPEZ ZAPATER IMPOSITORS  
JUAN JOSÉ LLABRÉS DOMENE IMPOSITORS  
MIQUEL LOBATO CÁRDENAS CORPORACIONS MUNICIPALS  
MANUEL LUNA GARCÍA TREBALLADORS  
JOSEP M. MARTÍ  LABORI ENTITATS REPRESENTATIVES  
JOAN MARTÍ SANS ENTITATS REPRESENTATIVES  
RAIMON MARTÍNEZ BRUGUERA IMPOSITORS  
ANTONI MARTÍNEZ MOSULL TREBALLADORS  
ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ TREBALLADORS  
DANIEL MARÍN RUIZ IMPOSITORS  
MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA IMPOSITORS  
MARIA CINTA MASOLIVER FABREGAT IMPOSITORS  
JOAN MAURI SANCHEZ ENTITATS REPRESENTATIVES  
GEMMA MAYOL GARCIA IMPOSITORS  
MÒNICA MIQUEL SERDÀ CORPORACIONS MUNICIPALS  
JOSEP MONTASELL LLADÓ ENTITATS REPRESENTATIVES  
MANUEL MORALES MACIÀ IMPOSITORS  
JOAN MORELL COMAS CORPORACIONS MUNICIPALS  
ROSER MORÉ ROY ENTITATS REPRESENTATIVES  
MONTSERRAT NOGUERAS CARDONER ENTITATS REPRESENTATIVES  
MARCEL NOLLA QUE TREBALLADORS  
SÍLVIA ORTIZ PEÑA IMPOSITORS  
NÚRIA PAGÉS CADENA IMPOSITORS  
MARIA PALLÁS AGUILAR IMPOSITORS  
FRANCESC PASCUAL REYES IMPOSITORS  
ALBERT PERA SEGURA ENTITATS REPRESENTATIVES  
MERITXELL PÉREZ-PRADO MIQUEL TREBALLADORS  
MARTA PICAS JORDÀ TREBALLADORS  
AMPARO PIQUERAS MANZANO CORPORACIONS MUNICIPALS  
VALENTÍN PRAT MANZANO IMPOSITORS  
JOSEP PRAT MOLIST ENTITATS REPRESENTATIVES  
MANEL PUIGVERT TORRENT ENTITATS REPRESENTATIVES  
SÍLVIA QUINTANA PAGÈS IMPOSITORS  
BEATRIZ RAYO SÁNCHEZ IMPOSITORS  
ANTONIO REBOLLEDA CALENDARIO CORPORACIONS MUNICIPALS  
JOAN ROCA MORA ENTITATS REPRESENTATIVES  
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SALVADOR RODON LLIBRE ENTITATS REPRESENTATIVES  
JORGE RODRÍGUEZ BACHES TREBALLADORS  
FERRÁN RODRÍGUEZ QUÍLEZ ENTITATS REPRESENTATIVES  
ALBERT ROY RECODER ENTITATS REPRESENTATIVES  
MIQUEL RUBIROLA TORRENT CORPORACIONS MUNICIPALS  
ENCARNACIO SANFORT-TRIA XIMENES ENTITATS REPRESENTATIVES  
FRANCISCO SERRANO VILLARROYA CORPORACIONS MUNICIPALS  
PETRA TORRES MANRIQUE IMPOSITORS  
JULIO TORRENTE BLAN IMPOSITORS  
ALBERT VALLALTA JAURÉS IMPOSITORS  
JOSEP VALLS MÉNDEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  
MIGUEL ÁNGEL VENTURA GENEROSO IMPOSITORS  
ESTEBAN VILASECA CANALETA ENTITATS REPRESENTATIVES  
ANTONI VIÑALS GIRALT ENTITATS REPRESENTATIVES  
PENDENT DESIGNACIÓ CORPORACIONS MUNICIPALS  
PENDENT DESIGNACIÓ IMPOSITORS  
   

 
 
A.1.4. Realitzi una descripció del contingut del reglament de l’Assemblea. 
 

Descripció 

 

 
A.2. Consell d’Administració 

 
A.2.8. Realitzi una descripció del contingut del reglament del Consell 

d’Administració.
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Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 
 
  Milers d’euros 

A C T I U Nota 2008 2007 
    
 Caixa i dipòsits en bancs centrals  7.2 70.042 75.387 
 Cartera de negociació  7.3 1.996 12.621 
  Altres instruments de capital   1.785 2.359 
  Derivats de negociació   211 10.262 
 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  -- -- 
 Actius financers disponibles per a la venda  7.4 880.897 1.050.579 
  Valors representatius de deute   791.313 899.691 
  Altres instruments de capital   89.584 150.888 
  Promemòria: Prestats o en garantia   606.016 468.482 
 Inversions creditícies  7.5 7.529.292 7.207.808 
  Dipòsits en entitats de crèdit   360.179 162.740 
  Crèdit a la clientela   7.167.139 7.045.068 
  Valors representatius de deute   1.974 -- 
 Cartera d’inversió a venciment  7.6 123.938 -- 
 Ajusts a actius financers per macrocobertures   -- -- 
 Derivats de cobertura  7.7 74.455 10.828 
 Actius no corrents en venda  9 90.092 14.868 
 Participacions  10 57.875 57.243 
  Entitats associades   57.875 57.243 
 Contractes d’assegurances vinculats a pensions   -- -- 
 Actius per reassegurances 11 1.486 1.034 
 Actiu material  12 416.868 392.743 
  Immobilitzat material   302.530 304.024 
  Inversions immobiliàries   114.338 88.719 
 Actiu intangible  13 2.103 2.023 
  Altre actiu intangible   2.103 2.023 
 Actius fiscals  14 43.387 39.055 
  Corrents   10.678 2.251 
  Diferits   32.709 36.804 
 Resta d’actius  15 141.236 38.343 
  Existències  131.793 26.004 
  Resta  9.443 12.339 
    

TOTAL ACTIU  9.433.667 8.902.532 

    
 
Les notes 1 a 24 formen part integrant d’aquests balanços de situació consolida
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Balanços de situació consolidats a 31 de desembre 
 

  Milers d’euros 

P A S S I U Nota 2008 2007 
    
 Cartera de negociació   895 -- 
  Derivats de negociació  7.3 895 -- 
 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  -- -- 
 Passius financers a cost amortitzat  7.8 8.548.274 7.765.679 
  Dipòsits de bancs centrals  480.048 89.085 
  Dipòsits d’entitats de crèdit   603.669 128.127 
  Dipòsits de la clientela   6.819.835 7.094.681 
  Dèbits representats per valors negociables  377.906 184.007 
  Passius subordinats   235.495 236.105 
  Altres passius financers   31.321 33.674 
 Ajusts a passius financers per macrocobertures   -- -- 
 Derivats de cobertura  7.7 4.012 141.952 
 Passius associats amb actius no corrents en venda   -- -- 
 Passius per contractes d’assegurances 11 331.963 348.431 
 Provisions  16 22.881 37.318 
  Fons per a pensions i obligacions similars   12.306 15.975 
  Provisions per a impostos i altres contingències legals  1.809 10.999 
  Provisions per a riscos i compromisos contingents   406 683 
  Altres provisions   8.360 9.661 
 Passius fiscals  14 46.724 73.868 
  Corrents   8.283 9.444 
  Diferits   38.441 64.424 
 Fons de l’Obra Social  20 27.895 25.249 
 Resta de passius  15 7.751 17.544 
    
   TOTAL PASSIU  8.990.395 8.410.041 
    

PATRIMONI NET     
    
 Fons propis  18 432.521 415.417 
  Capital o fons de dotació    -- 
  Escripturat  18.490 22.490 
  Menys: Capital no exigit   -18.490 -22.490 
  Prima d’emissió   -- -- 
  Reserves   409.269 380.756 
  Reserves (pèrdues) acumulades   402.079 372.966 
  Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel mètode de la participació  7.190 7.790 
   Resultat de l’exercici atribuït a l’entitat dominant  23.252 34.661 
 Ajusts per valoració 17 9.899 75.175 
  Actius financers disponibles per a la venda   11.148 75.105 
  Diferències de canvi  -1.249 70 
 Interessos minoritaris 19 852 1.899 
    
TOTAL PATRIMONI NET   443.272 492.491 
    
TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU  9.433.667 8.902.532 
    
PROMEMÒRIA    
  Riscos contingents 8 205.953 246.570 
  Compromisos contingents  1.031.020 1.216.858 
    
  1.236.973 1.463.428 

    
 
Les notes 1 a 24 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 2008 2007 
    
 Interessos i rendiments assimilats  23.6 468.823 380.065 
 Interessos i càrregues assimilades  23.6 -355.472 -262.036 
    
A) MARGE D’INTERÈS  113.351 118.029 
    
 Rendiment d’instruments de capital   4.548 3.302 
 Resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació  -2.279 105 
  Entitats associades  -2.279 105 
 Comissions percebudes  23.6 35.784 40.891 
 Comissions pagades  23.6 -8.497 -9.124 
 Resultats d’operacions financeres (net)  23.6 28.498 4.508 
  Cartera de negociació   -6.158 2.260 

Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys    27.129 2.170 
  Altres   7.527 78 
 Diferències de canvi (net)   134 170 
 Altres productes d’explotació  23.6 110.637 123.566 
 Altres càrregues d’explotació  23.6 -114.554 -120.856 
    
B) MARGE BRUT  167.622 160.591 
    
 Despeses d’administració   -78.892 -77.622 

      Despeses de personal  23.6 -55.169 -53.500 
Altres despeses generals d’administració  23.6 -23.723 -24.122 

 Amortització   -12.582 -11.475 
 Dotacions a provisions (net)  23.6 8.818 2.065 
 Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)   -51.520 -27.685 

      Inversions creditícies 7.5 -49.283 -28.001 
Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en  pèrdues i guanys  -2.237 316 

    
C) RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ   33.446 45.874 
    
 Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)   -895 -- 

      Fons de comerç i altre actiu intangible  -- -- 
Altres actius 15.1 -895 -- 

Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda   1.103 1.727 
 Diferència negativa en combinacions de negocis  -- -- 

Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions  
interrompudes  -1.082 907 

    
D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   32.572 48.508 
    
 Impost sobre beneficis  14 -9.847 -13.566 
 Dotació obligatòria a obres i fons socials   -- -- 
    
E) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES  22.725 34.942 
    
 Resultat d’operacions interrompudes (net)   -- -- 
    
F) RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI   22.725 34.942 
    
 Resultat atribuït a l’entitat dominant 18 23.252 34.661 
 Resultat atribuït a la minoria 19 -527 281 
    
 
Les notes 1 a 24 formen part integrant d’aquests comptes de pèrdues i guanys consolidats
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Estats de canvis en el patrimoni net consolidat 
 
a - Estats d’ingressos i despeses reconegudes consolidats a 31 de desembre  
 

  Milers d’euros 

  2008 2007 
    
A) RESULTAT CONSOLIDAT DE L’ EXERCICI  22.725 34.942 
    
B) ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES  -65.276 -3.958 
     Actius financers disponibles per a la venda  -91.253 -6.045 
          Guanys/Pèrdues per valoració  -68.411 -6.045 
          Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  -22.842 -- 
          Altres reclassificacions  -- -- 
    Cobertura dels fluxos d’efectiu  -- -- 
    Cobertura de les inversions netes en negocis a l’estranger  -- -- 
     Diferències de canvi  -1.888 104 
          Guanys/Pèrdues per valoració  -1.888 104 
          Imports transferits al compte de pèrdues i guanys  -- -- 
          Altres reclassificacions  -- -- 
     Actius no corrents en venda  -- -- 
     Guanys (Pèrdues) actuarials en plans de pensions  -- -- 
     Resta d’ingressos i despeses reconegudes  -- -- 
     Impost sobre beneficis  27.865 1.983 
    
C) TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A+B)  -42.552 30.984 
     Atribuïts a l’entitat dominant  -42.025 30.703 
     Atribuïts a interessos minoritaris  -527 281 
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b - Estats totals de canvis en el patrimoni net consolidat corresponent als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre 
 

Fons propis 

Exercici 2008 

Reserves 
acumulades 

Reserves 
d’entitats 

valorades pel 
mètode de 
participació 

Resultats de 
l’exercici 
atribuïts a 

l’entitat  
dominant Total 

Ajusts per 
valoració 

Interessos 
minoritaris 

Total 
patrimoni net 

        
Saldo inicial a 31-12-2007 372.966 7.790 34.661 415.417 75.175 1.899 492.491 

 Ajust per canvi de criteri comptable -- -- -- -- -- -- -- 

 Ajust per errors -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo inicio ajustat 372.966 7.790 34.661 415.417 75.175 1.899 492.491 

Total ingressos i despeses reconegudes -- -- 23.252 23.252 -65.276 -527 -42.551 

Altres variacions patrimonials 29.113 -600 -34.661 -6.148 -- -520 -6.668 

     Traspàs entre partides de patrimoni net 25.642 -- -25.642 -- -- -- - 

      Dotació discrecional a obres i fons socials -- -- -5.800 -5.800 -- -- -5.800 

Resta d’increments/reduccions de patrimoni      net 3.471 -600 -3.219 -348 -- -520 -868 

Saldo final a 31/12/2008 402.079 7.190 23.252 432.521 9.899 852 443.272 

        
 

Fons propis 

Exercici 2007 

Reserves 
acumulades 

Reserves 
d’entitats 

valorades pel 
mètode de 
participació 

Resultats de 
l’exercici 
atribuïts a 

l’entitat  
dominant Total 

Ajusts per 
valoració 

Interessos 
minoritaris 

Total 
patrimoni net 

        
Saldo inicial a 31-12-2006 350.868 3.270 35.370 389.508 79.133 1.583 470.224 

 Ajust per canvi de criteri comptable -- -- -- -- -- -- -- 

 Ajust per errors -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo inicio ajustat 350.868 3.270 35.370 389.508 79.133 1.583 470.224 

Total ingressos i despeses reconegudes -- -- 34.661 34.661 -3.958 281 30.984 

Altres variacions patrimonials 22.098 4.520 -35.370 -8.752 -- 35 -8.717 

Traspàs entre partides de patrimoni net 29.870 -- -29.870 -- -- -- -- 

 Dotació discrecional a obres i fons socials -- -- -5.500 -5.500 -- -- -5.500 

 Resta d’increments/reduccions de patrimoni net -7.772 4.520 -- -3.252 -- 35 -3.217 

Saldo final a 31/12/2007 372.966 7.790 34.661 415.417 75.175 1.899 492.491 

        
 
Les notes 1 a 24 formen part integrant d’aquests estats de canvis de patrimoni net 
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Estats de fluxos d’efectiu consolidats corresponents als exercicis 
anuals acabats el 31 de desembre 
 

  Milers d’euros 

  2008 2007 
    
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ    
  Resultat de l’exercici   22.725 34.942 
    
  Ajusts per obtenir els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació   63.357 51.481 
    Amortització   12.582 11.475 
    Altres ajusts   50.775 40.006 
    
  Augment/Disminució neta en els actius d’explotació   -484.421 -1.091.574 
   Cartera de negociació   10.625 3.161 
   Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys   -- -- 
   Actius financers disponibles per a la venda   -47.860 -407.651 
   Inversions creditícies   -384.932 -699.930 
   Altres actius d’explotació   -62.254 12.846 
    
  Augment/Disminució neta en els passius d’explotació   610.081 1.095.747 
   Cartera de negociació   895 -- 
   Passius financers a cost amortitzat   782.160 952.614 
   Altres passius d’explotació   -172.974 143.133 
    
  Cobraments/Pagaments per impost sobre beneficis    -13.807 -15.408 
    
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació (A)   197.935 75.188 
    
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ     
  Pagaments  -224.080 -90.112 
   Actius materials   -39.473 -39.009 
   Actius intangibles   -721 -2.750 
   Participacions   -1.175 -29.254 
   Actius no corrents i passius associats en venda   -76.549 -12.058 
   Altres pagaments relacionats amb activitats d’inversió   -106.162 -7.041 
  Cobraments   7.595 7.899 
   Actius materials   4.510 397 
                Actius intangibles  -- 3 
                Participacions  -- 4.281 
   Actius no corrents i passius associats en venda   2.407 1.098 
   Altres cobraments relacionats amb activitats d’inversió   678 2.120 
    
Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (B)   -216.485 -82.213 
    
C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT     
  Pagaments  -1.395 -- 
   Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament   -1.395 -- 
  Cobraments  -- 316 
   Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament   -- 316 
    

Total fluxos d’efectiu net de les activitats de finançament (C)   -1.395 316 
    
Efecte de les variacions dels tipus de canvi en l’efectiu o equivalents (D)   -- -- 
    
AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C+D)  -19.945 -6.709 
     
Efectiu o equivalents al començament de l’exercici    90.099 96.808 
Efectiu o equivalents al final de l’exercici  70.154 90.099 
    
  -19.945 -6.709 
    
COMPONENTS DE L’EFECTIU i EQUIVALENTS AL FINAL DE PERÍODE    
Caixa  26.359 25.552 
Saldos equivalents a l’efectiu en bancs centrals  43.683 49.835 
Altres actius financers  112 14.712 
Menys: Descoberts bancaris reintegrables a la vista  -- -- 
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Total efectiu i equivalents al final del període  70.154 90.099 

    
 
 
Les notes 1 a 24 formen part integrant d’aquests estats de fluxos d’efectiu consolidats 
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MEMÒRIA CONSOLIDADA CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL 

ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2008 
  

 
1- INTRODUCCIÓ, BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
CONSOLIDATS I ALTRA INFORMACIÓ 
 
a) Introducció 

 
Caixa d'Estalvis Laietana (en endavant, l’Entitat) és una institució financera, de 
caràcter benèfic i social, sense finalitat de lucre amb naturalesa de Caixa General 
d’Estalvi Popular.  Va iniciar les seves 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 al Llibre Registre Especial de Caixes 
d’Estalvi Popular del Banc d’Espanya. El seu domicili social es troba a Mataró, 
carrer Pablo Iglesias, 41-43, des del 21 de maig del 2007 (anteriorment es trobava al 
carrer Palau, 18). La direcció a Internet és www.caixalaietana.es. 
 
Les finalitats específiques que s’assenyalen als estatuts de l’Entitat es concreten en 
la intermediació financera, fomentant l’estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió 
productiva des de la doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolupament 
de la seva activitat, disposa de 277 oficines (275 oficines el 2007), distribuïdes totes 
per la geografia catalana, excepte 28 oficines (28 oficines el 2007) a la Comunitat de 
Madrid. 

Caixa d’Estalvis Laietana és l’Entitat dominant del Grup Caixa Laietana i representa, 
aproximadament, el 97,79% de total d’actius del Grup a 31 de desembre de 2008 
(97,37% a 31 desembre de 2007). A continuació s’inclouen, de forma resumida, els 
balanços de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007, i els comptes de pèrdues i 
guanys corresponents als exercicis 2008 i 2007 de Caixa d’Estalvis Laietana. 
Aquests comptes anuals individuals de l’Entitat també s’han sotmès a auditoria 
independent. 
 
Balanços de situació a 31 de desembre 
 

 Milers d’euros 

A C T I U 2008 2007 
   
 Caixa i dipòsits en bancs centrals  70.042 75.387 
 Cartera de negociació  1.996 12.621 
 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -- -- 
 Actius financers disponibles per a la venda  873.960 909.446 
 Inversions creditícies  7.581.508 7.142.910 
 Cartera d’inversió a venciment  -- -- 
 Ajusts a actius financers per macrocobertures  -- -- 
 Derivats de cobertura  74.455 10.828 
 Actius no corrents en venda  90.092 14.868 
 Participacions  89.857 66.257 
 Contractes d’assegurances vinculats a pensions  -- -- 
 Actiu material  384.743 373.708 
 Actiu intangible  921 949 



 

 
 
 

 
 

- 11 - 

 Actius fiscals  31.830 35.959 
 Resta d’actius  25.791 25.550 
   
TOTAL ACTIU 9.225.195 8.668.483 
   

P A S S I U    
   
 Cartera de negociació  895 -- 
 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -- -- 
 Passius financers a cost amortitzat  8.684.757 7.908.401 
 Ajusts a passius financers per macrocobertures  -- -- 
 Derivats de cobertura  4.012 141.952 
 Passius associats amb actius no corrents en venda  -- -- 
 Provisions  22.873 37.312 
 Passius fiscals  43.404 69.822 
 Fons de l’Obra Social  27.895 25.249 
 Resta de passius 7.224 17.349 
 Capital reemborsable a la vista  -- -- 
   
TOTAL PASSIU 8.791.060 8.200.085 
   

PATRIMONI NET    
   
 Fons propis  416.097 391.141 
 Ajusts per valoració 18.038 77.257 
   
TOTAL PATRIMONI NET 434.135 468.398 
   
TOTAL PATRIMONI NET i PASSIU 9.225.195 8.668.483 
   
PROMEMÒRIA   
 Riscos contingents 205.953 246.570 
 Compromisos contingents 1.031.020 1.216.858 
   
 1.236.973 1.463.428 

   
 
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de 
desembre 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Interessos i  rendiments assimilats  461.161 370.364 
Interessos i  càrregues assimilades  -361.110 -267.631 
   
A) MARGE D’INTERÈS 100.051 102.733 
   
Rendiment d’instruments de capital  11.262 8.417 
Comissions percebudes  35.236 40.265 
Comissions pagades  -8.497 -9.124 
Resultats d’operacions financeres (net)  28.498 4.508 
Diferències de canvi (net)  134 170 
Altres productes d’explotació  5.872 7.472 
Altres càrregues d’explotació  -3.185 -2.888 
   
B) MARGE BRUT 169.371 151.553 
   
Despeses d’administració -76.014 -75.287 
Amortització  -12.302 -11.288 
Dotacions a provisions (net)  8.818 2.065 
Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)  -51.574 -27.598 
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C) RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 38.299 39.445 
   
Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)  -- -- 
Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda 653 746 
Diferència negativa en combinacions de negocis -- -- 
Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes -1.082 907 
   
D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  37.870 41.098 
   
Impost sobre beneficis  -7.117 -9.656 
Dotació obligatòria a obres i fons socials  -- -- 
   
E) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 30.753 31.442 
   
Resultat d’operacions interrompudes (net)  -- -- 
   
F) RESULTAT DE L’EXERCICI  30.753 31.442 
   
 
 
b) Bases de presentació dels comptes anuals consolidats 

Els comptes anuals consolidats del Grup han estat formulats pel Consell 
d’Administració de Caixa d’Estalvis Laietana en la seva reunió del 27 de gener de 
2009. Aquests comptes anuals consolidats es troben pendents d’aprovació per 
l’Assemblea General de l’Entitat. No obstant, els Administradors estimen que 
aquests comptes anuals seran aprovats sense canvis significatius.  

Els comptes anuals consolidats han estat preparats a partir dels registres de 
comptabilitat de les Entitats del Grup, i d’acord amb l’establert per les Normes 
Internacionals d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea (en endavant, 
“NIIF-UE”), tenint en consideració la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, de 22 de 
desembre, modificada parcialment per la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya, de 26 
de novembre, que constitueix el desenvolupament i l’adaptació al sector d’entitats 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 2008, i 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 l’esmentada 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, i ja que els principis comptables i criteris de valoració aplicats 
en la preparació dels comptes anuals consolidats del Grup de l’exercici 2008 poden 
diferir dels utilitzats per algunes de les entitats integrades en el mateix, en el procés 
de consolidació s’han homogeneïtzat aquests principis i criteris per adequar-los a les 
Normes Internacionals d’Informació Financera adoptades per la Unió Europea. 

Els comptes anuals consolidats del Grup de l’exercici 2007 van ser aprovats per 
l’Assemblea General de l’Entitat celebrada el 5 de maig de 2008. 
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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’Administració 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, passiu, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en aquests. 
Les estimacions més significatives utilitzades en la preparació d’aquests comptes 
anuals consolidats 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 compromisos per retribucions postocupació (Notes 2.o  i 16). 

• Les pèrdues per deteriorament i la vida útil dels actius materials i intangibles, 
havent utilitzat per a determinats actius immobiliaris valoracions realitzades per 
experts independents (Notes 2.j, 2.k, 2.n, 9, 12, 13 i 15). 

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

• El patrimoni i resultats de les societats integrades (Nota 18). 

Les estimacions i 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 forma periòdica. Si com a conseqüència d’aquestes revisions o de fets 
futurs es produís un canvi en aquestes estimacions, el seu efecte es registrarà en el 
compte de pèrdues i guanys consolidat d’aquell període i de períodes successius. 
 
 
d) Informació referida a l’exercici 2007 

 
La informació continguda en aquesta Memòria referida a l’exercici 2007 es presenta, 
exclusivament, a efectes comparatius amb la informació relativa a l’exercici 2008 i, 
per consegüent, no constitueix els comptes anuals consolidats del Grup de l’exercici 
2007. 
 
En aquest sentit, els models de balanç, compte de pèrdues i guanys, estat 
d’ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net i estat 
de fluxos d’efectiu, consolidats, utilitzats en el comptes anuals de l’exercici 2007 
s’ajustaven als models continguts en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, els 
quals han estat modificats en l’exercici 2008 per la Circular 6/2008 del Banc 
d’Espanya, i difereixen, pel que fa als criteris de presentació de determinades 
partides i marges, dels presentats en els comptes anuals consolidats del Grup a 31 
de desembre de 2007. 
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Degut a aquest canvi, que no té cap efecte en el patrimoni net ni en el resultat 
atribuït al Grup, la informació referida a l’exercici 2007, que es presenta a efectes 
comparatius en aquests comptes anuals consolidats, ha estat modificada i, per tant, 
difereix (criteris de presentació) de l’aprovada pel Grup, per adaptar-los als formats 
de la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya. 
 
A continuació es presenta una conciliació entre el balanç de situació a 31 de 
desembre de 2007 presentat pel Grup com a part integrant dels seus comptes 
anuals consolidats en l’esmentada data, i el balanç de situació presentat en aquests 
comptes a efectes comparatius en l’esmentada data, elaborat d’acord amb el model 
modificat abans indicat: 
 

Milers d’euros 

Model de balanç presentat en els 
Comptes anuals de l’exercici 2007 

Saldo 
31-12-
2007 

Ajusts / 
Reclassificació 

Saldo 
31-12-
2007 

Model de balanç modificat per la 
Circular 6/2008 

     
A C T I U    A C T I  U 
     
Caixa i dipòsits en bancs centrals  75.387  75.387 Caixa i dipòsits en bancs centrals  
Cartera de negociació  12.621  12.621 Cartera de negociació  
 Altres instruments de capital  2.359  2.359  Instruments de capital  
 Derivats de negociació  10.262  10.262  Derivats de negociació  
Altres actius financers a valor raonable amb canvis 
en pèrdues i guanys --  -- 

Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys 

Actius financers disponibles per a la venda  1.050.579  1.050.579 Actius financers disponibles per a la venda  
 Valors representatius de deute  899.691  899.691  Valors representatius de deute  
 Altres instruments de capital  150.888  150.888  Instruments de capital  
 Promemòria: Prestats o en garantia  468.482  468.482  Promemòria: Prestats o en garantia  
Inversions creditícies  7.207.808  7.207.808 Inversions creditícies  
 Dipòsits en entitats de crèdit  162.740  162.740  Dipòsits en entitats de crèdit  
 Crèdit a la clientela  7.026.159 18.909 7.045.068  Crèdit a la clientela  
 Altres actius financers  18.909 -18.909   
Cartera d’inversió a venciment  --  -- Cartera d’inversió a venciment  
Ajusts a actius financers per macrocobertures  --  -- Ajusts a actius financers per macrocobertures  
Derivats de cobertura  10.828  10.828 Derivats de cobertura  
Actius no corrents en venda  14.868  14.868 Actius no corrents en venda  
 Actiu material  14.868    
Participacions  57.243  57.243 Participacions  
 Entitats associades  57.243  57.243  Entitats associades  
 Entitats multigrup  --  --  Entitats multigrup  
Contractes d’assegurances vinculats a pensions  --  -- Contractes d’assegurances vinculats a pensions  
 Actius per reassegurances 1.034  1.034 Actius per reassegurances 
Actiu material  392.743  392.743 Actiu material  
 D’ús propi  281.981  304.024     Immobilitzat material 
 Inversions immobiliàries  88.719  281.981         D’ús propi  
 Afecte a l’Obra Social  22.043  22.043        Afecte a l’Obra Social  
   88.719  Inversions immobiliàries  
Actiu intangible  2.023  2.023 Actiu intangible  
 Altre actiu intangible  2.023  2.023  Altre actiu intangible  
Actius fiscals  39.055  39.055 Actius fiscals  
 Corrents  2.251  2.251  Corrents  
 Diferits  36.804  36.804  Diferits  
Periodificacions  451 -451   
Altres actius  37.892 451 38.343 Resta d’actius  
     
TOTAL ACTIU 8.902.532 -- 8.902.532 TOTAL ACTIU 
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Milers d’euros 

Model de balanç presentat en els 
Comptes anuals de l’exercici 2007 

Saldo 
31-12-
2007 

Ajusts / 
Reclassificació 

Saldo 
31-12-
2007 

Model de balanç modificat per la 
Circular 6/2008 

     
P A S S I U     P A S S I U 
     
Cartera de negociació  --  -- Cartera de negociació  
 Derivats de negociació  --  --  Derivats de negociació  
Altres passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys --  -- 

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 valor raonable amb canvis 
en patrimoni net 

Passius financers a cost amortitzat  7.765.679  7.765.679 Passius financers a cost amortitzat  
   Dipòsits de bancs centrals 89.085  89.085     Dipòsits de bancs centrals 
 Dipòsits d’entitats de crèdit  128.127  128.127  Dipòsits d’entitats de crèdit  
 Dipòsits de la clientela  7.094.681  7.094.681  Dipòsits de la clientela  
   Dèbits representats per valors negociables 184.007  184.007     Dèbits representats per valors negociables 
   Passius subordinats  236.105  236.105  Passius subordinats  
 Altres passius financers  33.674  33.674  Altres passius financers  
Ajusts a passius financers per macrocobertures  --  -- Ajusts a passius financers per macrocobertures  
Derivats de cobertura  141.952  141.952 Derivats de cobertura  
Passius associats amb actius no corrents en venda  --  -- Passius associats amb actius no corrents en venda  
Passius per contractes d’assegurances 348.431  348.431 Passius per contractes d’assegurances 
Provisions  37.318  37.318 Provisions  
 Fons per a pensions i obligacions similars  15.975  15.975  Fons per a pensions i obligacions similars  
 Provisions per a impostos  10.999  10.999  Provisions per a impostos i altres contingències legals  
 Provisions per a riscos i compromisos contingents  683  683  Provisions per a riscos i compromisos contingents  
 Altres provisions  9.661  9.661  Altres provisions  
Passius fiscals  73.868  73.868 Passius fiscals  
 Corrents  9.444  9.444  Corrents  
 Diferits  64.424  64.424  Diferits  
Periodificacions  5.726 -5.726   
  25.249 25.249 Fons de l’Obra Social  
Altres passius  37.067    
 Fons Obra Social  25.249 -25.249   
 Resta  11.818 5.726 17.544 Resta  de passius 
Capital amb naturalesa de passiu financer  --  -- Capital reemborsable a la vista 
     
TOTAL PASSIU 8.410.041 -- 8.410.041 TOTAL PASSIU 
     
     
PATRIMONI NET     PATRIMONI NET  
     
Fons propis  415.417  415.417 Fons propis  
Capital o Fons de dotació --  -- Capital o Fons de dotació 
     Emès 22.490  22.490     Escripturat 
      Pendent de desemborsament no exigit -22.490  -22.490     Menys: Capital no exigit 
  Reserves  380.756  380.756 Reserves  
       Reserves (pèrdues) acumulades 372.788 178 372.966      Reserves (pèrdues) acumulades 
       Romanent 178 -178   
       Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel 
mètode de participació 7.790  7.790 

    Reserves (pèrdues) d’entitats valorades pel 
mètode de participació 

  Resultat de l’exercici  34.661  34.661  Resultat de l’exercici  
     
Ajusts per valoració 75.175  75.175 Ajusts per valoració 
 Actius financers disponibles per a la venda  75.105  75.105  Actius financers disponibles per a la venda  
   Diferències de canvi 70  70    Diferències de canvi 
     
Interessos minoritaris 1.899  1.899 Interessos minoritaris 
   --    Ajusts de valoració 
   1.899    Resta 
     
TOTAL PATRIMONI NET 492.491  492.491 TOTAL PATRIMONI NET 
     
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.902.532  8.902.532 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 
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A continuació es presenta una conciliació entre el compte de pèrdues i guanys 
consolidat corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2007, 
inclosa com a part integrant dels comptes anuals consolidats del Grup de l’esmentat 
exercici 2007, i el compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a aquell 
mateix període, elaborat d’acord amb el model de la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya, modificat per la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya que es presenta, a 
efectes comparatius, en aquests comptes anuals consolidats de l’exercici 2008: 
 

Milers d’euros 
Model de comptes de pèrdues i 

guanys presentat en els Comptes 
anuals de l’exercici 2007 

Saldo 
31-12-
2007 

Ajusts / 
Reclassificació 

Saldo 
31-12-2007 

Model de comptes de pèrdues i 
guanys modificat per la Circular 

6/2008 
     
Interessos i rendiments assimilats  370.358 9.707 380.065 Interessos i rendiments assimilats  
Interessos i càrregues assimilades  -261.025 -1.011 -262.036 Interessos i càrregues assimilades  
Rendiment d’instruments de capital  3.302 -3.302   
     
A) MARGE D’INTERMEDIACIÓ  112.635 5.394 118.029 A) MARGE D’INTERÈS 
     
  3.302 3.302 Rendiment d’instruments de capital  
     
Resultat d’entitats valorades pel mètode de 
la participació 105  105 

Resultat d’entitats valorades pel mètode 
de la participació 

Comissions percebudes  40.891  40.891 Comissions percebudes  
Comissions pagades  -9.124  -9.124 Comissions pagades  
Activitat d’assegurances 1.015 -1.015   
      Primes d’assegurances i reassegurances cobrades 107.579 -107.579   
      Primes de reassegurances pagades -1.172 1.172   

Prestacions pagades i altres despeses 
relacionades amb  assegurances -77.520 77.520   

     Ingressos per reassegurances 202 -202   
     
     Dotacions netes a passius per contracte 
d’assegurances -37.474 37.474   
     Ingressos financers 10.411 -10.411   
     Despeses financeres -1.011 1.011   
Resultats d’operacions financeres (net)  4.508  4.508 Resultats d’operacions financeres(net)  
   Cartera de negociació  2.260  2.260 Cartera de negociació  
    Actius financers disponibles per a la venda  2.026 -2.026   
    Inversions creditícies  144 -144   

  2.170 2.170 

Instruments financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys 

    Altres  78  78  Altres  
Diferències de canvi (net)  170  170 Diferències de canvi (net)  
  123.566 123.566 Altres productes d’explotació  
  -120.856 -120.856 Altres càrregues d’explotació  
     
B) MARGE ORDINARI  150.200 10.391 160.591 B) MARGE BRUT 
     
Ventes i ingressos per prestació de serveis 
no financers 3.818 -3.818 --  
Cost de vendes -2.974 2.974 -  
Altres productes d’explotació  9.260 9.260 --  
   -77.622 Despeses d’administració 
Despeses de personal  -53.500  -53.500     Despeses de personal  
Altres despeses generals d’administració  -24.122  -24.122     Altres despeses generals d’administració  
Amortització  -11.475  -11.475 Amortització 
Altres càrregues d’ explotació  -2.360 2.360   
  2.065 2.065 Dotacions a provisions (net)  

  -27.685 -27.685 
Pèrdues per deteriorament d’actius 
financers (net)  

  -28.001 -28.001  Inversions creditícies  

  316 316 

Altres instruments financers no valorats a 
valor raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys  
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C) MARGE D’EXPLOTACIÓ 68.847 -22.973 45.874 
C) RESULTAT DE L’ACTIVITAT 
D’EXPLOTACIÓ 

     
Pèrdues per deteriorament d’actius (net)  -26.778 26.778   
 Actius financers disponibles per a la venda  316 -316   
 Inversions creditícies  -28.001 28.001   
 Actius no corrents en venda  907 -907   
     
Dotacions a provisions (net)  2.065 -2.065   
 Altres guanys  4.902 -4.902   
  Guanys per venda d’actiu material  746 -746   
  Guanys per venda de participacions  981 -981   
  Altres conceptes  3.175 -3.175   
 Altres pèrdues  -528 528   
  Pèrdues per venda d’actiu material  -- --   
  Pèrdues per venda de participacions  -- --   
  Altres conceptes  -528 528   

   -- 
Pèrdues per deteriorament de la resta 
d’actius (net)  

  1.727 1.727 
Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius no 
classificats com a no corrents en venda 

   -- 
Diferència negativa en combinacions de 
negocis 

  907 907 

Guanys/Pèrdues d’actius no corrents 
en venda no classificats com a 
operacions interrompudes 

     
D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  48.508 -- 48.508 D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  
     
Impost sobre beneficis  -13.566  -13.566 Impost sobre beneficis  

Dotació obligatòria a obres i fons socials  --  -- 
Dotació obligatòria a obres i fons 
socials  

     

E) RESULTAT DE L’ACTIVITAT ORDINÀRIA  34.942  34.942 

E) RESULTAT DE L’EXERCICI 
PROCEDENT D’OPERACIONS 
CONTINUADES  

     

Resultat d’operacions interrompudes (net)  --  -- 
Resultat d’operacions interrompudes 
(net)  

     
F) RESULTAT CONSOLIDAT  DE 
L’EXERCICI  34.942 -- 34.942 

F) RESULTAT CONSOLIDAT DE 
L’EXERCICI  

Resultat atribuït a la minoria 281  281 Resultat atribuït a la minoria 
Resultat atribuït al  Grup 34.661  34.661 Resultat  atribuït a l’entitat dominant. 
     

 
 
1. Balanç consolidat: Respecte al model de balanç integrant dels comptes anuals 

consolidats a 31 de desembre de 2007, el model de balanç que es presenta en 
aquests comptes anuals consolidats: 
 
a) Inclou, en l’actiu, la partida “Actiu material – Immobilitzat material” que agrupa 

els epígrafs “Actiu material – D’ús propi” i “Actiu material – Afecte a l’Obra 
Social” inclosos en l’actiu del balanç de l’exercici 2007. 
 

b) Inclou, en l’actiu, la partida “Resta d’actius” que agrupa els epígrafs 
“Periodificacions” i “Altres actius” de l’actiu del balanç de l’exercici 2007. 
 

c) En el capítol “Inversions creditícies” de l’actiu s’elimina l’epígraf “Altres actius 
financers”; les diferents partides que el formaven passen a integrar els 
epígrafs “Dipòsits en entitats de crèdit” i “Crèdit a la clientela” d’aquest mateix 
capítol de l’actiu, en funció del sector institucional al que pertanyin. 
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d) En l’actiu s’elimina el desglossament per naturalesa dels actius que formen 
part de l’epígraf “Actius no corrents en venda”. 
  

e) Presenta en el passiu l’epígraf “Fons de l’Obra Social” de manera separada. 
En el balanç a 31 de desembre de 2007, aquesta partida s’incloïa formant 
part del saldo del capítol del passiu “Altres passius”. 
 

f) Inclou en el passiu l’epígraf “Resta de passius”, que agrupa les partides del 
passiu a 31 de desembre de 2007 “Periodificacions” i “Altres passius” (a 
excepció de la part corresponent al saldo del fons de l’Obra Social abans 
indicat). 
 

g) S’afegeixen nous epígrafs en els que es desglossen determinats tipus de 
passius financers inclosos en les diferents categories que es presenten en el 
passiu del balanç de situació: “Altres passius financers”, “Dipòsits de bancs 
centrals”, “Passius subordinats”, etc. 
 

h) L’epígraf “Provisions – Provisions per a impostos” passa a anomenar-se 
“Provisions – Provisions per a impostos i altres contingències legals”, de 
manera que en el mateix s’hauran d’incloure, a més de les contingències de 
naturalesa fiscal, les de naturalesa legal que s’incloïen en el model anterior 
formant part de la rúbrica “Provisions – Altres provisions”. 

 
i) Se segrega l’epígraf “Interessos minoritaris” entre “Ajusts de valoració” i 

“Resta”. 
  
2. Compte de pèrdues i guanys consolidat: Respecte al model de compte de 

pèrdues i guanys integrat en els comptes anuals consolidats a 31 de desembre 
de 2007, el model de compte de pèrdues i guanys que es presenta en aquests 
comptes anuals consolidats: 

 
a) No contempla l’existència del “Marge d’intermediació”, introduint un nou 

marge anomenat “Marge d’interès”, format per la diferència entre els 
ingressos en concepte d’“Interessos i rendiments assimilats” i les despeses 
en concepte d’“Interessos i càrregues assimilades”. Addicionalment, el nou 
marge d’interessos també recull els ingressos i les despeses financeres de 
l’activitat d’assegurances i de les activitats no financeres, quan abans l’antic 
marge d’intermediació només recollia els corresponents a l’activitat bancària. 
Les despeses financeres de l’activitat d’assegurances inclouen tant els 
corresponents a les seves necessitats de finançament, com els 
corresponents al component de dipòsit dels contractes combinats 
d’assegurances. 

 
b)  Els resultats corresponents a l’activitat d’assegurances del Grup deixen de 

presentar-se de manera agrupada, i es passen a registrar, en funció de la 
seva naturalesa, en els diferents epígrafs del compte de pèrdues i guanys 
consolidat, amb el consegüent efecte en cada un dels marges i partides 
d’aquest.  
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En particular, els ingressos de contractes d’assegurances i reassegurances 
en concepte de primes cobrades i dels ingressos de reassegurances cobrats 
es presenten inclosos en la rúbrica “Ingressos de contractes d’assegurances i 
reassegurances emesos” del capítol “Altres productes d’explotació” del 
compte de pèrdues i guanys consolidat. L’import de les prestacions pagades i 
altres despeses directament relacionades amb els contractes 
d’assegurances, les primes pagades a tercers per reassegurances i les 
dotacions netes realitzades per a la cobertura dels riscos dels contractes 
d’assegurances reportats per l’activitat d’assegurances s’inclouen en la 
rúbrica “Despeses de contractes d’assegurances i reassegurances” del 
capítol “Altres càrregues d’explotació” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat presentat en aquests comptes anuals consolidats. 

 
De totes aquestes partides s’ha deduït prèviament l’import que forma part del 
càlcul de la despesa financera atribuïda al component de dipòsit dels 
contractes d’assegurances, que, tal com s’explica en el paràgraf a), es 
presenta com a “Interessos i càrregues assimilades”. 
 

c) Els resultats de les operacions financeres corresponents a instruments 
financers valorats a cost, a cost amortitzat o disponibles per a la venda, 
diferents dels ajusts de cobertures de valor raonable realitzats sobre aquests, 
passen a registrar-se en la rúbrica “Instruments financers no valorats a valor 
raonable amb canvis en pèrdues i guanys” del capítol “Resultat d’operacions 
financeres (net)” del compte de pèrdues i guanys. 
 

d) Presenta un nou marge anomenat “Marge brut” i s’elimina el “Marge ordinari”. 
Aquest nou “Marge brut” es diferencia de l’anterior “Marge ordinari”, 
bàsicament, pel fet que s’inclouen en aquest tant els altres ingressos com les 
altres càrregues d’explotació que no formaven part del marge ordinari. 
 

e) Les “Despeses de personal” i les “Altres despeses generals d’administració” 
passen a presentar-se agrupades en la rúbrica “Despeses d’administració”. 
 

f) El saldo de la partida “Pèrdues per deteriorament d’actius (net)” passa a 
presentar-se en dues partides: “Pèrdues per deteriorament d’actius financers 
(net)”, que inclou les pèrdues per deteriorament, netes, dels actius financers 
diferents de les dels instruments de capital classificats com a participacions; i 
“Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius (net)”, que inclou l’import de 
les pèrdues per deteriorament, netes, dels instruments de capital classificats 
com a participacions i de la resta d’actius no financers. 
 

g) Elimina el “Marge d’explotació” i crea el “Resultat de l’activitat d’explotació”. 
Ambdós marges es diferencien, bàsicament, perquè el segon inclou, a 
diferència del primer, la dotació neta a les pèrdues per deteriorament dels 
instruments financers i la dotació neta a les provisions. 
 

h) No contempla l’existència de les rúbriques “Altres guanys” i “Altres pèrdues”.  
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S’inclouen, en canvi, tres nous capítols: “Guanys/Pèrdues en la baixa d’actius 
no classificats com a no corrents en venda”, “Diferència negativa en 
combinacions de negocis” i “Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda 
no classificats com a operacions interrompudes” que recullen, bàsicament, 
partides que formaven part de les dues rúbriques eliminades indicades 
anteriorment.  
 
El capítol “Guanys/Pèrdues d’actius no corrents en venda no classificats com 
a operacions interrompudes” recull, entre altres conceptes, les pèrdues per 
deteriorament netes d’aquests actius per a les que la normativa en vigor no 
estableixi que s’hagin de registrar en un epígraf diferent, i els resultats per la 
venda d’instruments de capital classificats com a disponibles per a la venda 
que siguin inversions estratègiques, malgrat no s’haguessin classificat en un 
balanç anterior com a actius no corrents en venda.  
 
La resta de resultats que es registrava en les dues rúbriques eliminades i que 
no s’inclou en les tres rúbriques de nova creació s’ha classificat en el compte 
de pèrdues i guanys atenent a la seva naturalesa. 
 

 
3. Estat d’ingressos i despeses reconegudes consolidat i estat total de canvis 

en el patrimoni net consolidat: L’“Estat de canvis en el patrimoni net” i el detall 
de les variacions en el patrimoni net desglossat en notes en els comptes anuals 
a 31 de desembre de 2007 són substituïts, respectivament, per l’“Estat 
d’ingressos i despeses reconegudes” i l’“Estat total de canvis en el patrimoni 
net”, que s’inclouen en aquests comptes anuals de l’exercici 2008 i presenten, 
bàsicament, les següents diferències significatives respecte als abans 
esmentats: 

 
a) L’estat d’ingressos i despeses reconegudes no inclou la rúbrica “Altres 

passius financers a valor raonable”, i es recull el seu saldo en el capítol 
“Resta d’ingressos i despeses reconegudes”. 
 

b) En l’estat d’ingressos i despeses reconegudes s’inclou la partida “Impost 
sobre beneficis” per recollir l’efecte fiscal de les partides registrades 
directament contra el patrimoni net, de manera que les partides de cada 
epígraf registrades contra ajusts per valoració del patrimoni net es presenten 
en termes bruts.  
 
En el model d’estat de canvis en el patrimoni net inclòs en els comptes anuals 
de l’exercici 2007, cada una de les partides registrades com a ajusts per 
valoració es presentava neta del seu corresponent efecte fiscal. 
 

c) En l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, deixa de presentar-se l’efecte 
en el patrimoni net corresponent a canvis de criteris comptables o d’errors 
amb origen en exercicis anteriors. 
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4. Estat de fluxos d’efectiu consolidats: En el model que s’inclou en aquests 
comptes anuals es presenta, al final de l’estat, un detall de les partides integrants 
de l’efectiu i dels seus equivalents que no s’incloïa en l’estat de fluxos d’efectiu 
que es va presentar en els comptes anuals a 31 de desembre de 2007. Així 
mateix, s’eliminen alguns desglossaments de determinades partides d’actius i 
passius d’explotació, d’ajusts al resultat i de fluxos d’efectiu de les activitats de 
finançament, i es modifica la redacció i el desglossament de determinades 
partides que formen els fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió. 

 
 
e) Objectius, polítiques i processos de gestió de capital 
 
La Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, de 22 de maig, que va entrar en vigor l’11 
de juny de 2008, sobre determinació i control dels recursos propis mínims, regula els 
recursos propis mínims que han de mantenir les entitats de crèdit espanyoles -tant a 
títol individual com a nivell de grup consolidat-, i la forma en la que s’han de 
determinar aquests recursos propis, així com els diferents processos 
d’autoavaluació del capital que han de realitzar les entitats i la informació de 
caràcter públic que aquestes han de remetre al mercat. 
 
Aquesta Circular suposa el desenvolupament final, en l’àmbit de les entitats de 
crèdit, de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les 
entitats financeres, dictada a partir de la Llei 36/2007, de 16 de novembre, per la 
que es modifica la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficient d’inversió, recursos 
propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers i altres normes del 
sistema financer, i que comprèn també el Reial Decret 216/2008, de 15 de febrer, de 
recursos propis de les entitats financeres. Aquesta norma culmina també el procés 
d’adaptació de la normativa espanyola a les directrius comunitàries 2006/48/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, i 2006/49/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006. Ambdues directrius han revisat 
profundament, seguint l’acord adoptat pel Comitè de Basilea de Supervisió Bancària 
(“Basilea II”), els requeriments mínims de capital exigits a les entitats de crèdit i als 
seus grups consolidables. 
 
 
Els objectius estratègics marcats per la Direcció de l’Entitat en relació amb la gestió 
que es realitza dels seus recursos propis són els següents: 
 
o Complir en tot moment, tant a nivell individual com consolidat, la normativa 

aplicable en matèria de requeriments de recursos propis mínims. 
 
o Buscar la màxima eficiència en la gestió dels recursos propis, de manera que, 

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. 
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Per complir aquests objectius, el Grup disposa d’una sèrie de polítiques i processos 
de gestió dels recursos propis, les directrius principals dels quals són: 
 
o El Grup disposa del departament de Planificació i Control de Gestió de l’Entitat, 

que analitza en tot moment els nivells d’acompliment de la normativa del Banc 
d’Espanya en matèria de recursos propis. En aquest sentit, existeixen plans de 
contingència per assegurar l’acompliment dels límits establerts en la normativa 
aplicable. 

 
o En la planificació estratègica i comercial del Grup, així com en l’anàlisi i el 

seguiment de les operacions del Grup, es considera com un factor clau en la 
presa de decisions l’impacte d’aquestes sobre els recursos propis computables 
de l’Entitat i la relació consum-rendibilitat-risc. 

 
La gestió que el Grup realitza dels seus recursos s’ajusta, pel que fa a definicions 
conceptuals, al que disposa la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, que estableix 
quins elements s’han de computar com a recursos propis, a efectes de 
l’acompliment dels requeriments mínims establerts en l’esmentada norma. Els 
recursos propis, a efectes del que disposa aquesta norma, es classifiquen en 
recursos propis bàsics i de segona categoria. 
 
Els requeriments de recursos propis mínims que estableix l’esmentada Circular es 
calculen en funció de l’exposició de l’Entitat al risc de crèdit (en funció dels actius, 
compromisos i altres comptes d’ordre que presenten aquell risc) i al risc operacional. 
Addicionalment, el Grup està subjecte a l’acompliment dels límits a la concentració 
de riscos establerts en l’esmentada Circular, i a l’acompliment de les obligacions de 
govern corporatiu intern, autoavaluació de capital i mesura del risc de tipus d’interès, 
i a les obligacions d’informació pública a rendir al mercat, també establertes en 
l’esmentada Circular. De cara a garantir l’acompliment dels objectius abans indicats, 
el Grup realitza una gestió integrada d’aquests riscos, seguint les polítiques abans 
indicades. 
 
En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa 
d'Estalvis Laietana a 31 de desembre de 2008 i dels esmentats coeficients, els seus 
recursos propis en aquella data, a efectes de la cobertura d’aquest coeficient, 
ascendien a 753.374 milers d’euros (744.914 milers d’euros al 2007, calculats 
d’acord amb el que estableix la Circular 5/1993 del Banc d’Espanya de 26 de març), 
que superen àmpliament el mínim exigible per la normativa vigent, i dels que 
477.447 milers d’euros corresponen a recursos propis bàsics. 
 
 
f) 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. 
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A 31 de desembre de 2008 i 2007, així com durant els exercicis 2008 i 2007, el Grup 
complia els mínims exigits per la normativa espanyola aplicables a aquest coeficient. 
 
 
g) Fons de Garantia de Dipòsits 
 
L’Entitat està integrada en el Fons de Garantia de Dipòsits, segons estableix el Reial 
Decret 948/2001 de 3 d’agost i la Circular 4/2004 de 22 de desembre del Banc 
d’Espanya. En l’exercici 2008, la despesa per les contribucions realitzades a aquest 
organisme va ascendir a 2.535 milers d’euros (2.289 milers d’euros al 2007), 
aproximadament, que s’ha registrat al capítol “Altres càrregues d’explotació” del 
compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. 
 
 
2. PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ 
APLICADES 

En l’elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup, s’han aplicat els principis i 
polítiques comptables i els criteris de valoració següents: 
 
a) Consolidació 

Entitats dependents 

Es consideren entitats dependents aquelles sobre les que el Grup té capacitat 
d’exercir control. Tal capacitat es manifesta, generalment, encara que no únicament, 
per la propietat, directa o indirecta, del 50% o més dels drets de vot de les entitats 
participades o, malgrat ser inferior o nul aquest percentatge, per l’existència d’altres 
circumstàncies o acords que atorguin el seu control al Grup. Conforme al que 
disposa la NIC 27, s’entén per control el poder de 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 entitats. 

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 
actius, 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 resultats del mateix als 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 
l’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”. 
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La consolidació dels resultats generats per les entitats del Grup adquirides en un 
exercici es realitza tenint en compte, 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 tenint en compte, únicament, els relatius al període comprès 
entre l’inici de l’exercici i la data d’alienació. 

Entitats multigrup 

Són societats multigrup les que no són dependents i que, conforme a un acord 
contractual, estan controlades conjuntament per dues o més entitats entre les que 
es troba l’Entitat o altres entitats del Grup. A 31 de desembre de 2008 i 2007 el Grup 
no mantenia participacions en societats multigrup. 

Entitats associades 

Són societats associades aquelles sobre les que l’Entitat, individualment o junt amb 
la resta d’entitats del Grup, té una influencia significativa, i no és 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 reconeixen 
al cost en la data d’adquisició i, posteriorment, es valoren per la fracció del patrimoni 
net que en cada una de les societats associades representen les participacions. Els 
resultats de l’exercici de la societat associada, un cop realitzats els ajusts 
corresponents en aquests atribuïbles al Grup per deteriorament, alienació o 
disposició per altres mitjans dels elements patrimonials el valor raonable dels quals 
en la data d’adquisició fos diferent 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 ajusts per 
valoració de les societats associades incrementen o redueixen, segons els casos, el 
valor de la participació. L’import d’aquestes variacions es recull a la partida “Ajusts 
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 

A efectes d’aquests comptes anuals consolidats, s’ha considerat com a moneda 
funcional i de presentació l’euro, i s’entén per moneda estrangera qualsevol moneda 
diferent d’aquesta. 
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En el reconeixement inicial, els saldos deutors i creditors en moneda estrangera 
s’han convertit a euros utilitzant el tipus de canvi de comptat. Posteriorment, 
s’apliquen les següents regles per a la conversió de saldos denominats en moneda 
estrangera a euros: 
 
• Els actius i 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 al compte de pèrdues i guanys. 

 
c) Reconeixement d’ingressos i despeses 

Com a criteri general, els ingressos es reconeixen pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda o que es percebrà, 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 es supeditarà a l’acompliment de les següents premisses: 

• Que el seu import es pugui estimar de manera fiable. 
 
• Que sigui probable que l’Entitat rebi beneficis econòmics. 
 
• Que la informació sigui verificable. 

Quan sorgeixin dubtes respecte al cobrament d’un import prèviament reconegut 
entre els ingressos, la quantitat el cobrament de la qual ha deixat de ser probable es 
registra com una despesa i no com un menor ingrés. 

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

Els interessos i dividends es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys en base 
als següents criteris: 
 
• Els interessos utilitzen el mètode del tipus d’interès efectiu per al seu 

reconeixement al compte de pèrdues i guanys. 
 
• Els dividends es reconeixen quan es declara el dret de l’accionista a rebre el 

pagament. 
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No obstant l’anterior, els interessos i dividends guanyats 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 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 sigui diner en efectiu, un instrument 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 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 (en ocasions denominada actiu 
subjacent), que no requereix una inversió inicial, o aquesta és molt petita en relació 
a 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 
diferent d’un derivat i un contracte financer derivat, denominat derivat implícit. 
Aquests derivats implícits es segreguen dels esmentats contractes principals i es 
tracten de manera independent a efectes comptables si les característiques i riscos 
econòmics del derivat implícit no estan estretament relacionats amb els del 
contracte principal, que no és un derivat, si un instrument diferent amb les mateixes 
condicions que les del derivat implícit complís la definició de derivat i si el contracte 
híbrid no es valorés pel seu valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.  

El valor inicial dels derivats implícits que es 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 estimar 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 fiables; si això tampoc 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 “Actius financers a valor raonable amb 
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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 
es converteix en una part del contracte d’acord amb les especificacions d’aquest. El 
Grup reconeix els instruments de deute, com els crèdits i dipòsits de diners, des de 
la data en la que sorgeix el dret legal a rebre, o l’obligació legal de pagar, efectiu, i 
els derivats financers des de la data de contractació. Addicionalment, les operacions 
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 que el Grup opera habitualment són: 
 
• Finançaments atorgats i rebuts d’altres entitats de crèdit i clients amb 

independència de la forma jurídica en la que s’instrumenti (préstecs, crèdits, 
dipòsits, etc.). 

 
• Valors tant representatius de deute (obligacions, bons, pagarés, etc.) com 

d’instruments 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 s’acompleixen 
determinades condicions, eliminar la totalitat o una part dels riscos financers 
associats als saldos i transaccions del Grup. 

 
 
d.1) Actius financers 

Són actius financers, entre altres, el saldo en efectiu en caixa, els dipòsits en bancs 
centrals i en entitats de crèdit, el crèdit a la clientela, els valors representatius de 
deute, els instruments de capital adquirits, excepte els corresponents a empreses 
dependents, multigrup o associades, i els derivats de negociació i de cobertura.  

Classificació dels actius  financers a efectes de valoració: 
 
• “Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”. 

Aquesta cartera d’actius financers es subdivideix en dues: 
 
> Cartera de negociació: Són actius financers originats o adquirits amb 

l’objectiu de realitzar-los a curt termini, o que formen part d’una cartera 
d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament per a la qual 
existeix evidència d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini. Així 
mateix, formen part d’aquesta cartera els instruments derivats no designats 
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com a instruments de cobertura, inclosos aquells segregats d’instruments 
financers híbrids. 

 
> Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: 

En aquesta categoria s’inclouen els actius financers designats en el seu 
reconeixement inicial pel Grup, el valor raonable dels quals pot ser estimat de 
manera fiable i reuneixi els requisits establerts per la Circular 4/2004, o quan 
en fer-ho s’obtingui informació més rellevant. 

 
• “Inversions a venciment”: En aquesta categoria s’inclouen els valors 

representatius de deute amb venciment fix i fluxos d’efectiu d’import determinat o 
determinable, per als quals el Grup té, des de l’inici i en qualsevol data posterior, 
tant la positiva intenció com la capacitat financera demostrada de conservar fins 
al seu venciment. 

 
• “Inversions creditícies”: Inclouen els actius financers que, sense negociar en un 

mercat actiu ni tenint l’obligació de valorar-los pel seu valor raonable, tenen fluxos 
d’efectiu d’import determinat o determinable, i per als quals s’estima recuperar tot 
el desembors 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 de crèdit, com els imports d’efectiu disposats i pendents d’amortitzar pels 
clients en concepte de préstec o els dipòsits prestats a altres entitats, qualsevol 
que sigui la seva instrumentació jurídica, i els valors representatius de deute no 
cotitzats, així com els deutes contrets pels compradors de béns, o usuaris de 
serveis, que constitueixin part del negoci del Grup. 

 
• “Actius financers disponibles per a la venda”: Aquesta cartera inclou els 

valors representatius de deute i els instruments de capital no inclosos en altres 
categories. 

Valoració 

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, a 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, 
inclosos els derivats que siguin actius, pel seu valor raonable, sense deduir cap 
despesa de transacció en què es pogués incórrer per la seva venda, o qualsevol 
altra forma de disposició, amb les següents excepcions:  
 

o Els actius financers inclosos en les categories “Inversions creditícies” i 
“Inversions a venciment”, que es valoren pel seu cost amortitzat. El cost 
amortitzat és l’import amb el qual inicialment va ser valorat l’instrument 
financer, menys els reemborsos de principal, més o menys, segons el cas, 
la part imputada en el compte de pèrdues i guanys, mitjançant la utilització 
del mètode del tipus d’interès efectiu, de la diferència entre l’import inicial i 
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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 valor. 

 
o 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 actiu subjacent, i es liquiden quan es lliuren, que 
es valoren al cost.  

Els actius financers que han estat designats com a partides cobertes o com a 
instrument de cobertura es valoren segons el que s’estableix a la Nota 2.h) 
d’aquesta Memòria.  

El valor raonable d’un instrument financer és el preu que es pagaria per aquest en 
un mercat organitzat, transparent i profund (“preu de cotització” o “preu de mercat”). 
Quan un determinat instrument financer no té preu de mercat, es recorre per estimar 
el seu valor raonable a l’establert en transaccions recents d’instruments anàlegs i, 
en el seu defecte, a models de valoració suficientment contrastats per la comunitat 
financera internacional, tenint en compte les peculiaritats específiques de 
l’instrument que es valora i, molt especialment, els diferents tipus de riscos que 
l’instrument té associats. 

El valor raonable dels derivats financers estàndards inclosos en les carteres de 
negociació s’assimila a la seva cotització diària i si, per raons excepcionals, no es 
pot establir la seva cotització en una data concreta, es recorre per valorar-los 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”), utilitzant-se en el procés de valoració 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 d’efectiu 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, en el seu cas, 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 a tots els conceptes fins que tingui 
lloc la primera revisió del tipus d’interès de referència. 

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 es transmetin substancialment els seus riscos i beneficis o, tot 
i no existir transmissió ni retenció substancial d’aquests, es transmeti el control de 
l’actiu financer. En aquest últim 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. 
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Pèrdues per deteriorament 

El valor en llibres dels actius financers és corregit pel Grup amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys quan existeix una evidència objectiva que s’ha produït una pèrdua 
per deteriorament, determinada de la forma següent:  
 
• Deteriorament en instruments de deute. Existeix una evidència objectiva de 

deteriorament en els instruments de deute, entesos com els crèdits i valors 
representatius de deute, quan després del seu reconeixement inicial succeeix un 
esdeveniment que suposa un impacte negatiu en els seus fluxos d’efectiu futurs. 

 
L’evidència objectiva de deteriorament es determina individualment per als 
instruments de deute significatius 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, si bé el Grup considera per 
als instruments cotitzats com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu el 
valor de mercat d’aquests, sempre que aquest sigui suficientment fiable. L’import 
de les pèrdues estimades per deteriorament es reconeix al 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 qualsevol 
pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i 
guanys. Quan existeixen evidències objectives de què un descens en el valor 
raonable es deu al seu deteriorament, les minusvàlues latents reconegudes com 
“Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” es registren immediatament al compte de 
pèrdues i guanys. 
 
Les recuperacions de les pèrdues per deteriorament d’instruments de deute es 
reconeixen al compte de pèrdues i guanys del període en el que es produeix la 
recuperació. 
 

• Deteriorament en instruments de capital. Existeix una evidència objectiva que 
els instruments de capital s’han deteriorat quan després del seu reconeixement 
inicial es produeix un esdeveniment o una combinació d’aquests que suposi que 
no es podrà recuperar el seu valor en llibres. 
 
En el cas d’instruments de capital valorats al valor raonable i inclosos en la 
cartera “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 
evidència objectiva de deteriorament en els actius d’aquesta cartera un descens 
del valor raonable significatiu i prolongat (més d’un any i mig, i d’un 40 %). Les 



 

 
 
 

 
 

- 31 - 

minusvàlues latents reconegudes directament com “Ajusts per valoració” en el 
“Patrimoni net” es registren al compte de pèrdues i guanys quan es determina 
que el descens del valor raonable es deu al seu deteriorament. Si amb 
posterioritat es recuperen totes o part de les pèrdues per deteriorament, el seu 
import es reconeix a la partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net”. 
 
En el cas d’instruments de capital valorats al cost en la cartera “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 té en compte el patrimoni net de 
l’entitat participada, excepte els “Ajusts per valoració” deguts a cobertures de 
fluxos d’efectiu, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la 
valoració. Aquestes pèrdues es registren al compte de pèrdues i guanys minorant 
directament l’instrument de capital, sense que el seu import es pugui recuperar 
posteriorment, llevat en cas de venda. 
Per a les participacions en entitats dependents, multigrup i associades, el Grup 
estima les pèrdues per deteriorament comparant el seu import recuperable amb el 
seu valor en llibres. Aquestes pèrdues es registren immediatament al compte de 
pèrdues i guanys del període en què es manifesten, igual que les recuperacions 
de pèrdues plenament reconegudes. 

A 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 altres, els dipòsits de bancs centrals i d’entitats de 
crèdit, els dipòsits de la clientela, els dèbits representats per valors negociables, 
derivats de negociació i de cobertura, els passius subordinats i les posicions curtes 
de valors.  

Classificació dels passius financers a efectes de la seva valoració:  
 
• “Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys”. 

Aquesta cartera de passius financers es subdivideix en dues:  
 

> Cartera de negociació: Són els passius financers que s’han emès amb la 
intenció de readquirir-los en un futur proper o que formen part d’una cartera 
d’instruments financers identificats o gestionats conjuntament, per als quals 
existeixen evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini; 
les posicions curtes de valors fruit de vendes d’actius adquirits temporalment 
amb pacte de retrocessió no opcional o de valors rebuts en préstec; i els 
instruments derivats que no s’hagin designat com instruments de cobertura, 
inclosos aquells segregats d’instruments financers híbrids. 
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> Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i 
guanys: En aquesta categoria s’inclouen els passius financers designats en 
el seu reconeixement inicial pel Grup, el valor raonable dels quals pot ser 
estimat de manera fiable i  reuneix els requisits establerts per la Circular 
4/2004, o quan en fer-ho s’obtingui informació més rellevant. 

 
• “Passius financers a cost amortitzat”: En aquesta categoria s’inclouen els 

passius financers no inclosos en cap de les categories anteriors.  

Valoració: 

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, excepte:  
 

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

 
o 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 
que no es transfereix ni reté substancialment els seus riscos i beneficis.  

 
o Els passius financers designats com a partides cobertes o com a 

instruments de cobertura comptable que segueixen els criteris i les regles 
establertes a la Nota 2. h). 

Els passius financers es donen de baixa del balanç quan s’extingeixin o 
s’adquireixin. La diferència entre el valor en llibres dels passius financers extingits i 
la contraprestació lliurada es reconeix immediatament al compte de pèrdues i 
guanys.  
 
 
d.3) Guanys i pèrdues dels instruments financers 
 
Els guanys i les pèrdues dels instruments financers es registren depenent de la 
cartera en la qual es troben classificats seguint els criteris següents: 
 
• Per als instruments financers inclosos en la categoria “A valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys”, els canvis de valor raonable es registren directament 
al compte de pèrdues i guanys, distingint, per als instruments que no siguin 
derivats, entre la part atribuïble als rendiments mentats per 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 
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instruments financers classificats dins d’aquesta categoria es calculen aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
• Per als instruments financers valorats “A cost amortitzat” els canvis del seu valor 

raonable es reconeixen quan l’instrument financer causa baixa del balanç i, per al 
cas dels actius financers, quan es produeixi el seu deteriorament. Els interessos 
dels instruments financers classificats dins d’aquesta categoria es calculen 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
• Per als actius financers disponibles per a la venda s’apliquen els següents criteris: 

(i) Els interessos produïts es calculen d’acord amb el mètode de l’interès efectiu i, 
quan correspongui, els dividends produïts es reconeixen al compte de pèrdues i 
guanys; (ii) Les pèrdues per deteriorament es registren d’acord amb el 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 “Ajusts per valoració”, quan es tracti d’actius financers no 
monetaris fins que es produeixi la seva baixa de balanç, moment en el qual 
aquestes diferències s’imputen al compte de pèrdues i guanys; (iv) La resta de 
canvis de valor es reconeix 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 quantitats concretes per compte d’un tercer, en el supòsit que no ho faci 
aquest, independentment de la forma en què estigui instrumentada l’obligació: 
fiança, aval financer, crèdit documentari irrevocable emès o confirmat per l’Entitat, 
etc. 
 
En el moment del seu registre inicial, el Grup comptabilitza les garanties financeres 
prestades en el passiu del balanç de situació pel seu valor raonable més les 
despeses de transacció que li siguin directament atribuïbles, el qual, amb caràcter 
general, equival a l’import de la prima rebuda més, en el seu cas, el valor actual de 
les comissions i rendiments a percebre pels esmentats contractes al llarg de la seva 
durada, tenint com a contrapartida, a l’actiu del balanç, l’import de les comissions i 
rendiments assimilats cobrats en l’inici de les operacions i els comptes a cobrar pel 
valor actual de les comissions i rendiments pendents de cobrament.  
 
Amb posterioritat al seu registre inicial, aquests contractes es valoren d’acord amb 
els següents criteris: 
 

> El valor de les comissions o primes a rebre per garanties financeres 
s’actualitzarà registrant les diferències al compte de pèrdues i guanys com un 
ingrés financer. 

 
> El valor dels contractes de garantia financera que no s’hagin qualificat com a 

dubtosos serà l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part 
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imputada al compte de pèrdues i guanys linealment al llarg de la vida 
esperada de la garantia. 

Les garanties financeres, independentment del seu titular, instrumentació i altres 
circumstàncies, s’analitzen periòdicament amb l’objectiu de determinar el risc de 
crèdit al qual estan exposades i, en el seu cas, estimar les necessitats de constituir 
provisió per elles, que es determina per aplicació de criteris similars als establerts 
per quantificar les pèrdues per deteriorament experimentades pels instruments de 
deute valorats al seu cost amortitzat.  

 
f)  Provisions tècniques en activitat d’assegurances 

Els comptes de provisions tècniques recullen els imports de les obligacions 
assumides que es deriven dels contractes d’assegurança en vigor amb la finalitat de 
garantir, amb criteris prudents i raonables, les obligacions derivades dels esmentats 
contractes. 
 
f.1) Provisions per a primes no consumides i riscos en curs 

La provisió per a primes no consumides té per objectiu la periodificació, a la data de 
càlcul, de les primes emeses, mostrant el seu saldo la fracció de les primes 
produïdes en l’exercici que calgui imputar 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 meritades 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 mostrar la 
valoració de tots els riscos i despeses per cobrir que es corresponguin amb el 
període de cobertura no transcorregut a la data de tancament de l’exercici. Es 
calcula per a cada ram, conforme el que estableix l’article 31 del Reglament 
d’Ordenació i  Supervisió de les Assegurances Privades. 
 
 
f.2) Provisions d’assegurances de vida 

Representa el valor de les obligacions del Grup, net de les obligacions del prenedor, 
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 el període de cobertura de les quals sigui inferior a l’any, la 
provisió per a les primes no consumides i, en el seu cas, la provisió per a riscos 
en curs l’objectiu i criteri de càlcul de la qual és l’indicat 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 
prenedor o, en el seu cas, de l’assegurat. La base de càlcul d’aquesta provisió 
està formada per la prima d’inventari meritada en l’exercici, entenent per a tal 
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prima la prima pura o de risc incrementada en el recàrrec per a despeses 
d’administració previst en les bases tècniques. El càlcul es realitza pòlissa a 
pòlissa, amb un sistema de capitalització individual i mitjançant l’aplicació d’un 
mètode prospectiu (vegeu Nota 11.2). 

En conformitat amb l’article 33.1 del Reglament d’Ordenació i Supervisió de les 
Assegurances Privades, el tipus d’interès utilitzat per al càlcul de la provisió 
matemàtica és del 2,60% (2,42% al 2007) per a totes aquelles pòlisses l’interès 
tècnic de les quals garanteixi una taxa superior. 

En 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 4,34% (3,69% al 2007) 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 vençudes pendents de pagament, despeses 
derivades de tals prestacions i les participacions en beneficis que s’hagin de fer 
efectives. Inclou la provisió per a sinistres succeïts pendents de declaració, 
calculada en funció de l’establert en el Reglament de Supervisió de les 
Assegurances Privades. 

 
f.4) Provisions tècniques de la reassegurança cedida 

Es determinen aplicant els 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 usat 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 analitzant, per una banda, el risc 
d’insolvència imputable al client i, per altra banda, el risc país al que estan exposats. 
En aquells casos en els que a una operació se li apliquen ambdós riscos, aquesta 
es classifica dins de la categoria que implica major exigència. 
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Risc d’insolvència imputable al client 

Els instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb canvis al 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 següents categories: risc normal, risc subestàndard, risc dubtós per raó de la 
morositat del client, risc dubtós per raons diferents a la morositat del client i risc fallit. 

El Grup classifica com a actius dubtosos aquells instruments, així com els riscos i 
compromisos contingents, per als quals existeixen evidències objectives de 
deteriorament, que fan referència fonamentalment a l’existència d’impagats, 
incompliments, refinançaments, i a l’existència de dades que evidencien la 
possibilitat de no recuperar la totalitat dels fluxos futurs pactats. 
 
Es classifiquen com a actius dubtosos per raó de morositat aquells instruments de 
deute, independentment del seu titular i la seva garantia, que tinguin algun import 
vençut per principal, interessos o despeses pactades contractualment, amb més de 
tres mesos d’antiguitat, llevat que procedeixi classificar-los 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 classificats 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 forma individual per a aquells 

instruments 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 

pèrdues incorregudes a 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 al compte de pèrdues i guanys, així com dels riscos 
contingents, classificats com a risc normal, tenint en compte l’experiència 
històrica de deteriorament i la resta de circumstàncies conegudes en el moment 
de l’avaluació.  

 
Ja que el Grup no compta amb la suficient informació estadística sobre la seva 
experiència històrica de pèrdues per deteriorament, ha utilitzat els paràmetres 
establerts pel Banc d’Espanya sobre la base de la seva experiència i de la 
informació que té del sector, que són modificats periòdicament d’acord amb 
l’evolució de les condicions del sector i de l’entorn. 
 
D’aquesta manera, aquestes pèrdues per deteriorament inherents que es 
produeixen es determinen mitjançant 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 aquests percentatges en 
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funció de la classificació dels instruments entre les diferents categories de risc 
(sense risc, baix, mitjà-baix, mitjà-alt i alt). 

Risc país 

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

No existeix risc de crèdit per risc país a 31 de desembre de 2008 i 2007. 

 
h) Cobertures comptables 

El Grup utilitza derivats financers (swaps, contractes a termini, futurs, opcions i 
combinacions d’aquests instruments), tant formalitzats en contractes estàndard 
negociats en mercats organitzats (“Derivats estàndard”), com negociats de forma 
bilateral amb la contrapart al marge de mercats organitzats (“Derivats OTC”).  

Aquests instruments són contractats pel Grup per permetre als seus clients poder 
gestionar els riscos que són inherents a les seves activitats, així com 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 
experimentin 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 permetin considerar-los 
com de cobertura es tracten a efectes comptables com a “Derivats de  negociació”. 

Perquè un derivat financer es consideri de cobertura, necessàriament ha de: 
 
a) Cobrir un dels següents tres tipus de risc: 1) Les variacions en el valor dels actius 

i passius degudes a oscil·lacions en els preus, en el tipus d’interès i/o tipus de 
canvi al que 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 passius financers, compromisos i transaccions previstes altament 
probables que prevegi portar a terme una entitat (“cobertura de fluxos d’efectiu”); i 
3) La inversió neta en un negoci en l’estranger (“cobertura d’inversions netes en 
negocis a l’estranger”). 

 
b) Eliminar eficaçment algun risc inherent a l’element o posició coberta durant tot el 

termini previst de cobertura, fet que implica que des de la seva contractació 
s’espera que aquesta actuï amb un alt grau d’eficàcia (“eficàcia prospectiva”) i 
que existeixi una evidència suficient de què la cobertura ha estat eficaç durant la 
vida de l’element o posició coberta (“eficàcia retrospectiva”). 
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El mètode utilitzat per a la valoració de l’eficàcia de les cobertures comptables és 
el Mètode de Compensació (“Dollar-Offset”). Per 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. Per 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 cobertura 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 s’acompleix 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 de forma adequada que la contractació del derivat financer va 
tenir lloc específicament per servir de cobertura, incloent la forma en què es 
pensava aconseguir i mesurar una cobertura eficaç, d’acord amb la política de 
gestió de riscos del Grup. 
Les cobertures es poden aplicar tant a elements o saldos individuals com a 
carteres d’actius i passius financers. En aquest últim cas, els actius o passius 
financers de la cartera coberta han d’exposar el 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. 

Còmput de les cobertures del valor raonable  

El guany o la pèrdua que sorgeix en valorar a valor raonable els instruments de 
cobertura, així com l’atribuïble al risc cobert, es reconeix immediatament al compte 
de pèrdues i guanys, fins i tot quan la partida coberta es valori pel seu cost 
amortitzat, o sigui 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 a l’import del guany o la pèrdua que es registra al 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 de l’esmentat ajust es 
reconeix al compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu 
recalculat en la data que deixa d’estar ajustat, havent d’estar completament 
amortitzat al venciment de la partida coberta.  

Còmput 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 a la partida 
“Ajusts per valoració” del patrimoni net. La part del valor de l’instrument 
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corresponent a la part ineficaç de la cobertura es reconeix immediatament al compte 
de pèrdues i guanys.  

Els guanys o les pèrdues acumulades dels instruments de cobertura reconeguts a la 
partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” romanen en aquesta partida fins que 
es registren al compte de pèrdues i guanys en els períodes en els que les partides 
designades com a cobertes afecten l’esmentat compte, tret que la cobertura 
correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d’un actiu o 
passiu no financer; en aquest cas, els imports registrats al patrimoni net s’inclouen 
en el cost de l’actiu o passiu quan és adquirit o assumit. Si s’espera que tot o part 
d’una pèrdua registrada transitòriament al patrimoni net no es pugui recuperar en el 
futur, el seu import es reclassifica immediatament al compte de pèrdues i guanys.  

Quan s’interromp la cobertura, el resultat acumulat de l’instrument de cobertura 
reconegut a la partida “Ajusts per valoració” de “Patrimoni net” mentre la cobertura 
va ser efectiva es continua reconeixent en aquesta partida fins que la transacció 
coberta ocorre, moment en el qual s’apliquen els criteris indicats en el paràgraf 
anterior, tret que es prevegi que no es realitzarà la transacció, i en aquest cas es 
reconeix immediatament al compte de pèrdues i guanys.  

En els exercicis 2008 i 2007, el Grup no ha contractat cobertures de fluxos d’efectiu. 

 
i) Operacions de transferència d’actius financers  

El Grup dóna de baixa del balanç un actiu financer transferit quan transmet 
íntegrament tots els drets contractuals a rebre els fluxos d’efectiu que genera o, 
quan encara conservant aquests drets, assumeix l’obligació contractual d’abonar-los 
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 les que els riscos i beneficis associats a la 
propietat de l’actiu es retenen substancialment, l’actiu financer transferit no es dóna 
de baixa del balanç, reconeixent-se 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. Al 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 les que els riscos i 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 forma 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 les obligacions retingudes pel Grup. 
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• Quan l’actiu financer transferit es valori pel seu valor raonable: El valor raonable 
dels drets i les obligacions retingudes pel Grup, valorats per separat. 

 
D’acord amb la normativa vigent, en les titulitzacions d’actius efectuades abans de 
l’1 de gener de 2004, data de transició de les NIIF’s i en què, d’acord amb l’anterior 
normativa, 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, terrenys, mobiliari, vehicles, equips 
d’informàtica i 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.  

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 
existís, menys qualsevol pèrdua per deteriorament. 

El cost dels actius materials inclou els desemborsos realitzats, tant inicialment en la 
seva adquisició i producció, com posteriorment si té lloc una ampliació, substitució 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), en el seu cas, com a conseqüència de l’aplicació de la NIIF-1. 

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 següent detall: 

 

 Anys de vida útil 
Percentatges 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’automació 4 25% 
   

 
Les despeses de conservació i manteniment, que no incrementen la vida útil de 
l’actiu, es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es 
produeixen. 
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Les despeses financers produïdes en el finançament de l’adquisició d’actius 
materials no incrementen el cost d’adquisició, i es registren al compte de pèrdues i 
guanys de l’exercici en què es produeixen.  
 
Els actius adquirits amb pagament a terminis es reconeixen per un import equivalent 
al seu preu de comptat, reflectint-se un passiu pel mateix import pendent de 
pagament. En els casos en què els terminis excedeixen el període normal (180 dies 
per a immobles, 90 dies per a la resta), les despeses derivades dels terminis 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 quan queden permanentment retirats 
d’ús i no s’espera 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 al compte de pèrdues i guanys del període en què es produeixi la baixa de 
l’actiu. 
 
El Grup valora periòdicament si existeixen indicis, tant interns com externs, que 
algun actiu material pugui estar deteriorat a la data en què es mostren els estats 
financers. Per a aquells actius identificats, estima l’import recuperable de l’actiu 
material, entès com el major entre: (i) el seu valor raonable menys les despeses de 
venda necessàries i (ii) el seu valor d’ús. Si el valor recuperable, així determinat, fos 
inferior al valor en llibres, la diferència entre ambdós es reconeix al compte de 
pèrdues i guanys, reduint el valor en llibres de l’actiu fins el seu import recuperable. 
 
Els principis comptables aplicats als actius no corrents en venda es recullen a la 
Nota 2.n). 
 
 
k) Existències  

Aquest epígraf inclou els terrenys i la resta de propietats que el Grup té per a la 
venda dins de la seva activitat de promoció immobiliària, així com qualsevol tipus 
d’actiu, diferent dels instruments financers, que es té per a la venda en el curs 
ordinari del negoci i que es troba en procés de producció, construcció o 
desenvolupament.  

Les existències es valoren per l’import menor entre el seu cost i el seu valor net 
realitzable, entès aquest com el preu estimat de venda de les existències en el curs 
ordinari del negoci, menys les despeses estimades per acabar la seva producció i 
les necessàries per portar-ne a terme la venda.  

Tant les disminucions com, en el seu cas, les posteriors recuperacions del valor net 
de realització de les existències es reconeixen al compte de pèrdues i guanys 
consolidat de l’exercici en què tenen lloc.  
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El valor en llibres de les existències es dóna de baixa del balanç consolidat i es 
registra com una despesa en el període en què es reconeix l’ingrés procedent de la 
seva venda. 
l) Actius intangibles  
 
El Grup classifica com “Altres actius intangibles” aquells actius no monetaris dels 
quals s’estima probable la percepció de beneficis econòmics i el cost dels quals es 
pot estimar de manera fiable. 
 
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost, i posteriorment es 
valoren 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 vida útil 
Percentatges 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’amortitzen 
durant la vida útil de l’actiu) i de 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, aplicant 
criteris similars als adoptats per a l’amortització dels actius materials. 

El Grup reconeix a la comptabilitat qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el 
valor registrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant 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, en el seu cas, de les recuperacions de 
les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors, són similars als 
aplicats per als actius materials (vegeu Nota 2.j). 

 
m) Arrendaments 
 
El Grup classifica els contractes d’arrendament en funció del fons econòmic de 
l’operació amb independència de la seva forma jurídica com arrendaments financers 
o operatius. Arrendaments financers són els arrendaments en què el Grup 
transfereix substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l’actiu objecte del contracte, mentre que classifica com a operatius la resta 
d’arrendaments. 
 
• Arrendaments financers 
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Els crèdits per arrendaments financers es mostren 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 mentre duri 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 capacitat financera 
suficient, i qualsevol valor residual no garantit que correspongui a l’arrendador.  

 
Les despeses directes inicials, enteses com aquelles imputables a la negociació i 
contractació de l’arrendament, s’inclouen en la valoració inicial del crèdit i 
disminueixen els ingressos que cal reconèixer durant el període de l’arrendament. 

 
Els ingressos financers es registren al compte de pèrdues i guanys aplicant el 
mètode del tipus d’interès efectiu, de forma 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 a la 
Nota 2.d d’instruments 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 al 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 al 
compte de pèrdues i guanys durant l’arrendament. Les despeses directes inicials 
imputables a l’arrendador s’afegeixen al valor en llibres de l’actiu arrendat i es 
reconeixen com a despesa durant 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 
operatiu es tracten com un cobrament anticipat per l’arrendament, i s’amortitzen 
durant el període d’arrendament a mesura que es cedeixen els beneficis 
econòmics de l’actiu arrendat.  

 
Els criteris comptables aplicats pel Grup pel que fa a l’amortització de l’actiu 
arrendat, així com al seu deteriorament, han estat descrits en les notes d’actius 
materials i instruments financers, respectivament. 
 
 
n) Actius no corrents en venda 
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El Grup classifica com “Actius no corrents en venda” els actius no corrents (actius el 
termini de realització o recuperació dels quals s’espera que sigui superior a un any 
des de la data a la que 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, sent aquesta 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 el seu valor raonable menys les 
despeses de venda, es reconeixen al compte de pèrdues i guanys. De la mateixa 
manera, quan es produeix una recuperació del valor, aquest es reconeix al compte 
de pèrdues i guanys fins un import igual al de les pèrdues per deteriorament 
anteriorment reconegudes. 
 
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 al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es realitzi la venda, 
tret que el comprador sigui una part vinculada o existeixin dubtes sobre la 
recuperació dels imports finançats, en els que el guany es periodifica en proporció 
als cobraments procedents del corresponent actiu financer. 
 
 
o) 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 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 
treballadors, 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 de Treball Laietana, acollit a la Llei de Plans i Fons de Pensions, i procedir a la 
liquidació i extinció del fons de pensions intern al que, amb caràcter provisional, 
tenia adscrits els recursos dotats per l’Entitat per cobrir els compromisos esmentats 
anteriorment fins el 2 de novembre de 1990. 
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A partir d’aquest acord, els esmentats compromisos es van distribuir entre: 
• El Pla de Treball Laietana (en endavant, Fons Extern), adscrit a Fons Laietana de 

Treball, Fons de Pensions gestionat per Ges Layetana de Pensiones, S.A. 
 
• El compte intern de provisió (en endavant, Fons Intern). 

Amb data 12 de desembre de 2001 (Pacte de 2001), es va acordar la creació d’un 
nou subplà, dins del Pla de Treball Laietana, anomenat Subplà 2001, al que va 
poder acollir-se qualsevol treballador fix en plantilla a 31 de desembre de 2000, i en 
el que es va contemplar, per a qui no li interessés, la possibilitat de mantenir-se en 
el subplà al que estava adscrit a 31 de desembre de 2000, regint-se per a l’esmentat 
el treballador les qüestions que en matèria de previsió social disposen el Conveni 
Col·lectiu i el Pacte de 1990 en els que pugui afectar-li. Un cop feta l’elecció 
indicada anteriorment, no existeix la mobilitat entre subplans.  

El Pacte de 2001 suposa l’extinció de totes les obligacions de l’Entitat en matèria de 
previsió social derivades del Conveni Col·lectiu i el Pacte de 1990, tant pel que fa al 
Subplà de Treballadors d’ingrés anterior al XIV Conveni, com pel que fa al Subplà 
de Treballadors d’ingrés posterior al XIV Conveni, substituint les obligacions en 
matèria de previsió social per l’acordat en el nou Pacte. 

En l’exercici 2008, l’Entitat ha contractat una assegurança amb una entitat 
asseguradora de reconegut prestigi i solvència entre les caixes d’estalvis, per 
garantir, en cas de mort o invalidesa de personal d’Alta Direcció, la percepció 
efectiva, per la seva part o pels beneficiaris per aquest designats, de l’import dels 
compromisos per pensions corresponents als serveis ja produïts. 

A conseqüència d’aquests pactes, la materialització dels compromisos en matèria 
de pensions a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent: 
 

• Fons Extern 
 

El Fons Extern es distribueix en: 
> El Pla de Treball Laietana, integrat per tres subplans les principals caracterís-

tiques dels quals es descriuen a continuació: 
 

- Subplà “b”, que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la 
Caixa segons Conveni Col·lectiu, tot i que l’aportació a aquest és definida 
segons el que estableix el Reglament del Pla per al personal fix en actiu a 
l’Entitat amb anterioritat al XIV Conveni, no adscrit al nou Subplà 2001. Es 
tracta d’un subplà que s’extingirà. 

 
- Subplà “c”, que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la 

Caixa segons el Pacte individual, tot i que l’aportació a aquest és definida 
segons el Reglament del Pla, per al personal d’Alta Direcció. 
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- Subplà 2001, d’aportació definida segons el Pacte de 2001, per al 
personal fix en plantilla a 31 de desembre de 2000, adscrit voluntàriament 
a aquest Subplà, i per al personal d’ingrés posterior a aquesta data.  

 
> El contracte d’assegurança, a partir de 2008, que instrumenta compromisos 

per pensions per al personal d’Alta Direcció. 
 

• Fons Intern 
 

El Fons Intern queda constituït per: 
- Els compromisos determinats al Conveni Col·lectiu pendents de cobrir pels 

subplans  “b” i “c”  i assegurança externa del Fons Extern. 
 
- Els compromisos determinats al Conveni Col·lectiu per al personal passiu, en 

la part no coberta pel Fons Extern. 
 
Així mateix, el personal de la resta d’entitats que conformen el Grup es troba adscrit 
a un pla de treball que s’integra en el Pla Grup Caixa Laietana, de promoció 
conjunta per a les empreses  filials de l’Entitat, que es defineix com d’aportació 
definida, les aportacions al qual es fan en funció del salari real.    

El Grup classifica els seus compromisos depenent de la seva naturalesa entre 
aportació 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 produeixi la contingència en funció de variables com l’edat, 
anys de servei i 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 seves 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 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 següents 
característiques:  
 
• Són propietat d’un tercer separat legalment que no sigui part vinculada. 
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• Estan disponibles exclusivament per pagar o finançar els compromisos amb els 
treballadors. 

 
• No es poden retornar a l’Entitat, fins que hagin estat liquidats els compromisos 

amb els treballadors, o per satisfer l’Entitat de prestacions satisfetes prèviament 
per aquesta. 

 
• 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 al compte de pèrdues i guanys de l’exercici per l’Entitat.  

El cost dels serveis passats es reconeix immediatament com a despesa al compte 
de pèrdues i guanys, si no és que els canvis en el pla estiguin condicionats a què el 
treballador romangui en l’Entitat un període específic de temps; en aquest cas, la 
despesa es distribueix linealment en aquest període.   

Altres retribucions a llarg termini a favor dels treballadors 

El cost dels compromisos assumits amb el personal parcialment jubilat es reconeix 
de forma immediata com una provisió per fons per a pensions i obligacions similars i 
com a una despesa de personal al compte de pèrdues i guanys. 

Per a aquells compromisos que no depenen de l’antiguitat del treballador en l’Entitat 
o conceptes similars, i que estan coberts amb pòlisses d’assegurança, com 
assegurança de vida conveni, risc de mort o invalidesa del Subplà 2001 i del Subplà 
“b”, el cost de les prestacions es reconeix al compte de pèrdues i guanys quan es 
liquiden les primes d’assegurança contractades per a la seva cobertura. 

Indemnitzacions per cessament 

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

 
p) Transaccions amb pagaments basats en instruments de capital 
 
El Grup no manté amb els seus treballadors sistemes de remuneració basats en 
instruments de capital. 
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q) Altres provisions i contingències 
 
El Grup diferencia 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 perjudicis 
patrimonials per al Grup, que es consideren probables pel que fa al seu 
esdeveniment i concrets pel que fa 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 de 
les quals està condicionada a què es produeixi, o no, un o més esdeveniments 
futurs independents de la voluntat del Grup. 
 
Els comptes anuals del Grup recullen totes les provisions significatives amb les 
quals s’estima que la probabilitat que s’hagi de fer front a l’obligació és major que no 
pas el contrari. Els passius contingents no es reconeixen als comptes anuals, sinó 
que s’informa sobre aquests en comptes d’ordre. 
 
Les provisions, que es quantifiquen tenint en compte la millor informació disponible 
sobre les conseqüències del succés en què tenen la causa i són reestimades amb 
ocasió de cada tancament comptable, s’utilitzen per afrontar les obligacions 
específiques per a les quals van ser originàriament reconegudes, 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 diferents procediments i 
reclamacions promogudes contra l’Entitat amb origen en el desenvolupament 
habitual de la seva activitat. Tant els assessors legals d’aquesta, com els seus 
Administradors, entenen que la conclusió d’aquests procediments i reclamacions no 
produirà un efecte significatiu als comptes anuals dels exercicis en els que finalitzin. 

 
r) Comissions 
 
El Grup classifica les comissions que cobra o paga en les següents categories: 
 
• Comissions financeres. Aquestes comissions, que formen part integral del 

rendiment o cost efectiu d’una operació financera i que es cobren o paguen per 
avançat, són reconegudes al compte de pèrdues i guanys amb caràcter general 
durant la vida esperada del finançament, netes de les despeses directes 
relacionades, com un ajust al cost o rendiment efectiu de l’operació. 

 
• Comissions no financeres. Aquestes comissions sorgeixen de la prestació de 

serveis per part del Grup, i es registren al compte de pèrdues i guanys durant el 
període de 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. 
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s) Permutes d’actius materials i immaterials 

En les permutes d’actius materials i immaterials, el Grup valora els actius rebuts pel 
valor raonable dels actius lliurats més, si procedeix, les contrapartides monetàries 
lliurades a canvi, tret que es tingui una evidència més clara del valor raonable de 
l’actiu rebut. Quan no és possible mesurar els valors raonables de manera fiable, els 
actius rebuts es reconeixen pel valor en llibres dels actius lliurats més, en el seu cas, 
les contrapartides monetàries lliurades a canvi. 

Les pèrdues posades de manifest en operacions de permutes d’actius es reconeixen 
immediatament al compte de pèrdues i guanys, mentre que els guanys només es 
reconeixen si la permuta té caràcter comercial i els valors raonables dels actius 
permutats són mesurables de forma fiable. 

 
t)  Fons Obra Social  
 
El Grup mostra 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 es mostren 
com despeses del mateix.  
 
Els ingressos i les despeses de l’Obra Social, així com els beneficis i les pèrdues, es 
recullen directament al Fons de l’Obra Social, i en cap cas s’imputen al compte de 
pèrdues i guanys del Grup. 
 
 
u)  Impost sobre beneficis 
 
La despesa per impost sobre beneficis ve determinada per l’impost a pagar respecte 
el resultat fiscal d’un exercici, una vegada considerades les variacions durant aquest 
exercici derivades de les diferències temporànies, dels crèdits per deduccions i 
bonificacions i de bases imposables negatives. 
 
La despesa per impost sobre beneficis es reconeix al compte de pèrdues i guanys 
excepte quan la transacció es registra directament al patrimoni net i a les 
combinacions de negoci en les quals l’impost diferit es registra com un element 
patrimonial més d’aquesta. 
 
Per tal que les deduccions, les bonificacions i els crèdits per bases imposables 
negatives siguin efectius, caldrà complir els requisits establerts per la normativa 
vigent. 
 
L’efecte impositiu de les diferències temporànies s’inclou, en el seu cas, en les 
corresponents partides d’impostos anticipats o diferits registrats als epígrafs “Actius 
fiscals” i “Passius fiscals” dels balanços de situació adjunts. 
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v) 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 cas 
que no existís una estimació fiable d’aquests, 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 que té una responsabilitat davant 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.r). 
 
 
y) Estat de fluxos d’efectiu 

 
El Grup ha utilitzat el mètode indirecte per a la confecció dels estats de fluxos 
d’efectiu, els quals tenen les expressions que incorporen els següents criteris de 
classificació: 
 
• Fluxos d’efectiu: Entrades i sortides de diner en efectiu i dels seus equivalents, 

entenent per aquests les inversions a curt termini de gran liquiditat i baix risc 
d’alteracions en el seu valor. D’aquesta manera, el Grup considera efectiu, o 
equivalent d’efectiu, els següents actius financers: 

 

o L’efectiu propietat del Grup, el qual es troba registrat a l’epígraf “Caixa 
i dipòsits en bancs centrals” del balanç (vegeu Nota 7.2). 

 

o Els saldos a la vista nets mantinguts amb entitats de crèdit, diferents 
dels mantinguts amb bancs centrals. Aquests saldos es troben 
registrats als epígrafs “Inversions creditícies – Dipòsits en entitats de 
crèdit” i “Passius financers a cost amortitzat – Dipòsits d’entitats de 
crèdit” (vegeu Notes 7.5.1 i 7.8.2). 

 
• Activitats d’explotació: Activitats típiques de les entitats de crèdit, així com altres 

activitats que no poden ser qualificades com d’inversió o de finançament. 
 
• Activitats d’inversió: Activitats d’adquisició, alienació o disposició per altres 

mitjans d’actius a llarg termini i altres inversions no incloses en l’efectiu i els seus 
equivalents. 

 
• Activitats de finançament: Activitats que produeixen canvis en la mida i 

composició del patrimoni net i dels passius que no formen part de les activitats 
d’explotació. 



 

 
 
 

 
 

- 51 - 

 
Els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació s’obtenen a partir del resultat 
consolidat de l’exercici, i s’ajusten els ingressos i les despeses reconegudes al 
compte de pèrdues i guanys que no siguin fluxos d’efectiu, i els guanys o les 
pèrdues registrades directament al patrimoni net corresponents a activitats 
d’explotació, sense deduir l’efecte impositiu.  
 
Els saldos corresponents a les diferents categories d’actius i passius d’explotació 
recullen totes les diferències entre els imports registrats al balanç al principi i al final 
del període, encara que no es corresponguin amb pagaments i cobraments, tret les 
corresponents a elements qualificats com efectiu i equivalents.  
 
Els saldos corresponents a les partides incloses en activitats d’inversió i finançament 
recullen exclusivament els pagaments i cobraments realitzats en el període pels 
conceptes als quals fan referència.  
 
 
3. BENEFICI PER ACCIÓ 

Per 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 el 
que disposa 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 2008 i 2007, i fins la data de formulació dels presents comptes 
anuals consolidats, no s’ha produït cap error ni canvi en estimacions comptables 
que, per la seva importància relativa, fos necessari incloure als comptes anuals 
consolidats formulats pel Consell d’Administració. 
 
 
5.  RETRIBUCIONS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I DE LA 
DIRECCIÓ 

La remuneració dels 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 a continuació: 
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 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Jordi Beltran Serra 9 8 
Jaume Boter de Palau 26 21 
Miguel Cabré Junquera 8 7 
Santiago Camero Sánchez 8 7 
Salvador  Carbonell Arnau    (1) 3 8 
F. Xavier Carbonell Candelich 8 8 
Joan Castan Peyron 9 8 
Rolando Cruxent Carbonell 8 8 
Pedro Domingo Bartrés 9 8 
Juan Foix Rialp 9 8 
Pilar González Agapito 9 8 
María Antonia Masmiquel Òrdena   (2) 5 -- 
José Torrent Cot   (1) 3 8 
Albert Vallalta Jaurés (2) 4 -- 

 118 107 
   
 
(1) Baixa com a Conseller el 05/05/2008 
(2) Alta com a Conseller el 05/05/2008 

Remuneració mentada dels membres de la Direcció de l’Entitat, corresponent als 
exercicis 2008 i 2007: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Retribucions a curt termini 2.316 2.340 
Prestacions postocupació (aportació definida i prestació definida) 218 796 
Altres prestacions a llarg termini -- -- 
   
 2.418 3.136 
   
 
En data 31 de desembre de 2008, el nombre de membres de la Direcció ascendeix 
a 14 persones (13 persones al 2007), sent els càrrecs que la componen el de 
Director General i persones adscrites a la Direcció General i els Caps de 
departament; s’han eliminat, respecte al 31 de desembre de 2007, els Caps de Zona 
d’aquesta consideració, tal i com es reflectia en la Nota 5 de la memòria integrant 
dels comptes anuals de Caixa Laietana corresponent a l’exercici 2007. La xifra 
corresponent al 31 de desembre de 2007 s’ha adaptat a aquest nou criteri. 
 
L’Entitat no té contreta cap obligació en concepte de pensions, ni assegurança de 
vida, amb els membres antics i actuals del seu Consell d’Administració, a excepció 
dels treballadors que figuren en aquest, i que ja estan contemplats en els 
compromisos registrats d’acord amb el que s’ha descrit a la Nota 2.o). 
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6. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

S’inclou a continuació la distribució del benefici de l’exercici 2008 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, junt amb la distribució del benefici de 
l’exercici 2007 aprovada per l’Assemblea en data 5 de maig de 2008: 
 

 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
A reserva voluntària 25.828 25.642 
A fons Obra Social 4.925 5.800 
   
 Total distribuït 30.753 31.442 
   

 
7. INSTRUMENTS FINANCERS 
 
7.1 Gestió del risc financer 
 
a) Risc de crèdit 
 
El risc de crèdit representa les pèrdues que sofriria el Grup en el cas que un client o 
alguna contrapart incomplissin les seves obligacions contractuals de pagament. 
Aquest risc és inherent en els productes bancaris tradicionals de les entitats 
(préstecs, crèdits, garanties financeres prestades, etc.), així com en altres tipus 
d’actius financers (cartera de renda fixa, derivats, etc.) i representa el risc més 
significatiu per al Grup. 
 
Les polítiques, els mètodes i els procediments del Grup relacionats amb el control 
del 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 
aquelles operacions per a les diferents fases del cicle creditici, on es determinen, 
entre altres aspectes, les mesures per a la concessió i gestió d’aquestes, 
l’estratificació en els nivells de facultats i els criteris per a la diversificació del risc. 
 
La Comissió de Control i la Secció d’Auditoria Interna tenen entre les seves 
funcions, d’acord amb l’annex IX de la Circular 4/2004, la de vetllar per l’adequat 
acompliment de les polítiques, els mètodes i els procediments de control del risc de 
crèdit, assegurant que aquests són adients, s’implanten de manera efectiva i són 
revisats de manera regular. 
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a.1) Risc de crèdit en productes bancaris tradicionals 
 
En l’àmbit de la concessió de risc de crèdit, el Grup té establertes les següents 
polítiques: 
 
- Limitació de la concessió de finançament a operacions dins de l’àrea d’actuació 

del Grup o zones limítrofes. 
 
- Límits de concentració de risc a nivell individual o de grup econòmic, fixats en 

funció dels recursos propis computables. 
 
- Límits de concentració de risc en funció de les garanties i sector d’activitat, 

establint el percentatge sobre la inversió creditícia màxima que es destinarà a 
cada sector en funció de les garanties. 

 
- Criteris d’admissió de noves operacions i límits a les facultats de concessió, 

tenint en consideració la tipologia del producte, garanties, import sol·licitat, destí 
del finançament i valoració de l’acreditat. 

 
- Metodologia d’anàlisi de les operacions en funció de la seva tipologia, i 

requeriments necessaris per dotar de seguretat jurídica cada operació. 
 
El Grup disposa de models d’scoring de particulars per a operacions de garantia 
personal i garanties hipotecàries destinades a adquisició d’habitatges, els quals, 
atenent a l’experiència i a les millors pràctiques del mercat, serveixen de suport en 
la presa de decisions, requerint en el cas que el dictamen no sigui favorable 
l’aprovació d’una Comissió superior.  
 
Les activitats relacionades amb el risc de crèdit són desenvolupades 
fonamentalment pel departament d’Inversions - Préstecs, que aglutina la majoria de 
les unitats implicades (Seccions d’Operatòria, Grups econòmics i disposicions 
fraccionades, Anàlisi de Riscos i Assessorament Legal) en els processos d’anàlisi, 
concessió i seguiment del risc. 
 
La xarxa d’oficines constitueix el canal de presentació de les operacions de risc, i les 
facultats de sanció s’atribueixen a diferents comitès en funció de la tipologia del 
producte, garanties, import, destí i valoració de l’acreditat, segons delegació de 
funcions realitzada pel Consell d’Administració.  
 
En les tasques de seguiment i control de riscos intervenen les següents unitats:  
 
- La unitat de Gestió de Clients, dins del departament d’Oficines, que coordina les 

accions que cal realitzar amb l’objectiu d’aconseguir el cobrament de les 
demores de pagaments de les operacions, la renegociació del deute o la 
proposta d’inici de la reclamació judicial, i el seguiment d’operacions i acreditats 
amb incidències internes i externes. 
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- La unitat de Seguiment i Control de Risc Creditici, dins del departament de 

Planificació i Control de Gestió,  que s’ocupa del seguiment de les operacions de 
risc, tant a nivell individual com a nivell grup, dins dels límits establerts; de 
l’acompliment de límits de concentració de riscos establerts per a sectors 
d’activitat, àrees geogràfiques, acreditats i grups; i del comportament de les 
operacions amb scoring.  

 
La gestió del risc es complementa amb les polítiques de recuperació, orientades a 
evitar o minimitzar possibles crebants per al Grup, mitjançant circuits de recuperació 
específics en funció de la quantitat i tipologia de l’operació, i amb la intervenció de 
gestors interns i externs per adequar les accions necessàries a cada situació. Són 
responsables de l’aplicació d’aquestes polítiques les unitats següents: 
 
- La unitat de Gestió de Contenciosos, dins del departament de Recursos, és la 

responsable junt amb Gestió de Clients de proposar a la Comissió Tècnica de 
Morosos les operacions que han de ser tramitades per reclamació judicial, i de la 
tramitació i seguiment dels procediments iniciats. 

 
- La unitat de Gestió Immobiliària i Logística, dins del departament d’Immobilitzat - 

Compres, és la responsable del seguiment dels tràmits en la incorporació de 
finques procedents de la regularització de crèdits, i de la seva gestió.  

 
 
a.2) Risc de crèdit en altres actius financers 
 
Amb relació al risc de crèdit relacionat amb altres actius financers, el Grup ha 
establert les següents polítiques: 
 
- Límit en la línia de risc assumible en operacions del mercat interbancari, 

simultànies i IRS, fixat en funció de la probabilitat d’incompliment de cada entitat 
o grup econòmic, i d’un percentatge sobre els recursos propis computables. 

 
- Límit a les inversions en valors representatius de deute, fixat en funció del sector 

i del ràting dels emissors i d’un percentatge sobre els recursos propis 
computables. 

 
- Límit a les inversions en instruments de capital, sense vocació de permanència, 

fixat en exposicions reduïdes i en societats que cotitzen a Borsa. 
 
- Límit a les inversions en societats participades, fixat en límits per sectors 

d’activitat a les exposicions en inversions creditícies i en el percentatge sobre 
recursos propis computables. 

 
Al Comitè de Gestió Global de Riscos li correspon la funció de vetllar per 
l’acompliment de les polítiques i els límits de risc establerts pel Consell 
d’Administració. 
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La funció d’estudiar i, si cal, proposar o aprovar, dins de les seves atribucions, les 
inversions realitzades pel Grup correspon al Comitè d’Inversions en Societats 
participades.  
 
Per la seva part, el departament de Tresoreria i Mercat de Capitals realitza el control 
del risc de crèdit relatiu a la resta d’actius financers constituïts per títols de renda 
fixa, derivats, etc., seguint les directrius marcades pel Comitè de Gestió Global de 
Riscos. 
 
 
 
a.3) Exposició al risc de crèdit 
 
El risc de crèdit màxim al que està exposat el Grup es mesura, per als actius 
financers valorats pel seu cost amortitzat, per l’efectiu desemborsat no amortitzat. 
Per als actius financers que tenen la forma d’instruments de deute i instruments 
derivats, es mesura mitjançant el seu valor raonable. Per als riscos contingents, 
s’informa de l’import màxim compromès. 

El següent quadre mostra l’exposició total al risc de crèdit al tancament de l’exercici 
2008 i 2007: 

 
 Milers d’euros 
 2008 2007 

   
Crèdit a la clientela 7.342.992 7.220.953 
Entitats de crèdit 359.092 158.025 
Valors representatius de deute 915.251 900.237 
Derivats 74.666 21.090 
Riscos contingents 205.953 246.570 

Total risc 8.897.954 8.546.875 
   
Línies disponibles per tercers 866.378 1.000.608 
   
Exposició màxima 9.764.332 9.547.483 
   
 
Cal indicar que, ja que en la informació mostrada en el quadre anterior sobre el risc 
de crèdit al que es troba exposat el Grup no es considera l’existència de garanties 
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. 
 
 
a.4) Garanties reals rebudes i altres millores creditícies 
 
El Grup utilitza com a instrument fonamental en la gestió del risc de crèdit buscar 
que els actius financers adquirits o contractats pel Grup comptin amb garanties reals 
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i una altra sèrie de millores creditícies addicionals a la pròpia garantia personal del 
deutor. Les polítiques  d’anàlisi i selecció de risc del Grup defineixen, en funció de 
les diferents característiques de les operacions, com finalitat del risc, contrapart, 
termini, consum de recursos propis, etc., les garanties reals o millores creditícies de 
les que hauran de disposar aquestes, de manera addicional a la pròpia garantia real 
del deutor, per procedir a la seva contractació. 
 
La valoració de les garanties reals es realitza en funció de la naturalesa de la 
garantia real rebuda. Amb caràcter general, les garanties reals en forma de béns 
immobles es valoren pel seu valor de taxació, realitzada aquesta per entitats 
independents d’acord amb les normes establertes pel Banc d’Espanya per a això en 
el moment de la contractació. Només en el cas que existeixin evidències de pèrdues 
de valor d’aquestes garanties, o en aquells casos en els que es produeixi algun 
deteriorament de la solvència del deutor que pugui fer pensar que s’hagi de fer ús 
d’aquestes garanties, s’actualitza aquesta valoració d’acord amb aquests mateixos 
criteris. Les garanties reals en forma de valors cotitzats en mercats actius es valoren 
pel seu valor de cotització, ajustat en un percentatge per cobrir-se de possibles 
variacions en aquest valor de mercat que poguessin perjudicar la cobertura del risc. 
Els avals i les garanties reals similars es mesuren per l’import garantit en aquestes 
operacions. 
 
A continuació es presenta el detall de l’import màxim del crèdit a la clientela, que es 
troba cobert per cada una de les principals garanties reals i altres millores creditícies 
de les quals disposa el Grup, a 31 de desembre de 2008: 
 

 
Saldo 

disposat 
Valor de la 

garantia 
   

Garantia hipotecària sobre actius immobiliaris 6.555.345 15.669.471 
Garantia pignorativa 37.746 41.374 
Garantia personal amb aval d’administracions públiques 141 141 
Garantia personal administracions públiques 20.723 -- 
Garantia personal sense aval 729.037 -- 
   
 7.342.992 15.710.986 

   
 
 
a.5) Distribució del risc disposat per sectors d’activitat 

La distribució del risc recollit a “Crèdit a la clientela – Altres sectors residents”, que 
representa el 80,65% del risc total del Grup al 2008 (85,39% al 2007), segons el 
sector d’activitat al que pertanyen els clients a 31 de desembre de 2008 i 2007, es 
mostra en el següent quadre: 
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 (%) 

 2008 2007 
   
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i pesca 0,10 0,09 
Indústries 2,19 2,39 
Construcció 14,90 15,62 
Serveis:   
 Comerç i hostaleria 7,08 6,75 
   Activitats immobiliàries i serveis empresarials 33,65 33,37 
 Altres serveis 2,83 0,62 
Crèdit a particulars:   
 Habitatge 23,34 26,13 
 Consum i altres 13,83 13,41 
Altres 2,08 1,62 
   
Total 100,00 100,00 

   
 
 
a.6) 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, pot 
representar 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 8 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. 
 
Atenent al que s’ha indicat anteriorment, el Grup no tenia al tancament de l’exercici 
2008 ni de l’exercici 2007 riscos amb clients o grups econòmics que arribessin al 
25% dels recursos propis. Al tancament de l’exercici 2008, existien 3 clients, o 
conjunt d’aquests que constitueixi un grup econòmic, amb risc superior al 10% dels 
recursos propis (3 al tancament de l’exercici 2007). 
 
 
a.7) Distribució del risc disposat per termini 
 
El risc disposat per termini s’indica a l’apartat c) d’aquesta mateixa Nota (Risc de 
liquiditat). 
 
 
a.8) Taxes històriques d’impagament 
 
La taxa d’impagament, entesa com la relació entre els riscos dubtosos existents en 
cada moment i el total de risc, era del 3,85 % a 31 de desembre de 2008 (2,59 % a 
31 de desembre de 2007). 
 
Els fons constituïts per a la cobertura d’aquests actius dubtosos representen el 48 % 
dels mateixos a 31 de desembre de 2008 (70 % al 2007). 



 

 
 
 

 
 

- 59 - 

b) Risc de mercat 

Aquest risc comprèn els riscos resultants de possibles variacions adverses dels 
tipus d’interès dels actius i passius, dels tipus de canvi en els quals 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 
 
El risc de tipus d’interès és el risc al que s’exposa el Grup en la seva activitat per 
tenir operacions d’actiu i de passiu amb diferents tipus d’interès (tipus d’interès fixos 
i variables o referenciats a diferents índexs) i amb terminis de venciments diferents, 
de manera que les variacions dels tipus d’interès de referència d’aquestes 
operacions a l’alça o a la baixa puguin provocar efectes asimètrics en els seus 
actius i passius amb efecte al compte de pèrdues i guanys, i al patrimoni del Grup. 
 
La gestió del risc d’interès té per objectiu primordial la consecució d’un marge 
financer i d’un valor patrimonial òptim, dins d’uns límits adequats de risc per al Grup. 
 
La gestió i el control del risc de tipus d’interès del balanç del Grup recau sobre el 
Comitè de Gestió Global de Riscos, el qual assegura que es compleixin en tot 
moment les polítiques  fixades pel Consell d’Administració, sent el departament de 
Planificació i Control de Gestió el que efectua la mesura i el control de l’esmentat 
risc. 
 
El Grup utilitza operacions de cobertura per a la gestió individual del risc de tipus 
d’interès d’alguns instruments financers de caràcter significatiu, de manera que en la 
pràctica es redueix aquest tipus de risc (vegeu Nota 7.7). 
 
La mesura i l’anàlisi d’aquest risc es realitzen considerant els següents aspectes, 
d’acord amb les següents premisses: 
 
- S’analitzen els efectes que sobre el marge d’interessos del compte de pèrdues i 

guanys i del valor econòmic del Grup podrien tenir variacions en els tipus 
d’interès.  
 

- En les anàlisis s’inclouen totes aquelles posicions que són sensibles al risc de 
tipus d’interès, incloent els derivats sobre tipus d’interès, tant implícits com 
explícits, i excloent les posicions que formen part de la cartera de negociació. 
 

- A efectes d’analitzar els terminis de venciment de les operacions, si bé amb 
caràcter general es considera el termini de venciment o repreu contractual de les 
operacions, existeixen operacions en les quals es consideren altres tipus 
d’hipòtesis pel que fa al seu venciment, bé per no tenir aquestes exposicions 
terminis de venciment certs, o bé per mostrar un comportament d’estabilitat que 
difereix de manera significativa de les seves condicions contractuals. Així, en 
l’anàlisi de la data de venciment dels dipòsits de clients a la vista, donada 
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l’estabilitat històrica mostrada per aquestes operacions, es consideren terminis 
de venciment superiors als contractuals, basats en l’anàlisi de l’experiència 
històrica del Grup en diferents escenaris. Per la seva banda, en l’anàlisi d’aquells 
instruments coberts en operacions de cobertura de riscos de tipus d’interès, es 
classifica en la banda temporal corresponent en el mateix termini de revisió de 
l’element de cobertura.  
 

- S’analitzen els efectes dels moviments dels tipus d’interès paral·lels i de caràcter 
instantani de 200 punts bàsics.  
 

- No es realitzen mesures separades del risc de tipus d’interès per a cada una de 
les posicions mantingudes en cada divisa, en no ser significatives les posicions 
mantingudes en divises diferent a l’euro (vegeu Nota 7.1.b.3).   

 
En base a les anàlisis anteriors, el Grup adopta les mesures necessàries que 
garanteixin una gestió òptima d’aquest risc. 
   
El quadre següent mostra la informació sobre posicions sensibles als tipus d’interès 
en activitats que no són de la cartera de negociació per bandes de repreu, 
corresponent a 31 de desembre de 2008: 

 
 Milers d’euros 

Fluxos de principal i interessos 
Exercici 2008 

Saldo Fins a 1 mes Entre 1 i 3 mesos 

Entre 3 
mesos i 6 

mesos Entre 6 mesos i 1 any Entre 2 i 5 anys Més de 5 anys Total 
         
Actiu         
Mercat monetari (Dipòsits 
en bancs centrals, entitats 
de crèdit i adquisicions 
temporals d’actiu) 300.107 260.152 40.223 -- -- -- -- 300.375 
Crèdit a la clientela  6.862.868 643.164 1.226.341 2.033.076 3.178.259 95.927 59.634 7.236.401 
Valors representatius de 
deute 938.045 303.566 439.179 19.685 12.408 140.365 99.479 1.014.682 
Altres actius sensibles  -- -- --- -- -- -- -- 
         
  1.206.882 1.705.743 2.052.761 3.190.667 236.292 159.113 8.251.088 

         
Passiu         
Mercat monetari (Dipòsits 
en bancs centrals, entitats 
de crèdit i adquisicions 
temporals de passiu) 1.380.617 902.356 335.691 107.872 34.221 5.158 10.482 1.395.780 
Dipòsits de la clientela  6.415.063 186.980 1.774.929 2.657.695 1.117.969 718.505 374.206 6.830.284 
Dèbits representats per 
valors negociables 374.297 16.700 315.610 33.800 14.950 -- -- 381.060 
Finançament subordinat 234.191 61.394 62.064 10.680 108.140 -- -- 242.278 
Altres passius financers         
         
  1.167.430 2.488.294 2.810.047 1.275.280 723.663 384.688 8.849.402 
         
Gap  39.452 -782.551 -757.286 1.915.387 -487.371 -225.575 -297.944 
Gap acumulat  39.452 -743.099 -1.500.385 415.002 -72.369 -297.944  
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La següent taula resumeix l’exposició de l’Entitat al risc de tipus d’interès, en la qual 
s’agrupa el valor en llibres, sense tenir en compte els ajusts per valoració, dels 
actius 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 a 31 de 
desembre de 2007: 
 

Milers d’euros 

Exercici 2007 
Fins a 1 

mes 
Entre 1 i 3 

mesos 

Entre 3 
mesos i 1 

any 
Entre 1  i 2 

anys 
Entre 2 i 
3 anys 

Entre 3 i 4 
anys 

Entre 4 i 
5 anys 

Més de 5 
anys No sensibles Total 

           
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 24.553 217.162 321.001 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 -318.113 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. 

Assumint que els actius i passius financers a 31 de desembre de 2008 romanen 
estables fins el venciment o liquidació, un augment de 200 punts bàsics en els tipus 
d’interès disminuiria el marge d’intermediació per al següent any en 
aproximadament 4.712 milers d’euros, mentre que una disminució de 200 punts 
bàsics suposaria un increment aproximat de 6.400 milers d’euros. 
 
 
b.2) Risc de preu 

Aquest risc es defineix com aquell que sorgeix a conseqüència de canvis en els 
preus de mercat, provocats per factors específics del propi instrument o bé per 
factors que afecten tots els instruments negociats en el mercat. 
 
Al Grup, el control d’aquest risc es basa en un sistema de límits establerts, el qual 
delimita els nivells de risc que l’organització està disposada a assumir. 
 



 

 
 
 

 
 

- 62 - 

L’indicador utilitzat al Grup per quantificar aquest risc és el VaR (Value at Risk), que 
mesura la màxima pèrdua d’una cartera a preus de mercat a conseqüència 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 és d’una setmana i un mes, i amb nivells de confiança de 95% i 99%. 
 
El VaR es calcula periòdicament, i es presenta al Comitè de Gestió Global de Riscos 
com a òrgan encarregat de l’avaluació dels riscos assumits i del disseny dels criteris 
d’inversió i de les estratègies de cobertura del Grup. 
 
 
b.3) Risc de tipus de canvi 

El risc de tipus de canvi es mostra en la sensibilitat dels preus dels actius financers 
a les variacions en els tipus de canvis de mercat.  

El Grup no manté posicions en moneda estrangera de caràcter especulatiu. Així 
mateix, el Grup no manté posicions obertes de caràcter no especulatiu d’imports 
significatius en moneda estrangera. 

La política del Grup és limitar aquest tipus de risc, intentant cobrir-lo de manera 
immediata quan sorgeixi, mitjançant la contractació de les operacions simètriques en 
l’actiu o en el passiu, o  les operacions de derivats financers que permetin mitigar-lo. 

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

Milers d’euros 
Exercici 2008 

EUR USD Altres Total 
     
Actiu     
     
Caixa i dipòsits en bancs centrals 69.954 47 41 70.042 
Dipòsits en entitats de crèdit 357.129 3.005 45 360.179 
Crèdit a la clientela 7.167.097 42 -- 7.167.139 
Valors representatius de deute 917.225 -- -- 917.225 
Altres instruments de capital 91.369 -- -- 91.369 
Derivats de negociació 211 -- -- 211 
Derivats de cobertura 74.455 -- -- 74.455 
Participacions  57.875 -- -- 57.875 
Actiu material 506.960 -- -- 506.960 
Actiu intangible 2.103 -- -- 2.103 
Altres actius  186.109 -- -- 186.109 

     
Total 9.430.487 3.094 86 9.433.667 

     
Passiu     
     
Dipòsits de bancs centrals 480.048 -- -- 480.048 
Dipòsits d’entitats de crèdit 603.567 93 9 603.669 
Dipòsits de la clientela 6.816.827 2.969 39 6.819.835 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 -- -- 377.906 
Passius subordinats 235.495 -- -- 235.495 
Altres passius financers 31.321 -- -- 31.321 
Derivats de negociació 895 -- -- 895 
Derivats de cobertura 4.012 -- -- 4.012 
Passius per contractes d’assegurances 331.963 -- -- 331.963 
Provisions 22.879 2 -- 22.881 
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Altres passius i periodificacions 82.369 1 -- 82.370 
     

Total 8.987.282 3.065 48 8.990.395 
     

Posició neta per divisa del balanç 443.205 29 38 443.272 

     
 
 

Milers d’euros 
Exercici 2007 

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 de bancs centrals 89.085 -- -- 89.085 
Dipòsits d’entitats de crèdit 126.075 2.042 10 128.127 
Dipòsits de 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 -- -- -- -- 

     

L’import de les diferències de canvi reconegudes al compte de pèrdues i guanys, 
excepte les incloses a la cartera d’actius i passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys, ascendeix en l’exercici 2008 a 134 milers d’euros (170 
milers d’euros al 2007). 
 
c) Risc de liquiditat 

Aquest risc mostra la possible dificultat de disposar de fons líquids o per poder 
accedir a aquests, en la quantitat suficient i amb el cost adequat, per fer front en tot 
moment a les seves obligacions de pagament. 
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La gestió de liquiditat en el Grup persegueix un objectiu fonamental que és mantenir 
una adequada estructura dels actius i passius minimitzant el risc d’incompliment 
d’impagament. Per assolir aquest objectiu, es porta una gestió activa de la liquiditat, 
que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura de balanç per venciments, 
per anticipar-se a potencials desequilibris en els nivells de liquiditat a curt i mitjà 
termini i adoptar una estratègia d’estabilitat per a les fonts de finançament. 
 
El Grup gestiona aquest risc des de dues òptiques complementàries, distingint 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 de Gestió Global de Risc, a través de la utilització, 
fonamentalment, de les següents mesures: 
 
• Gestió de la liquiditat estructural mitjançant la creació de programes de 

finançament i a través d’una presència activa en un conjunt ampli i diversificat de 
mercats de finançament. 

• Pla de Contingència de Liquiditat, en el que s’han definit uns objectius, sistema 
d’indicadors i alertes, així com els corresponents plans d’acció i canals de 
comunicació, que permetran fer front amb èxit a una possible situació de crisi 
dels mercats. 

Com a mesura de prudència i davant possibles tensions de liquiditat o situacions de 
crisi als mercats, el Grup, en l’exercici 2008, ha realitzat diverses emissions de 
cèdules i participacions de transferència d’actius amb l’objectiu de transformar actius 
il·líquids en bons susceptibles de descomptar-se al Banc Central Europeu. 

La política seguida pel Grup en les emissions de títols valors ha estat presidida per 
dos principis bàsics: diversificació dels instruments de finançament i distribució 
equilibrada dels venciments de les emissions, evitant-ne la concentració. El primer 
venciment de les emissions vigents tindrà lloc en l’exercici 2009, per 150.000 milers 
d’euros, xifra que representa un 3,12 % dels dipòsits institucionals. 

A continuació s’indica el desglossament del valor en llibres, sense tenir en compte 
els “Ajusts per valoració”, dels instruments financers per terminis residuals de 
venciment a 31 de desembre de 2008 i 2007. Les dates de venciment que s’han 
considerat són les dates esperades de venciment o cancel·lació obtingudes en 
funció de l’experiència històrica. Així mateix, i com es comú en l’àmbit de les Entitats 
de Crèdit en general i en el sector de les Caixes d’Estalvi en particular, el gap 
negatiu que presenta el balanç en la banda temporal a la vista es la lògica 
conseqüència del significatiu volum que mantenen els comptes corrents i les 
llibretes d’estalvi, que, contractualment, tenen el venciment a la vista, si bé 
històricament s’ha demostrat l’estabilitat d’aquests dipòsits. 
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Milers d’euros 

Exercici 2008 

A la vista 
Fins a  
1 mes 

Entre 1 
mes i 3 
mesos 

Entre 3 
mesos i 6 

mesos 

Entre 6 
mesos i 1 

any 
Entre 1 any 

i 5 anys 
Més de 5 

anys 

Venciment 
no 

determinat 
i sense 

classificar Total 
          
Actiu          
          
Caixa i dipòsits en bancs 
centrals 69.951 -- -- -- -- -- -- -- 69.951 
Dipòsits en entitats de 
crèdit 15.933 245.283 40.043 158 10.862 47.900 -- -- 360.179 
Crèdit a la clientela 214.495 30.606 71.969 99.358 149.007 833.328 5.911.333 32.896 7.342.992 
Valors representatius de 
deute -- 7.497 59.121 14.793 158.788 478.494 198.532 -- 917.225 
Derivats de cobertura -- -- -- -- -- 24.527 49.928 -- 74.455 

          
Total 300.379 283.386 171.133 114.309 318.657 1.384.249 6.159.793 32.896 8.764.802 

          
Passiu          
          
Dipòsits de bancs centrals -- 235.919 140.000 100.000 -- -- -- -- 475.919 
Dipòsits d’entitats de crèdit 307 519.000 40.411 1.461 23.027 2.418 1.923 13.665 602.212 
Dipòsits de la clientela 533.493 874.950 467.027 662.430 839.845 943.422 2.379.952 -- 6.701.119 
Dèbits representats per 
valors negociables -- -- -- 39.312 58.562 276.117 -- -- 373.991 
Passius subordinats -- -- -- -- -- -- 234.191 -- 234.191 
Derivats de cobertura -- -- -- -- 129 179 3.704 -- 4.012 

          
Total 533.800 1.629.869 647.438 803.203 921.563 1.222.136 2.619.770 13.665 8.391.444 

          

Gap  -233.421 
-

1.346.483 -476.305 -688.894 
-

602.906 162.113 3.540.023 19.231 373.358 
Gap acumulat -233.421 -1.579.904 -2.056.209 -2.745.103 -3.348.009 -3.185.896 354.127 373.358 -- 
          

 
Milers d’euros 

Exercici 2007 

A la vista 
Fins a 1 

mes 

Entre 1 
mes i 3 
mesos 

Entre 3 
mesos i 6 

mesos 

Entre 6 
mesos i 1 

any 

Entre 1 
any i 5 
anys 

Més de 5 
anys 

Venciment 
no 

determinat 
i sense 

classificar Total 
          
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 
Derivats 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 -898.052 -692.753 863.733 2.615.608 23.586 447.178 
Gap acumulat -315.690 -1.154.835 -1.464.944 -2.362.996 -3.055.749 -2.192.106 343.592 447.178 -- 



 

 
 
 

 
 

- 66 - 

d) Risc operacional   
 
S’entén per risc operacional la probabilitat d’incórrer en pèrdues causades per la 
inadequació o errors en processos, persones o processos interns o bé a causa 
d’esdeveniments externs. Aquest risc inclou el risc tecnològic, legal i d’acompliment 
normatiu. 
 
Els principals elements que utilitza el Grup per reduir aquest risc són la qualificació, 
la formació del personal i l’establiment de procediments clars i adequadament 
documentats, corresponent a la Secció d’Auditoria Interna la tasca de verificar 
l’acompliment d’aquests procediments, realitzant un seguiment periòdic d’aquests. 
 
Per la importància que tenen els processos informàtics, l’Entitat té establert un pla 
de contingències informàtic encaminat a minimitzar els possibles riscos d’aturada 
dels equips informàtics. 
 
Així mateix, es segueix una política de transferència del risc al sector assegurador 
en matèria de riscos patrimonials, derivats de pèrdues en immobles, d’incendis, 
danys per aigua, danys de la naturalesa, robatoris, frau informàtic i altres. 
  
 
e) Valor raonable dels instruments financers 
 
A continuació, es detalla el valor raonable dels actius i passius financers del Grup a 
31 de desembre de 2008, comparat amb el seu corresponent valor en llibres mostrat 
en el balanç en la mateixa data: 
 
 

Milers d’euros 
Total  

balanç Valor raonable Exercici 2008 

 Total Nivell  1 Nivell  2 Nivell  3 
      

Actiu      
      
Caixa i dipòsits en bancs centrals 70.042 70.042 -- -- 70.042 
Cartera de negociació      

Instruments de capital 1.785 1.785 1.785 -- -- 
Derivats de negociació 211 211 211 -- -- 

Actius financers disponibles per a la venda      
Valors representatius de deute 789.479 789.479 473.658 315.821 -- 
Instruments de capital a valor raonable 82.432 82.432 78.492 -- 3.940 
Instruments de capital a valor de cost 2.049 2.049 -- -- 2.049 

Inversions creditícies      
Dipòsits en entitats de crèdit 316.587 316.587 -- -- 316.587 
Crèdit a la clientela 7.264.921 7.264.921 -- -- 7.264.921 

Cartera d’inversió a venciment 123.938 123.938 -- 123.938 -- 
Derivats de cobertura 74.455 74.455 -- 74.455 -- 

      
Total 8.725.899 8.725.899 554.146 514.214 7.657.539 
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Passiu      
      
Cartera de negociació      

Derivats de negociació 895 895 -- 895 -- 
Passius financers a cost amortitzat      

Dipòsits de bancs centrals 480.048 480.048 -- -- 480.048 
Dipòsits d’entitats de crèdit 591.740 591.740 -- -- 591.740 
Dipòsits de la clientela 6.983.344 6.983.344 -- -- 6.983.344 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 377.906 -- -- 377.906 
Passius subordinats 235.490 235.490 -- -- 235.490 
Altres passius financers 16.229 16.229 -- -- 16.229 

Derivats de cobertura 4.012 4.012 -- 4.012 -- 
      

Total     8.689.664 8.689.664  4.907 8.684.757 
      

 
Els criteris utilitzats en la determinació dels valors raonables han estat els següents: 
 

 NIVELL 1: Instruments financers el valor raonable dels quals s’ha determinat 
prenent la seva cotització en mercats actius, sense realitzar cap modificació 
sobre aquests actius. 
 

 NIVELL 2: Instruments financers el valor raonable dels quals s’ha estimat en 
base a preus cotitzats en mercats organitzats per a instruments similars o 
mitjançant la utilització d’altres tècniques de valoració en les quals tots les 
entrades significatives estan basades en dades de mercat observables 
directament o indirectament. 
 

 NIVELL 3: Instruments el valor raonable dels quals s’ha estimat mitjançant la 
utilització de tècniques de valoració en les quals alguna entrada significativa 
no està basada en dades de mercat observables. 

 
En relació amb la forma en la qual 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 respectives cotitzacions en la 
data dels estats financers. 

 
 Per als derivats OTC no cotitzats en mercats organitzats actius i per a valors 

representatius de deute no cotitzats, el seu valor raonable s’ha estimat 
mitjançant l’aplicació de tècniques de valoració de general acceptació, 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’inversió creditícia, el seu valor raonable s’ha estimat per un import igual al seu 
valor en llibres a la data de balanç, en no existir diferències significatives entre 
aquest import i aquest valor raonable.  
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 El valor raonable dels passius financers inclosos en la cartera de passius 
financers a cost amortitzat s’ha estimat igual al seu corresponent valor en llibres, 
en no existir diferències significatives entre ambdós valors.  

 
 Per als préstecs i crèdits inclosos en la cartera d’inversió creditícia, el seu valor 

raonable s’ha estimat per un import igual al seu valor en llibres, en no existir 
diferències significatives entre aquests valors, en ser la seva remuneració a tipus 
d’interès variable referenciat a índex de mercat. 

 
 El valor raonable dels instruments de capital per als quals no ha estat possible 

estimar el seu valor raonable de manera fiable (títols no cotitzats) s’ha assimilat 
al seu valor en llibres.  

 
7.2. Caixa i dipòsits en bancs centrals 

Composició d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre: 
 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Caixa 26.359 25.552 
Banc d’Espanya:   
 Adquisició temporal d’actius -- -- 
 Resta de dipòsits 43.592 49.686 
Ajusts per valoració:   
 Interessos meritats 91 149 
   
 70.042 75.387 
   

El detall per terminis romanents de venciment dels apartats d’aquest epígraf es 
troba detallat a la Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

 
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 
 2008 2007 2008 2007 

     
Altres instruments de capital 1.785 2.359 -- -- 
Derivats de negociació 211 10.262 895 -- 
     
Total 1.996 12.621 895 -- 
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El valor en llibres registrat en el quadre anterior representa el nivell màxim 
d’exposició al risc de crèdit en relació amb els instruments financers inclosos en 
aquest. 

 
7.3.1 Altres instruments de capital 
 
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 
 2008 2007 
   
Amb cotització   
      D’entitats de crèdit 198 504 
       D’altres sectors residents 454 477 
       D’altres sectors no residents 1.133 1.378 
   
 1.785 2.359 
Sense cotització -- -- 
 1.785 2.359 
   

 

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis:  
 
 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Saldo inicial 2.359 3.215 
   
Altes 2.185 1.811 
Baixes -2.057 -2.840 
Traspassos -- -- 
Ajusts per valoració -702 173 

   
Saldo final 1.785 2.359 
   
 
 
7.3.2 Derivats financers de negociació 

Detall a 31 de desembre dels valors nocionals i els valors raonables dels derivats 
financers registrats com “Derivats de negociació”:  
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 Milers d’euros 
  Valor raonable 
 Nocionals 2008 2007 
 2008 2007 Actiu Passiu Actiu Passiu 
       
Per tipus de mercat        
       
Mercats organitzats -- -- -- -- -- -- 
Mercats no organitzats 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
Per tipus de producte       
       
Permutes 182.000 12.000 -- 503 4 -- 
Opcions       
 Comprades 82.601 109.596 211 -- 10.258 -- 
 Venudes 4.000 7.500 -- 392 -- -- 
Operacions a termini       
 Comprades 12 -- -- -- -- -- 
 Venudes 12 -- -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
Per contrapart       
       
Entitats de crèdit. 232.966 86.891 211 894 1.701 -- 
Entitats de crèdit. No residents 10.491 13.991 -- 1 8.047 -- 
Altres entitats financeres. No residents 17.156 20.214 -- -- 514 -- 
Resta de sectors. Residents 8.012 8.000 -- -- -- -- 
Resta de sectors. No residents -- -- -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
Per termini romanent       
       
Fins a 1 any 41.196 61.493 -- -- 4.230 -- 
Més d’1 any i fins a 5 anys 41.429 51.603 211 392 6.032 -- 
Més de 5 anys 186.000 16.000 -- 503 -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 
       
Per tipus de riscos coberts       
       
Risc de canvi 24 -- -- -- -- -- 
Risc de tipus d’interès 182.000 12.000 -- 503 4 -- 
Risc sobre accions 86.601 113.596 211 392 10.258 -- 
Risc de crèdit -- 3.500 -- -- -- -- 
       
 268.625 129.096 211 895 10.262 -- 

       
 
 
7.4 Actius financers disponibles per a la venda  

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Valors representatius de deute 791.313 899.691 
Altres instruments de capital 89.584 150.888 
   
 880.897 1.050.579 
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7.4.1 Valors representatius de deute 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Administracions públiques  171.213 223.185 
Entitats de crèdit 61.282 69.919 
Altres sectors privats 559.925 607.133 
 792.420 900.237 
Ajusts per valoració   
 Correccions de valor per deteriorament d’actius -1.152 -550 
 Operacions de microcobertura 45 4 

 -1.107 -546 
   
 791.313 899.691 
   

El 99,26% d’aquests valors tenen la qualificació d’investment grade. L’import en 
llibres dels títols d’aquesta cartera pignorats en garantia d’obligacions pròpies 
ascendia a 616.922 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 (295.236 a 31 de 
desembre de 2007). 

Els interessos produïts en l’exercici  2008 pels valors representatius de deute van 
ascendir a 35.016 milers d’euros (20.360 en l’exercici 2007), sent el tipus d’interès 
efectiu del 4,36% (5,49% en el 2007). 
 
D’aquests actius, el Grup tenia cedits, a 31 de desembre de 2008 i 2007, un import 
efectiu de 547.946 i 468.482 milers d’euros a entitats de crèdit i a la clientela (vegeu 
Nota 23.5). 

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2008 i 2007, sense considerar 
els diferents sanejaments produïts: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 900.237 519.810 
    
Compres 506.568 509.789 
Vendes i amortitzacions -489.956 -116.731 
Traspassos -123.938 -- 
Correcció cost de la cartera -491 -12.631 
   
Saldo final 792.420 900.237 
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Amb data 31 de desembre de 2008, s’ha procedit a reclassificar certs instruments de 
deute de la cartera “Actius financers disponibles per a la venda” a la cartera 
“Inversions a Venciment” (vegeu Nota 7.6.1), seguint els criteris que estableix la 
norma 22 de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, modificada per la Circular 
6/2008. Aquest traspàs s’ha efectuat prenent com a nou cost amortitzat el valor 
raonable a la data esmentada. 

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest epígraf es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

 
7.4.2 Altres instruments de capital 
 
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 la integren:  

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Amb cotització   
        D'altres sectors residents 78.492 132.812 
        De no residents -- 5.602 
 78.492 138.414 
 
Sense cotització 

  

       D’entitats de crèdit 270 270 
       D’altres sectors residents 10.822 12.204 
 11.092 12.474 
   
Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
   
 89.584 150.888 
   

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

 Milers d’euros 
 Amb cotització Sense cotització 
 2008 2007 2008 2007 

     
Saldo inicial 138.414 121.874 12.474 7.172 
     
Altes 40.629 13.042 182 6.616 
Baixes -49.905 -3.017 -38 -10 
Traspassos -- -- -- -1.306 
Correcció de cost de la cartera -50.646 6.515 -1.526 2 
     
Saldo final 78.492 138.414 11.092 12.474 
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El detall de les inversions classificades en aquesta cartera que el Grup ha 
comptabilitzat pel seu cost corregit, i no pel seu valor raonable, en no ser possible 
determinar el seu valor raonable de forma fiable (en no cotitzar), és el següent:  

 

 Milers d’euros 

Societat 2008 2007 
   
Filmax Entertainment, S.A. 3.940 5.500 
Fonrestaura Internacional, S.A. 5.000 5.000 
Altres 2.152 1.974 
   
 11.092 12.474 
   

Durant l’exercici  2008, s’ha estimat una evidència de deteriorament dels actius que 
formen aquest apartat per import de 1.650 milers d’euros (cap durant el 2007), que 
s’ha comptabilitzat al compte de pèrdues i guanys minorant directament el valor de 
l’instrument de capital, d’acord amb el que es descriu a la Nota 2.d.1). 

L’import en llibres dels títols d’aquesta cartera pignorats en garantia d’obligacions 
pròpies ascendia a 5.670 i 9.918 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 i 2007, 
respectivament. Així mateix, el Grup tenia cedit, a 31 de desembre de 2008, un 
import de 58.070 milers d’euros a entitats de crèdit (vegeu Nota 23.5). 

 
7.4.3 Correccions de valor  per deteriorament d’actius 
 
Detall de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades en els exercicis 2008 i 
2007 per als actius d’aquesta cartera: 
 

Milers d’euros 

Valors representatius de deute Exercici 2008 

Específica Genèrica Total 

Altres 
instruments 
de capital 

     
Saldo a 31-12-2007 -- 550 550 -- 
     
Dotacions amb càrrec a resultats -- 745 745 -- 
Fons recuperats -- -143 -143 -- 
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres -- -- -- -- 
     
Saldo a 31-12-2008 -- 1.152 1.152 -- 
     
Dels que:     
     En funció de la forma de la seva determinació:     
          Determinat individualment -- -- -- -- 
          Determinat col·lectivament -- 1.152 1.152 -- 
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Milers d’euros 

Valors representatius de deute Exercici 2007 

Específica Genèrica Total 

Altres 
instruments 
de capital 

     
Saldo a 31-12-2006 -- 867 867 -- 
     
Dotacions amb càrrec a resultats -- 182 182 -- 
Fons recuperats -- -499 -499 -- 
Cancel·lacions per utilització, traspassos i altres -- -- -- -- 
     
Saldo a 31-12-2007 -- 550 550 -- 
     
Dels que:     
     En funció de la forma de la seva determinació:     
          Determinat individualment -- -- -- -- 
          Determinat col·lectivament -- 550 550 -- 

     
 
 
7.5 Inversions creditícies 

Detall d’aquest epígraf de l’actiu dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Dipòsits en entitats de crèdit 360.179 162.740 
Crèdit a la clientela 7.167.139 7.045.068 
Valors representatius de deute 1.974 -- 
   
 7.529.292 7.207.808 
   
 
 
7.5.1 Dipòsits en entitats de crèdit 

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

 Milers d’euros 
 2008 2007 

   
Comptes mutus -- 13.429 
Comptes a termini 60.343 124.788 
Adquisició temporal d’actius 298.132 18.466 
Altres comptes 617 1.342 
 359.092 158.025 
Ajust per valoració   
      Interessos meritats 1.087 4.715 
   
 360.179 162.740 
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El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 

El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat en 
l’exercici  2008 era del 4,25% (4,08% al 2007). 
 
 
7.5.2 Crèdit a la clientela 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Per modalitat i situació del crèdit:   
 Cartera comercial 43.898 81.583 
 Deutors amb garantia real    6.232.638 6.443.699 
 Altres deutors a termini 457.961 345.343 
 Arrendaments financers  43.029 46.807 
 Deutors a la vista i varis 90.974 69.099 
    Altres actius financers 137.572 18.909 
 Actius dubtosos  336.920 215.513 
 7.342.992 7.220.953 
   
 Ajusts per valoració   
       Correccions de valor per deteriorament d’actius -160.354 -150.454 
       Interessos meritats    19.924 15.146 
      Comissions -35.423 -40.577 
 -175.853 -175.885 
   
 7.167.139 7.045.068 
Per sectors:   
 Administracions públiques espanyoles 20.723 20.787 
 Altres sectors residents 7.246.658 7.124.555 
 Altres sectors no residents 75.611 75.611 
   
 7.342.992 7.220.953 
   
Per modalitat del tipus d’interès:   
 Fix 1.109.179 780.225 
 Variable 6.233.813 6.440.728 
   
 7.342.992 7.220.953 
   
 
El detall per terminis romanents de venciment d’aquest epígraf es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 
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Titulització d’actius 

El Grup ha realitzat diverses operacions de titulització d’actius mitjançant la cessió 
de préstecs de la seva cartera a diversos fons de titulització. D’acord amb el que 
regula la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, les titulitzacions en les quals no s’hagi 
produït una transferència substancial del risc no podran donar-se de baixa del 
balanç, i caldrà registrar un passiu pel mateix import, d’acord amb el que es descriu 
a la Nota 2.i.  

No obstant, la Disposició Transitòria Primera de la mencionada circular indica que 
no caldrà modificar el registre d’aquelles titulitzacions que, amb data anterior a l’1 de 
gener de 2004, data d’entrada en vigor de la NIFF, i en aplicació de la normativa 
anterior, s’hagin donat de baixa de l’actiu del balanç de situació. 

A continuació es mostra un detall a 31 de desembre del 2008 i 2007 del valor dels 
actius pendents de vèncer que han estat titulitzats pel Grup: 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Actius titulitzats donats de baixa del balanç de situació:   
Actius transferits a “AyT FTGENCAT I, Fondo de Titulización de Activos” el 2002   
        Préstecs hipotecaris 14.637 16.009 
   
Actius transferits a “AyT HIPOTECARIO IV, Fondo de Titulización Hipotecaria” el 2003   
         Préstecs hipotecaris 38.728 45.185 
   
Actius titulitzats registrats a l’epígraf “Inversions creditícies – Crèdit 
a la clientela”   
   
Actius transferits a  “AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, 
Fondo de Titulización de Activos” el 2008   
           Préstecs hipotecaris 167.422 -- 
           Passiu associat -167.422 -- 
   
 
 
Actius vençuts no deteriorats pendents de cobrament 

Classificació a 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 varis”:  
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Milers d’euros 

Exercici 2008 
Menys 
d’1 mes 

Entre  
1 i 2 

mesos 

Entre  
2  i  3  
mesos Total 

     
Altres sectors residents 4.858 4.413 6.418 15.689 
Altres sectors no residents 25 47 78 150 
     
 4.883 4.460 6.496 15.839 

     
 
 

Milers d’euros 

Exercici 2007 
Menys 
d’1 mes 

Entre 1 i 
2 mesos 

Entre 2  
i 3  

mesos Total 
     
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 

     
 
 
Actius dubtosos 

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

 
Milers d’euros 

Exercici 2008 Menys de 
3 mesos 

Entre 3 i  6 
mesos 

Entre 6 i 12 
mesos 

Entre 12  i 
18 mesos 

Entre 18 i 
24 mesos 

Més de 24 
mesos Total 

        
Operacions sense garantia real 10.767 8.629 7.959 5.618 730 -- 33.703 
Altres operacions amb garantia real 31.509 39.463 56.556 32.951 13.684 1.373 175.536 
Amb garantia pignoratícia parcial 21 -- -- -- -- -- 21 
        
 42.297 48.092 64.515 38.569 14.414 1.373 209.260 

        

 Milers d’euros 

 
Menys de 
3 mesos 

Entre 3 
mesos i 3 

anys 
Entre 3 i 4 

anys 
Entre 4 i 5 

anys 
Entre 5 i 6 

anys 
Més de 6 

anys Total 

        
Operacions amb garantia real sobre 
habitatges acabats 5.314 121.216 985 51 94 -- 127.660 
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Milers d’euros 
Exercici 2007 

Menys de 
3 mesos 

Entre 3 i  6 
mesos 

Entre 6 i 12 
mesos 

Entre 12  i 
18 mesos 

Entre 18 i 
24 mesos 

Més de 24 
mesos Total 

        
Operacions sense garantia real 20.059 4.052 3.569 5.332 2.340 3.611 38.963 
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 
        
 40.465 33.499 22.059 11.529 10.825 10.208 128.585 
        

 Milers d’euros 

 
Menys de 
3 mesos 

Entre 3 
mesos i 3 

anys 
Entre 3 i 
4 anys 

Entre 4 i 
5 anys 

Entre 5 i 
6 anys 

Més de 6 
anys Total 

        
Operacions amb garantia real sobre habitatges acabats 765 85.675 347 141 -- -- 86.928 

        
 
 

Actius fallits 

Moviment en els exercicis 2008 i 2007 dels actius financers deteriorats donats de 
baixa de l’actiu per considerar-se remota la seva recuperació:  
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 47.585 42.041 
   
Addicions   
 Per recuperació remota 32.786 7.025 
 Per altres causes -- -- 
 32.786 7.025 
Recuperacions   
 Per refinançament o reestructuració -- -- 
 Per cobrament en efectiu sense finançament addicional -4.352 -959 
 Per adjudicació d’actius -5.182 -105 
 -9.534 -1.064 
   
Baixes definitives   
 Per condonació -- -- 
 Per prescripció de drets -- -- 
 Per altres conceptes -- -417 

 -- -417 
Saldo final 70.837 47.585 
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7.5.3 Valors representatius de deute 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Administracions públiques  -- -- 
Entitats de crèdit               --               -- 
Altres sectors privats 1.974               -- 
 1.974  
Ajusts per valoració   
 Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
 Operacions de microcobertura -- -- 

 -- -- 
   
 1.974 -- 
   

 
 
 
7.5.4. Correccions de valor per deteriorament d’actius 
 
El detall de les correccions de valor per deteriorament comptabilitzades en els 
exercicis 2008 i 2007 per als actius de la cartera “Inversions creditícies” és el 
següent: 
 

Milers d’euros 
Exercici 2008 Cobertura 

específica 
Cobertura 
genèrica Total 

    
Saldo a 31.12.07 46.898 103.556 150.454 
    
    Dotacions netes de l’exercici    
      Dotacions amb càrrec a resultats 69.016 174 69.190 
      Disponibilitat de fons dotats en l’exercici  -- -- -- 
 Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -94 -20.975 -21.069 
    Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -23.099 -- -23.099 
 Altres (traspassos per adjudicació de finques) -15.122 -- -15.122 
    
Saldo a 31.12.08 77.599 82.755 160.354 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 77.599 -- 77.599 
  Determinat col·lectivament -- 82.755 82.755 
    
 77.599 82.755 160.354 
 En funció de la naturalesa de l’actiu cobert:    
  Crèdit a la clientela 77.599 82.755 160.354 
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Milers d’euros 

Exercici 2007 Cobertura 
específica 

Cobertura 
genèrica Total 

    
Saldo a 31.12.06 38.351 90.491 128.842 
    
     Dotacions netes de l’exercici    
      Dotacions amb càrrec a resultats 16.992 13.080  30.072 
      Disponibilitat de fons dotats en l’exercici  -- -- -- 
      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 a 31.12.07 46.898 103.556 150.454 

    
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 46.898 -- 46.898 
  Determinat col·lectivament -- 103.556 103.556 
    
 46.898 103.556 150.454 
    
 En funció de la naturalesa de l’actiu cobert:    
  Crèdit a la clientela 46.898 103.556 150.454 
    

 

A 31 de desembre de 2008 i 2007, les provisions per cobrir les pèrdues per 
deteriorament d’aquests actius superen les provisions mínimes exigides pel Banc 
d’Espanya en atenció a la situació i circumstàncies de les operacions, calculades 
segons el que disposa la Nota 2.g. 

Detall de la partida “Pèrdues per deteriorament d’actius (nets) – Inversions 
creditícies” del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Dotació neta de l’exercici 69.190 30.072 
Amortitzacions directes d’actius amb càrrec al compte de pèrdues i guanys 1.938 616 
Actius en suspens recuperats -776 -750 
Altres recuperacions -21.069 -1.937 

 49.283 28.001 
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7.6 Cartera d’inversió a venciment 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Valors representatius de deute 123.938 -- 
Altres instruments de capital -- -- 
   
 123.938 -- 
   

 
 
7.6.1 Valors representatius de deute 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Administracions públiques  3.611 -- 
Entitats de crèdit 22.728 -- 
Altres sectors privats 97.599 -- 
 123.938 -- 
Ajusts per valoració   
 Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
 Operacions de microcobertura -- -- 
 -- -- 
   
 123.938 -- 
   

El 81,58% d’aquests valors tenen una qualificació d’investment grade. 

Els interessos produïts en l’exercici 2008 pels valors representatius de deute van 
ascendir a 7.730 milers d’euros, sent el tipus d’interès efectiu del 5,83%. 

Detall dels moviments realitzats durant els exercicis 2008 i 2007, sense considerar 
els diferents sanejaments produïts: 
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 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial -- -- 
    
Compres -- -- 
Vendes i amortitzacions -- -- 
Traspassos (vegeu Nota 7.4.1) 123.938 -- 
Correcció cost de la cartera -- -- 
   
Saldo final 123.938 -- 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest epígraf es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 
 
 
7.7 Derivats de cobertura (actiu i passiu) 

Els derivats designats com instruments de cobertura es registren pel seu valor 
raonable, segons el que es disposa a la Nota 2.h). 

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

 Milers d’euros 
 Actiu Passiu 
 2008 2007 2008 2007 

     
Microcobertures     
 Cobertures de valor raonable 74.455 10.828 4.012 141.952 

     

Detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 dels valors nocionals i els valors raonables 
dels derivats financers registrats com “Derivats de cobertura” classificats per tipus 
de mercat, tipus de producte, contrapart, termini romanent i tipus de risc: 
 

 Milers d’euros 
  Valor raonable 

 Nocionals 2008 2007 

 2008 2007 Actiu Passiu Actiu Passiu 
       
Per  tipus de mercat       
       
Mercats no organitzats 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
       
Per  tipus de producte       
       
       
Permutes 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
       
Per  contrapart       
       
Entitats de crèdit. Residents 559.411 562.911 20.382 308 6.673 44.948 
Entitats de crèdit. No residents 1.052.016 1.547.016 14.862 3.704 44 85.778 
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Altres entitats de crèdit. Residents 481.850 407.150 15.946 -- 4.111 11.226 
Altres entitats financeres. No residents 495.000 -- 23.265 -- -- -- 
       
Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
Per  termini romanent       
       
Fins a 1 any 6.000 3.500 -- 129 -- 194 
Més d’1 any i fins a 5 anys 413.787 345.087 24.527 179 10.828 270 
Més de 5 anys 2.168.490 2.168.490 49.928 3.704 -- 141.488 
       
Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 
       
Per  tipus de riscos coberts       
       
Risc de canvi -- -- -- -- -- -- 
Risc de tipus d’interès 2.584.790 2.513.590 74.455 3.854 10.828 141.910 
Risc sobre accions 3.487 3.487 -- 158 -- 42 
Risc de crèdit -- -- -- -- -- -- 
Altres riscos -- -- -- -- -- -- 
       
Total 2.588.277 2.517.077 74.455 4.012 10.828 141.952 

       

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

A 31 de desembre de 2008 i 2007, el Grup tenia contractades amb diverses 
contraparts de reconeguda solvència operacions de permutes de tipus d’interès, el 
valor raonable de les quals es detalla en el quadre anterior, que havien estat 
designades com instruments de cobertura del risc d’interès existent sobre bons 
propietat del Grup, emesos a tipus d’interès fix i que, en aquelles dates, es trobaven 
classificats pel Grup com “Disponibles per a la venda”, i sobre emissions de cèdules 
hipotecàries realitzades pel Grup a tipus d’interès fix i que, en aquelles dates, es 
trobaven classificades com “Imposicions a termini” en “Dipòsits de la clientela” del 
passiu del Grup. 

En ambdós 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. 

 
7.8 Passius financers a cost amortitzat 

El detall d’aquest epígraf del passiu financer dels balanços de situació és el següent: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Dipòsits de bancs centrals 480.048 89.085 
Dipòsits d’entitats de crèdit 603.669 128.127 
Dipòsits de la clientela 6.819.835 7.094.681 
Dèbits representats per valors negociables 377.906 184.007 
Passius subordinats 235.495 236.105 
Altres passius financers 31.321 33.674 
   
 8.548.274 7.765.679 
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Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han realitzat reclassificacions entre les 
diferents carteres. 

 
 
7.8.1 Dipòsits de bancs centrals 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Banc d’Espanya   
    Dipòsits a la vista 457.187 89.000 
    Cessió temporal d’actius (vegeu Nota 23.5) 18.732 -- 
 475.919 89.000 
   
Ajusts per valoració   
 Interessos meritats 3.532 85 
     Resta 597 -- 
 4.129 85 
   
 480.048 89.085 
   
 
El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments de deute classificats en aquest 
epígraf en l’exercici 2008 era del 4,59% (5,49% al 2007). 
 
 
7.8.2 Dipòsits d’entitats de crèdit 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre en funció de la 
naturalesa de l’instrument: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Comptes mutus 307 -- 
Comptes a termini 315.897 66.046 
Cessió temporal d’actius (vegeu Nota 23.5) 285.820 60.566 
Altres comptes 188 60 

 602.212 126.672 
   
Ajusts per valoració   
 Interessos meritats   
  Entitats residents 271 269 
  Entitats no residents 1.186 1.186 
 1.457 1.455 
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 603.669 128.127 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a 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 2008 era del 4,64% (4,37% al 2007). 
 
 
7.8.3 Dipòsits de la clientela 
 
Composició d’aquest apartat dels balanços de situació adjunts, atenent a la 
contrapart i al tipus de passiu financer:  
 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Administracions públiques espanyoles   
        Dipòsits a la vista i a termini  145.770 249.347 
     Cessió temporal d’actius  -- -- 
 145.770 249.347 
   
        Ajusts per valoració   
            Interessos meritats 990 2.138 

 146.760 251.485 
   
Altres sectors residents   
  Dipòsits a la vista   
          Comptes corrents 452.795 452.257 
          Comptes d’estalvi 376.520 411.368 
          Altres fons a la vista 15.106 11.339 
 844.421 874.964 
   
  Dipòsits a termini   
          Imposicions a termini 5.244.522 5.400.431 
          Comptes d’estalvi – habitatge 7.785 12.142 
                Participacions emeses (vegeu Nota 7.5.2) -- -- 
                          Efectiu rebut 167.421 -- 
                           Menys: Participacions emeses pròpies -167.421 -- 
          Passius financers híbrids 115.546 149.425 
 5.367.853 5.561.998 
   
  Cessió temporal d’actius (vegeu Nota 23.5) 301.464 398.146 
   
 6.513.738 6.835.108 
   
  Ajusts per valoració   
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               Interessos meritats 87.539 87.874 
               Operacions de microcobertura 36.730 -143.826 
               Resta -6.920 -20.898 

 117.349 -76.850 
   
 6.631.087 6.758.258 
   
Altres sectors no residents   
Dipòsits a la vista 10.364 13.552 
Dipòsits a termini 31.247 70.874 

 41.611 84.426 
   
Ajusts per valoració 377 512 
   
 41.988 84.938 
   
 6.819.835 7.094.681 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a la 
Nota 7.1 c) de “Risc de liquiditat”. 
 
El tipus d’interès efectiu mitjà dels instruments classificats en aquest apartat en 
l’exercici  2008 era del 4,13% (3,59% al 2007). 
 
Dins dels “Dipòsits a termini” es recullen les emissions de cèdules hipotecàries 
efectuades per un import total de 3.137.788 milers d’euros (3.137.150 milers d’euros 
al 2007). Detall de les emissions realitzades: 
 

Descripció de l’emissió 
Data 

emissió Venciment Interès (%) 
Milers 

d’euros 
     
AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos I 20/04/2001 20/04/2011 5,258 90.150 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos 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  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos VI 07/04/2004 07/04/2014 4,005 340.000 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos VII 23/06/2004 23/06/2011 4,008 100.000 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos VIII  (Tramo A) 18/11/2004 18/11/2014 4,007 73.171 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos VIII  (Tramo B) 18/11/2004 18/11/2019 4,257 26.829 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos IX (Tramo A) 31/03/2005 31/03/2015 3,753 212.500 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos IX  (Tramo B) 31/03/2005 31/03/2020 4,003 87.500 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos X (Tramo A) 30/06/2005 30/06/2015 EURIBOR 3M + 
0,07902 97.436 

AyT  Cédulas Cajas, Fondo de Titulización  de Activos X (Tramo B) 30/06/2005 30/06/2025 3,754 102.564 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie  I) 14/12/2005 14/12/2012 EURIBOR 3M + 
0,05851 74.074 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie II) 14/12/2005 14/03/2016 3,503 74.074 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie III) 14/12/2005 14/12/2022 3,754 51.852 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie II Ampliación) 14/03/2006 14/03/2016 3,503 100.000 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie 6) 24/03/2006 24/03/2021 4,005 200.000 

Cédula Hipotecaria A4 26/05/2006 10/04/2021 4,125 150.000 
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Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie 8) 14/06/2006 14/06/2018 4,255 150.000 

Cédula Hipotecaria A3 23/10/2006 23/10/2018 4,000 200.000 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie X) 25/10/2006 25/10/2023 4,254 200.000 

Cédula Hipotecaria A6 04/07/2007 10/04/2031 4,250 200.000 

Cajas Global, Fondo de Titulización Activos (Serie 15) 09/07/2007 13/10/2009 EURIBOR 3M -0,07 150.000 

Cédula Hipotecaria TDA 9 30/11/2007 30/10/2010 EURIBOR 1M + 0,1 300.000 

     
Saldo a 31.12.2007    3.137.150 
Baixes     
Cédula Hipotecaria TDA 9 30/11/2007 30/10/2010 EURIBOR 1M + 0,1 - 300.000 

     
Altes     
Cajas Global, F.T.A.(Serie  XX) 24/11/2008 24/11/2015 EURIBOR 3M +1,246 75.000 

Cédula Hipotecaria A13 05/12/2008 05/12/2011 EURIBOR 3M +0,45 150.000 

Cajas Global, F.T.A.(Serie  XXI) 29/12/2008 29/12/2011 4,003 75.638 

Saldo 31.12.2008    3.137.788 

     
 
El Grup afecta expressament, en garantia d’aquests títols, les hipoteques que en 
qualsevol moment figuren 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 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. 
 
 
7.8.4 Dèbits representats per valors negociables 
 
Detall d’aquest apartat dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Pagarés i efectes 99.297 182.181 
Altres valors no convertibles 274.694 -- 
 373.991 182.181 
   
Ajusts per valoració   
       Interessos meritats 3.915 1.826 
   
 377.906 184.007 
   

El detall per terminis romanents de venciment d’aquest apartat es troba detallat a 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  2008 era del 4,75% (4,91% al 2007).  
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7.8.5 Passius subordinats 

En aquest apartat s’inclou l’import dels finançaments rebuts, independentment de la 
forma en la qual s’instrumentin, que, a efectes de prelació de crèdits, es situïn 
darrere dels creditors comuns. 

Composició segons el tipus de passiu financer: 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Dèbits representats per valors negociables subordinats - No convertibles 114.090 114.090 
Participacions preferents 120.101 120.101 
 234.191 234.191 
   
Ajusts per valoració   
        Interessos meritats 1.304 1.914 
   
 235.495 236.105 
   
 
Detall del moviment experimentat durant els exercicis 2008 i 2007: 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial  234.191 114.090 
     Altes -- -- 
     Baixes -- -- 
     Traspassos -- 120.101 
Saldo final  234.191 234.191 
   

 
 
7.8.5.1 Dèbits representats per valors negociables subordinats - No convertibles 

El detall a 31 desembre de les emissions d’obligacions subordinades realitzades pel 
Grup és el següent:  
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Import subscrit 
(milers d’euros) 

Tipus d’interès 
efectiu mitjà 

Emissió Moneda 
Data 

d’emissió 
Data de 

venciment 2008 2007 2008 2007 
        
Primera Euro 26.05.1988 Perpètua 9.015 9.015 4,78% 3,73% 
Segona Euro 01.12.1994 Perpètua 9.015 9.015 5,17% 4,00% 
Tercera Euro 23.11.1998 Perpètua 9.015 9.015 5,09% 3,98% 
Quarta Euro 10.10.2001 10.10.2021 27.045 27.045 4,99% 3,97% 
Cinquena Euro 15.03.2005 15.03.2035 60.000 60.000 5,03% 3,90% 
        
    114.090 114.090   
        

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

L’import dels interessos meritats per aquests passius subordinats en l’exercici 2008 
ascendeix a 5.721 milers d’euros (4.469 milers d’euros en l’exercici 2007). 

Aquestes emissions s’ajusten al que indica la Llei 13/1985, de 25 de maig, i al Reial 
Decret 1370/1985, d’1 d’agost, pels quals, a efectes de prelació de crèdits, es situen 
darrere dels creditors comuns, suspenent-se el pagament d’interessos en el supòsit 
que el compte de resultats de la Caixa d’Estalvis Laietana hagi presentat pèrdues en 
el semestre natural anterior. 
 
 
7.8.5.2 Participacions  Preferents 
 
El saldo d’aquest apartat correspon a les emissions de Participacions Preferents 
efectuades per Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A. Societat 
Unipersonal. 
 
L’import dels interessos meritats per aquest passiu en l’exercici 2008 ascendeix a 
7.216 milers d’euros (6.135 milers d’euros en l’exercici 2007), sent el tipus d’interès 
mitjà del 6,00% (5,11 % al 2007). 
 
Les 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 
participacions: 

60.101 participacions. No 
atorguen drets polítics. 

1.200 participacions. No atorguen 
drets polítics. 

   
Valor nominal unitari i efectiu 1.000 euros (a la par) 50.000 euros (a la par) 
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en el moment de l’emissió: 
   

Dividend: 

Preferent, no acumulatiu. El 
tipus a aplicar serà fix 
equivalent al 4,35% nominal 
anual fins al 28 de desembre 
de 2003, i a partir del 29 de 
desembre del 2003 variable, 
referenciat al tipus de passiu 
de les Caixes d’Estalvis que 
publica  la CECA al 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 fullet 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: 

Perpetu. L’emissor podrà 
amortitzar de forma 
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.  

Perpetu. L’emissor podrà amortitzar 
de forma 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 es 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) Per  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 a la 
C.N.M.V.: 

18-10-2002 18-01-2007 
 

  

Les dues emissions han rebut la qualificació necessària del Banc d’Espanya perquè 
es puguin computar íntegrament com recursos propis bàsics del Grup consolidat.  

Ambdues emissions han estat adquirides íntegrament per tercers aliens al Grup. 
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7.8.6 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 

 2008 2007 

   
Obligacions a pagar 19.372 26.390 
Fiances rebudes  80 54 
Comptes de recaptació 4.821 5.759 
Comptes especials 6.809 1.249 
Garanties financeres 17 -- 
Altres conceptes 222 222 
   
 31.321 33.674 
   
 
 
 
8. RISCOS CONTINGENTS  

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Garanties financeres. Avals financers 1.711 12.766 
Altres avals i caucions prestades 203.864 229.098 
Derivats de crèdit venuts -- 3.500 
Crèdits documentaris emesos irrevocables 378 698 
Altres riscos contingents -- 508 
   
 205.953 246.570 
   

Una part significativa d’aquests imports arribarà al seu venciment sense que es 
materialitzi cap obligació de pagament per al Grup, per la qual cosa el saldo conjunt 
d’aquests compromisos no pot ser considerat com una necessitat futura real de 
finançament o liquiditat a concedir a tercers pel Grup. 
 
Els ingressos obtinguts d’aquests instruments es registren al capítol “Comissions 
percebudes” dels comptes de pèrdues i guanys, i es calculen aplicant el tipus 
establert en el contracte del que porten causa sobre l’import nominal de la garantia. 
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9. ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA  

Detall i classificació a 31 de desembre dels actius no corrents en venda: 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Altres actius: Adjudicats    

     Residencial 81.293 11.903 
     Industrial  2.085 299 
     Altres 7.796 2.666 
 91.174 14.868 

Dels que:   
Valorats a valor raonable -- -- 
   

Pèrdues per deteriorament (vegeu Nota 22.6.e, Altres provisions) -1.082 -- 
   
 90.092 14.868 

   
Per  antiguitat mitjana:   

Menys de 3 anys 89.768 13.623 
Més de 3 anys 1.408 1.245 
   
 91.176 14.868 

   

Detall del moviment registrat durant els exercicis: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial  14.868 3.908 
   
Altes 89.534 11.525 
Baixes -1.518 -191 
Traspassos (vegeu Nota 12.2) -11.710 -374 
   
Saldo final  91.174 14.868 
   

S’han concedit préstecs per al finançament de la venda dels actius materials 
adjudicats per import de 109 milers d’euros durant l’exercici  2008 (zero al 2007). 
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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 

 2008 2007 
   

Renlovi, S.L. 9.522 10.313 
Geoinvers, S.A. 9.841 9.536 
Restaura Maratón Garden Sp. z. o. o. 7.295 5.980 
Fisser Inversions 2007, S.L. 8.825 5.281 
SAR Patrimonial IPM, S.L. -- 4.316 
Promo Serveis Damsel, S.L. 2.481 3.005 
Barna Building, S.L. 2.193 2.132 
Residencial Parc Can Ratés, S.L. 1.374 1.603 
Urbiland Inversora, S.L. -- 2.724 
Benetesa, S.A. 2.480 2.722 
Audet Promocions, S.A. 1.478 1.352 
Viladecavalls Park, Centro  Industrial, Logístico y Comercial, S.A. 2.897 3.059 
Geoportugal Imobiliaria, Unipessoal LDA. 2.721 -- 
Altres entitats 6.768 5.220 

 57.875 57.243 
   

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

A l’Annex I d’aquesta Memòria es facilita la informació rellevant d’aquestes 
societats. 
 
Durant els exercicis 2008 i 2007 aquest epígraf del balanç de situació adjunt ha 
experimentat els següents moviments:  
 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 57.243 32.270 
   
Altes 12.418 24.590 
Baixes -4.297 -4.282 
Traspassos -- 1.306 
Ajusts consolidació -7.489 3.359 
   

Saldo final 57.875 57.243 
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Durant l’exercici 2008 s’ha procedit a ampliar la inversió en les societats Urbiland 
Inversora S.L. i Adamar Sectors, S.L., per la qual cosa la participació del Grup 
supera el 50%, i es consoliden aquestes societats per integració global (vegeu Nota 
18.3). L’import d’aquestes participacions que ha estat objecte d’ajust ascendeix a 
3.044 milers d’euros. 

Així mateix, durant l’exercici 2007, es va procedir a reclassificar en aquest apartat la 
inversió a la Sociedad Benetesa S.A., des de l’apartat “Actius financers disponibles 
per a la venda –Altres instruments de capital”, en haver-se incrementat la 
participació en aquesta per part del Grup fins al 20%. 

El detall de les transaccions més significatives ocorregudes en aquest epígraf durant 
els exercicis 2008 i 2007 és el següent:  

Exercici 2008 
Adquisicions/Increments de participació 
 
Fisser Inversions 2007, S.L. per 4.028 milers d’euros 
Restaura Marathon Garden, Sp, z.o.o. per 1.039 milers d’euros 
Geoportugal Imobiliaria Unipessoal LDA per 3.500 milers d’euros 
 

 Alienacions 

 
SAR Patrimonial IPM, S.L. per 4.294 milers d’euros 
 

Exercici 2007 
Adquisicions/Increments de participació 

 
Renlovi, S.L. per  2.000 milers d’euros. 
Geoinvers, S.A. per 3.577 milers d’euros 
Benetesa, S.A. per 1.421 milers d’euros 
Viladecavalls Park, S.A. per 2.025 milers d’euros 
SAR Patrimonial IPM, S.L. per 4.294 milers d’euros 
Fisser Inversions 2007, S.L. per 5.281 milers d’euros 
Restaura Marathon Garden, Sp, z.o.o. per 5.992 milers d’euros 
 

Alienacions 

 
 Nebor, S.A. per import de 4.196 milers d’euros 
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11. ACTIUS PER REASSEGURANCES I PASSIUS PER 
CONTRACTES D’ASSEGURANCES 
 
11.1 Actius per reassegurances 
 
El detall d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre és el 
següent: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Participació de la reassegurança en les provisions tècniques per a:   
 Primes no consumides  319 403 
 Prestacions 1.167 631 
   
 1.486 1.034 
   

 
 
11.2 Passius per contractes d’assegurances 

El detall d’aquest epígraf dels balanços de situació adjunts a 31 de desembre és el 
següent: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
D’assegurances de vida   
     Primes no consumides i riscos en curs 1.740 2.198 
      Provisió matemàtica   
         Rendes  181.468 178.220 
         Capitals 142.291 161.978 
         Assegurances 2.402 2.746 
     Prestacions 4.038 3.266 
     Participació en beneficis 24 23 
               
 331.963 348.431 
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12. ACTIU MATERIAL 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Immobilitzat material   
     Ús propi 279.206 281.981 
     Afecte a l’Obra Social 23.324 22.043 
Inversions immobiliàries 114.338 88.719 
Correccions de valor per deteriorament -- -- 
   
 416.868 392.743 
   

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 de 
2004, calculat mitjançant taxacions realitzades per taxadors independents. El valor 
raonable d’aquests actius a 31 de desembre de 2008 i 2007 s’ha estimat que no 
varia significativament del seu valor en llibres.  

A 31 de desembre de 2008, el Grup no tenia cap compromís ferm de compra o 
venda d’immobilitzat per import significatiu. 

L’immobilitzat totalment amortitzat encara en ús a 31 de desembre de 2008 
ascendeix a 30.404 milers d’euros (27.349 milers d’euros a 31 de desembre de 
2007). 

 
 
12.1 D’ús propi 

Detall d’aquest epígraf dels balanços de situació i dels moviments esdevinguts 
durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

Milers d’euros 

Exercici 2008 
Equips 

informàtics 

Mobiliari, 
instal·lacions i 

altres  Edificis Obres en curs TOTAL 
      
Valor de cost      

Saldo a 31.12.07 26.021 65.735 222.897 40.883 355.536 
Altes 3.492 1.033 18 7.967 12.510 
Baixes -3 -- -- -3.068 -3.071 
Traspassos -- 2.165 7.356 -10.971 -1.450 

Saldo a 31.12.08 29.510 68.933 230.271 34.811 363.525 
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Amortització acumulada      

Saldo a 31.12.07 21.796 33.000 18.759 -- 73.555 
Altes 2.627 5.864 2.276 -- 10.767 
Baixes -3 -- -- -- -3 
Traspassos -- -- -- -- -- 
Saldo a 31.12.08 24.420 38.864 21.035 -- 84.319 
      
Valor net a 31.12.08 5.090 30.069 209.236 34.811 279.206 

      

 
Milers d’euros 

Exercici 2007 
Equips 

informàtics 

Mobiliari, 
instal·lacions i 

altres  Edificis Obres en curs TOTAL 
      
Valor de cost      

Saldo a 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 a 31.12.07 26.021 65.735 222.897 40.883 355.536 
      
Amortització acumulada      

Saldo a 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 a 31.12.07 21.796 33.000 18.759 -- 73.555 
      
Valor net a 31.12.07 4.225 32.735 204.138 40.883 281.981 
      

Durant els exercicis 2008 i 2007 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 esdevinguts 
durant els exercicis 2008 i 2007 es mostra a continuació:  
 

Milers d’euros 

Inversions immobiliàries Afecte a l’Obra Social 
Exercici 2008 

Edificis 

Finques, 
parcel·les 

i solars TOTAL 
Mobiliari i 

instal·lacions Immobles TOTAL 
       
Valor de cost       
       
Saldo a 31.12.07 93.514 3.750 97.264 5.473 23.148 28.621 
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Altes 13.283 80 13.363 2.017 -- 2.017 
Baixes -411 -- -411 -- -- -- 
Traspàs a /d’actius no corrents 
en venda 11.734 -- 11.734 -- -- -- 
Traspassos 3.948 -1.791 2.157 -24 -64 -88 
Saldo a 31.12.08 122.068 2.039 124.107 7.466 23.084 30.550 
       
Amortització acumulada       
       
Saldo a 31.12.07 8.545 -- 8.545 2.179 4.399 6.578 
Altes 1.208 -- 1.208 440 296 736 
Baixes -72 -- -72 -- -- -- 
Traspassos 88 -- 88 -24 -64 -88 
Saldo a 31.12.08 9.769 -- 9.769 2.595 4.631 7.226 
       
Valor net a 31.12.08 112.299 2.039 114.338 4.871 18.453 23.324 
       

 
Milers d’euros 

Inversions immobiliàries Afecte a l’Obra Social 
Exercici 2007 

Edificis 

Finques, 
parcel·les 

i solars TOTAL 

Mobiliari i 
instal·laci

ons Immobles TOTAL 
       
Valor de cost       
       
Saldo a 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 a 31.12.07 93.514 3.750 97.264 5.473 23.148 28.621 
       
Amortització acumulada       
       
Saldo a 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 a 31.12.07 8.545 -- 8.545 2.179 4.399 6.578 
       
Valor net a 31.12.07 84.969 3.750 88.719 3.294 18.749 22.043 
       

 

Durant els exercicis 2008 i 2007 no s’han produït pèrdues per deteriorament dels 
actius que formen aquest apartat. 

• Inversions immobiliàries 

En els exercicis 2008 i 2007, els ingressos derivats de rendes que provenen de 
les inversions immobiliàries, propietat del Grup, van ascendir a 3.781 i 3.092 
milers d’euros, respectivament, i les despeses d’explotació per tots els 
conceptes relacionats amb aquestes van ascendir a 406 i 321 milers d’euros, 
respectivament. 
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• Actius materials afectes a l’Obra Social 

• En el transcurs de l’exercici 2007, el Consell d’Administració de Caixa 
d’Estalvis Laietana va decidir destinar l’edifici del carrer Palau, 18, de Mataró, 
una vegada desocupat per haver-se traslladat a la nova seu social del carrer 
Pablo Iglesias, 41-43, a ampliar i remodelar la Biblioteca Popular, i va 
procedir a efectuar el traspàs d’immobles d’ús propi a actius materials afectes 
a l’Obra Social.  

El traspàs es va efectuar 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, es van satisfer 
239 milers d’euros amb càrrec al pressupost de l’Obra Social de l’exercici 
2007, i la resta es satisfarà amb càrrec al pressupost de l’Obra Social durant 
els propers exercicis; aquest deute es recull a la partida “Altres passius” del 
Fons de l’Obra Social (vegeu Nota 20). 

• Així mateix, durant l’exercici 2007, també es va procedir a formalitzar la 
compra de dos immobles registrats a nom de Fundació Caixa Laietana per un 
import de 3.591 milers d’euros, que es van comptabilitzar com actius 
materials afectes a l’Obra Social. D’aquest import es van satisfer 591 milers 
d’euros en l’exercici 2007, i la resta es satisfarà amb càrrec al pressupost de 
l’Obra Social durant els propers exercicis. Simultàniament, s’ha procedit a 
cedir l’ús, per un període de 10 anys prorrogables per anys naturals, de les 
dues finques a la Fundació, per donar continuïtat a les activitats que s’hi 
desenvolupen. 

Aquestes operacions van ser acordades pel Consell d’Administració de la 
Caixa i pel Patronat de la Fundació Caixa Laietana, i comunicades 
oportunament a la Generalitat de Catalunya, tant a la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances com a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, que va autoritzar-les.  

 
12.3  Arrendaments financers i operatius 

Els saldos deutors a cobrar a la clientela per arrendaments financers es troben 
recollits a l’epígraf “Inversions creditícies - Crèdit a la clientela” (vegeu Nota 7.5.2). 
Per altra part, no existeix immobilitzat cedit en arrendament operatiu durant els 
exercicis 2008 i 2007. 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

- 100 - 

 
13. ACTIUS INTANGIBLES – ALTRE  ACTIU INTANGIBLE 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Amb vida útil definida   
   

Aplicacions informàtiques   
Desenvolupades internament -- -- 
Resta 1.099 1.019 

Altres actius intangibles 1.004 1.004 
Pèrdues per deteriorament -- -- 

 2.103 2.023 
   
 
Detall del moviment durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Valor de cost   
   
Saldo inicial 9.296 7.530 
Altes 745 1.766 
Baixes -- -- 
Altres -- -- 
Saldo final 10.041 9.296 
   
Amortització   
   
Saldo inicial 7.273 6.580 
Altes 665 693 
Altres -- -- 
Saldo final 7.938 7.273 
   
Valor net 2.103 2.023 
   

No s’han produït pèrdues per deteriorament durant els exercicis 2008 i 2007. 

Els actius intangibles totalment amortitzats encara en ús a 31 de desembre de 2008 
en el Grup ascendeixen a 6.708 milers d’euros (5.942 milers d’euros a 31 de 
desembre de 2007). 

 
 
14. ACTIUS I PASSIUS FISCALS - IMPOST SOBRE BENEFICIS 
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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 
“Passius fiscals” del passiu dels balanços de situació inclou l’import de tots els 
passius de naturalesa fiscal, distingint entre els corrents i els diferits, excepte les 
provisions per a impostos que es recullen a l’epígraf “Provisions” dels balanços de 
situació adjunts (vegeu Nota 16). 

El Grup s’ha acollit als beneficis fiscals relatius a les deduccions i bonificacions de la 
quota de l’Impost sobre Societats previstes en la normativa d’aquest impost. 

El detall dels epígrafs “Actius i Passius fiscals” a 31 de desembre de 2008 i 2007, 
respectivament, és el següent: 
 

 Milers d’euros 
 2008 2007 
 Actiu Passiu Actiu Passiu 

     

Corrents 10.678 8.283 2.251 9.444 
Diferits 32.709 38.441 36.804 64.424 
     

 43.387 46.724 39.055 73.868 
     
 
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 

 2008 2007 
 Actius fiscals Passius fiscals Actius fiscals Passius fiscals 
 Corrents Diferits Corrents Diferits Corrents Diferits Corrents Diferits 
         
Saldo inicial 2.251 36.804 9.444 64.424 3.512 39.846 8.123 73.358 
         
Altes 10.678 4.952 8.283 971 2.251 3.160 9.444 4.653 
Baixes -2.251 -9.047 -9.444 -26.954 -3.512 -6.202 -8.123 -13.587 
Altres -- -- -- -- -- -- -- -- 
         
Saldo final 10.678 32.709 8.283 38.441 2.251 36.804 9.444 64.424 

         
 
La conciliació entre els beneficis de l’exercici i les bases imposables corresponents 
als exercicis 2008 i 2007 és la següent:  
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 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Benefici de l’exercici, abans de la provisió per a l’Impost sobre Societats 32.572 48.508 
Augments (disminucions) per diferències permanents 903 -6.596 
Ajust de consolidació 2.653 -474 
  Resultat comptable ajustat 36.128 41.438 
   
Augments (disminucions) per diferències temporànies imputades a pèrdues i 
guanys -24.658 5.344 
   
  Base imposable de l’exercici 11.470 46.782 

   
 
 

 Milers d’euros 
 2008 2007 
 
 

Impost 
produït 

Impost a 
pagar 

Impost 
produït 

Impost a 
pagar 

     
Quota (30%/ 32,5%)     
 Sobre resultat comptable ajustat 10.838  13.467  
 Sobre base imposable  3.441  15.204 
     
Deduccions     
 Per doble imposició -677 -677 -526 -526 
 Per venda empreses participades -- -- -142 -142 
   Per reinversió venda immobilitzat -- -- -18 -18 
 Altres -343 -343 -75 -75 
     
     
Despesa / Quota 9.818 2.421 12.706 14.443 
     
Ajust Impost Societats exercici anterior 29 -- 613 -- 
Retencions i pagaments a compte  -3.329 -- -10.191 
Altres -- -- 247 -247 
     

Despesa / Impost a pagar 9.847 -908 13.566 4.005 
     
 
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, en la que, en la seva Disposició Addicional Vuitena, es 
modifiquen els tipus de gravamen a l’Impost sobre Societats, amb l’establiment dels 
següents tipus i dates d’aplicació: 
 
• 32,5 % per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2007. 
• 30 % per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2008. 

No existeixen diferències temporànies positives, bases imposables negatives o 
crèdits per deduccions de la quota no registrats a 31 de desembre de 2008 i 2007.  
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Independentment dels impostos sobre beneficis repercutits al compte de pèrdues i 
guanys, en els exercicis 2008 i 2007 el Grup ha repercutit en el seu patrimoni net els 
següents imports pels següents conceptes: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Ajusts de valoració. Actius financers disponibles per a la venda 27.296 2.016 
Ajusts de valoració. Diferències de canvi 569 -33 
   
 27.865 1.983 
   
 

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 i els exercicis 1995 a 
1998, i ha aixecat diverses actes en disconformitat que han estat objecte de recurs, 
l’import de les quals s’indica a la Nota 16. 

El Grup té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits per llei per a tots els 
impostos que li són aplicables. Per les diferents interpretacions que poden fer-se de 
les normes fiscals aplicables a les operacions realitzades pel Grup, 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 seus assessors fiscals, la 
possibilitat que en futures inspeccions es materialitzin aquests passius contingents 
és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que d’aquests es pogués derivar no 
afectaria significativament els comptes anuals consolidats adjunts.  
 
 
 
15. RESTA D’ACTIUS I RESTA DE PASSIUS 

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels balanços de situació adjunts a 31 de 
desembre: 

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Actiu:   
 Existències   
  Cost amortitzat 132.688 26.004 
  Correccions de valor per deteriorament d’actius -895 -- 
 Resta   
          Periodificacions 14 451 
  Operacions en camí 4.997 7.370 
  Altres conceptes 4.432 4.518 
   
 141.236 38.343 
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Passiu:   

Periodificacions 3.885 5.726 
Operacions en camí 739 10.844 

 Altres conceptes 3.127 974 
   
 7.751 17.544 
   

 

15.1 Existències 
 
En aquest apartat s’inclou l’import dels actius, bàsicament immobiliaris, que el Grup 
té per a la seva venda en el curs ordinari del negoci, trobant-se determinats 
elements en procés de construcció o desenvolupament amb aquesta finalitat.  
 
El moviment d’aquest apartat dels balanços de situació durant els exercicis 2008 i 
2007 és el següent:  
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 26.004 21.083 
   
Altes 108.567 5.993 
Baixes -1.264 -1.395 
Traspassos -619 323 
   
Saldo final 132.688 26.004 
   
 
Durant l’exercici 2008 s’han efectuat correccions de valor per deteriorament dels 
actius que formen part d’aquest apartat per import de 895 milers d’euros, i s’ha 
recollit aquesta pèrdua a l’apartat “Pèrdues per deteriorament de la resta d’actius 
(net) - Altres actius” dels comptes de pèrdues i guanys adjunts. 
 
 

 
16. PROVISIONS 

El detall d’aquest epígraf dels balanços de situació i del moviment experimentat en 
els exercicis 2008 i 2007 és el següent: 
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Milers d’euros 

Exercici 2008 
Fons per a 
pensions i 
obligacions 

similars 
Provisions per 

a impostos 

Provisions per a 
riscos i 

compromisos 
contingents 

Altres 
provisions Total 

      
Saldo a 31.12.07 15.975 10.999 683 9.661 37.318 
      
Dotacions 337 -- 7 7.109 7.453 
Recuperacions -1.686 -5.322 -284 -8.642 -15.934 
Altres moviments - utilitzacions -2.320 -3.868 -- 232 -5.956 
      
Saldo a 31.12.08 12.306 1.809 406 8.360 22.881 
      
 
 

Milers d’euros 

Exercici 2007 
Fons per a 
pensions i 
obligacions 

similars 
Provisions per 

a impostos 

Provisions per a 
riscos i 

compromisos 
contingents 

Altres 
provisions Total 

      
Saldo a 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 - utilitzacions -523 -1.221 -- 556 -1.188 
      
Saldo a 31.12.07 15.975 10.999 683 9.661 37.318 
      
 
 
 
16.1 Fons per a pensions i obligacions similars 

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

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
   Reial Decret  1588/1999   
            Exterioritzats -- -- 
            Interns   8.834 11.269 
   
    Altres fons   
             Fons per a jubilats parcials 3.472 4.706 
   
Total 12.306 15.975 
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16.1.1 Fons per a pensions 
 
D’acord amb el que es descriu a la Nota 2.o), els compromisos per pensions de 
l’Entitat amb el seu personal es classifiquen entre plans de prestació definida i plans 
d’aportació definida. 
 
 
 
Plans de prestació definida  (Reial Decret 1588/1999) 
 
D’acord amb els estudis actuarials a 31 de desembre, l’import dels compromisos és 
el següent: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Compromisos produïts pel personal en actiu 3.873 11.384 
Compromisos causats pel personal jubilat 13.596           6.889 
 17.469 18.273 
   

 
Principals hipòtesis adoptades en aquests estudis per als exercicis 2008 i 2007: 
 

Taules de mortalitat: GRM-GRF 95 

Taxa d’actualització: 4,32 / 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 el nivell dels salaris 
reals, amb el límit 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 
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Sistema de capitalització: Individual 

Mètode de valoració: Mètode de la unitat de crèdit projectada 

 

Els imports reconeguts al balanç s’han determinat de la següent forma:  
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Valor actual de les obligacions   
 No cobertes -- -- 
 Cobertes parcialment -- -- 
 Cobertes totalment 17.469 18.273 
   
Valor raonable d’actius del pla (-)    
     Plans de pensions -7.145 -7.004 
     Contracte d’assegurança -1.541  
   
Pèrdues o guanys actuarials no reconeguts al balanç (-) -- -- 
Cost de serveis passats no reconeguts encara al balanç (-) -- -- 
Altres imports no reconeguts encara al balanç -- -- 
Altres actius reconeguts al balanç (+) -- -- 
Total 8.783 11.269 
   
Sobrant/Faltant 51 -- 

Passiu al balanç 8.834 11.269 
   

Detall del moviment en els exercicis 2008 i 2007 distribuït entre les diferents 
partides, segons el que estipula la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya:  
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   

Saldo inicial 11.269 10.790 
   
Despeses de personal (cost corrent del període)  140 360 
Interessos i càrregues assimilades (cost per interessos) (Nota 23.6.d) 337 374 
Prestacions pagades -965 -524 
Dotacions a provisions  -- -- 
      Pèrdues i guanys actuarials (Nota 23.6.e) -450 269 
Traspassos a fons externs (Nota 2.o) -1.497 -- 

Saldo final  8.834 11.269 
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Així mateix, els rendiments produïts pels actius del pla van ascendir en l’exercici 
2008 a 280 milers d’euros (240 milers d’euros en l’exercici 2007). 

 

Plans d’aportació definida 

L’import reconegut com a despesa als comptes de pèrdues i guanys adjunts en 
concepte d’aportació als plans d’aportació definida van ascendir a 1.288 milers 
d’euros durant l’exercici  2008 (1.163 milers d’euros en l’exercici 2007) (vegeu Nota 
23.6.a). 

 
16.1.2 Fons per a obligacions similars - Altres fons 

Moviment dels passius sorgits a conseqüència de prestacions postocupació amb 
personal en situació de jubilació parcial durant els exercicis 2008 i 2007: 
 

 Milers d’euros 
 2008 2007 

   
Saldo inicial 4.706 7.388 
   
Dotació 2 6 
Disponibilitat -1.236 -2.688 

Saldo final 3.472 4.706 
   
 

 
 

16.2 Provisions per a impostos i altres contingències legals 
 
El saldo d’aquest compte correspon a l’import associat a les Actes fiscals en 
disconformitat que han estat objecte de recurs i que estan pendents de resolució 
definitiva (vegeu Nota 14). 
En el transcurs de l’exercici 2008 s’ha procedit a la resolució definitiva de les Actes 
relacionades amb els exercicis 2000 a 2003 que també havien estat objecte de 
recurs. 
 
 

 
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 que el Grup garanteix 
obligacions d’un tercer, sorgides a conseqüència de garanties financeres 
concedides o altres tipus de contractes, i de compromisos contingents, entesos com 
compromisos irrevocables que poden donar lloc al reconeixement d’actius financers. 
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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 com s’indica a la 
Nota 2.g), inclou la cobertura específica i la cobertura genèrica:  
 

Milers d’euros 
Exercici 2008 

Específica Genèrica Total 

    
Saldo a 31.12.07 4 679 683 
    
 Dotacions netes de l’exercici    
     Dotacions amb càrrec a resultats 5 2 7 
        Disponibilitat de fons dotats en l’exercici  -- -- -- 
    Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -- -284 -284 
 Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -- -- -- 
 Altres -- -- -- 
    
Saldo a 31.12.08 9 397 406 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 9 -- 9 
  Determinat col·lectivament -- 397 397 
    
 9 397 406 
    
 
 

Milers d’euros 
Exercici 2007 

Específica Genèrica Total 

    
Saldo a 31.12.06 120 742 862 
    
 Dotacions netes de l’exercici    
     Dotacions amb càrrec a resultats 4 152 156 
        Disponibilitat de fons dotats en l’exercici  -- -- -- 
    Recuperació d’imports dotats en exercicis anteriors -120 -215 -335 
 Eliminació de saldos fallits contra fons constituïts -- -- -- 
 Altres -- -- -- 
    
Saldo a 31.12.07 4 679 683 
    
 Dels que:    
 En funció de la forma de la seva determinació:    
  Determinat individualment 4 -- 4 
  Determinat col·lectivament -- 679 679 
    
 4 679 683 
    

Les correccions de valor per deteriorament de valor de riscos i compromisos 
detallats corresponen a risc a Espanya amb altres sectors residents. 
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16.4 Altres provisions 

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

 
 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Interessos demora Actes Inspecció Hisenda recorregudes (vegeu Nota 16.2) 6.229 5.821 

Contingències generals -- 2.347 

Altres provisions 2.131 1.493 

 8.360 9.661 

   
 
 

16.5 Compromisos i riscos mediambientals 

Per l’activitat a la que es dedica el Grup, aquest no té responsabilitats, despeses, 
actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser 
significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats 
d’aquest. Per aquest motiu, no s’inclouen desglossaments específics en la present 
memòria dels comptes anuals consolidats pel que fa a informació de qüestions 
mediambientals.  

 
17. PATRIMONI NET - AJUSTS PER VALORACIÓ 
 
Detall d’aquest epígraf dels balanços de situació a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Actius financers disponibles per a la venda 11.148 75.105 
Diferències de canvi -1.249 70 
   
 9.899 75.175 
   
 
 
17.1 Actius financers disponibles per a la venda 

Aquest apartat recull l’import net de les variacions del valor raonable dels actius 
classificats com a disponibles per a la venda que, conforme el que disposa la Nota 
2, cal classificar com a part integrant del patrimoni net del Grup. Aquestes variacions 
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es registren als comptes de pèrdues i guanys quan té lloc la venda dels actius en els 
quals tenen el seu origen. 

El moviment del saldo d’aquest apartat durant els exercicis 2008  i 2007 es presenta 
seguidament: 
 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 75.105 79.133 
   
Variacions de valor raonable de valors representatius de deute -12.004 -10.363 
Variacions de valor raonable d’instruments de capital -56.406 4.319 
Venda d’actius financers disponibles per a la venda -22.843 -- 
Efecte impositiu 27.296 2.016 
   
Saldo final 11.148 75.105 
   
 
 
 
18. FONS PROPIS 
 
Detall d’aquest epígraf dels balanços a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Capital o fons de dotació -- -- 
Primes d’emissió -- -- 
Reserves 409.269 380.756 
Resultat de l’exercici actual 23.252 34.661 
   
Saldo final 432.521 415.417 
   
 
 
 
18.1 Capital social 
 
Entitats dependents 

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

A l’Annex I d’aquesta Memòria s’inclou la informació significativa de les entitats 
dependents. 
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Entitats alienes al Grup són propietàries, a 31 de desembre de 2008 (directament o 
per mitjà d’entitats dependents seves), d’almenys el 10% del patrimoni net de les 
següents entitats dependents del Grup:  

 
 

Entitat 
% del patrimoni 

propietat de tercers 
  
Zilex Catalunya, S.L. 49 % 
Jardí Residencial La Garriga, S.L. 49 % 
Xaday Proyectos y Aplicaciones, S.L. 21 % 
Adamar Sectors, S.L. 26 % 
  

 
 
18.2 Reserves 

Detall, per conceptes, del saldo d’aquest apartat dels balanços de situació: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Reserves acumulades   
   Reserves de revalorització   
 NIIF 1 - Primera aplicació 68.393 68.393 

 68.393 68.393 

   Resta de reserves   
     NIIF 1  - Primera aplicació  65.279 65.279 
     Altres reserves   268.198 239.116 
      Romanent 209 178 
 333.686 304.573 
   
 402.079 372.966 
   
   
Reserves d’entitats valorades pel mètode de la participació 
      Entitats associades 7.190 7.790 
   
 409.269 380.756 

   
 
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 10 anys des de la data del balanç actualitzat. 
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18.2.1 Reserves acumulades 

Desglossament per entitats dels saldos d’aquesta partida dels balanços de situació 
consolidats, tenint en compte l’efecte dels ajusts de consolidació, a 31 de desembre: 

 
 

 Milers d’euros 

Entitat 2008 2007 

   
Caixa Laietana 392.263 364.901 
Ges Layetana, S.A., S.G.I.I.C. 2.608 2.587 
Ges Layetana de Pensiones, S.A., E.G.F.P. 1.380 1.335 
Laietana Vida, Cía. de Seguros, S.A. 2.604 2.212 
Inversora Burriac, S.L. 1.902 1.336 
Altres societats 1.322 595 
   
 402.079 372.966 

   
 
 
 
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, tenint en compte l’efecte dels ajusts de consolidació, a 31 de desembre: 

 
 Milers d’euros 

Entitat 2008 2007 
   
Geoinvers, S.A. 3.230 3.292 
Renlovi, S.L. 4.526 4.511 
Altres societats -566 -13 
   
 
 

7.190 7.790 

   
 
 
18.3 Aportació als resultats consolidats per part de les entitats que formen el 
Grup 
 
Detall de l’aportació al resultat, tenint en compte l’efecte dels ajusts de consolidació, 
dels exercicis 2008 i 2007 de les entitats que formen el Grup:  
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 Milers d’euros 

Entitat 2008 2007 
   
Caixa Laietana 33.875 34.525 
   
Entitats dependents   
     Ges Layetana S.A., S.G.I.I.C. 1.372 2.267 
     Ges Layetana de Pensiones, S.A., E.G.F.P. 1.730 1.592 
     Tramitación y Servicios, S.A. 489 1.203 
     Laietana Mediación Operador de Banca - Seguros Vinculado, S.A. 1.097 1.230 
     Inversora Burriac, S.L.U. 385 1.033 
     Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents, S.A.  -7.222 -6.163 
     Laietana Vida, Cía. de Seguros  -2.110 -1.431 
     Urbiland Inversora S.L. (vegeu Nota 10) -2.603 -- 
     Altres entitats -1.482 302 
 -8.344 33 
   
Entitats associades   
     Restaura Marathon Garden Sp Z.o.o. 912 -- 
     Urbiland Inversora, S.L. (vegeu Nota 10) -- 447 
     Viladecavalls Park, Centro Industrial, Logístico y Comercial, S.A. -731 -29 
     Relonvi, S.L. -806 -- 
     Audet Promociones, S.L. -506 -- 
     Altres entitats -1.148 -315 
 -2.279 103 
   
 23.252 34.661 

   
 
El resultat de cada una d’aquestes societats es detalla a l’Annex I. 
 
 
 
19. INTERESSOS MINORITARIS  
 
El detall, per societats consolidades, del saldo dels epígrafs “Interessos minoritaris” 
dels balanços de situació consolidats i “Resultat atribuït a la minoria” dels comptes 
de pèrdues i guanys consolidats dels exercicis 2008 i 2007 és el següent: 

 
 2008 2007 

 
Interessos 
minoritaris 

Resultat 
atribuït a la 

minoria 
Interessos 
minoritaris 

Resultat 
atribuït a 
la minoria 

     
Adamar Sectors, S.L. 202 -96 -- -- 
Complejo Capri Gavà Mar, S.A. 60 -- 59 -- 
Zilex Catalunya, S.L. 305 2 316 290 
Xaday Proyectos y Aplicaciones, S.L. 627 -62 1.005 4 
Jardí Residencial la Garriga, S.L. -342 -371 519 -13 
     
 852 -527 1.899 281 
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20. FONS DE L’OBRA SOCIAL 
 
El desglossament, per conceptes, dels saldos afectes a l’Obra Social de l’Entitat, a 
31 de desembre de 2008 i 2007, és el següent: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Actius materials afectes a l’Obra Social (vegeu Nota 12.2)    
  Valor de cost 30.550 28.621 
  Amortització acumulada -7.226 -6.578 
  Correccions de valor per deteriorament d’actius -- -- 
   
 23.324 22.043 
Fons Obra Social:    
 Dotació   
  Aplicada a actiu material 8.128 11.218 
  Aplicada a altres inversions 4.900 -- 
  Despeses compromeses en l’exercici  5.800 5.500 
  Import no compromès 3.948 3.102 
  Import compromès per a inversions 3.000 -- 
  Excedents -- -- 
 Reserves de revalorització 5.010 5.010 
 Altres passius 2.312 5.812 
 Despeses de manteniment de l’exercici corrent  -5.203 -5.393 
   
  27.895 25.249 
   

 
Detall dels actius materials afectes a l’Obra Social, amb detall del valor en llibres de 
cada un i la seva assignació a obres en col·laboració o pròpia a 31 de desembre:  
 

 Milers d’euros  

 2008 2007 Assignació 

    
Actius materials afectes a l’Obra Social    
    
Espai Caixa Laietana 2.717 2.761 Pròpia 
Biblioteca de Mataró - Centre multimèdia 14.652 13.097 Pròpia 
Col·legi Jaime Recoder – Mataró 514 543 En col·laboració 
Ateneu Caixa Laietana - Sala Polivalent de 
Mataró  2.965 2.989 Pròpia 

Casal del Centre - C/ Pujol, 15-17 1.104 1.115 Pròpia 
Altres actius 1.372 1.538  
    
 23.324 22.043  
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Detall dels moviments produïts en el Fons de l’Obra Social durant els exercicis 2008 
i 2007: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Saldo inicial 25.249 8.725 
   
Distribució excedents de l’exercici  (vegeu Nota 6) 5.800 5.500 
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 -3.117 -3.642 
Despeses de manteniment de l’exercici  -1.441 -1.751 
Adquisició d’actius materials 2.017 1.665 
Despeses per adquisició d’actius materials a termini -- -830 
Altres -613 930 
   
Saldo final 27.895 25.249 
   
 
L’Obra Social, part essencial de la raó de ser de Caixa Laietana, es regula per les 
normes contingudes al 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 administració de l’Obra Social de Caixa Laietana dimana de les directrius 
de la Comissió Delegada d’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 5 de maig de 2008, va aprovar el pressupost de 
2008, ratificat el 26 de maig per la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Caixa Laietana es cenyeix a la distinció tradicional d’Obra Social pròpia i Obra 
Social en col·laboració per orientar les seves inversions i ajudes en matèria social i 
cultural. A l’Informe anual d’Obra Social 2008, es recull la gestió realitzada, el seu 
abast i continguts. A grans trets, la meitat de la inversió anual s’ha destinat a les 
activitats de cultura i lleure. La resta s’ha diversificat en accions educatives, 
mediambientals, de salvaguarda del patrimoni i programes de salut i atenció social.   
 
Conforme amb el que s’indica en la Nota 6, la proposta de distribució de l’excedent 
de l’exercici 2008, que es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General de l’Entitat, 
contempla destinar 4.925 milers d’euros al Fons de l’Obra Social (5.800 milers 
d’euros de l’excedent de l’exercici 2007), ascendint el pressupost de despeses i 
inversions de l’Obra Social per a l’exercici 2009 a 5.100 milers d’euros, dels quals la 
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Comissió Delegada de l’Obra Social gestionarà 2.885 milers d’euros, i 2.215 milers 
d’euros seran gestionats per Fundació Caixa Laietana, fundació privada.  
 
Aquesta fundació es va crear el 30 d’abril de 1987 amb un capital social de 18 milers 
d’euros i la seva finalitat és el desenvolupament, foment, promoció i divulgació 
d’actes culturals, artístics, científics, tècnics i qualsevol expressió intel·lectual o 
industrial. Aquesta tasca de promoció pot portar-la a terme directament o bé 
mitjançant subvencions i ajudes d’altres persones o entitats. Està inscrita al Registre 
de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el n. 336. 

A continuació s’inclou el detall de les partides de l’Obra Social amb la seva dotació 
pressupostària de l’exercici 2009 i la liquidació del pressupost del 2008: 
 

 Milers d’euros 

 Liquidació pressupost 2008 

 
Pressupost 

2009 Pressupost Tancament Diferència 
     
Gestionat per la Comissió Delegada de l’Obra Social    
     

Administració general OBS 225 180 207 -27 
Fons social 1.250 1.300 1.174 126 
Premi Iluro  40 35 43 -8 
Llars de jubilats i ajudes a la vellesa 20 18 17 1 
Pagament traspàs edifici Palau 18 500 500 500 -- 
Amortització 850 650 739 -89 

 2.885 2.683 2.680 3 
        
Gestionat per Fundació Caixa Laietana     
     

Biblioteques 397 1.200 1.290 -90 
Acció cultural 470 300 462 -162 
Exposicions 275 350 277 73 
Llars de jubilats 30 80 29 51 
Espai Caixa Laietana 170 275 166 109 
Ateneu Caixa Laietana 33 100 72 28 
Centre multimèdia -- 200 200 -- 
Inversió en instal·lacions i maquinària 115 -- -- -- 
Obra en col·laboració 725 612 612 -- 

   2.215 3.117 3.108 9 
  Total 5.100 5.800 5.788 12 
     

El sobrant del pressupost de l’exercici 2008 gestionat per la Fundació Caixa 
Laietana s’ha reintegrat a l’Entitat. 
 

 
 
21. PARTS VINCULADES 
 
A continuació es presenten els saldos registrats en els balanços de situació 
consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007, i els comptes de pèrdues i guanys 
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consolidats dels exercicis 2008 i 2007 que tenen el seu origen en operacions amb 
parts vinculades: 
 

 Milers d’euros 

 Entitats associades Persones físiques vinculades 

 2008 2007 2008 2007 
     
ACTIU     
     
Crèdits 240.090 278.137 3.224 3.649 
Cobertura del risc de crèdit (-) -4.262 -4.388 -57 -60 
Participacions 54.748 49.245 -- -- 
     
PASSIU     
     
Dipòsits 19.043 6.525 7.164 6.229 
Passius subordinats -- -- 380 387 
     
PÈRDUES I GUANYS     
     
Ingressos:     
Interessos i rendiments assimilats 12.804 11.859 168 139 
Rendiment de cartera de renda variable -- -- -- -- 
Comissions percebudes 280 1.984 7 16 
     
Despeses:     
Interessos i càrregues assimilades 85 101 256 182 
     

Els Estatuts de la Caixa, en el seu 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 als 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, aïlladament o conjuntament, sigui majoritària, 
o en les quals exerceixin càrrec de president, conseller, administrador, gerent o 
director general o assimilat, ha de ser aprovada pel Consell d’Administració, que ha 
de comunicar-la al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva autorització expressa.  

Aquestes transaccions amb parts vinculades s’han efectuat en condicions de 
mercat. Els riscos amb persones físiques vinculades inclouen operacions amb 
Consellers designats en representació del personal, acollits a conveni laboral, les 
condicions de les quals s’indiquen a la Nota 23.6. 
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22. INFORMACIÓ PER SEGMENTS 
 
22.1 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 Ajusts (*) Total 

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

           

Actius financers 8.698.957 8.241.248 335.508 355.115 8.010 3.026 -303.980 -184.923 8.738.495 8.414.466 

Altres actius 540.141 453.528 21.881 12.872 134.255 21.666 -1.105 -- 695.172 488.066 

Total actiu 9.239.098 8.694.776 357.389 367.987 142.265 24.692 -305.085 -184.923 9.433.667 8.902.532 

           

Passius financers 8.686.956 8.050.458 -- -- 134.116 19.647 -267.891 -162.474 8.553.181 7.907.631 

Altres passius 102.157 151.574 340.142 350.834 280 236 -5.365 -234 437.214 502.410 

Patrimoni net 449.985 492.744 17.247 17.153 7.869 4.809 -31.829 -22.215 443.272 492.491 

Total passiu i patrimoni 
net 9.239.098 8.694.776 357.389 367.987 142.265 24.692 -305.085 -184.923 9.433.667 8.902.532 

           

Marge d’interessos 99.607 103.221 17.140 15.681 -- -- -3.396 -169 113.351 118.733 

Marge brut 164.227 157.534 6.631 6.108 -2.770 1.043 -466 -4.094 167.622 160.591 

Resultat de l’activitat 
d’explotació 31.373 43.641 5.714 5.265 -3.286 1.009 -355 -4.041 33.446 45.874 

Resultat consolidat de 
l’exercici 23.252 34.661 4.011 3.563 -4.183 591 -355 -3.873 22.725 34.942 

Resultat atribuït a l’Entitat 
dominant 23.252 34.661 4.011 3.563 -4.183 591 172 -4.154 23.252 34.661 

 
 (*) Incorpora eliminacions de fons propis, d’operacions intragrup, de cobrament de dividends i altres ajusts de consolidació. 

 
22.2 Segmentació per àmbit geogràfic  

Totes les oficines de la xarxa territorial de Caixa d’Estalvis Laietana desenvolupen la 
seva activitat dins del territori espanyol, sent la tipologia de la clientela similar en tot 
el territori nacional. Per  tant, el Grup considera un únic segment geogràfic per a tota 
la seva operativa. 
 

 
23. ALTRA INFORMACIÓ 
 
23.1  Recursos de tercers comercialitzats pel Grup i dipositària de valors 

Detall dels recursos de tercers fora de balanç comercialitzats a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

 Recursos de 
clients Comissions 

Recursos de 
clients Comissions 

     
Gestionats pel Grup     
 Societats i fons d’inversió 129.550 1.778 213.039 2.722 
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 Fons de pensions  143.037 1.974 141.346 1.837 
 272.587 3.752 354.385 4.559 
     

No gestionats pel Grup 5.656 2 10.273 3 
     
 278.243 3.754 364.658 4.562 

     
 
Així mateix, a continuació es mostra un detall dels recursos de tercers dipositats al 
Grup a 31 de desembre: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

 
Recursos 
de clients Comissions 

Recursos 
de clients Comissions 

     
Valors representatius de deute i instruments de 
capital 

613.514 1.322 710.499 1.631 

     
 613.514 1.322 710.499 1.631 

     
 
 
 
23.2 Contractes d’agència 

Ni al tancament dels exercicis 2008 i 2007, ni en cap moment durant aquests, el 
Grup ha mantingut en vigor “contractes d’agència” en la forma en la que aquests es 
contemplen a l’article 22 del Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol. 
 
 
23.3 Arrendaments operatius    
 
No s’han efectuat arrendaments operatius durant els exercicis 2008 i 2007. 
 
 
23.4 Compromisos de crèdit 
 
Aquesta partida recull els compromisos irrevocables de facilitar finançament 
conforme unes determinades condicions i terminis prèviament estipulats. Tots els 
compromisos de crèdit amb els que compta el Grup són de disponibilitat immediata. 
El detall dels compromisos de crèdit en els exercicis 2008 i 2007, agrupats per 
contrapartida i indicant-ne el límit i l’import pendent de disposar, és el següent: 
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 Milers d’euros 

 2008 2007 

 Límit Disponible Límit Disponible 
     
Disponible per tercers     
 Pel sector administracions públiques 32.551 4.870 33.507 5.038 
 Per altres sectors residents 8.025.139 855.776 8.098.943 993.965 
 Per no residents 86.693 5.732 73.049 1.605 

 8.144.383 866.378 8.205.499 1.000.608 

     
 
 

 
23.5 Compromisos de compra i venda 
 
Els instruments financers venuts amb compromís de recompra no s’han donat de 
baixa del balanç de situació, i l’import rebut per la venda s’ha considerat com un 
finançament rebut de tercers, que es presenta als balanços de situació de la 
següent forma: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Dipòsit de bancs centrals (vegeu  Nota 7.8.1) 18.732 -- 
Dipòsit d’entitats de crèdit (vegeu Nota 7.8.2) 285.820 60.566 
Dipòsit de la clientela (vegeu Nota 7.8.3) 301.464 407.916 

 606.016 468.482 
   
 
 
 
23.6 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 

 2008 2007 

   
Sous i gratificacions al personal actiu 41.100 40.579 
Quotes de la Seguretat Social 10.387 10.042 
Dotacions a plans de prestació definida  157 383 
Dotacions a plans d’aportació definida  1.288 1.163 
Indemnitzacions per acomiadaments  296 314 
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Despeses de formació 244 247 
Altres despeses de personal  1.697 772 
   
 55.169 53.500 
   

El nombre de treballadors del Grup, distribuït per categories professionals, és el 
següent: 
 
 Nombre de treballadors a 

 31/12/2008 31/12/2007 Nombre mitjà de treballadors 

 Homes Dones Homes Dones 2008 2007 
       
Directius 267 94 279 93 367 366 
Administratius 441 300 424 313 805 777 
Subalterns i oficis diversos 23 2 25 3 26 30 

 731 396 728 409 1.198 1.173 
       
 

Els treballadors de l’Entitat tenen dret a sol·licitar determinades ajudes financeres en 
les condicions i amb les característiques que es detallen a continuació: 

Préstec per a habitatge habitual 

Hi poden accedir els treballadors fixos de plantilla. L’import màxim que es pot 
concedir és la menor de les següents quantitats: 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 35 anys, i el tipus d’interès aplicable és 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 treballadors fixos de plantilla. L’import màxim que es pot 
concedir és del 25% de la retribució anual que percebi el treballador, amb una 
quantitat mínima de fins a 18.030 euros. Es pot sol·licitar per a qualsevol causa. El 
termini màxim d’amortització és de 8 anys, i el tipus d’interès aplicable és l’Euribor, 
amb el límit màxim de l’interès legal del diner. 

Avançament de nòmina 

Hi poden accedir tots els treballadors. L’import màxim que es pot concedir és el de 
la retribució fixa neta mensual, i es pot sol·licitar per a qualsevol causa. L’import 
anticipat no produeix 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 a cada 
modalitat de préstec indicat anteriorment es registra com a major despesa de 
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personal a 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 

 2008 2007 
   
D’immobles, instal·lacions i material 4.987 5.328 
Informàtica 2.367 2.221 
Comunicacions  3.312 3.251 
Publicitat i propaganda 2.661 2.261 
Serveis professionals 1.483 2.226 
Serveis de vigilància i trasllat de fons 1.188 1.240 
Primes d’assegurances i autoassegurança 138 232 
Per òrgans de govern i control 323 237 
Despeses de representació i desplaçament del personal 840 779 
Quotes d’associacions 569 563 
Contribucions i impostos -- -- 
 Sobre immobles 377 431 
 Altres 1.715 1.540 
Altres despeses 3.763 3.813 

 23.723 24.122 
   
 
 
c) Altres productes i càrregues d’explotació 

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 
   
Altres productes d’explotació   
     Ingressos de contractes d’assegurances i reassegurances emesos 100.870 106.609 
     Venda i ingressos per prestació de serveis no financers 2.666 3.818 
     Altres productes 7.101 13.139 

 110.637 123.566 
   
Altres càrregues d’explotació   
     Despeses de contractes d’assegurances i reassegurances 110.630 114.994 
     Contribució a fons de garantia de dipòsits 2.535 2.289 
     Altres conceptes 1.389 3.573 

 114.554 120.856 
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d) Interessos i rendiments assimilats, interessos i càrregues assimilades, 
resultats nets d’operacions financeres, comissions percebudes i comissions 
pagades.  

Composició del saldo d’aquests epígrafs dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Interessos i rendiments assimilats   
   
 Dipòsits en bancs centrals 2.705 2.578 
 Dipòsits en entitats de crèdit 17.388 16.280 
 Crèdit a la clientela 397.168 337.329 
 Valors representatius de deute 42.746 20.360 
 Actius dubtosos 8.804 3.576 
 Rectificació d’ingressos per operacions de cobertura 12 -58 

 468.823 380.065 
   
Interessos i càrregues assimilades   
   
   Dipòsits en bancs centrals 12.870 1.165 
 Dipòsits d’entitats de crèdit 15.227 10.697 
 Dipòsits de la clientela 282.431 232.359 
   Dèbits representats per valors negociables 10.005 1.968 
 Passius subordinats 12.937 10.604 
 Rectificació de despeses per operacions de cobertura 21.293 4.139 
 Cost per interessos dels fons de pensions 337 374 
   Remuneració de capital amb naturalesa de passiu financer -- -- 
 Altres interessos 372 730 

 355.472 262.036 
   
Resultats d’operacions financeres (net)   
   
 Cartera de negociació -6.158 2.260 
 Altres instruments a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys -- -- 
 Actius financers disponibles per a la venda 26.878 2.026 
 Inversions creditícies 251 144 
   Cobertures comptables no incloses en interessos 7.527 -- 
 Altres -- 78 

 28.498 4.508 
   
Comissions percebudes   
   
Per riscos contingents 1.303 1.725 
Per compromisos contingents 213 321 
Per canvi de divises i bitllets de banc estrangers 36 82 
Per servei de cobraments i pagaments 23.700 24.924 
Per servei de valors 1.322 1.631 
Per comercialització de productes financers no bancaris 3.823 4.605 
Altres comissions 5.387 7.603 

 35.784 40.891 
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Comissions pagades   
   
Comissions cedides a altres entitats i corresponsals 8.253 8.915 
Comissions pagades per operacions amb valors 72 9 
Altres comissions 172 200 

 8.497 9.124 
   
 
 
 
e) Dotacions a provisions (net) 

Composició del saldo d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys adjunts: 
 

 Milers d’euros 

 2008 2007 

   
Dotació al fons de pensions i obligacions similars   
     Pèrdues actuarials prestació definida -450 269 
     Dotacions fons prejubilació -1.236 -- 
     Recuperació fons de jubilació parcial -- -2.688 
 -1.686 -2.419 
   
Provisió per a impostos -5.322 -- 
Provisió per a riscos contingents -277 -179 
Altres provisions -1.533 533 

 -8.818 -2.065 
   
 
 
 
f) Auditoria externa 

Els honoraris satisfets per l’auditoria de comptes i altres serveis del Grup en els 
anys 2008 i 2007 són els següents: 
 

 Milers d’euros 

  2007 

   
Auditoria comptes anuals 89 82 
Altres serveis -- -- 
   
 89 82 
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23.7 Servei d’atenció al client 

En virtut del que disposa l’article 17 de l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre 
els departaments i serveis d’atenció al client i al defensor del client de les entitats 
financeres, el Consell d’Administració de l’Entitat, en sessió celebrada el dia 20 de 
juliol de 2004, aprovà 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 l’Entitat 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 Layetana S.A., SGIIC, Ges Layetana de 
Pensiones S.A., EGFP, Laietana Mediación Operador Banca - Seguros Vinculado, 
S.A. Sociedad Unipersonal, Laietana Vida, Cía. de Seguros de Caja de Ahorros 
Layetana S.A. Sociedad Unipersonal i Laietana Generales, Cía. Seguros la Caja de 
Ahorros Laietana, S.A.U.  

Durant l’exercici 2008, el Servei d’Atenció al Client va atendre 336 queixes i 
reclamacions (263 al 2007), de les quals se’n van admetre a tràmit 304 (243 al 
2007), 15 no es van admetre (16 al 2007) i 17 estan pendents de resoldre (4 al 
2007). 
 
El resum estadístic dels motius de les queixes i reclamacions és el següent: 
 

 Nombre operacions 

 2008 2007 
   
Operacions d’actiu 89 44 
Operacions de passiu 50 106 
Altres productes bancaris 38 28 
Serveis de cobrament i pagament 25 18 
Assegurances i fons de pensions 44 30 
Serveis d’inversió 3 3 
Altres 55 14 

 304 243 
   

Aquestes queixes i reclamacions no han suposat crebants significatius.  
 
 
 
24. FETS POSTERIORS A LA DATA DEL BALANÇ 

Entre la data de tancament i la data de formulació d’aquests comptes anuals 
consolidats no s’ha produït cap esdeveniment que els afecti de manera significativa.
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ANNEX I- Entitats dependents i associades 
 
Exercici 2008                                                            (Milers d’euros) 

Societat Activitat 

Percentatge 
de 

participació 

Valor  
net en 
llibres 

Dividends 
rebuts en 
l’exercici  

Capital  
i  

reserves 
Resultats 

(*) Auditor 

Entitats dependents         
         
Ges Layetana S.A., Sociedad Gestora 

de Instituciones de Inversión 

Colectiva 1
 

Gestora 
d’institucions 

d’inversió 
col·lectiva 100,00   601 590 2.624 628 (l) 

Ges Layetana de Pensiones S.A., 
Entidad Gestora de Fondos de 

Pensiones1 

Gestora de fons de 
pensions 

100,00  1.202 570 1.971 634 (l) 
Laietana Mediación Operador de Banca 

- Seguros Vinculado, S.A. 1 

Corredoria 
d’assegurances 100,00  62 2.400 283 1.829 (l) 

Laietana Vida, Cía. Seguros de la Caja 

de Ahorros Laietana, S.A.U.1 (h) 

Assegurances de 
vida i 

complementàries 100,00  13.020 3.180 15.730 3.868 (l) 

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tinença d’accions 
o participacions 100,00  64.000 -- 66.162 -536  

Laietana Generales,  Cía. Seguros la 

Caja de Ahorros Laietana, S.A.U.1(j)  
Assegurances 

generals 100,00  4.510 -- 4.570 94 (l) 

Caixa Laietana, Societat de 

Participacions Preferents, S.A.U.2  

Intermediació 
financera 100,00 (a) 60 -- 283 -92 (l) 

Tramitación y Servicios, S.A.1 Prestació de 
serveis 100,00 (b) 60 -- 381 554 (l) 

Análisis y Verificación, Control Técnico 

de Edificación, S.L.1 

Arrendament 
d’habitatges 100,00 (d)  128 -- 128 -139  

Complejo Capri Gavà Mar, S.A.3 (i) Explotació hotelera 97,62 (d) 617 -- 660 19  
Zilex Catalunya, S.L. 13 Promoció 

immobiliària 51,00 (d) 46 -- 618 5  
Jardí Residencial La Garriga, S.L. 14 Promoció 

immobiliària 
51,00  

(d) 
612 -- 482 -757  

Xaday Proyectos y Aplicaciones, S.L. 15 
Patrimonial 

geriàtric 
79,30 (d) 2.815 -- 3.473 -45  

Urbiland Inversora, S.L. 12 Promoció 
immobiliària 100,00 (d) 4.451 -- 5.495 -2.323  

Adamar Sectors, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 73,94 (d) 832 -- 1.143 -367  

Moviola Asociados 21, S.L. 1 Promoció 
immobiliària 100,00 (d) 50 -- 50 266  

Adquirent Inmobles, S.L. 1 Promoció 
immobiliària 100,00 (d) 3 -- 3 -310  

Entitats associades 
        

         

Renlovi, S.L. 16 Promoció 
immobiliària 50,00  5.802 -- 20.655 -1.048  

Residències La Font Florida, S.L. 3 Patrimonial geriàtric 50,00 (d) 256 -- 1.648 -41  

Promocions Elentari, S.L.4 Promoció 
immobiliària 25,00 (d) 846 -- 3.953 21  

Geoinvers, S.A.7  Promoció 
immobiliària 49,81 (d) 6.612 -- 19.760 -3  

Barna Building, S.L.8 Patrimonial geriàtric 30,02 (d) 2.104 -- 510 197  

Audet Promocions, S.A.6 Promoció 
immobiliària 49,73 (d) 1.492 -- 3.989 -1.017  

Mataró Llar, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 38,98 (d) 230 -- 254 -224  

Viladecavalls Park, Centro Industrial, 
Logísitico y Comercial, S.A. 11 

Promoció 
immobiliària 39,68 (f) 4.218 -- 14.406 -1.843  

Residencial Parc Can Ratés, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 20,00 (d) 1.736 -- 8.012 -1.140  

Teulaver, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 35,76 (d) 737 -- 910 87  



 

 
 
 

 
 

- 128 - 

Residencial Can Matorell, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 49,85 (d) 495 -- 980 -6  

Iniciativas Gestiomat, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 40,00 (d) 600 -- 697 -4  

Polsar Corporation, S.L. 5 Promoció 
immobiliària 49,61 (d) 27 -- 54 -151  

Radion Iberkat, S.L. 17 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 2.927 --  

Macla 2005, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 44,12 (d) 610 -- 1.201 -120  

Promo-Serveis Damsel, S.L.18 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 3.002 -- 5.965 -1.004  

Torrentó Can Gelat, S.L. 4    (k) Promoció 
immobiliària 35,74 

       
(g) 677 -- 3.764 23  

Benetesa, S.A.  19 Patrimonial hotelera 20,00 (d) 2.727 -- -90 -964  

Vallemar Residencial, S.L 10 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 375 -- 768 14  

Restaura Berlin, GbmH. 20 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 14 -- 279 -16  

Restaura Wislana, Sp z.o.o. 21 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 681 -- 1.256 244  

Restaura Marathon Garden Sp.z.o.o. 21 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 7.031 -- 12.766 1.824  

Fisser Inversions  2007, S.L. 23 Patrimonial 50,00 (d) 9.309 -- 17.676 -24  

Geoportugal Imobiliaria Unipessoal LD. 24 Promoció 
immobiliària 36,84 (g) 3.500 -- 8.566 -206  

Dau, Bressol’s S.L. 23 Explotació de jardí 
d’infància 20,00 (d) 66 -- 59 -223  

         
 
(*) Resultats obtinguts dels balanços individuals abans del procés de consolidació. 
 
 
Exercici 2007                                                                (Milers d’euros) 

Societat Activitat 

Percentatge 
de 

participació 

Valor  
net en 
llibres 

Dividends 
rebuts en 
l’exercici  

Capital  
i  

reserves 
Resultats 

(*) Auditor 

Entitats dependents         
         
Ges Layetana S.A., Sociedad Gestora de 

Instituciones de Inversión Colectiva 1
 

Gestora 
d’institucions 
d’inversió 
col·lectiva 100,00   601 445 2.618 596 (l) 

Ges Layetana de Pensiones S.A., Entidad 

Gestora de Fondos de Pensiones1 

Gestora de fons de 
pensions 100,00  1.202 420 1.965 576 (l) 

Laietana Mediación Operador de Banca - 

Seguros Vinculado, S.A.1 

Corredoria 
d’assegurances 100,00  62 2.250 270 2.413 (l) 

Laietana Vida, Cía. Seguros de la Caja de 

Ahorros Laietana, S.A.U.1 (h) 

Assegurances de 
vida i 
complementàrie
s 100,00  9.020 2.000 11.376 3.535 (l) 

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tinença d’accions o 
participacions 100,00  45.000 -- 46.148 1.401 (m) 

Laietana Generales,  Cía. Seguros la Caja de 

Ahorros Laietana, S.A.U.1(j)  

Assegurances 
generals 

100,00  4.510 -- 4.510 60 (l) 

Caixa Laietana, Societat de Participacions 

Preferents, S.A.U.2  

Intermediació 
financera 100,00 (a) 60 -- 252 31 (l) 

Tramitación y Servicios, S.A.1 Prestació de 
serveis 100,00 (b) 60 -- 371 1.255 (l) 

Análisis y Verificación, Control Técnico de 

Edificación, S.L.1 

Prestació de 
serveis tècnics 
(inactiva) 100,00 (c)  18 -- 45 1  

Complejo Capri Gavà Mar, S.A.3 (i) Explotació hotelera 97,62 (d) 617 -- 658 9  
Zilex Catalunya, S.L. 13 Promoció 

immobiliària 51,00 (d) 46 -- 52 592 (m) 
Jardí Residencial La Garriga, S.L. 14 Promoció 

immobiliària 
51,00  (d) 612 -- 1.097 -29 (m) 

Xaday Proyectos y Aplicaciones, S.L. 15 Patrimonial geriàtric 58,00 (d) 1.421 -- 2.409 7 (m) 
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Entitats associades 

        

         

Renlovi, S.L. 16 Promoció 
immobiliària 50,00  5.802 -- 20.627 -301 (m) 

Residències La Font Florida, S.L. 3 Patrimonial geriàtric 50,00 (d) 257 -- 1.807 -189 (o) 

Promocions Elentari, S.L.4 Promoció 
immobiliària 25,00 (d) 845 -- 3.776 216 (s) 

Geoinvers, S.A.7  Promoció 
immobiliària 49,81 (d) 6.277 -- 19.212 -66 (p) 

Barna Building, S.L.8 Patrimonial geriàtric 30,02 (d) 2.104 -- 395 152 (o) 

Audet Promocions, S.A.6 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 3.870 267 (m) 

Mataró Llar, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 130 -- 67 58 (s) 

Viladecavalls Park, Centro Industrial, Logísitico 
y Comercial, S.A. 11 

Promoció 
immobiliària 33,33 (f) 3.543 -- 12.787 -87 (n) 

Urbiland Inversora, S.L. 12 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 2.226 -- 4.553 1.277 (r) 

Residencial Parc Can Ratés, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 20,00 (d) 1.736 -- 8.174 -162  

Teulaver, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 373 -- 553 -562 (s) 

Residencial Can Matorell, S.L. 4 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 249 -- 745 -8 (p) 

Iniciativas Gestiomat, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 40,00 (d) 200 -- 172 -462 (s) 

Polsar Corporation, S.L. 5 Promoció 
immobiliària 22,22 (d) 12 -- 54 -5 (m) 

Radion Iberkat, S.L. 17 Promoció 
immobiliària 33,33 (d) 1.000 -- 2.949 3 (m) 

Macla 2005, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 33,00 (d) 165 -- 453 -123 (s) 

Adamar Sectors, S.L. 10 Promoció 
immobiliària 33,00 (d) 396 -- 1.023 -53 (s) 

Promo-Serveis Damsel, S.L.18 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 3.002 -- 6.003 7 (m) 

Torrentó Can Gelat, S.L. 4    (k) Promoció 
immobiliària 33,33 

       
(g) 564 -- 2.796 -28 (p) 

Benetesa, S.A.  19 Patrimonial hotelera 20,00 (d) 2.726 -- 139 22 (q) 

Vallemar Residencial, S.L 10 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 375 -- 750 23  

Restaura Berlin, GbmH. 20 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 14 -- 5 35 (m) 

Restaura Wislana, Sp z.o.o. 21 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 681 -- 1.382 -18 (m) 

Restaura Marathon Garden, Sp.z.o.o. 21 Promoció 
immobiliària 50,00 (d) 5.992 -- 12.172 -24 (m) 

SAR Patrimonial IPM, S.L.  22 Patrimonial 
geriátrico 25,00 (d) 4.294 -- 16.410 89  

Fisser Inversions  2007, S.L. 23 Patrimonial 50,00 (d) 5.281 -- 7.239 -110 (m) 
 
(*) Resultats obtinguts dels balanços individuals abans del procés de consolidació. 
 

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

(b) Participada per Ges Layetana S.A. i Ges Layetana 
Pensiones S.A. 

(c) Participada per Tramitación y Servicios, S.A. 

(d) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. 

(e) Participada per Inversora Burriac, S.L.U, i Nebor, S.A. 

(f) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. i Audet 
Promocions, S.A. 

(j)     Capital social 9.020 milers d’euros, 
desemborsat en un 50%. 

(k)    Capital social 5.136 milers d’euros, 
desemborsat en un 74,63% (34,38% al 2007).  

(l) Societat auditada per Ernst & Young. 

(m) Societat auditada per Laes Nexia AC S.L. 

(n) Societat auditada per Auditsis, SL. 

(o) Societat auditada per Audigest, S.A. 

(p) Societat auditada per ACR Auditecnia, S.L. 

(q) Societat auditada per Seraudit Auditores S.L. 
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(g) Participada per Inversora Burriac, S.L.U. i Geoinvers, S.A. 

(h)    Capital social 27.000 milers d’euros, desemborsat en un 
58,26% (33,40 % al 2007) 

(i)     Capital social 2.528 milers d’euros, desemborsat en un 
27%. 

 

(r) Societat auditada per Silchris Auditores, S.L. 

(s) Societat auditada per Jordi Pellicé Alemany. 

 

 Domicilis socials: 
 

   

1- C/ Santa Teresa, 63. Mataró 11- Pere i Pons, 9-11. Barcelona 21- ur Sniadeckich, 10, 00-656 Warszawa, 
Polònia 

2- C/ Pablo Iglesias, 41-43. Mataró 12- Passeig de Gràcia, 103 4a, Barcelona. 22 C/ Aribau, 185. Barcelona 

3- Rda. General Mitre, 59. Barcelona 13- Anselm Clavé, 7 Pral. Arenys de Mar 23- Av. Diagonal, 654. Barcelona 

4- C/ Roger de Llúria, 16. Barcelona 14- C/ Pedro i Pons 9-11, pl. 13.  
Barcelona 

24- Rua Gomes de Amorin s/n, Povoa du 
Varzim, Portugal 

5- Camí del Mig, 118 Planta 1. Cabrera de 
Mar 

15- Trav. Dalt 72 7è 1a. Barcelona 25- C/ Plató, 6. Barcelona 

6- Av. President Lluís Companys, 62, 
planta baixa, local 3. Mataró 

16- C/ Pau Claris, 139. Barcelona   

7- C/ Miguel Biada, 3. Pineda de Mar 17- C/ Pujades, 158 bis. Barcelona  

8- Rda. General Mitre, 49. Barcelona 18- C/ Mas de Pons, 1. Lloret de Mar  

9- Av. de la Riera, 2. Sant Just Desvern 19-Gran Via Carles III, 98, 3. Barcelona  

10- Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51 
local. Mataró 

20- Unter Dem Liden, 17 – 10117, Berlín, 
Alemanya 
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INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP CAIXA LAIETANA 
EXERCICI 2008 

 
 
ENTORN ECONÒMIC 
 
L’exercici 2008 s’ha desenvolupat en un entorn de màxima cautela, sense assumir 
riscos innecessaris. L’abast de la crisi i les seves repercussions als mercats 
internacionals minvaren considerablement les possibilitats de creixement de totes les 
entitats financeres.  
 
L’economia espanyola no ha estat aliena al deteriorament de l’economia global. 
Tancava en positiu el primer tram de l’exercici, tot i que entrava tècnicament en 
recessió amb el creixement negatiu dels dos darrers trimestres. Queia la construcció, 
s’endurien els fluxos rutinaris de crèdit per a les empreses, augmentava l’atur i 
creixia la morositat. L’epicentre del problema es traslladà gradualment a l’economia 
real, i afectà els indicadors de confiança i el consum de les llars.  
 
Ni l’evolució decreixent de la inflació (el 5,3% al juliol i l’1,4% al desembre) per la 
moderació del preu del petroli aconseguia fer remuntar el sector privat. Tendia a 
recuperar-se la taxa d’estalvi de les famílies, però el nombre d’hipoteques 
constituïdes sobre habitatges es contreia significativament, i les matriculacions de 
cotxes retrocedien a un ritme superior al previst.  
 
Els tipus oficials del BCE baixaren fins al 2,5%, i l’EURIBOR calculat per la 
Federació Bancària Europea tancà desembre al 3,452%. La Borsa espanyola i el seu 
principal indicador (IBEX-35) acusaren un descens del 39,4%. El dèficit públic superà 
el 3% del PIB i el govern espanyol instrumentà davant la crisi diversos mecanismes i 
ajusts per pal·liar-ne els efectes.    
 
 
EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT  
 
El Grup Financer Caixa Laietana i les societats filials que l’integren, en endavant 
Grup Caixa Laietana, han fet front a aquest canvi d’escenari, establint com objectius 
prioritaris el manteniment d’un elevat nivell de liquiditat, d’acord amb el model de 
negoci de distribució minorista basat en la proximitat al client, buscant l’equilibri 
òptim entre els recursos aliens i el crèdit, tot plegat amb criteris de màxima prudència 
en la gestió del risc.  
 
Els resultats positius en volum de negoci, rendibilitat, productivitat, innovació i 
eficiència s’han de valorar en les circumstàncies d’alentiment de l’activitat econòmica 
a nivell general. Per tot això, el desenvolupament de l’exercici en el seu conjunt i en 
una conjuntura més complexa es valora de forma notable, amb un decidit suport del 
Grup Caixa Laietana a l’impuls de l’economia en el seu àmbit d’actuació, 
especialment de les petites i mitjanes empreses. 
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Al tancament de l’exercici, el total de recursos en balanç, que comprenen els dipòsits 
de clients, els dèbits representats per valors negociables i els passius subordinats, 
ascendeix a 7.309.301 milers d’euros, que suposa una disminució del 3,6% respecte 
l’any anterior. Part d’aquesta disminució es concentra en els recursos de les 
administracions públiques amb un descens del 41,5%, principalment per la reducció 
d’ingressos dels ajuntaments. Les cessions temporals d’actius han disminuït un 
24,5% per les cancel·lacions d’operacions amb els fons d’inversió, i els dipòsits a 
termini mostren una lleugera reducció del 3,5%. El saldo de cèdules hipotecàries 
emeses al tancament de l’exercici s’ha mantingut igual que al 2007, produint-se 
cancel·lacions per 300.000 milers d’euros i emissions pel mateix import. Seguint la 
política de diversificació dels instruments financers, Grup Caixa Laietana ha emès en 
el darrer trimestre de l’exercici 649.500 milers d’euros mitjançant pagarés, bons 
sènior i cèdules hipotecàries, destinats en part a la pòlissa d’actius descomptables 
davant el Banc Central Europeu. 
 
Els recursos que Grup Caixa Laietana administra i que no es mostren al balanç, com 
fons d’inversió, fons de pensions o estalvi en contractes d’assegurança, s’eleven a 
final d’any a 609.114 milers d’euros, i s’han vist reduïts en un 14,3%, per la negativa 
evolució dels mercats financers. D’aquesta forma, els recursos totals de clients 
gestionats pel Grup representen al tancament de l’exercici 7.918.415 milers d’euros, 
un 4,6% menys que al tancament de l’exercici 2007. 
 
El crèdit a clients ascendeix a 31 de desembre a 7.236.003 milers d’euros, un cop 
deduït el fons de provisió per a insolvències. La variació anual ha estat positiva, 
ascendint a 104.310 milers d’euros, xifra que representa un creixement percentual 
de l’1,5%. El volum de finançament creditici concedit amb garantia real representa 
més del 86% de la cartera viva total. Al tercer trimestre de l’exercici, Grup Caixa 
Laietana ha realitzat una titulització d’actius formada per préstecs hipotecaris, que al 
tancament de l’exercici ascendeix a 167.422 milers d’euros. Aplicant la normativa del 
Banc d’Espanya, aquests préstecs no s’han donat de baixa del balanç.  
  
El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de 
màxima solvència i seguretat. Des de finals de l’exercici 2007 es manté la política de 
reducció de la concessió al sector immobiliari, en línia amb la desacceleració en 
aquest sector, seguint amb la política de major selecció de les inversions realitzades. 
El finançament destinat a l’adquisició d’habitatge de particulars també ha moderat el 
seu creixement.  
  
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 
161.912 milers d’euros, que proporciona la cobertura necessària dels actius 
irregulars, acomplint totalment els requeriments i les recomanacions que al respecte 
estableix el Banc d’Espanya.  
 
Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos propis 
que s’exigeix a les entitats financeres, situant-se per damunt del mínim exigit pel 
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Banc d’Espanya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen a nivell 
consolidat la xifra de 753.374 milers d’euros. Aquests recursos permeten mantenir 
un alt nivell de capitalització i garanteixen la qualitat de la solvència del Grup, per 
encarar així nous projectes de futur.  
 
 
RESULTATS 
 
Per contrarestar la inèrcia de l’exercici s’han imposat criteris d’elevada prudència en 
la presa de decisions, així com un control estricte sobre les despeses. El compte 
escalar de resultats mostra el context econòmic general i el predomini de l’atonia 
inversora. S’han imposat criteris d’elevada prudència en la presa de decisions i s’han 
augmentat les dotacions, complint la recomanació del Banc d’Espanya per a totes 
les entitats financeres: sacrificar la collita de beneficis per alimentar reserves i 
provisions. Amb tot, el benefici del Grup s’eleva a 22.725 milers d’euros, un 34,9% 
inferior al de 2007. 
 
El marge d’interessos s’ha reduït en un 4,0% per l’augment dels costos dels recursos 
per sobre dels rendiments fins al tercer trimestre. En els darrers mesos de l’any, la 
disminució de tipus ha permès una millora important en la rendibilitat, que es 
consolidarà en l’exercici 2009. 
 
Les comissions netes han ascendit, al tancament de l’exercici, a 27.287 milers 
d’euros, un 14,1% menys que en el passat exercici, principalment per la disminució 
de les comissions dels fons d’inversió i dels ingressos derivats de les concessions 
d’operacions d’actiu per la contracció de les noves operacions. Els resultats per 
operacions financeres han estat positius en 28.498 milers d’euros, obtinguts per les 
plusvàlues de la cartera disponible per a la venda.  En conseqüència, el marge brut 
presenta un creixement del 4,4%. 
  
Les despeses d’administració, que inclouen despeses de personal i altres despeses 
generals  d’administració, presenten només un creixement de l’1,6%, fruit de 
l’estratègia de contenció de la despesa seguida pel Grup des de finals de l’exercici 
2007. Les pèrdues per deteriorament d’actius financers sumen 51.520 milers 
d’euros, un 86,1% més que en l’exercici 2007. L’augment dels actius dubtosos ha 
suposat un increment de les dotacions específiques. Per  altra banda, Grup Caixa 
Laietana, seguint els principis de màxima prudència, manté un volum important de 
provisions genèriques per encarar els deterioraments i les limitacions imposades pel 
context econòmic general. El resultat de l’activitat d’explotació ha ascendit a 33.446 
milers d’euros, un 27,1% inferior al registrat al 2007. 
 
El resultat net atribuït al Grup ascendeix a 23.252 milers d’euros, per sota de 
l’exercici 2007 en un 32,9%. Del benefici obtingut per Caixa Laietana, es proposa 
destinar 25.828 milers d’euros a la constitució de reserves per consolidar la garantia 
dels recursos administrats, mentre que la resta, 4.925 milers d’euros, contribuirà a 
les activitats pròpies de l’Obra Social, en l’àmbit cultural, assistencial, educatiu i 
científic.  
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RISCOS 
 
La gestió integral del risc és fonamental per al negoci de qualsevol entitat de crèdit, i 
durant l’exercici 2008 Grup Caixa Laietana ha desenvolupat iniciatives que faciliten 
una gestió conjunta dels diferents riscos que assumeix l’Entitat en les seves diferents 
àrees.  
 
Aquests objectius i els esforços que es realitzen contínuament s’emmarquen en 
l’àmbit de les directrius marcades pel Nou Acord de Capital de Basilea (Basilea II), el 
text definitiu del qual es va fixar amb data de juny de 2004, i va entrar en vigor al 
2008. 
  
Amb una gestió integral del risc, Grup Caixa Laietana pretén millorar la gestió i la 
mesura dels riscos, optimar la relació entre risc assumit i rendibilitat, i adequar els 
requeriments de capital als riscos assumits pel Grup. Aquestes iniciatives van 
encaminades 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 a conseqüència de la pròpia activitat es classifiquen segons les 
següents tipologies: risc de crèdit; risc de mercat, en el qual s’inclou el risc de tipus 
d’interès; risc de preu; risc de canvi; i, per últim, el risc de liquiditat i l’operacional.  
 
A 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.  
  
 
ALTRES ASPECTES 
 
A 31 de desembre de 2008, 1.127 treballadors constituïen la plantilla de Grup Caixa 
Laietana. La meitat del personal té una edat inferior als 35 anys, i més de les dues 
terceres parts de la plantilla acrediten titulació universitària. Durant l’any s’han 
intensificat els cursos presencials de formació en les seves tres modalitats bàsiques: 
Política d’Empresa, Qualitat de Servei i Especialització.   
 
Grup Caixa Laietana tanca l’any amb 277 oficines, havent incorporat a la xarxa els 
nous punts de servei de Sabadell - Creu Alta i Puigcerdà. Durant l’exercici, Grup 
Caixa Laietana ha seguit potenciant els canals electrònics i ha ampliat el seu ventall 
de productes amb noves targetes (Visa Black, MasterCard Compte Jove, etc.) i 
atractives modalitats de dipòsits.  
 
Així mateix, s’han desenvolupat noves eines i processos tecnològics per facilitar i 
simplificar l’operatòria. En paral·lel a l’activitat productiva, també s’ha aplicat un 
paquet de mesures, d’acord amb els valors de l’organització, orientat a la gestió 
ambiental, el reciclatge i el consum responsable.         
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Coincidint amb el 145 aniversari de Caixa Laietana, el 2008 ha estat un any 
important en la historia de l’Entitat. El 9 de gener es va inaugurar solemnement la 
nova seu dels Serveis Centrals, a Mataró, una obra moderna i funcional. La 
superfície útil de les sis plantes de l’edifici, tres d’elles per sobre de la rasant, és de 
32.000 metres quadrats. La nova seu, a més dels òrgans de govern i direcció, 
integra tota l’activitat dels departaments centrals, junt amb els serveis logístics, les 
aules de formació i la plataforma tecnològica. Disposa d’àmplies zones d’aparcament 
i té al seu favor la ràpida comunicació amb els principals eixos viaris que enllacen la 
capital del Maresme amb Barcelona, Girona i comarques circumdants.  
 
 
OBRA SOCIAL  
 
Grup Caixa Laietana reafirma la seva ètica empresarial amb l’Obra Social i la 
responsabilitat social corporativa. El fet més rellevant de l’exercici va ser la 
inauguració el dia 12 de febrer del nou Centre de Cultura Caixa Laietana, després de 
la remodelació de l’antiga seu central de l’Entitat a Mataró.   
 
Els continguts i l’amplitud de les noves instal·lacions bibliogràfiques i digitals són la 
millor aportació de Grup Caixa Laietana a la societat del coneixement: més de 4.000 
metres quadrats, 180.000 registres bibliogràfics, 100 ordinadors de treball amb 
connexió a Internet, les aplicacions informàtiques més avançades i un acurat servei, 
zona Wi-Fi, correu electrònic, impressores, escàners, etc. 
 
A l’aula multimèdia destaca el desplegament d’equips per realitzar tot tipus de 
cursos. Al costat de l’hemeroteca s’ubiquen els espais específics per a les tasques 
en grup amb els seus corresponents ordinadors. A la planta inferior, a la gran sala de 
lectura, s’hi troba la zona jove, i s’ha renovat tot l’espai infantil, reforçant el concepte 
de biblioteca per a totes les edats, fins i tot per als més petits (la Biblio 0-3). 
 
A més de l’obra social pròpia, el mecenatge de Grup Caixa Laietana i el patrocini 
parcial o total d’activitats han permès endegar nombrosos projectes d’entitats sense 
ànim de lucre que concentren el seu esforç en activitats culturals, educatives, 
d’atenció a la dependència, restauració del patrimoni, medi ambient, energies 
renovables, cooperació internacional, etc.  
 
 
DIRECTRIUS FUTURES I PERSPECTIVES 
 
Les previsions per al 2009 indiquen un fort retrocés de l’activitat econòmica dels 
països desenvolupats, especialment en la primera meitat de l’exercici. Per a 
Espanya, les previsions apunten un retrocés del PIB superior a l’1%; continuarà 
l’increment de la taxa d’atur, així com l’augment del dèficit públic, principalment per la 
contracció del consum de les llars i la disminució de la construcció.  
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En aquest nou exercici, es preveu una desacceleració de l’activitat bancària en les 
operacions de crèdit, i pel contrari un increment de les taxes d’estalvi. En el context 
econòmic general, les directrius futures de Grup Caixa Laietana s’encaminen a 
reforçar el seu model de negoci, orientat als clients minoristes, millorant la qualitat i 
la innovació amb la immediatesa de les noves tecnologies, donant una resposta 
personalitzada i ampliant la gamma de productes i serveis especialitzats per satisfer 
adequadament la demanda de mercat i de cada tipus de client. S’intensificaran els 
esforços, des de serveis centrals fins la nostra xarxa comercial, per fer arribar als 
nostres clients totes les ajudes que està implementant el Govern, especialment les 
de línies de finançament ICO.   
 
Aquests objectius contemplen, així mateix, una moderació en el creixement de la 
inversió creditícia i un control estricte de l’evolució del crèdit per mantenir la taxa de 
morositat. S’ha previst un creixement dels recursos de clients en els nostres 
productes més tradicionals, així com la captació mitjançant l’emissió de títols de 
renda fixa que el Grup té previst realitzar dins del programa d’avals impulsat per 
l’Estat. La disminució dels tipus d’interès iniciada en els darrers mesos del 2008 ha 
permès una ràpida disminució del cost dels recursos indexats a l’Euribor, sent els 
índexs de l’actiu menys sensibles a la baixada de tipus, per la qual cosa es preveu 
una important millora en el marge d’interessos en l’exercici 2009.   
 
Grup Caixa Laietana també centrarà els seus esforços en l’enfortiment de la situació 
patrimonial, i en el control i la gestió dels diferents riscos i la potenciació del 
desenvolupament tecnològic, junt amb el compromís social de 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  
 
Posteriorment al 31 de desembre de 2008, i fins al 27 de gener de 2009, data de 
formulació per part del Consell d’Administració de l’Entitat dels seus comptes anuals, 
no ha ocorregut cap fet significatiu que hagi de ser inclòs en els comptes anuals 
adjunts perquè aquests mostrin adequadament la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats del Grup. 
  
 
 
INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU  
 
S’adjunta a continuació l’Informe anual de Govern Corporatiu: 
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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU 
 
 
 

CAIXES D’ESTALVI 
 
 
 
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMISSOR EXERCICI  2008 
 
 
 
 
C.I.F.  G08169823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Denominació social 
 
  CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 
 
 
  PABLO IGLESIAS, 41-43 
  MATARÓ 
  BARCELONA 
  08302 
  ESPANYA 
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MODEL D’INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU DE LES 

CAIXES D’ESTALVIS QUE EMETEN VALORS ADMESOS 
A NEGOCIACIÓ EN MERCATS OFICIALS DE VALORS 

 
 
Per a una millor comprensió del model i posterior elaboració del mateix, cal llegir les instruccions que 
figuren al final del present informe. 
 
 
A    ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1. Identifiqui els membres de l’Assemblea General i indiqui el grup al que  

pertany cada un dels Consellers Generals: 
 
Vegeu Addenda 
 
A.1.2. Detalli la composició de l’Assemblea General en funció del grup al que 

pertany cada un dels Consellers Generals: 
 
 

Grup al que pertanyen 
Nombre de Consellers 

Generals % sobre el total 

   

CORPORACIONS MUNICIPALS 20 20,000 

IMPOSITORS 40 40,000 

PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 

TREBALLADORS 10 10,000 

ENTITATS REPRESENTATIVES 30 30,000 

Total 100 100,000 

   

 
 
A.1.3. Detalli les funcions de l’Assemblea General. 
 
 Sense perjudici de les facultats generals del Protectorat de la Generalitat de 

Catalunya, són competència especialment de l’Assemblea General les següents 
funcions:  

  
 a) Nomenar i revocar els Vocals del Consell d’Administració. 
  
 b) Nomenar i revocar els membres de la Comissió de Control.  
  
 c) Apreciar les causes de separació i revocació dels membres dels òrgans de 

govern abans de l’acompliment del seu mandat.  
  
 d) Aprovar i modificar els Estatuts i Reglaments.  
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 e) Acordar la liquidació i dissolució de l’Entitat o autoritzar la seva fusió amb 
altres.  

  
 f) Definir les línies generals del pla d’actuació anual de l’Entitat, a les quals es 

sotmetran la resta d’òrgans de govern.  
  
 g) Aprovar la gestió del Consell d’Administració, la Memòria, el Balanç anual i el 

Compte de Resultats, i aplicar aquests resultats a les finalitats pròpies de l’Entitat.  
  
 h) Aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus pressupostos anuals i la seva 

liquidació.  
  
 i) Tractar qualsevol altra qüestió que sotmetin a la seva consideració els òrgans 

facultats a tal efecte. 
 
 
A.1.4. Indiqui si existeix reglament de l’Assemblea General. En cas afirmatiu, 

realitzi una descripció del contingut d’aquest: 
 

SÍ   NO X 
 
Vegeu Addenda 
 
A.1.5. Indiqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació i 

revocació dels Consellers Generals. 
Els Consellers Generals han de complir els següents requisits:  
 
a) Ser persones físiques majors d’edat i tenir el domicili a la zona d’activitat de l’Entitat.  
 
b) Tenir, els representants dels impositors, la condició de dipositants amb dos anys 

d’antiguitat i amb un saldo mitjà en els seus comptes durant l’exercici  precedent 
a la seva elecció, i al moment d’acceptar el càrrec, no inferior a la xifra que es 
determinarà per reglament.  

 
c) No incórrer en les incompatibilitats previstes als Estatuts, que s’indiquen a continuació.  
 
No podran ostentar el càrrec de Conseller General:  
 
a) Els fallits i els concursats no rehabilitats i els condemnats a penes que comportin la 

inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.  
 
b) Els que abans de la seva designació o durant l’exercici del càrrec de Conseller incorrin 

en incompliment de les obligacions que haguessin contret amb l’Entitat per si 
mateixos o en representació d’altres persones o entitats. 

 
c) Els administradors i els membres d’òrgans de govern de més de 3 societats mercantils 

o cooperatives, els presidents, els consellers generals, els consellers, els 
administradors, els directors, els gerents, els assessors i els treballadors d’altres  
establiments o institucions de crèdit de qualsevol classe, condició o categoria o 
d’empreses dependents d’aquests o de la pròpia Caixa d’Estalvis, i de 
corporacions o entitats que promoguin, sostinguin o garanteixin institucions o 
establiments de crèdit.  
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d) Els funcionaris al servei de l’Administració amb funcions que es relacionen directament 

amb activitats pròpies de les Caixes d’Estalvis.  
 
e) Els càrrecs públics de designació política de les administracions públiques.  
 
f) Els que hagin exercit durant més de vint anys, en la pròpia Entitat o en una altra 

fusionada o absorbida per aquesta, els càrrecs de vocal del Consell 
d’Administració o de Director General. A tal efecte, s’acumularà el temps 
d’exercici d’ambdós càrrecs encara que no s’hagin exercit contínuament.  

 
 
Les normes relatives al sistema d’elecció dels Consellers Generals es troben recollides 

exhaustivament als articles 1 a 30, ambdós inclosos, de les “Normes reguladores 
dels procediments de designació”. Per la seva extensió, no es reprodueixen, 
podent ser consultades íntegrament a la pàgina web de Caixa Laietana.  

 
Els Consellers Generals cessaran en l’exercici dels seus càrrecs en els següents casos:  
 
a) S’hagi complert el termini per al qual van ser designats.  
 
b) Es produeixi la seva renúncia, defunció, declaració de mort, absència o incapacitat 

legal.  
 
c) En els supòsits d’incompatibilitat sobrevinguda.  
 
d) Pèrdua de qualsevol dels requisits exigits per a la designació.  
 
e) Per acord de separació adoptat per la majoria absoluta de l’Assemblea General, si 

s’apreciés causa justa. S’entendrà que existeix causa justa quan el Conseller 
General incompleixi els deures inherents al seu càrrec, o perjudiqui amb la seva 
actuació, pública o privada, el prestigi, bon nom o activitat de l’Entitat.  

 
Fora dels supòsits expressats, el nomenament dels Consellers Generals serà irrevocable. 
 
 
A.1.6. Indiqui les normes relatives a la constitució i quòrum d’assistència de 

l’Assemblea General. 
 
 
 L’Assemblea General precisa per constituir-se de forma vàlida l’assistència de la 

majoria dels seus membres en primera convocatòria; en segona convocatòria 
serà vàlida la constitució sigui quin sigui el nombre dels presents.  

  
 Per al debat i l’adopció d’acords sobre les matèries a què fan referència les lletres 

d) i e) de l’apartat A.1.3 serà precisa l’assistència, en primera convocatòria, de les 
dues terceres parts i, en segona convocatòria, de la majoria dels membres de 
l’Assemblea.  

  
 La falta d’acompliment dels processos de designació de Consellers Generals per 

qualsevol sector de representació no impedeix la constitució vàlida de 
l’Assemblea, sempre que es compleixin les condicions de quòrum exigides, i 
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sense perjudici de les mesures extraordinàries que pugui adoptar el Protectorat, 
d’acord amb les facultats que té conferides. 

 
 
A.1.7. Expliqui el règim d’adopció d’acords en l’Assemblea General. 
 
 Cada Conseller General tindrà dret a un vot que no podrà delegar.  
  
 Els acords s’adoptaran per majoria simple, en els casos no excepcionals.  
  
 Per a l’adopció d’acords sobre les matèries a què fan referència les lletres d) i e) 

de l’apartat A.1.3 caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels 
assistents. 

 
 
A.1.8. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions de 

l’Assemblea General, i especifiqui els supòsits en els quals els Consellers 
Generals podran sol·licitar la convocatòria de l’Assemblea General. 

 
 
 L’Assemblea General ha de ser convocada pel Consell d’Administració amb una 

antelació mínima de 15 dies. La convocatòria es remetrà per correu al domicili 
que cada Conseller tingui registrat a l’Entitat, i expressarà el dia, l’hora, el lloc de 
reunió i l’ordre del dia; així mateix, indicarà el dia i l’hora de reunió en segona 
convocatòria, que haurà de ser, almenys, trenta minuts més tard, i ha de publicar-
se, almenys, 10 dies abans de la sessió, en un diari d’àmplia circulació en la zona 
d’actuació de l’Entitat. S’ha de publicar també en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.  

  
 A més de l’Assemblea Ordinària establerta per l’article 21 dels Estatuts, el 

Consell d’Administració podrà convocar Assemblea General Extraordinària 
sempre que ho consideri convenient per als interessos socials. Ho haurà de fer, 
tanmateix, a petició d’un terç dels membres de l’Assemblea, d’un terç dels 
membres del Consell d’Administració o per acord de la Comissió de Control. La 
petició expressarà l’ordre del dia, al qual es limitarà el contingut de l’Assemblea. 
La convocatòria s’efectuarà en els 15 dies següents a la presentació de la petició. 

 
 
A.1.9. Indiqui les dades d’assistència a les Assemblees Generals celebrades en 

l’exercici: 
 

Dades d’assistència 
 

Data Assemblea 
General 

% de presència 
física % vot a distància Total 

    

25-02-2008 83,000 0,000 83 

05-05-2008 85,000 0,000 85 

24-11-2008 80,000 0,000 80 
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A.1.10. Detalli la relació d’acords adoptats durant l’exercici en les Assemblees 

Generals. 
 
 
 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de 25-02-2008: 
  
 a) Confirmació de la designació del nou Director General. 
  
  
 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de 05-05-2005:  
  
 a) Renovació de la meitat dels membres dels òrgans de govern.   
  
 b) Aprovació de l’informe de la Comissió de Control. 
  
 c) Aprovació dels Comptes Anuals, individuals i consolidats, Informe de Gestió i 

proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2007. 
  
 d) Aprovació de les Línies Generals d’Actuació per al 2008. 
  
 e) Aprovació de l’Informe anual i liquidació del Pressupost de l’Obra Social 

corresponent a l’exercici 2007. 
  
 f) Aprovació del Pressupost de l’Obra Social per al 2008. 
  
 f) Autorització al Consell d’Administració per acordar l’emissió de títols d’emprèstit 

o valors, de renda fixa o variable. 
  
 g) Designació d’auditors. 
  
  
 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de 24-11-2008 
  
 a) Adaptació dels Estatuts i de les Normes reguladores dels procediments de 

designació de la Caixa a la nova regulació i altres modificacions. 
   
  
A.1.11. Identifiqui la informació que es facilita als Consellers Generals amb motiu 

de les reunions de l’Assemblea General. Detalli els sistemes previstos per a 
l’accés a aquesta informació. 

 
 
 Durant els 15 dies anteriors a la celebració de l’Assemblea, els Consellers 

Generals podran examinar al domicili de la Caixa la documentació justificativa de 
la Memòria, el Balanç i el Compte de Resultats, la rendició de comptes i el 
Pressupost de l’Obra Social, l’informe de la Comissió de Control i l’informe de les 
auditories realitzades. També es posa a disposició dels Consellers Generals totes 
les propostes que es sotmetran a la consideració de l’Assemblea. 
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 En la pròpia Assemblea reben informació audiovisual, l’informe del President i del 
Director General, i se’ls subministra l’Informe anual. 

 
 
A.1.12. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats en l’Assemblea General. 
 
 
 Estatutàriament, el Consell d’Administració, com a òrgan delegat de l’Assemblea 

General, té encomanats el govern, la gestió, l’administració i la representació de 
l’Entitat.  

  
 Correspon al President de l’Entitat la funció de vetllar perquè s’acompleixin les 

disposicions legals que obliguen o afecten les Caixes d’Estalvis, els preceptes 
dels estatuts i dels reglaments, i els acords dels òrgans de govern que presideix. 

  
 Així mateix, és atribució pròpia del Director General, seguint les instruccions i 

directrius emeses pel Consell d’Administració, executar els acords del Consell 
d’Administració i altres òrgans de govern de l’Entitat, i vetllar, en qualsevol cas, 
pel fidel acompliment d’aquests.  

  
 Els acords del Consell d’Administració (i de les Comissions Delegades) han ser 

comunicats al President de la Comissió de Control.  
  
 És atribució de la Comissió de Control supervisar la gestió del Consell 

d’Administració, i vetllar per l’adequació dels seus acords a les directrius i 
resolucions de l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. Eleva a 
l’Assemblea General informe de la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 

 
 
A.1.13. Indiqui l’adreça i manera d’accedir al contingut de govern corporatiu a la 

seva pàgina web. 
 
 
 www.caixalaietana.es 
 
 
 La informació corporativa de l’Entitat es troba disponible a la pàgina 

www.caixalaietana.es, dins de l’apartat específic “Informació per a inversors”. 
Aquest apartat ha estat elaborat de conformitat amb les prescripcions tècniques 
exigides a les Caixes d’Estalvi en l’Ordre ECO/354/2004, de 17 de febrer, 
desenvolupada a través de la Circular 2/2005, de 21 d’abril. 
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A.2. Consell d’Administració 
 
 
A.2.1. Completi el següent quadre amb els membres del Consell: 
 
 

Nom Càrrec al Consell Grup al que pertany 

   

JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT ENTITATS REPRESENTATIVES 

JORDI BELTRAN SERRA VICEPRESIDENT 1r. IMPOSITORS 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VICEPRESIDENT 2n. ENTITATS REPRESENTATIVES 

SANTIAGO CAMERO SÁNCHEZ CONSELLER IMPOSITORS 

FRANCESC-XAVIER CARBONELL CANDELICH CONSELLER TREBALLADORS 

JOAN CASTAN PEYRON CONSELLER CORPORACIONS MUNICIPALS 

ROLANDO CRUXENT CARBONELL CONSELLER ENTITATS REPRESENTATIVES 

PEDRO DOMINGO BARTRÉS CONSELLER ENTITATS REPRESENTATIVES 

JOAN FOIX RIALP CONSELLER IMPOSITORS 

PILAR GONZÁLEZ AGAPITO CONSELLERA CORPORACIONS MUNICIPALS 

MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA CONSELLERA IMPOSITORS 

ALBERT VALLALTA JAURÉS CONSELLER IMPOSITORS 

   

 
 

Nombre total 12 

 
 Detalli la composició del Consell d’Administració en funció del grup al que 

pertanyen: 
 

Grup al que pertanyen 
Nombre de membres del 

Consell % sobre el total 
   
CORPORACIONS MUNICIPALS 2 16,667 

IMPOSITORS 5 41,667 

PERSONES O ENTITATS FUNDADORES 0 0,000 

TREBALLADORS 1 8,333 

ENTITATS REPRESENTATIVES 4 33,333 

Total 12 100,000 
   

 
 Indiqui els cessaments que s’hagin produït durant el període al Consell 

d’Administració: 
 

Nom Data de baixa 
  

SALVADOR CARBONELL ARNAU 05-05-2008 

JOSÉ TORRENT COT 05-05-2008 
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 Identifiqui, si cal, els membres del Consell que no ostenten la condició de 

Consellers Generals: 
 

Nom 

 
 
 
A.2.2. Detalli breument les funcions del Consell d’Administració, distingint entre 

les pròpies i les que han estat delegades per l’Assemblea General: 
 
 
Funcions pròpies 
 
 a) El govern, gestió, administració i representació de l’Entitat, amb plenitud de 

facultats i sense altres limitacions que les reservades expressament pels estatuts 
a l’Assemblea General (vegeu apartat A.1.3). 

  
 b) Autoritzar la concessió de crèdits, avals i garanties de l’Entitat als Vocals del 

Consell d’Administració, membres de la Comissió de Control, i Director General o 
als seus cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins a segon grau, i 
també a les societats en les quals aquestes persones tinguin una participació que 
aïlladament o conjuntament sigui majoritària, en les quals exerceixin els càrrecs 
de President, Conseller, Administrador, Gerent, Director General o assimilat.  

  
 c) Serà precisa també aquesta autorització perquè les persones a què es fa 

referència al paràgraf anterior puguin alienar a l’Entitat béns o valors propis o 
emesos per l’entitat en què participen o exerceixen el càrrec.  

  
 d) L’administració i gestió de l’Obra Social.  
  
 e) Designar el Director General, que serà confirmat per l’Assemblea General. 
  
 f) A proposta del Director General, l’aprovació i la distribució de les funcions, i la 

determinació de les facultats i poders entre els diferents càrrecs directius que 
constitueixen la Direcció de l’Entitat. 

  
 
Funcions delegades per l’Assemblea General 
 
 a) El Consell d’Administració disposa de facultats delegades expressament per 

l’Assemblea General del 21-05-2007 per poder acordar l’emissió d’emprèstits o 
valors de renda fixa o variable amb els límits següents: 

  
 * Emissió de cèdules hipotecàries, bons hipotecaris, participacions hipotecàries, 

cèdules territorials, cessió de drets de crèdit, bons i obligacions simples, amb 
garantia o sense, o qualsevol altre tipus de valors, tinguin o no caràcter de 
finançament subordinat, així com participacions preferents i altres valors anàlegs 
de diferent denominació que puguin crear-se en un futur i que tinguin la 
consideració de computables en tot o en part com a recursos propis, ja siguin 
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emesos per l’Entitat o bé indirectament a través de societats filials d’aquesta, fins 
a un límit que, en el seu conjunt, no superi la xifra de 2.200 milions d’euros. 

  
 * Emetre pagarés fins a un límit de saldo viu de 1.000 milions d’euros. 
  
 Els acords del Consell d’Administració, en tots els casos, ho seran acomplint amb 

els requisits i límits exigits per la llei i les autoritats competents. Es faculta aquest 
per executar aquests acords i actuar, en general, amb la màxima amplitud de 
facultats, incloses les de decisió, delegació i firma en qualsevol tema relacionat 
amb les emissions, el seu manteniment i amortització, i atorgant, si cal, les 
garanties que siguin necessàries, sempre d’acord amb les prescripcions legals. 

  
 b) L’Assemblea del 21 de maig de 2007 va autoritzar el Consell d’Administració 

perquè delegui en una o vàries persones les autoritzacions i delegacions 
descrites a l’apartat a), de forma solidària o mancomunada i tan àmpliament com 
en Dret sigui necessari. 

  
 
Indiqui les funcions indelegables del Consell d’Administració: 
 
 Si no existeix autorització expressa, són indelegables les facultats especialment 

delegades al Consell i l’elevació de propostes a l’Assemblea General. 
 
 
A.2.3. Detalli les funcions assignades estatutàriament als membres del Consell 

d’Administració. 
 
 
 El Consell d’Administració és un òrgan col·legiat i els seus membres, 

individualment, no tenen funcions pròpies atribuïdes, a excepció del President del 
Consell, que ho és també de l’Entitat, a la qual representa, i els Vicepresidents 1r. 
i 2n., que supleixen el President, pel seu ordre, en cas d’absència. 

 
 
A.2.4. Indiqui, en el cas que existeixin, les facultats que tenen delegades els 

membres del Consell i el Director General: 
 

Membres del Consell 
 

Nom Breu descripció 
  

 
 

Director General 
 

Nom Breu descripció 

JOSÉ IBERN GALLART * FIRMAR I ATORGAR ELS PODERS, DOCUMENTS I 
CONTRACTES PÚBLICS I PRIVATS QUE SIGUIN 
PROCEDENTS. EN GENERAL, TINDRÀ L’ÚS DE LA 
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FIRMA SOCIAL EN TOTA CLASSE DE DOCUMENTS. 

* DELEGAR PART DE LES FACULTATS REBUDES EN 
ALTRES TREBALLADORS O PROFESSIONALS 
EXTERNS, PER A UNA MILLOR REALITZACIÓ DE LES 
SEVES OBLIGACIONS. EN EL MATEIX SENTIT, 
PODRÀ REVOCAR LES DELEGACIONS ATORGADES. 

* AUTORITZAR PAGAMENTS I COBRAMENTS DE 
TOTES CLASSES, FINS I TOT LLIURAMENTS DE 
L’ESTAT, COMUNITATS AUTÒNOMES, PROVÍNCIA O 
MUNICIPI, I ALTRES ORGANISMES I PARTICULARS. 

* AQUELLES ALTRES QUE ESPECÍFICAMENT LI 
DELEGUIN ELS ÒRGANS DE GOVERN. 

* TAMBÉ POT DECIDIR TOTES AQUELLES 
QÜESTIONS QUE, EN CASOS IMPREVISTOS, 
PUGUIN PRESENTAR-SE O SIGUIN DE CARÀCTER 
URGENT, TOT I NO ESTAR EXPRESSAMENT 
FACULTAT PER A FER-HO, DE COMÚ ACORD AMB 
EL PRESIDENT, O QUI EL SUBSTITUEIXI, AMB 
L’OBLIGACIÓ DE DONAR-NE COMPTE AL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ, DE FORMA IMMEDIATA. 

 

 
 

 
A.2.5. Indiqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació, 

reelecció, avaluació, cessament i revocació dels membres del Consell. 
Detalli els òrgans competents, els tràmits a seguir i els criteris a utilitzar en 
cada un dels procediments. 

 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració seran nomenats per l’Assemblea General 

entre els membres de cada sector de representació, a proposta de la majoria del 
sector respectiu, del Consell d’Administració, o d’un 25% dels membres de 
l’Assemblea. Podran nomenar-se fins a tres Vocals del Consell d’Administració, 
un en representació de les Corporacions locals, i dos en representació dels 
Impositors. Podran ser persones que no siguin membres de l’Assemblea, però 
que reuneixin els requisits adequats de professionalitat, sense que això suposi 
l’anul·lació de la presència al Consell d’Administració de representants dels grups 
indicats que tinguin la condició de membres de l’Assemblea.  

  
 El procés d’elecció dels Vocals del Consell d’Administració està recollit als articles 

31 a 36, ambdós inclosos, de les “Normes reguladores dels procediments 
d’elecció”. Per la seva extensió, no es reprodueixen, podent ser consultades 
íntegrament a la pàgina web de l’Entitat. 

 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració hauran de reunir els mateixos requisits que 

s’estableixen per als Consellers Generals (vegeu apartat A.1.5), i ser menors de 
setanta-cinc anys en el moment de la presa de possessió.  

  
 El període de mandat dels Vocals del Consell d’Administració és de sis anys, i 

podran ser reescollits, sense superar els dotze anys, si s’acompleixen les 
mateixes condicions, requisits i tràmits que per al nomenament. 
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 Complert el mandat de dotze anys de forma continuada o interrompuda, i 

transcorreguts vuit anys des d’aquesta data, podran tornar a ser escollits en les 
condicions i limitacions previstes pels Estatuts. 

  
 La renovació dels Vocals del Consell d’Administració es farà cada tres anys, per 

meitats, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que formen 
el Consell. 

  
 El procediment i les condicions per a la possible reelecció i provisió de vacants al 

Consell s’efectuaran d’acord amb el que s’estableix a les “Normes reguladores 
dels procediments d’elecció”. 

 
 
 Els Vocals del Consell d’Administració cessaran en l’exercici del càrrec en els 

mateixos supòsits que els Consellers Generals (vegeu apartat A.1.5). Fora  de 
tals supòsits, el seu nomenament serà irrevocable. 

 
 

 
A.2.6. S’exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de 

decisió? 
 

SÍ   NO X 
 
Expliqui el règim d’adopció d’acords al Consell d’Administració, assenyalant almenys el 
quòrum mínim d’assistència i el tipus de majories precisos per adoptar els acords: 
 

Adopció d’acords 
 

Descripció de l’acord Quòrum Tipus de majoria 

   

NOMENAMENT DEL PRESIDENT 51,00 - LA MEITAT MÉS 
UN DELS MEMBRES DEL 
CONSELL 

66,66 - MAJORIA DE DOS TERÇOS 

RESTA D’ACORDS 51,00 - LA MEITAT MÉS 
UN DELS MEMBRES DEL 
CONSELL 

51,00 - MAJORIA DE VOCALS 
ASSISTENTS 

   
 
 
A.2.7. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats al Consell. 
 
 
 Estatutàriament, el Director General té assignada la funció d’executar els acords 

del Consell d’Administració i altres òrgans de govern de l’Entitat, i vetllar, en 
qualsevol cas, pel fidel acompliment d’aquests. 

  
 Els acords del Consell d’Administració (i de les Comissions Delegades) han de 

ser comunicats al President de la Comissió de Control. 
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 És atribució de la Comissió de Control supervisar la gestió del Consell 
d’Administració, i vetllar per l’adequació dels seus acords a les directrius i 
resolucions de l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. Eleva a 
l’Assemblea General informe de la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 

 
 
A.2.8. Indiqui si existeix reglament del Consell d’Administració. En cas afirmatiu, 

descrigui el seu contingut: 
 
 

SÍ   NO X 
 
Vegeu Addenda 
 

 
A.2.9. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions del Consell. 
 
 
 El Consell es reunirà sempre que calgui per a la bona marxa de l’Entitat, i, com a 

mínim, una vegada cada dos mesos. 
  
 La convocatòria del Consell correspondrà al President, a iniciativa pròpia o a 

petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals del Consell. En aquest supòsit, la 
petició s’haurà d’acompanyar de l’ordre del dia de la convocatòria. 

  
 La convocatòria es cursarà sempre per correu, o avís telegràfic o telefònic, 

perquè sigui coneguda pels Vocals amb quaranta-vuit hores d’antelació. En casos 
excepcionals, en els quals la urgència de l’assumpte a tractar ho requereixi, el 
President podrà ordenar la convocatòria del Consell amb una antelació de cinc 
hores. 

  
 
 
A.2.10. Determini els supòsits en els quals els membres del Consell podran 

sol·licitar la convocatòria de les reunions del Consell. 
 
 
 Podran sol·licitar-la sense que concorri cap circumstància específica. Serà 

suficient la petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals del Consell. La petició 
s’haurà d’acompanyar de l’ordre del dia de la convocatòria. 

 
 

 
A.2.11. Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració 

durant l’exercici. Així mateix, assenyali, si cal, les vegades que s’ha reunit el 
Consell sense l’assistència del seu President. 

 
 

Nombre de reunions del Consell 25 

Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del President  
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A.2.12. Identifiqui la informació que es facilita als membres del Consell amb motiu 
de les reunions del Consell d’Administració. Detalli els sistemes previstos 
per a l’accés a aquesta informació. 

 
 
 Tots els temes que debat el Consell d’Administració estan documentats al 

corresponent expedient, que es posa a disposició dels Vocals. 
 
 
A.2.13. Identifiqui el President i els Vicepresident/s executius, el Director General, i 

els assimilats: 
 
 

Nom Càrrec 

JOSÉ IBERN GALLART DIRECTOR GENERAL 

 
 
 

A.2.14. Expliqui si existeixen requisits específics, diferents dels relatius als 
membres del Consell, per ser nomenat President del Consell. 

 
 

SÍ   NO X 
 
 

Descripció dels requisits 

 

 
 

 
A.2.15. Indiqui si el President del Consell té vot de qualitat. 
 
 

SÍ X  NO  
 
 

Matèries en les quals existeix vot de qualitat 

Té vot de qualitat en totes les votacions. 
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A.2.16. Indiqui si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten per 
a la seva formulació al Consell estan prèviament certificats: 

 
SÍ   NO X 

 
Identifiqui la/les persona/es que ha/n certificat els comptes anuals individuals i consolidats de 
l’Entitat, per a la seva formulació al Consell. 

 

Nom Càrrec 

  

 
 

 
A.2.17. Indiqui si existeixen mecanismes establerts pel Consell d’Administració per 

evitar que els comptes individuals i consolidats formulats per aquest es 
presentin a l’Assemblea General amb excepcions a l’informe d’auditoria. 

 
 

SÍ X  NO  
 
 

Explicació dels mecanismes 

Estatutàriament, la Comissió de Control té atribuïdes, entre altres, les funcions  de: 

* Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual, i formular les observacions que consideri 
oportunes. 

* Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors. 

 
 

 
A.2.18. Detalli les mesures adoptades perquè la informació difosa als mercats de 

valors sigui transmesa de forma equitativa i simètrica. 
 
 
A.2.19. Indiqui i expliqui, si existeixen, els mecanismes establerts per la Caixa per 

preservar la independència de l’auditor, dels analistes financers, dels bancs 
d’inversió i de les agències de qualificació de risc creditici. 

 
 

SÍ X  NO  
 
 

Explicació dels mecanismes 

La política seguida per l’Entitat en aquest sentit es basa en el principi de contractació de firmes de reconegut 
prestigi, garants d’una realització eficient i segura dels treballs, i que proporcionen el valor afegit necessari per a 
la millora contínua del sistema de control intern. 

Per altra banda, l’Informe anual de l’Entitat i del Grup de l’Entitat conté informació sobre els honoraris satisfets 
als auditors externs, diferenciant els abonats per la revisió de comptes anuals dels que corresponen a altres 
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conceptes. 

Corresponen a la Comissió de Control, en el desenvolupament de les funcions de Comitè d’Auditoria, entre 
altres: 

a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el nomenament dels 
auditors de comptes. 

b) Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en 
risc la independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de 
l’auditoria de comptes. 

Per altra banda, l’Entitat té també contractats els serveis d’una de les principals agències internacionals de 
ràting, i se sotmet periòdicament a les seves anàlisis i se serveix de les seves recomanacions com un eficaç 
mètode de millora. 

 
 

 
A.2.20. Indiqui si la firma d’auditoria realitza altres treballs per a la Caixa i/o el seu 

Grup diferents dels d’auditoria, i en aquest cas declari l’import dels 
honoraris rebuts per aquests treballs i el percentatge que suposa sobre els 
honoraris facturats a la Caixa i/o al seu Grup. 

 
SÍ   NO  

 
 

 Caixa Grup Total 
    
Import d’altres treballs diferents dels d’auditoria (milers d’euros) 0 0 0 

Import treballs diferents dels d’auditoria / Import total facturat per la firma d’auditoria (en %) 0,000 0,000  

    
 
 

 
A.2.21. Indiqui el nombre d’anys que la firma actual d’auditoria realitza 

ininterrompudament l’auditoria dels comptes anuals de la Caixa i/o del seu 
Grup. Així mateix, indiqui el percentatge que representa el nombre d’anys 
auditats per l’actual firma d’auditoria sobre el nombre total d’anys en què 
els comptes anuals han estat auditats: 

 

 Caixa Grup 

Nombre d’anys ininterromputs   

 
 

 Caixa Grup 
   

Nombre d’anys auditats per la firma actual d’auditoria   

Nombre d’anys que la societat ha estat auditada (en %)   
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A.2.22. Existeix Comissió Executiva? En cas afirmatiu, indiqui’n els membres: 
 

SÍ   NO X 
 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
 

Nom Càrrec 

  

 
 

 
A.2.23. Indiqui les funcions delegades i estatutàries que desenvolupa la Comissió 

Executiva. 
 
 
A.2.24. En el cas que existeixi Comissió Executiva, expliqui el grau de delegació i 

d’autonomia del qual disposa en l’exercici de les seves funcions per a 
l’adopció d’acords sobre l’administració i la gestió de la societat. 

 
 
A.2.25. Indiqui si la composició de la Comissió Executiva mostra la participació al 

Consell dels diferents membres en funció del grup que representen. 
 
 

SÍ X  NO  
 
 

En cas negatiu, expliqui la composició de la Comissió Executiva 
 
  

 
 
A.2.26. Existeix Comitè d’Auditoria o les seves funcions han estat assumides per la 

Comissió de Control? En el primer cas, indiqui’n els membres: 
 

COMITÈ D’AUDITORIA 
 

Nom Càrrec 

  

 
 

 
A.2.27. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza el 

Comitè d’Auditoria. 
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A.2.28. Indiqui els membres de la Comissió de Retribucions: 
 

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS 
 

Nom Càrrec 
  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 

JORDI BELTRAN SERRA VOCAL 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VOCAL  
  

 
 

 
A.2.29. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza la 

Comissió de Retribucions. 
 
 
 a) Informar al Consell d’Administració sobre la política general de retribucions i 

incentius per als membres del Consell d’Administració i per al personal directiu.  
  
 b) Per delegació del Consell d’Administració, la fixació i el seguiment dels 

objectius individuals del personal de la plantilla, i l’assignació dels incentius que 
van aparellats amb aquests. 

  
 
 
A.2.30. Indiqui els membres de la Comissió d’Inversions: 
 

COMISSIÓ D’INVERSIONS 
 

Nom Càrrec 
  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 

JORDI BELTRAN SERRA VOCAL 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VOCAL 
  

 
 

 
A.2.31. Descrigui les funcions de suport al Consell d’Administració que realitza la 

Comissió d’Inversions. 
 
 
 La Comissió d’Inversions té la funció d’informar al Consell d’Administració 

d’aquelles inversions o desinversions que, d’acord amb la normativa aplicable, 
tinguin el caràcter d’estratègiques i estables, tant quan les hagi dut a terme 
directament l’Entitat com quan s’hagin dut a terme a través de les seves entitats 
dependents. També ha d’informar sobre la viabilitat financera de les esmentades 
inversions, i de la seva adequació als pressupostos i línies generals d’actuació de 
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l’Entitat. Així mateix, lliura un informe anual sobre les inversions d’aquesta 
naturalesa efectuades durant l’exercici. 

 
 

 
A.2.32. Indiqui l’existència de reglaments de les comissions del Consell, el lloc en 

què estan disponibles per a la seva consulta, i les modificacions que 
s’hagin realitzat durant l’exercici. També indiqui si de forma voluntària s’ha 
elaborat algun informe anual sobre les activitats de cada comissió. 

 
 

 
A.2.33. Existeix/en òrgan/s específic/s que tingui/n assignada la competència per 

decidir la presa de participacions empresarials? En cas afirmatiu, indiqui’ls: 
 

SÍ   NO X 
 
 
 

Òrgan/s que té/tenen assignada la competència 
per decidir la presa de participacions 

empresarials 
Observacions 

  

 
 

 
A.2.34. Indiqui quines exigències procedimentals o d’informació estan previstes 

per arribar a acords que impliquin presa de participacions empresarials. 
 
 
 Les inversions, a més de complir els principis de viabilitat econòmica, s’han 

d’ajustar als objectius generals de l’Entitat, que es plasmen als seus 
pressupostos i plans estratègics.  

  
 Instrumentalment, les operacions es presenten al Comitè d’Inversions en 

Societats Participades, amb el previ informe del departament corresponent. 
Addicionalment, i si la inversió té el caràcter d’estratègica i estable (quan superi el 
3% dels recursos propis computables), s’aportarà el preceptiu informe de la 
Comissió d’Inversions sobre la seva viabilitat financera i adequació als 
pressupostos i plans estratègics de l’Entitat. 
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A.2.35. Indiqui el nombre de reunions que han mantingut en l’exercici els següents 
òrgans: 

 
 

Nombre de reunions de la Comissió de Retribucions  

Nombre de reunions de la Comissió d’Inversions  

 
 

 
A.2.36. Indiqui la resta d’òrgans delegats o de suport creats per la Caixa: 
 

ÒRGAN D’OBRES SOCIALS 
 

Nom Càrrec 
  
JAUME BOTER DE PALAU I RÀFOLS PRESIDENT 

JORDI BELTRAN SERRA VICEPRESIDENT 1r. 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS VICEPRESIDENT 2n. 

SANTIAGO CAMERO SÁNCHEZ VOCAL 
FRANCESC-XAVIER CARBONELL 
CANDELICH VOCAL 

JOAN CASTAN PEYRON VOCAL 

ROLANDO CRUXENT CARBONELL VOCAL 

PEDRO DOMINGO BARTRÉS VOCAL 

JOAN FOIX RIALP VOCAL 

PILAR GONZÁLEZ AGAPITO VOCAL 

MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA VOCAL 

ALBERT VALLALTA JAURÉS VOCAL 
  

 
 
Detalli les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació i revocació de 
càrrecs de cada un dels òrgans i indiqui’n les funcions. 
 
No existeixen normes específiques per a l’elecció, nomenament, acceptació i revocació de 
càrrecs de la Comissió Delegada d’Obres Socials.  
  
És el propi Consell d’Administració qui decideix, en cada ocasió, la composició i els càrrecs de 
la Comissió Delegada d’Obres Socials, d’acord amb el que estableix l’article 40.1 del Decret 
190/1989 del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya: “El Consell 
d’Administració pot delegar facultats en una o més comissions delegades, la composició de les 
quals ha d’establir el propi Consell”. 
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A.3. Comissió de Control 
 

 
A.3.1. Completi el següent quadre dels membres de la Comissió de Control: 
 

COMISSIÓ DE CONTROL 
 

Nom Càrrec Grup al que representa 
   
JOSÉ MARIA CUSACHS CLARÀ PRESIDENT ENTITATS REPRESENTATIVES 

MIQUEL CARBONELL TEIXIDÓ SECRETARI ENTITATS REPRESENTATIVES 

JOSÉ JO MUNNÉ VOCAL CORPORACIONS MUNICIPALS 

JUAN LÓPEZ ZAPATER VOCAL IMPOSITORS 

JORGE RODRÍGUEZ BACHES VOCAL EMPLEATS 

GEMMA MAYOL GARCIA VOCAL IMPOSITORS 

RAIMON MARTÍNEZ BRUGUERA VOCAL IMPOSITORS 
   

 
 

Nombre de membres 7 

 
 

Grup al que pertanyen Nombre de 
comissionats % sobre el total 

   
CORPORACIONS MUNICIPALS 1 14,286 

IMPOSITORS 3 42,857 
PERSONES O ENTITATS 
FUNDADORES 0 0,000 

TREBALLADORS 1 14,286 

ENTITATS REPRESENTATIVES 2 28,571 

Total 7 100,000 
   

 
 

 
A.3.2. Ha assumit la Comissió de Control la funció del Comitè d’Auditoria? 
 
 

SÍ X  NO  
 
Detalli les funcions de la Comissió de Control: 
 

Funcions 

a) Supervisar la gestió del Consell d’Administració, vetllant per l’adequació dels seus acords a les directrius i 
resolucions de l’Assemblea General i a les finalitats pròpies de l’Entitat. 

b) Vigilar el funcionament i la tasca desenvolupada pels òrgans d’intervenció de l’Entitat. 



 

 
 
 

 
 

- 158 - 

c) Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulin els auditors. 

d) Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual, i formular les observacions que consideri 
oportunes. 

e) Elevar a l’Assemblea General informació relativa a la seva actuació, almenys una vegada a l’any. 

f) Requerir del President la convocatòria de l’Assemblea General amb caràcter extraordinari quan ho consideri 
convenient. 

g) Controlar els processos electorals per a la composició de l’Assemblea i del Consell d’Administració, junt amb 
el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

h) Conèixer i emetre la seva opinió sobre els informes de la Comissió Delegada d’Obres Socials. 

i) Proposar al Departament d’Economia i Finances la suspensió dels acords del Consell d’Administració en el 
supòsit que aquests vulnerin les disposicions vigents. 

j) Qualsevol altra que li atribueixin els presents Estatuts. 

I a més les següents funcions, per haver assumit les funcions de Comitè d’Auditoria: 

a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el nomenament dels 
auditors de comptes. 

b) Supervisar els serveis de l’auditoria interna de l’Entitat. 

c) L’establiment de relacions amb els auditors externs, per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin 
posar en risc la independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de 
l’auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d’auditoria de comptes i 
les normes tècniques d’auditoria. 

 
 

 
A.3.3. Realitzi una descripció de les regles d’organització i funcionament, així com 

de les responsabilitats que té atribuïdes la Comissió de Control. 
 
 
 La Comissió de Control està formada per 7 membres que procedeixen dels 

diferents grups de representació que integren l’Assemblea General, sempre que 
no ostentin la condició de Vocals del Consell d’Administració. 

  
 La Comissió escull un President i un Secretari entre els seus membres. 
  
 El sistema de convocatòria i funcionament de la Comissió de Control és similar al 

del Consell d’Administració (vegeu l’apartat A.2.9). 
  
 Les responsabilitats de la Comissió de Control són aquelles que es deriven de les 

funcions descrites a l’apartat anterior (A.3.2). 
  
 
 
A.3.4. Detalli el sistema creat perquè la Comissió de Control conegui els acords 

adoptats pels diferents òrgans d’administració per poder realitzar la seva 
tasca fiscalitzadora i de vet. 

 
 
 Coneix els acords dels òrgans de govern mitjançant les actes de les seves 

respectives reunions. 
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A.3.5. Indiqui el nombre de reunions que ha mantingut la Comissió de Control 
durant l’exercici. 

 
 

Nombre de reunions de la Comissió de Control 5 

 
 

 
A.3.6. Identifiqui la informació que es facilita als comissionats amb motiu de les 

reunions de la Comissió de Control. Detalli els sistemes previstos per a 
l’accés a aquesta informació. 

 
 
 A les reunions se’ls facilita: 
  
 a) Les actes de les reunions dels òrgans de govern de l’Entitat. 
  
 b) Els informes del Director General. 
  
 c) Informació comptable i estadística. 
  
 d) Informes de la intervenció i l’auditoria de l’Entitat. 
  
 e) Informes i recomanacions de l’auditoria externa. 
  
 f) Comunicacions del regulador i del Protectorat. 
  
 g) I se’ls comunica tots els actes i tràmits del procés electoral. 
  
 En l’exercici de les seves funcions, la Comissió pot sol·licitar al Consell 

d’Administració i al Director General els antecedents i les informacions que 
consideri necessàries. 

  
 

 
A.3.7. Expliqui les normes relatives al sistema d’elecció, nomenament, acceptació 

i revocació dels membres de la Comissió de Control. 
 
 
 Els membres de la Comissió de Control són escollits per l’Assemblea General 

entre els membres que no tinguin la condició de Vocals del Consell 
d’Administració.  

  
 Per a la seva elecció, nomenament i acceptació es procedirà d’igual forma que 

per al Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.5). 
 
 
 Cap Entitat podrà tenir simultàniament representant al Consell d’Administració i a 

la Comissió de Control. 
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 La durada del mandat, les condicions d’elecció i reelecció, les incompatibilitats, la 
irrevocabilitat, els supòsits de cessament, etc. són els mateixos que per als 
Vocals del Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.5). 

  
 
 
A.3.8. Detalli els sistemes interns establerts per al control de l’acompliment dels 

acords adoptats per la Comissió de Control. 
 
 
 Entre les atribucions del Director General, hi ha la d’executar els acords dels 

òrgans de govern i vetllar, en qualsevol cas, pel fidel acompliment d’aquests. 
  
 La Comissió de Control eleva anualment a l’Assemblea General un informe amb 

les actuacions realitzades durant l’any.  
  
 
 
A.3.9. Expliqui les regles relatives a la convocatòria de les reunions de la 

Comissió de Control. 
 
 
 La Comissió de Control es reunirà sempre que sigui convocada pel President, per 

iniciativa pròpia o per petició d’un terç dels seus membres i, com a mínim, una 
vegada cada trimestre. 

  
 El sistema de convocatòria i funcionament de la Comissió de Control és també 

similar al del Consell d’Administració (vegeu apartat A.2.9). 
  
 
 
A.3.10. Determini els supòsits en els quals els comissionats podran sol·licitar la 

convocatòria de les reunions de la Comissió de Control per tractar 
assumptes que estimin oportuns. 

 
 
 Quan ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. 
 
 
A.3.11. Expliqui el règim d’adopció d’acords a la Comissió de Control assenyalant, 

almenys, les normes relatives a la constitució i quòrum d’assistència: 
 

Adopció d’acords 
 

Descripció de l’acord Quòrum Tipus de majoria 
   

TOTS ELS ACORDS 
51,00 - LA MEITAT 

MÉS UN DELS 
COMISSIONATS 

51,00 - MAJORIA SIMPLE 
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B    OPERACIONS DE CRÈDIT, AVAL O GARANTIA  
 
 

 
B.1. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 

directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels membres del Consell d’Administració, familiars 
en primer grau o amb empreses o entitats que controlen, segons l’article 4 
de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Indiqui les 
condicions, incloses les financeres, d’aquestes operacions. 

 
 

Nom del membre del 
Consell 

Denominació social 
de la Caixa o entitat 
dotada, adscrita o 

participada 
Naturalesa de 

l’operació 
Import (milers 

d’euros) Condicions 
     
ROLANDO CRUXENT 
CARBONELL 

CAIXA D'ESTALVIS 
LAIETANA 

COMPTE A CRÈDIT (A 
UNA EMPRESA) 

111 TIPUS D’INTERÈS 5,75%, 
TERMINI 2 ANYS, LÍMIT 
120 MILERS EUROS 

FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS 
LAIETANA 

PRÉSTEC (A UN 
FAMILIAR) 

7 TIPUS D’INTERÈS 6,75%, 
TERMINI 2 ANYS, 
GARANTIA DINERÀRIA 

FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS 
LAIETANA 

PRÉSTEC 17 TIPUS D’INTERÈS 
5,248%, TERMINI 8 
ANYS, GARANTIA 
FACIAL 

FRANCESC-XAVIER 
CARBONELL CANDELICH 

CAIXA D'ESTALVIS 
LAIETANA 

PRÉSTEC (A UN 
FAMILIAR) 

6 TIPUS D’INTERÈS 
5,248%, TERMINI 6 
ANYS, GARANTIA 
FACIAL 

     
 
 

 
B.2. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 

directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels membres de la Comissió de Control, familiars en 
primer grau o amb empreses o entitats que controlen, segons l’article 4 de 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors. Indiqui les condicions, 
incloses les financeres, d’aquestes operacions. 

 
 

Nom del 
comissionat 

Denominació social 
de la Caixa o entitat 
dotada, adscrita o 

participada 
Naturalesa de 

l’operació 
Import (milers 

d’euros) Condicions 
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B.3. Detalli les operacions de crèdit, aval o garantia efectuades ja sigui 
directament, indirectament o a través d’entitats dotades, adscrites o 
participades en favor dels grups polítics que tinguin representació a les 
corporacions locals i Assemblees legislatives autonòmiques que hagin 
participat en el procés electoral de la Caixa d’Estalvis. 

 
 

Nom dels grups 
polítics 

Denominació social 
de la Caixa o entitat 
dotada, adscrita o 

participada 
Naturalesa de 

l’operació 
Import (milers 

d’euros) Condicions 
     

 
 

 
B.4. Indiqui la situació actual dels crèdits a grups polítics que tinguin 

representació a les corporacions locals i Assemblees legislatives 
autonòmiques que hagin participat en el procés electoral de la Caixa 
d’Estalvis. 

 
 
 Grup polític:  Partit dels Socialistes de Catalunya 
 Operació: Préstecs hipotecaris 
 Condicions: Tipus d’interès 6,525%, termini 30 anys, obertura 2004 
 Import: 265 milers d’euros 
 Situació actual: Corrent de pagament 
 
 
 

C 
 

Detalli les operacions creditícies amb institucions públiques, inclosos ens 
territorials, que hagin designat Consellers Generals: 

 
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE MATARÓ 
 

Naturalesa de l’operació 
Import  

(milers d’euros) 
  

AVALADOR PRÉSTEC HIPOTECARI 55 

AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 8 

AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 69 

AVALADOR PRÉSTEC PERSONAL 9 

AVALADOR  AVAL 40 
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Nom dels Consellers Generals designats 

PILAR GONZÁLEZ AGAPITO 

 
 

 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE CALELLA 
 

Naturalesa de l’operació 
Import  

(milers d’euros) 

PRÉSTEC PERSONAL 2.288 

 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

JOSEP BASART PINATEL·LI 

 
 
 
Nom de la institució pública: AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT 
 

Naturalesa de l’operació 
Import  

(milers d’euros) 
PRÉSTEC PERSONAL 10 

PRÉSTEC PERSONAL 213 

 
 

Nom dels Consellers Generals designats 

JOAN BALIARDA SARDÁ  

 
 
 

D    OPERACIONS VINCULADES I OPERACIONS INTRAGRUP 
 
 
D.1. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb els 

membres del Consell d’Administració: 
 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 
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D.2. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb els 
membres de la Comissió de Control: 

 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import  
(milers d’euros) 

   

 
 

 
D.3. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb el seu 

personal directiu: 
 
 

Nom Naturalesa de l’operació Import (milers 
d’euros) 

   

 
 

 
D.4. Detalli les operacions significatives realitzades per l’Entitat amb 

administradors i directius de societats i entitats del Grup del que l’Entitat 
forma part: 

 
 

Nom Denominació social 
de l’entitat del Grup 

Naturalesa de 
l’operació 

Import  
(milers d’euros) 

    

 
 

 
D.5. Detalli les operacions intragrup o realitzades que siguin significatives: 
 
 

Denominació social de 
l’entitat del Grup 

Breu descripció de 
l’operació 

Import (milers 
d’euros) 
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E    ESTRUCTURA DEL NEGOCI DEL GRUP 
 

 
 
E.1. Descrigui l’estructura del negoci del Grup, concretant el paper que 

desenvolupa cada una de les entitats en el conjunt dels serveis prestats als 
clients. 

 

Estructura del negoci del Grup 

L’Entitat és una institució financera de caràcter social, i de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre, 
independent de qualsevol empresa o entitat, dedicada a la captació, administració i inversió dels fons que li són 
confiats, i a la prestació de diversos serveis a la comunitat a través de l’Obra Social. 

L’objectiu social de l’Entitat consisteix en el desenvolupament de tots els serveis i les activitats que acordi el 
Consell d’Administració, i permeti la Legislació per a les Caixes d’Estalvis, i especialment la promoció de l’estalvi, 
realitzant operacions per a la seva captació, retribuint-lo adequadament, i invertint els capitals obtinguts en el 
finançament d’actius en general, mitjançant la realització de tota classe d’operacions econòmiques i financeres 
permeses per la Llei. 

El Grup està format per l’Entitat i les societats participades directament o indirectament, les quals, 
complementàriament a l’Entitat, realitzen activitats en les àrees financeres, d’assegurances, de serveis, de 
pensions i altres. 

 
 

 
Serveis prestats als clients 

 

Nom entitat del Grup 

GES LAYETANA PENSIONES S.A., ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA DE FONS DE PENSIONS 

 
 

Nom entitat del Grup 

GES LAYETANA, S.A. S.G.I.I.C. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

GESTORA D’INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA 
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Nom entitat del Grup 

LAIETANA VIDA CÍA. SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA, SA SDAD. UNIPERSONAL 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ASSEGURANCES DE VIDA I COMPLEMENTÀRIES 

 
 

Nom entitat del Grup 

TRAMITACIÓN Y SERVICIOS, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 
 

Nom entitat del Grup 

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN, CONTROL TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ARRENDAMENT D’HABITATGES  

 
 

Nom entitat del Grup 

INVERSORA BURRIAC, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

TINENÇA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS  

 
 

Nom entitat del Grup 

CAIXA LAIETANA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

INTERMEDIACIÓ FINANCERA  
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Nom entitat del Grup 

COMPLEJO CAPRI GAVÀ MAR, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

JARDÍ RESIDENCIAL LA GARRIGA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA  

 
 

Nom entitat del Grup 

ZILEX CATALUNYA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

XADAY PROYECTOS Y APLICACIONES, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL - GERIÀTRICS  

 
 

Nom entitat del Grup 

AUDET PROMOCIONS, S.A.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

GEOINVERS, S.A.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

VILADECAVALLS PARK, CENTRO INDUSTRIAL-LOGISTICO Y CIAL., S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA  

 
 

Nom entitat del Grup 

BARNA BUILDING, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL – GERIÀTRICS 

 
 

Nom entitat del Grup 

PROMO-SERVEIS DAMSEL, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RENLOVI S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

PROMOCIONS ELENTARI, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA – HABITATGES 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDÈNCIES LA FONT FLORIDA,  S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

SOCIETAT PATRIMONIAL - GERIÀTRICS 

 
 

Nom entitat del Grup 

POLSAR CORPORATION, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA – HABITATGES 

 
 

Nom entitat del Grup 

TORRENTÓ DE CAN GELAT, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

MATARÓ LLAR, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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Nom entitat del Grup 

TEULAVER, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

URBILAND INVERSORA, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA - SECTOR HOTELER 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDENCIAL CAN MARTORELL, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RADION IBERKAT, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA  

 
 

Nom entitat del Grup 

INICIATIVAS GESTIOMAT, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA  
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Nom entitat del Grup 

ADAMAR SECTORS, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 
 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

MACLA 2005, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESIDENCIAL PARC CAN RATES, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

LAIETANA MEDIACION OPERADOR DE BANCA - SEGUROS VINCULADO, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

CORREDORIA D’ASSEGURANCES 

 
 

Nom entitat del Grup 

LAIETANA GENERALES, CÍA. DE SEGUROS DE LA CAJA DE AHORROS LAIETANA S.A.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

ASSEGURANCES GENERALS 
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Nom entitat del Grup 

BENETESA, S.A. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL HOTELERA  

 
 

Nom entitat del Grup 

VALLEMAR RESIDENCIAL, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA  

 
 

Nom entitat del Grup 

RESTAURA BERLIN, GBMH  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

SAR PATRIMONIAL IPM, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL GERIÀTRIC 

 
 

Nom entitat del Grup 

FISSER INVERSIONES 2007, S.L. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PATRIMONIAL  
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Nom entitat del Grup 

RESTAURA WISLANA, SP.Z.O.O 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

RESTAURA MARATÓN GARDEN SP.Z.O.O. 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

MOVIOLA ASOCIADOS 21 S.L.U 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

ADQUIRENT INMOBLES, S.L.  

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 

 
 

Nom entitat del Grup 

GEOPORTUGAL IMOBILIARIA LDA 

Paper que desenvolupa en el conjunt dels serveis prestats 

PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA 
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E.2. Indiqui la distribució geogràfica de la xarxa d’oficines: 
 
 

Comunitat autònoma Nombre de 
sucursals 

  
Catalunya 249 

Madrid 28 

Total 277 
  

 
 
E.3. Identifiqui els membres dels òrgans rectors que assumeixen càrrecs 

d’administració o direcció en entitats que formen part del Grup de la Caixa: 
 
 

Nom del membre  
de l’òrgan rector 

Denominació social  
de l’entitat del Grup Càrrec 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA VIDA CÍA. SEGUROS DE LA CAJA DE 
AHORROS LAIETANA, SA SDAD. UNIPERSONAL 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS INVERSORA BURRIAC, S.L. PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JORDI BELTRAN SERRA INVERSORA BURRIAC, S.L. VOCAL DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS INVERSORA BURRIAC, S.L. VOCAL DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA MEDIACION OPERADOR DE BANCA-
SEGUROS VINCULADO, S.A. 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

JAUME BOTER DE PALAU  RAFOLS LAIETANA GENERALES, CÍA. DE SEGUROS DE LA 
CAJA DE AHORROS LAIETANA S.A.U 

PRESIDENT DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ 

 
 

F    SISTEMES DE CONTROL DE RISC 
 
 

 
F.1. Indiqui els sistemes de control de risc relacionat amb les activitats 

desenvolupades per l’Entitat. 
L’activitat desenvolupada per l’Entitat i les societats dependents està exposada a 
diferents tipus de riscos.  
L’assumpció de riscos és una part fonamental de les activitats de les entitats de 
crèdit. En l’Entitat, la gestió i el control del risc impliquen la intervenció de 
diferents òrgans de l’Entitat, corresponent a la Direcció General, per delegació del 
Consell d’Administració, responsable en última instància de l’estratègia de risc de 
l’Entitat, determinar, desenvolupar i instrumentar la política general en matèria de 
riscos, fixar els límits de risc per a les diferents àrees i activitats, delimitar les 
facultats atorgades per a les diferents unitats de decisió i decidir sobre aquelles 
operacions el risc de les quals excedeix les atribucions delegades. 

 
L’Entitat manté, com a criteri general, una política prudencial, entesa com aquella 
que garanteixi mantenir un adequat nivell de recursos propis, que permeti 
assegurar la seva solvència i cobrir prudentment els diferents tipus de riscos als 
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quals està sotmesa a conseqüència de les activitats desenvolupades en les 
diferents àrees de negoci. Tradicionalment, aquests riscos es gestionaven 
individualment, però els nous requeriments que es recullen a l’Acord de Capital 
de Basilea II, enfocats a una assignació més sofisticada del capital, han generat 
la necessitat d’una gestió integral d’aquests. Per això, l’Entitat fomenta diversos 
canvis d’organització enfocats a la integració dels diferents riscos (crèdit, tipus 
d’interès, liquiditat, mercat, etc. ) i a la gestió global i més avançada d’aquests. 

 
 

 
F.2. Relacioni els riscos coberts pel sistema, junt amb la justificació de 

l’adequació al perfil de l’Entitat dels sistemes de control de riscos adoptats, 
tenint en compte l’estructura de recursos propis. 

 
a) Risc de crèdit 
 
El risc de crèdit representa les pèrdues que sofriria l’Entitat en el cas que un client o 

alguna contrapart incomplissin 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 a altres tipus 
d’actius financers (cartera de renda fixa, derivats, etc.), i representa el risc més 
significatiu per a l’Entitat. 

 
Les polítiques, els mètodes i els procediments de l’Entitat relacionats amb el control del 

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 
aquelles operacions per a les diferents fases del cicle creditici, on es determinen, 
entre altres, les mesures per a la concessió i gestió d’aquestes, l’estratificació en 
els nivells de facultats i els criteris per a la diversificació del risc. 

 
La Comissió de Control i la Secció d’Auditoria Interna tenen entre les seves funcions, 

d’acord amb l’annex IX de la Circular 4/2004, la de vetllar per l’adequat 
acompliment de les polítiques, mètodes i procediments de control del risc de 
crèdit, assegurant que aquests són adequats, s’implanten de manera efectiva i 
són revisats de manera regular. 

 
a.1 Risc de crèdit en productes bancaris tradicionals 
 
En l‘àmbit de la concessió de risc de crèdit, l’Entitat estableix les següents polítiques: 
 
- Limitació de la concessió de finançament a operacions dins de l’àrea d’actuació de 

l’Entitat o zones limítrofes. 
 
- Límits de concentració de risc a nivell individual i de grup econòmic fixats en funció dels 

recursos propis computables. 
 
- Límits de concentració de risc en funció de les garanties i sector d’activitat, establint el 

percentatge sobre la inversió creditícia màxima que es destinarà a cada sector en 
funció de les garanties. 
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- Criteris d’admissió de noves operacions i límits a les facultats de concessió tenint en 
compte la tipologia del producte, garanties, import sol·licitat, destí del finançament 
i valoració de l’acreditat. 

 
- Metodologia d’anàlisi de les operacions en funció de la seva tipologia i requeriments 

necessaris per dotar de seguretat jurídica cada operació. 
 
 
L’Entitat disposa de models d’scoring de particulars per a operacions de garantia personal 

i garanties hipotecàries destinades a adquisició d’habitatges, els quals, atenent a 
l’experiència històrica i a les millors pràctiques del mercat, serveixen de suport en 
la presa de decisions, requerint, en el cas que el dictamen no sigui favorable, 
l’aprovació d’una Comissió superior.  

 
Les activitats relacionades amb el risc de crèdit són desenvolupades fonamentalment pel 

departament d’Inversions - Préstecs, que aglutina la majoria de les unitats 
implicades (Seccions d’Operatòria, Grups econòmics i disposicions fraccionades, 
Anàlisi de Riscos i Assessorament Legal) en els processos d’anàlisi, concessió i 
seguiment del risc. 

 
La xarxa d’oficines constitueix el canal de presentació de les operacions de risc, i les 

facultats de sanció estan atribuïdes a diferents Comitès en funció de la tipologia 
del producte, garanties, import, destí i valoració de l’acreditat, segons delegació 
de funcions realitzada pel Consell d’Administració.  

 
En les tasques de seguiment i control de riscos intervenen, a més d’Inversió – Préstecs,  

les següents unitats: 
 
- La unitat de Gestió de Clients, dins del departament d’Oficines, que coordina les accions 

a realitzar amb l’objectiu d’aconseguir el cobrament de les demores de 
pagaments de les operacions, la renegociació del deute o la proposta d’inici de la 
reclamació judicial, i el seguiment d’operacions i acreditats amb incidències 
internes i externes. 

 
- La unitat de Seguiment i Control del Risc Creditici, dins del departament de Planificació i 

Control de Gestió, que té cura del seguiment de les operacions de risc, tant a 
nivell individual com a nivell grup, dins dels límits establerts; de l’acompliment de 
límits de concentració de riscos establerts per a sectors d’activitat, àrees 
geogràfiques, acreditats i grups; i del comportament de les operacions amb 
scoring.  

 
La gestió del risc es complementa amb les polítiques de recuperació, orientades a evitar o 

minimitzar possibles crebants per a l’Entitat, mitjançant circuits de recuperació 
específics en funció de la quantitat i la tipologia de l’operació, i amb la intervenció 
de gestors interns i externs per adequar les accions necessàries a cada situació. 
Són responsables de l’aplicació d’aquestes polítiques les unitats següents: 

 
- La unitat de Gestió de Contenciosos, dins del departament de Recursos, és la 

responsable, junt amb Gestió de Clients, de proposar a la Comissió Tècnica de 
Morosos les operacions que han de ser tramitades per reclamació judicial, i de 
tramitar i seguir els procediments iniciats. 
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- La unitat de Gestió Immobiliària i Logística, dins del departament d’Immobilitzat - 
Compres, és la responsable del seguiment dels tràmits en la incorporació de 
finques procedents de la regularització de crèdits i de la seva gestió.  

 
a.2 Risc de crèdit en altres actius financers 
 
Amb relació al risc de crèdit relacionat amb altres actius financers, l’Entitat ha establert les 

següents polítiques: 
 
- Límit en les línies de risc assumible en operacions del mercat interbancari, simultànies i 

IRS, fixat en funció de la probabilitat d’incompliment de cada entitat o grup 
econòmic i d’un percentatge sobre els recursos propis computables. 

 
- Límit a les inversions en valors representatius de deute, fixat en funció del sector i del 

ràting dels emissors. 
 
- Límit a les inversions en instruments de capital, sense vocació de permanència, fixat en 

exposicions reduïdes i en societats que cotitzen a Borsa. 
 
- Límit a les inversions en societats participades, fixat en límits per sectors d’activitat a les 

exposicions en inversions creditícies i en el percentatge sobre recursos propis 
computables. 

 
Correspon al Comitè de Gestió Global de Riscos la funció de vetllar per l’acompliment de 

les polítiques i dels límits de risc establerts pel Consell d’Administració. 
 
La funció d’estudiar i, si cal, proposar o aprovar, dins de les seves atribucions, les 

inversions realitzades per l’Entitat correspon al Comitè d’Inversions en Societats 
participades.  

 
Per la seva banda, el departament de Tresoreria i Mercat de Capitals realitza el control 

del risc de crèdit relatiu a la resta d’actius financers constituïts per títols de renda 
fixa, derivats, etc., seguint les directrius marcades pel Comitè de Gestió Global de 
Riscos. 

 
 
b) Risc de mercat 
Aquest risc comprèn els riscos resultants de possibles variacions adverses dels tipus 

d’interès dels actius i passius, dels tipus de canvi en els quals 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 
 
El risc de tipus d’interès és el risc al qual s’exposa l’Entitat en la seva activitat per tenir 

operacions d’actiu i de passiu amb diferents tipus d’interès (tipus d’interès fixos i 
variables o referenciats a diferents índexs) i amb terminis de venciments 
diferents, de manera que les variacions dels tipus d’interès de referència 
d’aquestes operacions a l’alça o a la baixa puguin provocar efectes asimètrics en 
els seus actius i passius amb reflex al compte de pèrdues i guanys i al patrimoni 
de l’Entitat. 
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La gestió del risc d’interès té com objectiu primordial la consecució d’un marge financer i 
d’un valor patrimonial òptim, dins d’uns límits adequats de risc per a l’Entitat. 

 
La gestió i el control del risc de tipus d’interès del balanç de l’Entitat recau sobre el 

Comitè de Gestió Global de Riscos, el qual assegura que s’acompleixin en tot 
moment les polítiques fixades pel Consell d’Administració, sent el departament de 
Planificació i Control de Gestió qui efectua la mesura i el control d’aquest risc. 

 
L’Entitat utilitza operacions de cobertura per a la gestió individual del risc de tipus 

d’interès d’alguns instruments financers de caràcter significatiu, de manera que 
en la pràctica redueix aquest tipus de riscos (vegeu Nota 7.6) 

 
La mesura i l’anàlisi d’aquest risc es realitzen considerant els següents aspectes, d’acord 

amb les següents premisses: 
 
- S’analitzen els efectes que sobre el marge d’interessos del compte de pèrdues i guanys 

i del valor econòmic de l’Entitat podrien tenir variacions en els tipus d’interès.  
 
- En l’anàlisi s’inclouen totes aquelles posicions que són sensibles al risc de tipus 

d’interès, incloent els derivats sobre tipus d’interès, tant implícits com explícits, i 
excloent les posicions que formen part de la cartera de negociació. 

 
- A efectes d’analitzar els terminis de venciment de les operacions, si bé amb caràcter 

general es considera el termini de venciment o repreu contractual de les 
operacions, existeixen operacions en les quals es consideren altres tipus 
d’hipòtesis pel que fa al seu venciment, per no tenir aquestes exposicions 
terminis de venciment certs o bé per mostrar un comportament d’estabilitat que 
difereix de manera significativa de les seves condicions contractuals. Així, en 
l’anàlisi de la data de venciment dels dipòsits de clients a la vista, per l’estabilitat 
històrica mostrada per aquestes operacions, es consideren terminis de venciment 
superiors als contractuals, basats en l’anàlisi de l’experiència històrica de l’Entitat 
en diferents escenaris. D’altra banda, en l’anàlisi d’aquells instruments coberts en 
operacions de cobertura de riscos de tipus d’interès, es classifica en la banda 
temporal corresponent en el mateix termini de revisió de l’element de cobertura.  

 
- S’analitzen els efectes dels moviments dels tipus d’interès paral·lels i de caràcter 

instantani de 200 punts bàsics.  
 
- No es realitzen mesures separades del risc de tipus d’interès per a cada una de les 

posicions mantingudes en cada divisa, en no ser significatives les posicions 
mantingudes en divises diferents a l’euro. 

 
En base a les anàlisis anteriors, l’Entitat adopta les mesures necessàries que garanteixin 

una gestió òptima d’aquest risc. 
   
b.2) Risc de preu 
Aquest risc es defineix com el que sorgeix a conseqüència de canvis en els preus de 

mercat, provocats per factors específics del propi instrument o bé per factors que 
afecten tots els instruments negociats al mercat. 

 
A l’Entitat, el control d’aquest risc descansa en un sistema de límits establerts, el qual 

delimita els nivells de risc que aquesta està disposada a assumir.  
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L’indicador utilitzat a l’Entitat per quantificar aquest risc és el VaR (Value at Risk), que 

mesura la màxima pèrdua d’una cartera a preus de mercat a conseqüència 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 una setmana i un mes, i amb nivells de confiança del 95% i 99%. 

 
El VaR es calcula periòdicament i es presenta al Comitè de Gestió Global de Riscos, com 

òrgan encarregat de l’avaluació dels riscos assumits i del disseny dels criteris 
d’inversió i de les estratègies de cobertura de l’Entitat. 

 
b.3) Risc de tipus de canvi 
El risc de tipus de canvi es mostra en la sensibilitat dels preus dels actius financers a les 

variacions en els tipus de canvis de mercat.  
L’Entitat no manté posicions en moneda estrangera de caràcter especulatiu. Així mateix, 

l’Entitat no manté posicions obertes de caràcter no especulatiu d’imports 
significatius en moneda estrangera. 

La política de l’Entitat és limitar aquest tipus de risc, intentant cobrir-lo de manera 
immediata quan sorgeixi, mitjançant la contractació de les operacions simètriques 
en l’actiu o en el passiu o les operacions de derivats financers que permetin 
mitigar-lo. 

 
c) Risc de liquiditat 
Aquest risc mostra la possible dificultat per disposar de fons líquids o per poder accedir a 

aquests, en la quantitat suficient i al cost adequat, per fer front en tot moment a 
les obligacions de pagament. 

 
La gestió de liquiditat a l’Entitat persegueix un objectiu fonamental que és mantenir una 

adequada estructura dels actius i passius minimitzant el risc d’incompliment 
d’impagament. Per assolir aquest objectiu es porta a terme una gestió activa de la 
liquiditat, que consisteix en un seguiment continuat de l’estructura de balanç per 
venciments, per anticipar-se a potencials desequilibris en els nivells de liquiditat a 
curt i mitjà termini i adoptar una estratègia d’estabilitat a les fonts de finançament. 

 
L’Entitat gestiona aquest risc des de dues òptiques complementàries, distingint la liquiditat 

operativa de la liquiditat estructural. La primera es gestiona en el curt termini des 
de 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 de Gestió Global de Riscos, a través de la utilització, 
fonamentalment, de les següents mesures: 

 
• Gestió de la liquiditat estructural mitjançant la creació de programes de finançament 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 els corresponents plans d’acció i canals de 
comunicació, que permetran fer front amb èxit a una possible situació de crisi dels 
mercats. 

Com a mesura de prudència i davant possibles tensions de liquiditat o situacions de crisi 
als mercats, l’Entitat en l’exercici 2008 ha realitzat diverses emissions de cèdules 
i participacions de transferència d’actius amb l’objectiu de transformar actius 
il·líquids en bons susceptibles de descomptar-se al Banc Central Europeu. 
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La política seguida per l’Entitat en les emissions de títols valors ha estat presidida per dos 
principis bàsics: diversificació dels instruments de finançament i distribució 
equilibrada dels venciments de les emissions, evitant-ne la concentració. De tal 
manera que el primer venciment de les emissions vigents tindrà lloc en l’exercici  
2009, per 150.000 milers d’euros, xifra que representa un 3,12 % dels dipòsits 
institucionals. 

 
d) Risc operacional   
 
S’entén per risc operacional la probabilitat d’incórrer en pèrdues causades per la 

inadequació o l’error en processos, persones o processos interns, o bé a causa 
d’esdeveniments externs. Aquest risc inclou el risc tecnològic, el legal i el 
d’acompliment normatiu. 

 
Els principals elements que utilitza l’Entitat per reduir aquest risc són la qualificació, la 

formació del personal i l’establiment de procediments clars i adequadament 
documentats, corresponent a la Secció d’Auditoria Interna la tasca de verificar 
l’acompliment d’aquests procediments, realitzant-ne un seguiment periòdic. 

 
Per la importància que tenen els processos informàtics, l’Entitat té establert un pla de 

contingències informàtic encaminat a minimitzar els possibles riscos d’aturada 
dels equips informàtics. 

 
Així mateix, es segueix una política de transferència del risc al sector assegurador en 

matèria de riscos patrimonials, derivats de pèrdues en immobles, incendis, danys 
per aigües, extensió de cobertures, danys de la naturalesa, robatoris, frau 
informàtic i altres. 

 
 
 
F.3. En el supòsit que s’haguessin materialitzat alguns dels riscos que afecten 

la Caixa i/o el seu Grup, indiqui les circumstàncies que els han motivat i si 
han funcionat els sistemes de control establerts. 

 
 

F.4. Indiqui si existeix alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat 
d’establir i supervisar aquests dispositius de control i detalli quines són les 
seves funcions. 

 
 
F.5. Identificació i descripció dels processos d’acompliment de les diferents 

regulacions que afecten la Caixa i/o el seu Grup. 
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G 
 
 
 

   INFORME ANUAL ELABORAT PER LA COMISSIÓ D’INVERSIONS DE 
L’ENTITAT A QUÈ ES REFEREIX L’ARTICLE 20 DE LA LLEI 31/1985, DE 2 
D’AGOST, DE REGULACIÓ DE LES NORMES BÀSIQUES SOBRE ÒRGANS 
RECTORS DE LES CAIXES D’ESTALVIS 

 
 

 
G.1. Completi el següent quadre sobre les adquisicions o la venda de 

participacions significatives de societats cotitzades efectuades per la Caixa 
d’Estalvis durant l’exercici, ja sigui directament o a través d’entitats del seu 
mateix Grup. 

 
 

Import (milers 
d’euros) 

Inversió o 
desinversió 

Data d’execució de 
l’operació 

Entitat objecte de la 
inversió o desinversió 

Participació directa 
i indirecta de la 

Caixa després de 
l’operació 

Data d’emissió de 
l’informe i 

pronunciament de 
la Comissió 

d’Inversions sobre 
la viabilitat 
financera i 

adequació als 
pressupostos i 

plans estratègics de 
l’Entitat 

      

 
 

 
G.2. Completi el següent quadre sobre les inversions i desinversions en 

projectes empresarials amb presència en la gestió o en els seus òrgans de 
govern efectuades per la Caixa d’Estalvis durant l’exercici, ja sigui 
directament o a través d’entitats del seu mateix Grup. 

 
 

Import (milers 
d’euros) 

Inversió o 
desinversió 

Data d’execució de 
l’operació 

Entitat objecte de la 
inversió o desinversió 

Participació directa 
i indirecta de la 

Caixa després de 
l’operació 

Data d’emissió de 
l’informe i 

pronunciament de 
la Comissió 

d’Inversions sobre 
la viabilitat 
financera i 

adequació als 
pressupostos i 

plans estratègics de 
l’Entitat 

      

7.000 Inversió 12-11-2008 INVERSORA BURRIAC, S.L. 100,00 21/10/2008 - Informe 
favorable 

5.000 Inversió 18-12-2008 INVERSORA BURRIAC, S.L. 100,00 21/10/2008 - Informe 
favorable 
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4.000 Inversió 31-12-2008 

LAIETANA VIDA CIA. 
SEGUROS DE LA CAJA DE 
AHORROS LAIETANA, SA 
SDAD. UNIPERSONAL 

100,00 
23/12/2008 Informe 
favorable 

      
 
 

 
G.3. Detalli el nombre d’informes emesos per la Comissió d’Inversions durant 

l’exercici . 
 
 

Nombre d’informes emesos 3 

 
 

 
G.4. Indiqui la data d’aprovació de l’Informe Anual de la Comissió d’Inversions. 
 
 

Data de l’informe 13-01-2009 

 
 

 
 

H    REMUNERACIONS PERCEBUDES 
 
 

 
H.1. Indiqui de forma agregada la remuneració percebuda pel personal clau de la 

Direcció i pels membres del Consell d’Administració en la seva qualitat de 
directius: 

 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

  
Sous i altres remuneracions anàlogues 2.316 

Obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament 
de primes d’assegurances de vida 218 
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H.2. Completi de forma agregada els següents quadres sobre les dietes per 
assistència, així com les remuneracions anàlogues: 

 
a) Consell d’Administració: 
 

Remuneracions Import (milers 
d’euros) 

  
Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 101 
  

 
b) Comissió de Control: 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

  
Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 10 
  

 
c) Comissió de Retribucions: 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

  
Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 0 
  

 
d) Comissió d’Inversions: 
 

Remuneracions Import  
(milers d’euros) 

  
Dietes per assistència i altres remuneracions anàlogues 0 
  

 
 

 
H.3. Indiqui de forma agregada les remuneracions percebudes pels membres 

dels òrgans de govern i pel personal directiu en representació de la Caixa 
en societats cotitzades o en altres entitats en les que aquesta tingui una 
presència o representació significativa: 

 
 

Remuneracions percebudes (milers d’euros) 38 
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H.4. Identifiqui de forma agregada, si existeixen, a la Caixa o al seu grup, 
clàusules de garantia o blindatge per a casos d’acomiadament, renuncia o 
jubilació a favor del personal clau de la Direcció i dels membres del Consell 
d’Administració en la seva qualitat de directius. Indiqui si aquests 
contractes han de ser comunicats o aprovats pels òrgans de la Caixa o del 
seu Grup: 

 

Nombre de beneficiaris  

 
 

 Consell d’Administració Assemblea General 

Òrgan que autoritza les clàusules   

 
 

 SÍ NO 

S’informa la Junta General sobre les clàusules?   

 
 

 
 

 I    QUOTES PARTICIPATIVES   
 
 

 
I.1. Completi el següent quadre sobre les quotes participatives de la Caixa 

d’Estalvis: 
 

Data última de modificació Volum total (milers d’euros) Nombre de quotes 

 0,00 0 

 
 Si existeixen diferents classes de quotes, indiqui-ho en el següent quadre: 
 

Classe Nombre de quotes Nominal unitari 
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I.2. Detalli els titulars directes i indirectes de quotes participatives que 
representin un percentatge igual o superior al 2% del volum total de quotes 
en circulació de la seva entitat a la data de tancament d’exercici, exclosos 
els membres del Consell: 

 
Nom o denominació social 

del quotapartícip Nombre de quotes directes Nombre de quotes 
indirectes (*) 

% total sobre el 
volum total 

    

 
 (*) A través de: 
 

Nom o denominació social del titular 
directe de les quotes Nombre de quotes directes % total sobre el volum total 

Total:   

 
 Indiqui els moviments més rellevants en l’estructura del volum de quotes 

esdevinguts durant l’exercici: 
 

Nom o denominació social del 
quotapartícip 

Data de 
l’operació Descripció de l’operació 

   

 
 

 
I.3. Completi els següents quadres sobre els membres del Consell 

d’Administració de la societat que posseeixin quotes participatives de la 
Caixa d’Estalvis: 

 

Nom Nombre de quotes directes Nombre de quotes 
indirectes (*) 

% total sobre el 
volum total 

    

 
 (*) A través de: 
 

Nom o denominació social del titular directe de les quotes Nombre de quotes directes 

Total:  

 
 

% Total del volum total de quotes participatives en poder del Consell 
d’Administració 0,000 
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I.4. Completi els següents quadres sobre l’autocartera de quotes de la Caixa 
d’Estalvis: 

 
 A data de tancament de l’exercici: 
 

Nombre de quotes directes Nombre de quotes indirectes % sobre el volum total de quotes 

   

 
 (*) A través de: 
 

Denominació social del titular directe de la participació Nombre de quotes directes 

Total:  

 
  
 

Resultats obtinguts en l’exercici  per operacions d’autocartera 
(en milers d’euros) 0 

 
 

 
I.5. Detalli les condicions i el/els termini/s de la/es autorització/ons de 

l’Assemblea al Consell d’Administració per portar a terme les adquisicions 
o transmissions de quotes pròpies descrites en l’apartat anterior. 

 
 

 
 

J    GRAU DE SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE BON GOVERN 
 
Si en la data d’elaboració del present informe no existeixen unes recomanacions de bon 
govern generalment acceptades que tinguin en compte la naturalesa jurídica de les 
Caixes d’Estalvis, descrigui les pràctiques de govern corporatiu que l’Entitat ha de 
complir per obligació legal, i les addicionals que la pròpia Caixa s’hagi autoimposat. 
 
En el supòsit que en la data d’elaboració del present informe existeixin unes 
recomanacions de bon govern generalment acceptades que tinguin en compte la 
naturalesa jurídica de les Caixes, indiqui el grau d’acompliment de l’Entitat respecte les 
recomanacions de govern corporatiu existents, o la no assumpció d’aquestes 
recomanacions. 
 
En el supòsit de no complir alguna d’aquestes, expliqui les recomanacions, normes, 
pràctiques o criteris que aplica l’Entitat. 
En la data d’emissió del present Informe, la Comissió Nacional del Mercat de Valors no ha 
emès cap document sobre govern corporatiu aplicable a les Caixes d’Estalvis, tal com 
s’indicava a l’article 1.j de l’Ordre ECO-354/2004. Per tant, i conforme a la disposició addicional 
primera de la Circular 2/2005 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es descriuen a 
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continuació les pràctiques de bon govern que compleix la Caixa, prenent com a base les 
establertes per la legislació en vigor i les contingudes dins dels Estatuts de l’Entitat. 
 
En l’àmbit concret del mercat de valors, el Consell d’Administració va aprovar en la seva sessió 
del dia 22 de juliol de 2003 adherir-se al Reglament - Tipus de Conducta en l’àmbit del mercat 
de valors elaborat per al sector per la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis i que 
s’ajusta a la Llei 44/2002 de Mesures de Reforma del Sistema Financer. Aquest Reglament - 
Tipus de Conducta es va actualitzar en el transcurs de l’exercici 2007, i el Consell 
d’Administració, en sessió de 10 de juliol de 2007, va acordar adherir-s’hi. 
 
Recomanació 1: 
“Que el Consell d’Administració assumeixi expressament com a nucli de la seva missió la funció 
general de supervisió, exerceixi amb caràcter indelegable les responsabilitats que comporta, i 
estableixi un catàleg formal de les matèries reservades al seu coneixement”. 
 
El Consell d’Administració, en qualitat d’òrgan delegat de l’Assemblea General, té encomanats 
el govern, la gestió, l’administració i la representació de la Caixa, amb plenitud de facultats, i 
sense altres limitacions que les reservades expressament a l’Assemblea General. 
 
Si no existeix autorització expressa, l’elevació de proposta a l’Assemblea i les facultats 
especialment delegades al Consell són indelegables. 
 
Recomanació 2: 
“Que s’integri al Consell d’Administració un nombre raonable de consellers independents, el 
perfil dels quals respongui a persones de prestigi professional desvinculades de l’equip executiu 
i dels accionistes significatius”. 
 
Per la naturalesa fundacional de les Caixes d’Estalvis, no existeixen accionistes significatius 
que puguin vincular-se als membres del Consell, i la totalitat d’aquests són independents, estant 
desvinculats de l’equip executiu. 
 
Estatutàriament s’estableix que els membres integrants dels òrgans de govern, a més dels 
requisits detallats a l’apartat A.1.5, hauran de reunir els requisits d’honorabilitat professional i 
comercial que determinen les normes que s’apliquen per Llei. S’entendrà que conflueixen 
honorabilitat professional i comercial en les persones que hagin tingut una trajectòria personal 
de respecte a les lleis mercantils i altres que regulen l’activitat econòmica i la vida dels negocis, 
així com a les bones pràctiques comercials i financeres. 
 
Recomanació 3: 
“Que en la composició del Consell d’Administració, els consellers externs (dominicals i 
independents) constitueixin àmplia majoria sobre els executius, i que la proporció entre 
dominicals i independents s’estableixi tenint en compte la relació existent entre el capital 
integrat per paquets significatius i la resta”. 
 
La pròpia naturalesa jurídica de les Caixes d’Estalvis i la legislació específica que les regula 
garanteixen la independència dels seus consellers, perquè tots ells tenen l’obligació legal 
d’exercir el seu càrrec en benefici exclusiu dels interessos de l’Entitat, amb plena 
independència de qualssevol altres interessos i sense estar lligats per cap mandat imperatiu. 
 
En la composició dels òrgans de govern es veuen diferents interessos que conflueixen en 
l’Entitat: impositors, corporacions locals, treballadors i entitats de reconegut arrelament en 
l’àmbit d’actuació de l’Entitat. 
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Recomanació 4: 
“Que el Consell d’Administració ajusti la seva dimensió per aconseguir un funcionament més 
eficaç i participatiu. En principi, la dimensió adequada podria oscil·lar entre cinc i quinze 
membres”. 
 
El Consell està format per dotze membres i a les reunions també hi assisteix amb veu i vot el 
Director General de l’Entitat, llevat de quan sigui precís adoptar decisions que l’afectin. 
 
Recomanació 5:  
“Que, per assegurar l’adequat funcionament del Consell, les seves reunions es celebrin amb la 
freqüència necessària per a l’acompliment de la seva missió, que el President fomenti la 
intervenció i la lliure presa de posició de tots els consellers, que es tingui especialment cura de 
la redacció de les actes, i que s’avaluï, almenys anualment, la qualitat i eficiència de les seves 
tasques”. 
 
Estatutàriament s’estableix que el Consell es reunirà sempre que sigui necessari per al bon 
funcionament de l’Entitat i, com a mínim, una vegada cada dos mesos. La convocatòria 
correspondrà al President, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç, com a mínim, dels Vocals 
del Consell. 
 
Es reuneix, habitualment, cada dues setmanes. 
 
Recomanació 6:  
“Que s’estableixi una edat límit per ocupar el càrrec de conseller, que podria ser de seixanta-
cinc  a setanta anys per als consellers executius i per al President, i més flexible per a la resta 
dels membres”. 
 
Els Vocals del Consell d’Administració hauran de ser menors de setanta-cinc anys en el 
moment de la presa de possessió o renovació. 
 
Recomanació 7:  
“Que la política de remuneració dels consellers, la proposta, avaluació i revisió de la qual s’ha 
d’atribuir a la Comissió de Retribució, s’ajusti als criteris de moderació, relació amb els 
rendiments de la societat i informació detallada i individualitzada”. 
 
Els càrrecs de membres dels diferents òrgans de govern tenen caràcter honorífic i gratuït, i no 
podran originar percepcions diferents que les dietes per assistència i desplaçament autoritzades 
amb caràcter general pel Protectorat de la Generalitat de Catalunya i aprovades per l’Entitat. 
 
Recomanació 8:  
“Que la normativa interna de la societat detalli les obligacions que deriven dels deures generals 
de la diligència i lleialtat dels consellers, contemplant, en particular, la situació de conflictes 
d’interessos, el deure de confidencialitat, l’explotació d’oportunitats de negoci i l’ús d’actius 
socials”. 
 
Estatutàriament s’estableix que els membres de qualsevol Òrgan de Govern: 
a) Quedin subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions i la informació 
reservada a la qual tinguin accés pel seu càrrec. L’incompliment d’aquesta obligació, sense 
perjudici de les responsabilitats en què es pogués incórrer, podrà ser considerat infracció molt 
greu i causa de cessament. 
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b) Exerciran les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de l’Entitat, amb plena 
independència de qualssevol altres interessos i sense estar lligats per cap mandat imperatiu. 
 
Recomanació 9:  
“Que el Consell d’Administració i la Comissió d’Auditoria controlin les situacions que puguin 
suposar un risc per a la independència dels auditors externs de la societat i, en concret, que 
verifiquin el percentatge que representen els honoraris satisfets per tots els conceptes sobre el 
total d’ingressos de la firma auditora, i que informin públicament dels honoraris corresponents a 
serveis professionals de naturalesa diferent als d’auditoria”. 
 
Correspon a la Comissió de Control, en el desenvolupament de les funcions de la Comissió 
d’Auditoria, entre altres: 
a) Proposar al Consell d’Administració, per al seu sotmetiment a l’Assemblea General, el 
nomenament dels auditors de comptes. 
b) L’establiment de relacions amb els auditors externs, per rebre informació sobre les qüestions 
que puguin posar en risc la independència d’aquests i qualssevol altres relacionades amb el 
procés de desenvolupament de l’auditoria de comptes. 
 
Per altra banda, l’Informe Anual de l’Entitat i del Grup de l’Entitat conté informació sobre els 
honoraris satisfets als auditors externs, diferenciant els abonats per la revisió de comptes 
anuals dels que corresponen a altres conceptes. 
 
Recomanació 10:  
“Que el Consell d’Administració procuri evitar que els comptes que formula es presentin a la 
Junta General amb reserves i excepcions en l’informe d’auditoria, i que, quan això no sigui 
possible, tant el Consell com els auditors expliquin amb claredat als accionistes i als mercats el 
contingut i l’abast de les discrepàncies”. 
 
Estatutàriament, la Comissió de Control té atribuïdes les funcions  de: 
i) Revisar el Balanç i el Compte de Resultats de cada exercici anual i formular les observacions 
que consideri oportunes. 
ii) Conèixer els informes d’auditoria externa i les recomanacions que formulen els auditors. 
 
En el cas que l’informe d’auditoria mostri alguna excepció, la Comissió de Control examina 
l’actuació del Consell d’Administració i els motius per mantenir aquesta excepció, i s’informa els 
Consellers Generals reunits en sessió de l’Assemblea General d’aquesta. 
 
 
 
 

K    ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Si considera que existeix algun principi o aspecte rellevant relatiu a les pràctiques de 
Govern Corporatiu aplicades per la seva entitat que no ha estat abordat pel present 
Informe, a continuació mencioni i expliqui el seu contingut. 
Els apartats detallats a continuació no s’han omplert perquè només estan obligades a fer-ho les 
caixes que emeten quotes participatives: 
 
     * A.1.1 Data de nomenament dels Consellers Generals. 
     * A.2.1 Identitat dels Consellers que no ostenten la condició de Conseller General. 
     * A.2.11 Nombre de reunions sense l’assistència del President. 
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     *Apartats  A.2.18; A.2.20; A.2.21; A.2.32; A.2.35; F3; F4; F5; H4. 
     * Epígraf I 
 
Apartat A.2.6 
 
El Director General de l’Entitat assisteix a les reunions del Consell d’Administració amb veu i 
vot, tret de quan calgui adoptar decisions que l’afectin. 
 
Apartat A.2.28 
 
També assisteix a les reunions de la Comissió de Retribucions el Director General amb veu i 
vot, que té el càrrec de Secretari. 
 
Apartat A.2.30 
 
També assisteix a les reunions de la Comissió d’Inversions el Director General amb veu i vot, 
que té el càrrec de Secretari. 
 
Apartat C 
 
A més de les operacions descrites a l’apartat, l’Ajuntament de Mataró és titular d’un Compte de 
Crèdit amb un límit de 3.000 milers d’euros, que a 31 de desembre de 2008 presentava un 
saldo positiu al seu favor de 2.068 milers d’euros. 
 
Apartat H.2 
 
Les dietes d’assistència i altres remuneracions anàlogues corresponents a la Comissió d’Obres 
Socials ascendeix a 19 milers d’euros. 
 
 
Aquest Informe Anual de Govern Corporatiu ha estat aprovat pel Consell d’Administració 
de la societat, en sessió de data  27-01-2009. 
 
 Indiqui els membres del Consell que hagin votat en contra o s’hagin abstingut en 
relació amb l’aprovació del present Informe. 
 
 

Abstenció / Vot contrari Nom del vocal del Consell 
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ADDENDA 
 
 

 
A.1. ASSEMBLEA GENERAL 

 
A.1.1. CONSELLERS GENERALS 
 

CONSELLERS GENERALS 
 

Nom del Conseller General Grup al que pertany Data de 
nomenament 

PERE ALBÓ MARLÉS CORPORACIONS MUNICIPALS  

JUAN MARÍA AGUADO LAZO CORPORACIONS MUNICIPALS  

MARTÍN ALMIRÓN ARIZA IMPOSITORS  

JOAN MANUEL ARMENGOL FORTÍ TREBALLADORS  

JUAN MANUEL AUÑON PLAZA IMPOSITORS  

ERNEST AYMAMÍ HUGUET CORPORACIONS MUNICIPALS  

COSTANTINO BACCELLI IMPOSITORS  

JOAN BALIARDA SARDÁ CORPORACIONS MUNICIPALS  

JOAN BALMONT PI IMPOSITORS  

JOSEP BASART PINATEL.LI CORPORACIONS MUNICIPALS  

DOMINGO BENÍTEZ OVIEDO IMPOSITORS  

INOCENCIO BERMEJO MARTIN IMPOSITORS  

MARTA BISBAL ALSINA IMPOSITORS  

ANTONIO BLASCO LÓPEZ IMPOSITORS  

MANUEL BORRÀS PLANA ENTITATS REPRESENTATIVES  

JAUME BOSCH PUGÉS CORPORACIONS MUNICIPALS  

RAMON BOTER DE PALAU GALLIFA ENTITATS REPRESENTATIVES  

JAUME BOTER DE PALAU RAFOLS ENTITATS REPRESENTATIVES  

PERE BRU MARÉS ENTITATS REPRESENTATIVES  

MIGUEL CABRÉ JUNQUERAS ENTITATS REPRESENTATIVES  
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AMADOR CAÑO DÍAZ IMPOSITORS  

VICENÇ GABRIEL CARA FERNÁNDEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  

FRANCESC-XAVIER CARBONELL CANDELICH TREBALLADORS  

MIQUEL CARBONELL TEIXIDÓ ENTITATS REPRESENTATIVES  

MARIA ÀNGELS CÀRCEL ARRIBAS IMPOSITORS  

JOAN CASAS MONTAÑA CORPORACIONS MUNICIPALS  

JOSÉ ANTONIO CID VAQUERO IMPOSITORS  

JOSEP CODINA BARNET ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOAN COLOMER BACH IMPOSITORS  

ROLANDO CRUXENT CARBONELL ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOSÉ MARIA CUSACHS CLARÀ ENTITATS REPRESENTATIVES  

PEDRO DOMINGO BARTRÉS ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOSEP DURAN VÁZQUEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  

PERE FABREGÁ COLOMER ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOAN FOIX RIALP IMPOSITORS  

EULÀLIA FORCADA CABOT IMPOSITORS  

FRANCISCO FRESNEDOSO GONZÁLEZ TREBALLADORS  

CARLES GARCERAN ALMIRON IMPOSITORS  

FRANCISCO GARCÍA YESTE IMPOSITORS  

ALMUDENA GÓMEZ DONAIRE IMPOSITORS  

PILAR GONZÁLEZ AGAPITO CORPORACIONS MUNICIPALS  

MANUEL GUTIÉRREZ MARTÍN IMPOSITORS  

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ PÉREZ IMPOSITORS  

FRANCISCO IGLESIAS JULÍA ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOAQUIM JO GARCIA IMPOSITORS  

JOSÉ JO MUNNÉ CORPORACIONS MUNICIPALS  

VICENÇ JORDÀ PERA ENTITATS REPRESENTATIVES  

LLUÍS JUVINYÁ COLOMER ENTITATS REPRESENTATIVES  
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JUAN LÓPEZ ZAPATER IMPOSITORS  

JUAN JOSÉ LLABRÉS DOMENE IMPOSITORS  

MIQUEL LOBATO CÁRDENAS CORPORACIONS MUNICIPALS  

MANUEL LUNA GARCÍA TREBALLADORS  

JOSEP M. MARTÍ  LABORI ENTITATS REPRESENTATIVES  

JOAN MARTÍ SANS ENTITATS REPRESENTATIVES  

RAIMON MARTÍNEZ BRUGUERA IMPOSITORS  

ANTONI MARTÍNEZ MOSULL TREBALLADORS  

ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ TREBALLADORS  

DANIEL MARÍN RUIZ IMPOSITORS  

MARÍA ANTONIA MASMIQUEL ODENA IMPOSITORS  

MARIA CINTA MASOLIVER FABREGAT IMPOSITORS  

JOAN MAURI SANCHEZ ENTITATS REPRESENTATIVES  

GEMMA MAYOL GARCIA IMPOSITORS  

MÒNICA MIQUEL SERDÀ CORPORACIONS MUNICIPALS  

JOSEP MONTASELL LLADÓ ENTITATS REPRESENTATIVES  

MANUEL MORALES MACIÀ IMPOSITORS  

JOAN MORELL COMAS CORPORACIONS MUNICIPALS  

ROSER MORÉ ROY ENTITATS REPRESENTATIVES  

MONTSERRAT NOGUERAS CARDONER ENTITATS REPRESENTATIVES  

MARCEL NOLLA QUE TREBALLADORS  

SÍLVIA ORTIZ PEÑA IMPOSITORS  

NÚRIA PAGÉS CADENA IMPOSITORS  

MARIA PALLÁS AGUILAR IMPOSITORS  

FRANCESC PASCUAL REYES IMPOSITORS  

ALBERT PERA SEGURA ENTITATS REPRESENTATIVES  

MERITXELL PÉREZ-PRADO MIQUEL TREBALLADORS  

MARTA PICAS JORDÀ TREBALLADORS  
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AMPARO PIQUERAS MANZANO CORPORACIONS MUNICIPALS  

VALENTÍN PRAT MANZANO IMPOSITORS  

JOSEP PRAT MOLIST ENTITATS REPRESENTATIVES  

MANEL PUIGVERT TORRENT ENTITATS REPRESENTATIVES  

SÍLVIA QUINTANA PAGÈS IMPOSITORS  

BEATRIZ RAYO SÁNCHEZ IMPOSITORS  

ANTONIO REBOLLEDA CALENDARIO CORPORACIONS MUNICIPALS  

JOAN ROCA MORA ENTITATS REPRESENTATIVES  

SALVADOR RODON LLIBRE ENTITATS REPRESENTATIVES  

JORGE RODRÍGUEZ BACHES TREBALLADORS  

FERRÁN RODRÍGUEZ QUÍLEZ ENTITATS REPRESENTATIVES  

ALBERT ROY RECODER ENTITATS REPRESENTATIVES  

MIQUEL RUBIROLA TORRENT CORPORACIONS MUNICIPALS  

ENCARNACIO SANFORT-TRIA XIMENES ENTITATS REPRESENTATIVES  

FRANCISCO SERRANO VILLARROYA CORPORACIONS MUNICIPALS  

PETRA TORRES MANRIQUE IMPOSITORS  

JULIO TORRENTE BLAN IMPOSITORS  

ALBERT VALLALTA JAURÉS IMPOSITORS  

JOSEP VALLS MÉNDEZ CORPORACIONS MUNICIPALS  

MIGUEL ÁNGEL VENTURA GENEROSO IMPOSITORS  

ESTEBAN VILASECA CANALETA ENTITATS REPRESENTATIVES  

ANTONI VIÑALS GIRALT ENTITATS REPRESENTATIVES  

PENDENT DESIGNACIÓ CORPORACIONS MUNICIPALS  

PENDENT DESIGNACIÓ IMPOSITORS  
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A.1.4. Realitzi una descripció del contingut del reglament de l’Assemblea: 
 

Descripció 

 

 
 
 
A.2. Consell d’Administració 

 
 
A.2.8. Realitzi una descripció del contingut del reglament del Consell 

d’Administració. 
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1. REQUERIMENTS GENERALS D’INFORMACIÓ 
 
1.1 Introducció  
 
L’objectiu d’aquest informe és complir amb els requisits d’informació al mercat del 
Grup Consolidable Caixa Laietana establerts en el capítol onzè de la circular 
3/2008, de 22 de maig, del Banc d’Espanya (en endavant, “Circular de 
Solvència”). Aquesta Circular constitueix el desenvolupament final, en l’àmbit de 
les entitats de crèdit, de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base 
consolidada establerta en la Llei 13/1985, de 25 de maig, de Coeficients 
d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers i 
altres normes del sistema financer, i en el Reial Decret 216/2008, de 15 de febrer, 
de Recursos propis de les entitats financeres, les quals, en el seu conjunt, 
constitueixen l’adaptació a les entitats de crèdit espanyoles de les Directives 
comunitàries 2006/48/CE, de 14 de juny, relatives a l’accés a l’activitat de les 
entitats de crèdit i al seu exercici i 2006/49/CE, de 14 de juny, sobre adequació 
del capital de les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit, del 
Parlament Europeu i del Consell. 
 
D’acord amb les polítiques de divulgació de la informació aprovades pel Consell 
d’Administració de Caixa d’Estalvis Laietana, aquest informe ha estat elaborat 
amb periodicitat anual pel Comitè de Gestió Global de Riscos, i aprovat pel 
Consell d’Administració. 
 
Determinada informació requerida per la normativa en vigor que ha de ser inclosa 
en aquest informe es presenta, d’acord amb aquesta normativa, referenciada als 
comptes anuals consolidats del Grup Caixa d’Estalvis Laietana de l’exercici 2008 
(en endavant “Comptes anuals consolidats del 2008”), per estar allà continguda i 
ser redundant amb aquesta. A la pàgina web de Caixa d’Estalvis Laietana (en 
endavant “l’Entitat”) (www.caixalaietana.cat), dins l’apartat “Informació per a 
Inversors”, i al Registre Mercantil, es poden consultar els esmentats comptes 
anuals consolidats. A més, aquesta “Informació amb rellevància prudencial” pot 
ser consultada a la web de l’Entitat dins el mateix apartat. 
 
 
1.2 Definicions conceptuals i descripció del Grup Consolidable d’Entitats de 
Crèdit Caixa Laietana 
 
D’acord amb el que disposen les normes primera i tercera de la Circular 4/2004 
del Banc d’Espanya, s’entén que existeix un “Grup d’entitats de crèdit” quan una 
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entitat ostenti o pugui ostentar, directament o indirecta, el control d’una altra o 
altres entitats, sempre que l’entitat dominant sigui una entitat de crèdit o tingui 
com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats de 
crèdit que siguin dependents, i aquells grups en els que, incloent una o més 
entitats de crèdit, l’activitat d’aquesta sigui la més important dins el Grup.  
 
Per a aquests efectes, la norma tercera de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya 
estableix que s’entén que una entitat en controla una altra quan disposa del poder 
per dirigir-ne les polítiques financeres i d’explotació, per disposició legal, 
estatutària o acord, amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics de les seves 
activitats. En particular, es presumirà que existeix control, llevat que es provi el 
contrari, quan una entitat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació 
amb una altra entitat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les 
següents situacions: 
 
a) Posseeixi la majoria dels drets de vot. 

 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 
 

c) Pugui disposar, en virtut d’acords celebrats amb altres socis, de la majoria 
dels drets de vot. 

 
d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració que desenvolupin el seu càrrec en el moment en què s’hagin 
de formular els comptes consolidats, i durant els dos exercicis immediatament 
anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria 
dels membres del consell d’administració, o òrgan equivalent, de l’entitat 
dependent siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de 
l’entitat dominant o d’una altra dominada per aquesta.  

 
Aquest supòsit no donarà lloc a la consolidació si l’entitat els administradors 
de la qual han estat nomenats està vinculada a una altra en algun dels casos 
previstos en les dues primeres lletres d’aquest apartat. 

 
La norma primera de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya estableix els grups 
consolidables d’entitats de crèdit, que són aquells grups o subgrups que han de 
complir amb qualsevol dels requeriments, consolidats o subconsolidats, de 
recursos propis establerts per la Llei 13/1985, de 25 de maig, sobre coeficients 



 

 
  

 
 
 
 
 
 

 3 

d’inversió, recursos propis i obligacions d’informació dels intermediaris financers, i 
la seva normativa de desenvolupament. 
 
En aquest sentit, la norma segona de la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya 
defineix un “grup consolidable d’entitats de crèdit” com el format per dos o més 
entitats consolidables per la seva activitat, i en el que concorre alguna de les 
següents circumstàncies: 
 

 Que l’entitat dominant sigui una entitat de crèdit espanyola. 
 
 Que l’entitat dominant sigui una entitat espanyola l’activitat principal de la 

qual consisteixi en tenir participacions en entitats de crèdit, comptant 
almenys amb una filial (entitat dependent) que sigui una entitat de crèdit i 
nacionalitat espanyola. 

 
 Que l’entitat dominant sigui una empresa espanyola l’activitat principal de 

la qual consisteixi en tenir participacions en entitats financeres (sempre que 
aquesta activitat no sigui la mencionada en el paràgraf anterior), i que 
almenys una d’elles sigui una entitat de crèdit, i sempre que les entitats de 
crèdit siguin les de major dimensió relativa entre les entitats financeres 
espanyoles participades. 

 
 Que una persona física, una entitat dominant diferent de les indicades en 

les lletres anteriors, o un grup de persones físiques o entitats que actuïn 
sistemàticament en concert, controlin vàries entitats espanyoles 
consolidables per la seva activitat, i que almenys una d’elles sigui una 
entitat de crèdit, i sempre que les entitats de crèdit siguin les de major 
dimensió relativa entre les entitats financeres espanyoles participades. 

 
També en aquest sentit, la norma segona de la Circular 3/2008 del Banc 
d’Espanya estableix que tenen la consideració d’“entitat consolidable per la seva 
activitat” les següents: 
 

 Les entitats de crèdit espanyoles inscrites als Registres especials del Banc 
d’Espanya. 

 
 Les entitats de crèdit autoritzades en altres estats membres de la Unió 

Europea. 
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 Organismes i empreses, de caràcter públic o privat, l’activitat dels quals 
respongui a la definició establerta en l’article 1er del Reial Decret Legislatiu 
1298/1986, de 28 de juny, i estiguin supervisats per les autoritats 
competents de cada país. 

 
 Les empreses de serveis d’inversió espanyoles o de països membres de la 

Unió Europea, i els organismes i empreses, de caràcter públic o privat, de 
tercers països l’activitat dels quals correspongui a la definida a l’article 62 
de la Llei 24/1988, de 24 de juliol, i estiguin supervisades per les entitats 
competents d’aquests països. 

 
 Les societats d’inversió, tal i com es defineixen a l’article 9 de la Llei 

35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva. 
 
 Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, de fons de 

pensions, de fons de titulització hipotecària o de fons de titulització d’actius 
l’objecte social dels quals sigui l’administració i gestió dels esmentats fons. 

 
 Les societats de capital risc i les societats gestores de fons de capital risc. 
 
 Les entitats l’activitat principal de les quals sigui la tinència d’accions o 

participacions, entenent com a tals aquelles en les que la meitat de l’actiu 
de l’entitat estigui composta per inversions permanents en accions i altres 
tipus representatius de participacions, sigui quina sigui l’activitat, objecte 
social o estatut de les entitats participades, llevat que es tracti de societats 
financeres mixtes de cartera, tal i com es defineixen a l’article 2.7 de la Llei 
5/2005, sotmeses a supervisió en el nivell del conglomerat financer, i que 
no estiguin controlades per una entitat de crèdit. 

 
 Les entitats, qualsevol que sigui la seva denominació, estatut o nacionalitat 

que exerceixi les activitats típiques de les entitats enumerades en els punts 
anteriors. 

 
 Les societats instrumentals, tot i que no tinguin la consideració d’entitat 

financera, el negoci de les quals suposi la prolongació del d’una entitat 
financera consolidable per la seva activitat, inclòs l’arrendament que 
compleixi la definició d’arrendament financer de la norma trenta-tresena de 
la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, o consisteixi fonamentalment en la 
prestació a les esmentades entitats de serveis auxiliars, com ara la tinença 
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d’immobles o actius materials, prestació de serveis informàtics, taxació, 
representació, mediació o altres similars. 

 
La informació que es presenta en aquest informe correspon al Grup Consolidable 
d’Entitats de Crèdit Caixa Laietana (en endavant “Grup Consolidable”) l’entitat 
dominant de la qual és Caixa d’Estalvis Laietana. 
 
A continuació es resumeixen les principals diferències relatives al perímetre de 
consolidació i als diferents mètodes de consolidació aplicats entre el Grup 
Consolidable, per al qual es presenta la informació continguda en aquest informe, 
i el Grup Econòmic Caixa Laietana (en endavant “Grup”), definit d’acord amb el 
que disposa l’apartat tercer de la norma tercera de la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya, de 22 de desembre: 
 

 En l’elaboració dels comptes anuals consolidats del Grup, totes les 
empreses dependents s’han consolidat aplicant el mètode d’integració 
global, amb independència de si compleixen o no els requisits per poder 
ser considerades com consolidables per la seva activitat. 
 
Tanmateix, a efectes de l’aplicació dels requisits de Solvència, en la 
informació consolidada corresponent al Grup Consolidable, només s’han 
consolidat mitjançant l’aplicació del mètode d’integració global, tal i com 
aquest mètode de consolidació és definit en la Circular 4/2004 del Banc 
d’Espanya, de 22 de desembre, les societats dependents que són, alhora, 
“entitats consolidables per la seva activitat”, d’acord amb el que disposa la 
norma segona de la Circular de Solvència. Les entitats del Grup que no 
són entitats consolidables per la seva activitat s’han valorat, a efectes de 
l’elaboració de la informació consolidada del Grup Consolidable, 
mitjançant l’aplicació del “mètode de la participació”, tal i com aquest 
mètode de valoració és definit en la norma 49a de la Circular 4/2004 del 
Banc d’Espanya. 

 
 
D’acord amb els criteris anteriorment indicats, a continuació es presenta el detall a 
31 de desembre de 2008 de les societats dependents del Grup Consolidable a les 
que s’ha aplicat, a efectes de l’elaboració de la informació consolidada d’aquest, 
el mètode d’integració global: 
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Raó social 

 
Ges Layetana S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva  

Ges Layetana de Pensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones 
Laietana Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. 
Inversora Burriac, S.L.U. 
Caixa Laietana, Societat de Participacions Preferents, S.A.U.  
Tramitación y Servicios, S.A. 
 

 
 
A continuació es presenta el detall de les participacions propietat del Grup 
Consolidable a 31 de desembre de 2008 que, pertanyent al seu grup econòmic, 
tal i com aquest és definit en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, han estat 
deduïdes directament dels recursos propis d’aquest Grup a efectes del càlcul dels 
seus requeriments de recursos propis mínims, conforme al que disposen les 
normes novena i desena de la Circular de Solvència: 
 

Raó social 

 
Laietana Vida, Cía. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. 
Laietana Generales, Cía. Seguros de la Caja de Ahorros Laietana, S.A.U. 
 

 
 
Així mateix, a continuació es detallen aquelles entitats dependents del Grup que, 
en l’elaboració dels estats financers consolidats del Grup Consolidable a efectes 
de Solvència, no han estat integrades globalment, ni deduïdes dels recursos 
propis: 
 

Raó social 

 
Análisis y Verificación, Control Técnico de Edificación, S.L. 
Complejo Capri Gavà Mar, S.A. 
Zilex Catalunya, S.L.  
Jardí Residencial La Garriga, S.L.  
Xaday Proyectos y Aplicaciones, S.L.  
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Urbiland Inversora, S.L. 
Adamar Sectors, S.L. 
Moviola Asociados 21, S.L.  
Adquirent Inmobles, S.L.  
 

 
 
1.3 Altra informació de caràcter general 
 
A 31 de desembre de 2008 no existeix cap impediment de caràcter material, 
pràctic o jurídic, a la immediata transferència de fons propis o al reembors de 
passius entre les entitats dependents del Grup i l’Entitat, i no existeix cap fet que 
faci pensar que puguin existir impediments en el futur. 
 
A 31 de desembre de 2008 totes les entitats dependents subjectes a aquests 
requeriments de recursos propis mínims a nivell individual i no incloses en el Grup 
Consolidable complien els requeriments de recursos propis establerts en les 
diferents normatives que els són d’aplicació. 
 
Per altra banda, d’acord amb el que estableix la norma cinquena de la Circular de 
Solvència, les entitats de crèdit incloses en el Grup Consolidable estan obligades 
a complir de manera individual i, en el seu cas, de forma subconsolidada, les 
obligacions de requeriments de recursos propis mínims per raó de risc de crèdit i 
de dilució, per risc de contrapart, posició i liquidació de la cartera de negociació, 
per risc de canvi i de posició en or i de risc operacional; així com els requisits de 
govern corporatiu intern i els límits a la concentració de grans riscos, tret que el 
Banc d’Espanya, amb sol·licitud motivada subscrita conjuntament per l’entitat i per 
la seva matriu, l’eximeixi d’aquestes obligacions per complir amb els requisits 
establerts en l’apartat 2 de l’esmentada norma cinquena de la Circular de 
Solvència. 
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2. POLÍTIQUES i OBJECTIUS DE GESTIÓ DE RISCOS 
 
La informació relativa a les polítiques i objectius de gestió de riscos que la Circular 
de Solvència requereix que sigui facilitada al mercat pot ser consultada en la nota 
“7.1 Gestió del risc financer” dels Comptes anuals consolidats del 2008, així com 
en l’apartat “F-Sistemes de control de risc” de l’Informe Anual del Govern 
Corporatiu de l’exercici 2008, integrant de l’Informe de Gestió del Grup Caixa 
Laietana, disponibles a la pàgina web de l’Entitat, als registres oficials de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors i al Registre Mercantil. 
 
 
3. RECURSOS PROPIS COMPUTABLES 
 
3.1 Resum de les principals característiques i condicions dels elements 

computats com a recursos propis bàsics, de segona categoria i 
auxiliars 

 
A efectes del càlcul dels seus requeriments de recursos propis mínims, el Grup 
Consolidable considera com a recursos propis bàsics els elements definits com a 
tals, considerant les seves corresponents deduccions, en la norma onzena de la 
Circular de Solvència.  
 
Els recursos propis bàsics es caracteritzen per ser components dels recursos 
propis que poden ser utilitzats immediatament i sense restricció per a la cobertura 
de riscos o de pèrdues quan es produeixin, i la seva quantia està lliure de tot 
impost previsible en el moment en què es calcula. Aquests elements mostren una 
estabilitat i permanència en el temps a priori superior que la dels recursos propis 
de segona categoria que s’expliquen a continuació. Tal i com s’indica a l’apartat 
3.2 següent, els recursos propis bàsics del Grup Consolidable a 31 de desembre 
de 2008 estan formats, bàsicament, per les reserves efectives i expresses, i les 
participacions preferents emeses conforme al que preveu la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 13/1985, i amb els límits assenyalats en la norma onzena de la 
Circular de Solvència. 
 
Per la seva part, es consideren recursos propis de segona categoria els definits 
en la norma onzena de la Circular de Solvència, amb els límits i deduccions 
establerts en l’esmentada norma. Aquests recursos propis, si bé s’ajusten a la 
definició de recursos propis establerta en la norma vigent, es caracteritzen per 
tenir, a priori, una volatilitat o grau de permanència menor que els elements 
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considerats recursos propis bàsics. Tal i com es desglossa a l’apartat 3.2 següent, 
a 31 de desembre de 2008, els recursos propis de segona categoria del Grup 
Consolidable estaven compostos per les reserves de revalorització d’actius, els 
ajusts per valoració positius dels actius disponibles per a la venda, part de la 
cobertura genèrica relacionada amb exposicions al risc d’insolvència dels clients 
sota el mètode estàndard, fons de l’Obra Social i els finançaments subordinats.  
 
Així mateix, es consideren recursos propis auxiliars del Grup Consolidable els 
definits en la lletra e) de l’apartat primer i en la lletra b) de l’apartat segon de la 
norma onzena de la Circular de Solvència. Els recursos propis auxiliars només es 
consideren com a tals a efectes de la cobertura dels riscos de preu i de canvi. 
 
Entre els conceptes que, d’acord amb el que disposa la Circular de Solvència, 
poden formar part dels recursos propis computables d’una entitat existeixen 
determinats elements les característiques dels quals els fan homogenis pel que fa 
a la seva definició i característiques, de manera independent de l’entitat o grup al 
que pertanyin. D’aquesta manera, conceptes com les reserves per beneficis no 
distribuïts, el resultat de l’exercici, els ajusts per valoració positius d’actius 
financers disponibles per a la venda, etc. no varien pel que fa a la seva definició i 
característiques, independentment de l’entitat en la que siguin analitzats. 
 
No obstant, existeix un altra sèrie d’elements, que també formen part dels 
recursos propis, les característiques dels quals poden variar entre entitats, 
atenent a les condicions contractuals i a la pròpia naturalesa d’aquests. A 
continuació es presenten les principals característiques d’aquest segon grup 
d’elements que formen part dels recursos propis del Grup Consolidable a 31 de 
desembre de 2008: 
 
a) Les participacions preferents emeses pel Grup Consolidable, que 

s’ajusten al que disposa l’article 7.1 de la Llei 13/1985, i que han estan 
emeses d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona 
d’aquesta Llei. En el balanç de situació consolidat del Grup Consolidable, 
aquestes participacions s’han classificat com a passius financers. Aquestes 
participacions preferents han estat emeses per Caixa Laietana, Societat de 
Participacions Preferents, S.A.U., societat dependent del Grup Consolidable. 

 
Les  condiciones d’aquestes emissions es poden consultar al seu fullet, que es 
troba registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i també es poden 
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consultar a la seva pàgina web (www.cnmv.es) i a la nota 7.8.5.2 dels 
Comptes anuals consolidats del 2008. 

 
b) Deute subordinat: A 31 de desembre de 2008, el Grup Consolidable computa 

com a recursos propis, d’acord amb el que disposa la normativa en vigor, les 
següents emissions de deute subordinat realitzats per l’Entitat: 

 
(milers d’euros) 

Emissió 
Data 

d’emissió 
Data de 

venciment Nominal 

Import 
computat com 

a RRPP 

Tipus 
d’interès 

efectiu mitjà 
      
Primera 26.05.1988 Perpetua 9.015 9.015 4,78% 
Segona 01.12.1994 Perpetua 9.015 9.015 5,17% 
Tercera 23.11.1998 Perpetua 9.015 9.015 5,09% 
Quarta 10.10.2001 10.10.2021 27.045 27.045 4,99% 
Cinquena 15.03.2005 15.03.2035 60.000 60.000 5,03% 
      
   114.090 114.090  
      
 
 
3.2 Import dels recursos propis 
 
A continuació es presenta el detall a 31 de desembre de 2008 dels recursos 
propis computables del Grup Consolidable, indicant cadascun dels seus 
components i deduccions, i desglossat en recursos propis bàsics, de segona 
categoria i auxiliars: 
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Concepte Import  
(Milers d'euros) 

  
1. Ele ments computats com recursos propis bàsics(I) 486.550 
1.1 Capital computable   
1.1.1 Fons de dotació  
1.1.2 Altres instruments computables com capital  
1.2 Reserves computables 367.379 
1.2.1 Reserves 341.551 
De què: Per diferències de canvi -1.249 
1.2.2 Interessos minoritaris  
1.2.3 Resultats de l'exercici computables 25.828 
1.2.4a Pèrdues de l'exercici  
1.2.4b Resultats de l'exercici que es prevegin aplicar a reserves o pèrdues de l'exercici corrent  
1.2.4c Beneficis nets derivats de l'actualització de futurs ingressos procedents d'actius titulitzats  
1.2.5 Ajusts per valoració computables com recursos propis bàsics  
1.3 Altres i recursos propis bàsics d'acord amb la legislació nacional 120.101 
1.4 Altres deduccions dels recursos propis bàsics -930 

1.4.1 Actius immaterials -930 
1.4.2 Excés sobre els límits per a instruments no innovadors  
1.4.3 Excés sobre els límits per a instruments innovadors  
1.4.4 Altres deduccions dels recursos propis bàsics d'acord amb la legislació nacional  

  
2. Elements computats com recursos propis de segona categoria (II) 285.030 
2.1 Recursos propis de segona categoria principals 197.985 

2.1.1 Excés sobre els límits per a recursos propis bàsics transferits a recursos propis de segona 
categoria principals  

2.1.2 Correcció realitzada als ajusts per valoració en els recursos propis bàsics transferida a 
recursos propis complementaris principals 10.258 

2.1.3 Reserves de regularització, actualització o revalorització d'actius 68.393 
2.1.4 Altres elements 84.282 

2.1.4.1 Cobertura genèrica relacionada amb exposicions sota el mètode estàndard 84.282 
2.1.4.2 Cobertura genèrica relacionada amb exposicions sota el mètode IRB titulitzades  
2.1.4.3 Altres  

2.1.5 Finançaments subordinats de durada indeterminada i altres instruments 27.045 
2.1.6 Imports positius resultants de la comparació en el mètode IRB entre ajusts per valoració per 

deteriorament d'actius i provisions davant pèrdues esperades  
2.1.7 Recursos propis complementaris principals d'acord amb la legislació nacional 8.007 
2.1.7.1 Correcció als interessos minoritaris relacionats amb reserves de revalorització transferida als 

recursos propis de segona categoria principals  
2.1.7.2 Correcció als interessos minoritaris relacionats amb accions sense vot i accions preferents 

transferida als recursos propis de segona categoria  principals  
2.1.7.3 Altres correccions als interessos minoritaris transferits als recursos propis complementaris 

principals  
2.1.7.4 Fons de l'Obra Social de les caixes d'estalvis i les cooperatives de crèdit 8.007 

2.2 Recursos propis de segona categoria addicionals 87.045 
2.2.1 Accions preferents acumulatives amb termini de venciment determinat  
2.2.2 Finançaments subordinats estàndard i instruments similars 87.045 
2.2.3 Recursos propis de segona categoria addicionals d'acord amb la legislació nacional  

2.2.3.1 Correcció als interessos minoritaris relacionats amb accions preferents assimilades a 
finançaments subordinats transferida als recursos propis de segona categoria addicionals  

2.2.3.2 Altres correccions als interessos minoritaris transferits als recursos propis de segona 
categoria addicionals  

2.2.4 Excés sobre els límits per als recursos propis de segona categoria addicionals  
2.3 (Deduccions dels recursos propis de segona categoria)   
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2.3.1 (Excés sobre els límits per als recursos propis complementaris)  
De què: Efecte de l'ampliació transitòria dels límits  
2.3.2 Altres deduccions de recursos propis complementaris d'acord amb la legislació nacional  
  
3. DEDUCCIONS DELS RECURSOS PROPIS BÀSICS I DE SEGONA CATEGORIA  -18.206 
De les quals:  
Dels recursos propis bàsics (III) -9.103 
Dels recursos propis de segona categoria (IV) -9.103 
3.1 Participacions en entitats financeres no consolidades en el capital de les quals l'Entitat participa 

en més d'un 10% (segons relació annexa) -676 
3.2 Finançaments subordinats i altres valors computables com recursos propis d'entitats financeres 

no consolidades en el capital de les quals l'Entitat participa en més d'un 10% (segons relació annexa)  
3.3 Excés de participacions, finançaments subordinats i altres valors computables com recursos 

propis d'entitats financeres no consolidades diferents de les recollides a 1.3.1 o 1.3.2 sobre el 10% 
dels recursos propis de l'Entitat   

3.4 Participacions en entitats asseguradores i assimilades en el capital de les quals l'Entitat participa 
en més del 20% (segons relació annexa) -17.530 

3.5 Finançaments subordinats o altres valors computables en entitats asseguradores i assimilades 
en el capital de les quals l'Entitat participa en més del 20% (segons relació annexa)   

3.6 Deduccions dels recursos propis bàsics i complementaris d'acord amb la legislació nacional  
3.7 Determinades exposicions de titulitzacions no incloses als requeriments de recursos propis   
3.8 Pèrdues esperades de les exposicions de renda variable sota el mètode IRB i imports negatius 

resultants de la comparació en el mètode IRB entre ajusts per valoració per deteriorament d'actius i 
provisions davant pèrdues esperades  

3.9 Excés de participacions en entitats no financeres (la major d'1.3.9.1 i 1.3.9.2)   
3.10 Operacions incompletes transcorreguts 5 dies hàbils des de la data del segon pagament o 

lliurament contractual  
3.11Altres deduccions dels recursos propis bàsics i dels recursos propis complementaris d'acord 

amb la legislació nacional   
  
4. RECURSOS PROPIS BÀSICS TOTALS A EFECTES GENERALS DE SOLVÈNCIA (I-III) 477.447 
  
5. RECURSOS PROPIS DE SEGONA CATEGORIA TOTALS A EFECTES GENERALS DE 

SOLVÈNCIA (II-IV)  275.927 
  
6. TOTAL RECURSOS PROPIS BÀSICS I DE SEGONA CATEGORIA 753.374 
  
7. RECURSOS PROPIS AUXILIARS    
7.1 Excés sobre els límits per als recursos propis de segona categoria transferits al capital auxiliar 

per a la cobertura dels riscos de preu i de tipus de canvi  
7.2 Finançaments subordinats a curt termini   
7.3 Excés sobre els límits per als recursos propis auxiliars per a la cobertura dels riscos de mercat i 

de preu  
  
8. TOTAL RECURSOS PROPIS 753.374 
  
9. DEDUCCIONS DEL TOTAL DE RECURSOS PROPIS   
  
10. TOTAL RECURSOS PROPIS DESPRÉS DE DEDUCCIONS TOTALS 753.374 

  



 

 
  

 
 
 
 
 
4. REQUERIMENTS DE RECURSOS PROPIS MÍNIMS 
 
4.1 Requeriments de recursos propis mínims per risc de crèdit 
 
A continuació es presenta l’import dels requeriments de recursos propis mínims 
del Grup Consolidable per raó del risc de crèdit a 31 de desembre de 2008, 
calculat aplicant el mètode estàndard, amb un 8% de les exposicions ponderades 
per risc:  
 

Categoria de risc (*) 
Requeriments de 
recursos propis  
(Milers d’euros) 

  
Administracions centrals i bancs centrals   
Administracions regionals i autoritats locals 302 
Entitats del sector públic i institucions sense finalitats de lucre 59 
Bancs multilaterals de desenvolupament  
Organitzacions internacionals   
Entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió 7.232 
Empreses 25.964 
Minoristes 20.737 
Exposicions garantides per béns immobles 411.934 
Exposicions en situació de mora 30.363 
Exposicions d’alt risc 10.100 
Bons garantits 2.993 
Posicions en titulitzacions 8.270 
Exposicions a curt termini davant institucions i empreses 10 
Exposicions davant institucions d’inversió col·lectiva 168 
Altres exposicions 36.093 

Total requeriments per risc de crèdit 554.225 
  

 
(*) Les partides incloses en cada una d’aquestes categories s’ajusten al que disposa la Circular de 
Solvència del Banc d’Espanya. 



 

 
  

 
 
 
 
 
4.2 Requeriments de recursos propis mínims per risc de contrapart i per risc 
de posició i liquidació de la cartera de negociació 
 
D’acord amb el que estableix la norma 82.2 de la Circular de Solvència, el Grup 
Consolidable no està subjecte a requeriment de recursos propis mínims per riscos 
relacionats amb la cartera de negociació. 
 
Cal assenyalar que el seu import és poc significatiu; l’exposició total és de 1.785 
milers d’euros sobre una exposició total per risc de crèdit i contrapart de 
10.211.389 milers d’euros. 
 
 
4.3 Requeriments de recursos propis mínims per risc de canvi i de la posició 
en or 
 
En no superar-se el 2% dels recursos propis computables, els requeriments de 
recursos propis per risc de canvi i de la posició en or es consideren nuls. 
 
 
4.4 Requeriments de recursos propis per risc operacional 
 
L’import dels requeriments de recursos propis mínims a 31 de desembre de 2008 
del Grup Consolidable, calculats segons el mètode de l’indicador bàsic, és de 
23.506 milers d’euros. 
 
 
4.5 Procediments aplicats per a l’avaluació de la suficiència del capital 
intern  
 
D’acord amb el que disposa la Circular de Solvència, el Grup Consolidable aplica 
una sèrie de procediments d’identificació, mesurament i agregació de riscos que, 
de manera addicional al manteniment dels recursos propis mínims que s’han 
indicat en els apartats anteriors d’aquest capítol, li permeten definir i mantenir un 
nivell de recursos propis (l’“Objectiu de recursos propis”) adient als riscos 
inherents a la seva activitat, a l’entorn econòmic en el que opera, a la gestió i 
control que realitza d’aquests riscos, als sistemes de govern dels que disposa, al 
seu pla estratègic de negoci i a les seves possibilitats reals d’obtenció de majors 
recursos propis o, el que és el mateix, realitza una avaluació del capital intern, 
tant en el moment actual com en el futur projectat en funció de la seva 
planificació. 
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Aquests procediments han estat adaptats als continguts de la “Guia del Procés 
d’Autoavaluació del Capital de les Entitats de Crèdit” (Guia PAC), publicada pel 
Banc d’Espanya el juny de 2008, de manera que en l’actualitat constitueix la base 
per a la confecció de l’“Informe d’Autoavaluació del Capital”, que va ser remès el 
març de 2009 a l’autoritat supervisora. A efectes d’aquest informe, l’Entitat va 
decidir utilitzar les opcions simplificades que el supervisor planteja a l’esmentada 
Guia PAC, establint així els nivells de dotació de capital per als diferents riscos 
rellevants, en el marc del Pilar 2. 
 
Els esmentats procediments relacionats amb cada un dels seus riscos es detallen 
a continuació: 
 

- Avaluació de les necessitats de capital per risc de crèdit: Per a l’avaluació 
de les necessitats de capital per risc de crèdit s’ha aplicat el mètode 
estàndard establert en la Circular de Solvència per al càlcul dels 
requeriments de recursos propis mínims associats a aquest risc. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per risc de concentració de crèdit: 
Per a l’avaluació del capital per risc de concentració de crèdit s’està 
aplicant l’opció simplificada, utilitzant els índexs de concentració sectorial i 
individual establerts en la Guia PAC. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per risc de mercat: Com s’ha 
indicat a l’apartat 4.2, el Grup Consolidable no està subjecte a 
requeriments de capital relacionats amb aquest risc. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per risc operacional: Per a 
l’avaluació de les necessitats de capital derivades d’aquest risc s’està 
aplicant el mètode de l’indicador bàsic establert a la Circular de Solvència. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per risc de tipus d’interès 
estructural de balanç: Per a l’avaluació de les necessitats de capital 
associades a aquest risc s’està aplicant l’opció simplificada establerta en la 
Guia PAC. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per risc de liquiditat: El Grup 
Consolidable no estima necessitats de capital associades a aquest risc, a 
partir de l’anàlisi de la seva política de liquiditat, els seus sistemes de 
control de la liquiditat i els seus plans de contingència, que posen de 
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manifest que es gaudeix d’una situació de liquiditat adequada, i no són 
necessaris, per tant, requeriments de capital per cobrir aquest risc. 
 
- Avaluació de les necessitats de capital per altres riscos: Les necessitats 
de capital associades a altres riscos diferents als anteriors s’han estimat en 
un 5% dels requeriments de recursos propis totals del Grup Consolidable, 
en funció del que disposa la Circular de Solvència, en aplicació de l’opció 
simplificada establerta en la Guia PAC. 

 
El capital total necessari del Grup Consolidable s’ha estimat mitjançant l’agregació 
de les necessitats de capital associada a cada risc, obtinguda seguint els 
mètodes abans indicats. 
 
Addicionalment, per dur a terme una adequada planificació de les necessitats 
futures de capital del Grup Consolidable, es realitzen les corresponents 
projeccions de beneficis assignats a reserves i a l’Obra Social, emissions de 
participacions preferents, emissió i amortització de valors subordinats i consums 
de capital derivats de creixements de l’activitat esperats. 
D’acord amb l’opció establerta en la Guia PAC, el Grup Consolidable ha realitzat 
una assignació de requeriments de capital associat a escenaris d’estrès d’un 10% 
dels seus requeriments totals de recursos propis mínims.  
 
 
 
5. INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS DE CRÈDIT i DILUCIÓ 
 
5.1 Definicions comptables i descripció dels mètodes utilitzats per 
determinar les correccions per deterioració 
 
A la nota 2.g) dels Comptes anuals consolidats del 2008 es presenten les 
definicions de “morositat” i “posicions deteriorades” que són utilitzades en 
diferents apartats d’aquest informe. Així mateix, en aquella mateixa nota es 
descriuen els mètodes utilitzats pel Grup en la determinació de les provisions per 
deterioració per raó de risc de crèdit i en el càlcul de les provisions constituïdes 
sobre riscos i compromisos contingents associats a l’esmentat risc. 
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5.2 Exposició al risc de crèdit a 31 de desembre de 2008 
 
El valor total de les exposicions, a 31 de desembre de 2008, al risc de crèdit del 
Grup Consolidable, després dels ajusts indicats en les normes tretzena i 
dissetena de la Circular de Solvència i de correccions de valor per deterioració 
d’actius que els corresponen, en el seu cas, sense considerar els efectes de la 
reducció del risc de crèdit, es presenta a continuació, desglossat per classe de 
contrapart: 
 

Categoria de risc 
Import de 

l’exposició  
(Milers d’euros) 

  
Administracions centrals i bancs centrals 211.182 
Administracions regionals i autoritats locals 22.596 
Entitats del sector públic i institucions sense finalitats de lucre 21.377 
Bancs multilaterals de desenvolupament  
Organitzacions internacionals   
Entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió 436.355 
Empreses 630.074 
Minoristes 378.223 
Exposicions garantides per béns immobles 6.781.759 
Exposicions en situació de mora 358.351 
Exposicions d’alt risc 84.168 
Bons garantits 374.105 
Posicions en titulitzacions 8.270 
Exposicions a curt termini davant institucions i empreses 298.804 
Exposicions davant institucions d’inversió col·lectiva 2.099 
Altres exposicions 604.026 

Total 10.211.389 
  

 

 
5.3 Distribució geogràfica de les exposicions 
 
A continuació es presenta el detall de les exposicions al risc de crèdit del Grup 
Consolidable a 31 de desembre de 2008, netes dels ajusts establerts en la norma 
dissetena de la Circular de Solvència i de les pèrdues per deterioració 
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constituïdes, en el seu cas, sobre aquestes, desglossades per àrees 
geogràfiques:  
 
 

Categoria de risc 
Import de 

l’exposició  
(Milers d’euros) 

  
Espanya  10.166.261 
Resta de països de la Unió Europea 27.513 
Resta d’Europa 15.136 
Estats Units 2.479 

Exposició a 31 de desembre de 2008 10.211.389 
  

 
 
5.4 Venciment residual de les exposicions 
 
A la nota 7.1.c) dels Comptes anuals consolidats del 2008, es presenta una 
anàlisi gap de venciments residuals dels diferents actius i passius financers a 31 
de desembre de 2008. 
 
 
5.5 Distribució geogràfica i per contraparts de les posicions deteriorades 
 
A les notes 7.4.3, 7.5.4 i 16.3 dels Comptes anuals consolidats del 2008, es 
mostra un detall dels actius vençuts i/o deteriorats, així com de les exposicions 
deteriorades i en situació de mora a 31 de desembre de 2008, junt amb l’import 
de les pèrdues per deterioració i de les provisions per a riscos i compromisos 
contingents constituïdes sobre les mateixes en l’esmentada data (a totes les 
exposicions se’ls aplica el mètode estàndard). 
 
Les esmentades exposicions es distribueixen geogràficament a Espanya. 
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5.6 Variacions produïdes en l’exercici 2008 en les pèrdues per deterioració i 
provisions per a riscos i compromisos contingents per risc de crèdit 
 
Les variacions que s’han produït durant l’exercici 2008 en les pèrdues per 
deterioració per risc de crèdit comptabilitzades pel Grup i en les provisions per a 
riscos i compromisos contingents per risc de crèdit s’ajusten al que disposa la 
Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, tant pel que fa al tipus de pèrdues i 
provisions constituïdes, com pel que fa a la metodologia aplicada per al seu càlcul 
(vegeu apartat 5.1 anterior d’aquest informe). 
 
El detall de les modificacions realitzades en l’exercici 2008 en les correccions de 
valor per deterioració d’actius i en les provisions per riscos i compromisos 
contingents per raó de risc de crèdit s’indica a les notes 7.4.3, 7.5.4 i 16.3 dels 
Comptes anuals consolidats del 2008.  
 
Així mateix, a la nota 7.5.2 dels Comptes anuals consolidats del 2008 s’inclou un 
detall del moviment dels actius fallits durant l’exercici. 
 
 
5.7 Informació sobre el risc de crèdit de contrapart del Grup 
 
Es considera risc de crèdit de contrapart el risc de crèdit en el que incorre el Grup 
Consolidable en les operacions que realitza amb instruments financers derivats i 
en les operacions amb compromisos de recompra, de préstecs de valors o 
primeres matèries, en les de liquidació diferida i en les de finançament de 
garanties. 
 
A continuació es presenta el detall de l’exposició creditícia del Grup al risc de 
contrapart per la seva operativa en derivats a 31 de desembre de 2008, estimada 
com l’import de l’exposició creditícia del Grup per aquests instruments financers, 
neta de l’efecte dels corresponents acords de compensació contractual i de les 
garanties rebudes de les contraparts de les operacions:  
 

  Milers d’euros 

  
Valor raonable positiu dels contractes 365.923 
Menys: Efecte d’acords de compensació  
Exposició creditícia després de la compensació 365.923 
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Menys: Efecte de les garanties rebudes  

Exposició creditícia en derivats després de la compensació i de les garanties 365.923 
  
 
 
El valor de l’exposició s’ha calculat aplicant el mètode del risc original, d’acord 
amb el que disposen les normes contingudes a la Secció Segona del Capítol 
Cinquè de la Circular de Solvència. Com a resum, es pot indicar que el valor de 
les exposicions mitjançant la utilització d’aquest mètode es calcula, amb caràcter 
general, multiplicant el valor nominal dels instruments pels percentatges indicats 
en la norma setanta-dosena de la Circular de Solvència, amb les excepcions i 
instruccions contingudes en aquesta. 
 
 
5.8 Operacions amb derivats de crèdits 
 
A 31 de desembre de 2008, el Grup no té contractades operacions de derivats de 
crèdit. 
 
 
6. RISC DE CRÈDIT: MÈTODE ESTÀNDARD 
 
 
6.1 Identificació de les agències de qualificació externa utilitzades 
 
A 31 de desembre de 2008, el Grup Consolidable utilitza qualificacions d’agències 
de qualificació externa elegibles per a les següents categories de risc: 
administracions centrals i bancs centrals, administracions regionals i autoritats 
locals, entitats del sector públic, entitats de crèdit, empreses i posicions de 
titulització. Les agències de qualificacions utilitzades són Moody’s Investors 
Service, Fitch Ratings i Standart & Poor’s, i no s’han produït canvis durant 
l’exercici. 
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6.2 Descripció del procés d’assignació de qualificacions creditícies 
d’emissions públiques de valors a actius comparables 
 
 A 31 de desembre de 2008, el Grup Consolidable no ha realitzat assignació de 
qualificacions creditícies d’emissions públiques de valors a actius comparables. 
 
 
 
 
 
6.3 Efecte en les exposicions al risc de l’aplicació de tècniques de reducció 
del risc i exposicions deduïdes directament dels recursos propis 
 
A continuació es presenta un detall de les exposicions al risc de crèdit del Grup 
Consolidable a 31 de desembre de 2008, a les que s’ha aplicat el mètode 
estàndard per a la seva estimació, abans i després d’aplicar les tècniques de 
reducció de risc que permet la Circular de Solvència, desglossat per categories 
d’exposició i per graus de qualitat creditícia (mesurats en funció del percentatge 
aplicat a efectes de calcular el valor de l’exposició ponderada per risc):  
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 

Exposició classificada per percentatge de ponderació aplicat en funció del 
grau de qualitat creditícia de cada exposició  

(Milers d’euros) 
 

Categoria de risc 

0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% Altres TOTAL 

           

Administracions centrals i 
bancs centrals                   422.364 

Valor de l’exposició ABANS 
de l’aplicació de tècniques de 
reducció de risc 211.182         211.182 

Valor de l’exposició 
DESPRÉS de l’aplicació de 
tècniques de reducció de risc 211.182         211.182 

Administracions regionals i 
autoritats locals                   52.133 

Valor de l’exposició ABANS 3.713  22.283       25.996 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 3.713  22.424       26.137 
Entitats del sector públic i 
institucions sense finalitats 
de lucre                   42.754 

Valor de l’exposició ABANS 17.673  3.704       21.377 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 17.673  3.704       21.377 

Bancs multilaterals de 
desenvolupament                     

Valor de l’exposició ABANS           
Valor de l’exposició 
DESPRÉS           
Organitzacions 
internacionals                     

Valor de l’exposició ABANS           
Valor de l’exposició 
DESPRÉS           
Entitats de crèdit i 
empreses de serveis 
d’inversió                   929.162 

Valor de l’exposició ABANS   454.149  10.432     464.581 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS   454.149  10.432     464.581 

Empreses                   1.486.552 

Valor de l’exposició ABANS 146.382  162.859  6.260  286.946 2.479 138.350 743.276 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 154.277  162.859  6.260  279.051 2.479 138.350 743.276 

Minoristes                   1.036.783 

Valor de l’exposició ABANS 23.659     494.803    518.462 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 45.023     473.298    518.321 

Exposicions garantides per 
béns immobles                   14.323.612 

Valor de l’exposició ABANS    2.272.112 427.216  4.458.665 3.813  7.161.806 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS       2.272.112 427.216   4.458.665 3.813   7.161.806 
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Exposició classificada per percentatge de ponderació aplicat en funció del 
grau de qualitat creditícia de cada exposició (Milers d’euros)   

Categoria de risc 
0% 10% 20% 35% 50% 75% 100% 150% Altres TOTAL 

Exposicions en situació de 
mora                   719.744 

Valor de l’exposició ABANS 
de l’aplicació de tècniques de 
reducció de risc     21.443  273.152 65.277  359.872 

Valor de l’exposició 
DESPRÉS de l’aplicació de 
tècniques de reducció de risc     21.443  273.152 65.277  359.872 

Exposicions d’alt risc                   168.336 

Valor de l’exposició ABANS        84.168  84.168 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS        84.168  84.168 

Bons garantits                   748.210 

Valor de l’exposició ABANS  374.105        374.105 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS  374.105        374.105 

Posicions en titulitzacions                   16.540 

Valor de l’exposició ABANS         8.270 8.270 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS         8.270 8.270 
Exposicions a curt termini 
davant institucions i 
empreses                   597.608 

Valor de l’exposició ABANS 298.179  625       298.804 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 298.179  625       298.804 

Exposicions davant 
institucions d’inversió 
col·lectiva                   4.198 

Valor de l’exposició ABANS       2.099   2.099 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS       2.099   2.099 

Altres exposicions                   1.208.052 

Valor de l’exposició ABANS 146.336  8.162    449.528   604.026 
Valor de l’exposició 
DESPRÉS 146.336   8.162       449.528     604.026 

TOTAL de les exposicions 
ABANS 847.124 374.105 651.782 2.272.112 465.351 494.803 5.470.390 155.737 146.620 10.878.024 

TOTAL de les exposicions 
DESPRÉS 876.383 374.105 651.923 2.272.112 465.351 473.298 5.462.495 155.737 146.620 10.878.024 

           



 

 
  

 
 
 
 
 
 
7. OPERACIONS DE TITULITZACIÓ 
 
 
7.1 Informació general de l’activitat de titulització 
 

El Grup realitza operacions de titulització d’actius, bàsicament com un 
mecanisme d’obtenció de liquiditat a curt termini mitjançant la mobilització de 
part de la seva cartera d’inversió creditícia, així com un mecanisme que 
permet homogeneïtzar actius heterogenis de la seva cartera d’actius a efectes 
de realitzar una gestió més eficient d’aquests davant de tercers o davant del 
mercat. 
Durant l’exercici i en exercicis anteriors, el Grup ha actuat com a originador de 
diverses operacions de titulització d’actius. Amb caràcter general, el Grup 
presta en aquestes operacions cobertura d’una part del risc de crèdit associat 
a les emissions realitzades pels fons de titulització d’actius, mitjançant 
l’adquisició de determinats trams subordinats de les esmentades emissions 
(“Trams de primeres pèrdues”) emesos pels fons de titulització. Cal indicar, no 
obstant, que el Grup ha realitzat també operacions de titulització d’actius en 
exercicis anteriors en les que l’únic risc que assumeix es correspon als 
préstecs subordinats que s’han concedit als fons. La gestió dels fons de 
titulització dels que ha estat originador el Grup és portada a terme per Ahorro y 
Titulización, S.G.F.T., S.A.; el Grup manté la gestió de les operacions 
titulitzades amb posterioritat a la seva transferència als corresponents fons de 
titulització.  
 
En el càlcul de les exposicions derivades de les seves activitats de titulització, 
el Grup aplica el mètode estàndard. 

 
A la nota 2.i) dels Comptes anuals consolidats del 2008 s’expliquen els criteris 
i les hipòtesis claus utilitzades per valorar els riscos i els avantatges retinguts 
en transferències d’actius financers, els quals determinen el tractament 
comptable aplicat pel Grup en aquest tipus d’operacions. Aquests criteris són 
els que determinen el tractament comptable, entre altres, de les operacions de 
titulització d’actius financers seguit pel Grup. 
 
Quan com a resultat dels criteris indicats en el paràgraf anterior el Grup dóna 
de baixa del seu balanç consolidat els actius titulitzats i, d’acord amb el que 
disposa la norma quaranta-sisena de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, 
no realitza la consolidació del fons de titulització d’actius al que s’hagin 
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transferit aquests actius, procedeix a registrar en el compte de pèrdues i 
guanys consolidat la diferència entre el valor en llibres dels actius transferit i la 
suma de qualsevol contraprestació rebuda a canvi, incloent qualsevol actiu 
nou obtingut menys qualsevol passiu assumit, i qualsevol resultat acumulat 
reconegut directament com ajusts per valoració en el patrimoni net consolidat 
atribuïble a l’actiu financer transferit.  
 
La totalitat de les operacions de titulització realitzades pel Grup es consideren 
operacions de titulització tradicionals. No s’han realitzat operacions de 
titulització sintètica en l’exercici 2008 ni en exercicis anteriors. 
 
El Grup calcula els seus requeriments de recursos propis en les posicions 
mantingudes en les operacions de titulització mitjançant l’aplicació del mètode 
estàndard definit en la norma sexagèsima de la Circular de Solvència. En 
aquest càlcul s’han utilitzat les qualificacions realitzades per les següents 
agències de qualificació externes elegibles: Fitch Ratings i Moody’s Investors 
Service. 

 
 
7.2 Exposicions en operacions de titulització i import dels actius titulitzats 
 
A continuació es presenta un detall de les posicions mantingudes en operacions 
de titulització pel Grup Consolidable a 31 de desembre de 2008, a les que el Grup 
aplica a efectes del càlcul dels seus requeriments de recursos propis per risc de 
crèdit el tractament descrit a la Secció Quarta del Capítol Quart de la Circular de 
Solvència: 
 

    

Import de 
l’exposició. 

Estàndard (Milers 
d’euros) 

A) Posicions retingudes en operacions en les quals el Grup actua com originador 8.270 
     A-1) Posicions en titulitzacions tradicionals  8.270 
                Posicions en titulitzacions multicedents  2.073 
                Posicions en la resta de titulitzacions  6.197 
    A-2) Posicions en titulitzacions sintètiques  -- 
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Les posicions en operacions de titulització mantingudes pel Grup a 31 de 
desembre de 2008, s’han ponderat, en aplicació del mètode estàndard, al 
1.250%.  
 
A continuació es presenta un resum de les operacions de titulització realitzades 
pel Grup durant l’exercici 2008: 
 
  
 

 Milers d’euros 

  Import de les 
posicions 

titulitzades 

Import de les 
posicions 

titulitzades a les 
quals s’aplica el 

règim especial (*) 

Benefici / Pèrdua 
reconeguda en la 

baixa de les 
operacions 

    
Operacions donades de baixa de balanç:       
A) Operacions de titulització tradicional     

    - Operacions multicedents    

    - Resta d’operacions    

B) Operacions de titulització sintètica    

Operacions no donades de baixa de balanç:       
A) Operacions de titulització tradicional     

    - Operacions multicedents    

    - Resta d’operacions 170.000 170.000  

B) Operacions de titulització sintètica       

    
 
 
 
 (*) Import de les exposicions titulitzades a les que s’aplica el règim recollit en la Secció Quarta del 
Capítol Quart de la Circular de Solvència per al càlcul de les exposicions ponderades per risc de 
les posicions mantingudes en les operacions. 
 
El detall del saldo de viu a 31 de desembre de 2008 dels actius titulitzats pel Grup 
en l’exercici 2008 i en exercicis anteriors en operacions a les que s’està aplicant 
el règim contingut en la Secció Quarta del Capítol Quart de la Circular de 
Solvència per al càlcul de les exposicions ponderades per risc de crèdit a efectes 
de determinar els requeriments per risc de crèdit de les posicions mantingudes en 
aquestes operacions és el següent:  
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 Milers d’euros 

  Saldo viu a 31 
de desembre 

de 2008 

Del qual: saldo 
viu operacions 

en mora i 
deteriorades 

Import de les 
pèrdues per 

deteriorament 
registrades en 

el període 

    
A) Titulitzacions tradicionals        
  - Actius amb garantia hipotecària 220.786 487 10 

  - Operacions de banca corporativa    

  - Resta d’actius    

    
 
 
 
8. TÈCNIQUES DE REDUCCIÓ DEL RISC DE CRÈDIT 
 
8.1 Informació general 
 
El Grup utilitza com un instrument fonamental en la gestió del risc de crèdit el fet 
que els actius financers adquirits o contractats per aquest comptin amb garanties 
reals i altres sèries de millores creditícies addicionals a la pròpia garantia personal 
del deutor. Les polítiques d’anàlisi i selecció de risc del Grup defineixen, en funció 
de les diferents característiques de les operacions, com finalitat del risc, 
contrapart, termini, consum de recursos propis, etc., les garanties reals i altres 
millores creditícies de les que hauran de disposar aquestes, de manera addicional 
a la pròpia garantia personal del deutor, per procedir a la seva contractació. 

El Grup Consolidable distingeix dos tipus de garanties: 

• Garanties financeres atorgades a la contrapart, en forma d’avals, cartes de 
garantia, derivats de crèdit, assegurances de crèdit, etc.  

• Garanties reals, les quals puguin permetre, en el seu cas, la recuperació de 
les inversions realitzades, en cas de produir-se la insolvència de la 
contrapart.  
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A la nota 7.1 dels Comptes anuals consolidats del 2008 es pot consultar amb més 
detall la gestió del risc de crèdit per part del Grup mitjançant la utilització de 
garanties. 

 
8.2 Informació quantitativa 
 
El següent detall mostra la distribució de l’exposició al risc de crèdit del Grup 
Consolidable a 31 de desembre de 2008, desglossat en funció de l’aplicació o no 
de tècniques de reducció del risc de crèdit i, en el seu cas, de la tècnica de 
reducció aplicada (les dades d’exposicions es refereixen a exposicions prèvies a 
l’aplicació de la reducció de risc aplicada): 
 

  
Valor de 

l’exposició (Milers 
d’euros) 

  
A) Exposicions a les quals no s’aplica alguna tècnica de reducció del risc de crèdit 10.181.989 
B) Exposicions a les quals s’aplica alguna tècnica de reducció del risc de crèdit 29.400 

Acords de compensació d’operacions de balanç   
Acords marcs de compensació relatius a operacions amb compromís de recompra, 
operacions de préstec de valors o de matèries primes o altres operacions vinculades al 
mercat de capitals 

 

Garanties reals (1)   

Altres garanties reals (2) 29.259 

Cobertures basades en garanties personals 141 

Cobertures mitjançant derivats de crèdit   
  
 
 
(1) Inclou operacions garantides mitjançant valors representatius de deute, accions, drets de 

cobrament i drets reals sobre immobles admesos per la Circular de Solvència com a tècnica 
de reducció de risc de crèdit. 

 
(2) Inclou els dipòsits d’efectiu, certificats de dipòsit i instruments similars mantinguts en entitats 

terceres diferents del Grup pignorats a favor de les entitats de l’esmentat Grup, les pòlisses 
d’assegurança de vida pignorades a favor de les entitats del Grup emeses per entitats 
d’assegurances reconegudes com a proveïdores de cobertura d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 de la norma quadragèsima de la Circular de Solvència i per valors representatius 
de deute emesos per altres institucions no inclosos en el número (1) anterior, que rebrien 
una ponderació màxima del 50% de conformitat amb el que disposa la norma setzena de la 
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Circular de Solvència, els quals han de ser recomprats a un preu predeterminat per les 
institucions emissores a instàncies del tenidor dels valors. 

 
A continuació es mostra el valor total de les exposicions a 31 de desembre de 
2008 que es troben cobertes mitjançant l’aplicació de tècniques de reducció de 
risc basades en la utilització de garanties reals: 
 

Milers d’euros (1) 

Categoria de risc Cobertes amb 
garanties 

financeres 
admissibles 

Cobertes amb 
altres 

garanties reals 
admissibles Total 

    
Empreses   7.895 7.895 
Minoristes  21.364 21.364 
    
 
 
 (1) Representa el valor de l’exposició coberta mitjançant l’aplicació de tècniques de reducció de 
risc. 
 
El següent detall mostra el valor de les exposicions a 31 de desembre de 2008 
cobertes mitjançant l’aplicació de tècniques de reducció de riscos consistents en 
l’ús de garanties personals i de derivats de crèdit: 
 

Milers d’euros (1) 

Categoria de risc Cobertes amb 
garanties 
personals 

Cobertes amb 
derivats de 

crèdit Total 

    
Minoristes 141  141 
    
 
 (1) Representa el valor de l’exposició coberta mitjançant l’aplicació de tècniques de reducció de 
risc. 
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9. INFORMACIÓ SOBRE EL RISC DE MERCAT DE LA CARTERA 
DE NEGOCIACIÓ 

 
A efectes del càlcul dels requeriments de recursos propis associats a la cartera de 
negociació, cal indicar que el Grup considera com a tals aquelles posicions en 
instruments financers que es mantenen amb la intenció de negociar o que 
serveixen de cobertura als elements de l’esmentada cartera.  
 
A 31 de desembre de 2008, el Grup Consolidable, tal com s’indica en l’apartat 4.2 
anterior, no està subjecte a requeriment de recursos propis associats a la cartera 
de negociació. 
 
 
 
10. METODOLOGIA APLICADA AL CÀLCUL DE REQUERIMENTS 
DE RECURSOS PROPIS PER RISC OPERACIONAL 
 
La metodologia aplicada pel Grup Consolidable per al càlcul de requeriments de 
recursos propis per risc operacional és la corresponent al mètode de l’indicador 
bàsic descrit a la Circular de Solvència del Banc d’Espanya. 
 
 
 
11. INFORMACIÓ SOBRE PARTICIPACIONS I INSTRUMENTS DE 
CAPITAL NO INCLOSOS EN LA CARTERA DE NEGOCIACIÓ 
 
11.1 Criteris de classificació, valoració i comptabilització 
 
A les notes 2.a) i 2.d) dels Comptes anuals consolidats del 2008 del Grup s’inclou 
una descripció de les carteres en les que es classifiquen les participacions i els 
instruments de capital propietat del Grup, junt amb els criteris comptables de 
registre i valoració que s’apliquen a cada una d’aquestes. En aquestes notes 
s’indiquen també els models i les assumpcions aplicades per a la determinació 
del valor dels instruments inclosos en cada cartera. Durant l’exercici 2008 no s’ha 
produït cap canvi que afecti de manera significativa les pràctiques i hipòtesis 
utilitzades pel Grup en la valoració de les seves participacions i instruments de 
capital. 
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El Grup posseeix participacions i instruments de capital amb diferents objectius. 
En aquest sentit, posseeix participacions en entitats en les que s’intervé en major 
o menor mesura en la seva gestió i processos de presa de decisions, amb les que 
persegueix la consecució d’objectius que s’integren en l’estratègia i objectius del 
Grup en el seu conjunt i/o que suposen una part molt significativa o rellevant de 
l’activitat, de la gestió de riscos o dels resultats del Grup i/o en les que existeix 
una intenció de mantenir una relació de permanència en el seu accionariat 
(“participacions estratègiques”). Així mateix, posseeix també participacions en 
altres entitats amb objectius diferents, bàsicament el de maximitzar els resultats 
que s’obtinguin mitjançant la seva gestió, de manera coordinada amb els 
objectius i estratègies de gestió de riscos del Grup (“carteres mantingudes amb 
ànims de venda”).  
 
Amb caràcter general, les participacions i els instruments de capital propietat del 
Grup que es posseeixen amb finalitats estratègiques es troben classificats 
comptablement en la categoria d’empreses del Grup i empreses associades, 
mentre que aquelles participacions que es posseeixen amb ànim de venda i que 
no formen part de la cartera de negociació es troben classificades en la categoria 
d’actius financers disponibles per a la venda. 
 
11.2 Informació quantitativa 
 
El valor en llibres de les participacions propietat del Grup a 31 de desembre de 
2008 que no es troben incloses en la cartera de negociació és de 173.183 milers 
d’euros, i el seu valor raonable en aquesta data, el qual s’ha de considerar com 
una estimació raonable del seu valor de mercat, no difereix de forma significativa 
respecte al valor en llibres. 
 
A continuació es presenta un detall de les exposicions en participacions i 
instruments de capital mantinguts pel Grup a 31 de desembre de 2008, sense 
incloure les exposicions en instruments que formen part de la cartera de 
negociació, tal i com s’ha definit aquesta a efectes de requeriments de recursos 
propis a l’apartat 9 anterior d’aquest informe: 
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Import de 

l’exposició  
(Milers d’euros) 

  
Instruments de capital cotitzats en mercats organitzats 78.492 
Instruments de capital no cotitzats en mercats organitzats 94.691 

Total 173.183 
  

 
L’import dels beneficis registrats pel Grup en l’exercici 2008 per vendes d’accions 
i participacions diferents dels inclosos en la seva cartera de negociació i de les 
participacions que formen part del Grup Consolidable ascendeix a 27.820 milers 
d’euros. 
 
De manera addicional al que s’indica en el paràgraf anterior, els guanys i les 
pèrdues a 31 de desembre de 2008 amb impacte en patrimoni i no 
comptabilitzades en el compte de pèrdues i guanys, associades a les 
participacions en instruments de capital, diferents de les que es troben incloses 
en la cartera de negociació i d’aquelles consolidades, ascendeix a 18.629 milers 
d’euros; s’han computat com a recursos propis de segona categoria 8.383 milers 
d’euros.  
 
 
12. RISC DE TIPUS D’INTERÈS EN POSICIONS NO INCLOSES EN 
LA CARTERA DE NEGOCIACIÓ 
 
El risc de tipus d’interès és el risc al que s’exposa el Grup en la seva activitat per 
tenir operacions d’actiu i de passiu amb diferents tipus d’interès (tipus d’interès 
fixos i variables o referenciats a diferents índexs) i amb terminis de venciments 
diferents, de manera que les variacions dels tipus d’interès de referència 
d’aquestes operacions a l’alça o a la baixa puguin provocar efectes asimètrics en 
els seus actius i passius, amb efecte en el compte de pèrdues i guanys i en el 
patrimoni del Grup. 
 
   
A la nota 7.1 dels Comptes anuals consolidats del 2008 s’inclou informació sobre 
el seu nivell d’exposició, l’impacte en compte de pèrdues i guanys dels canvis 
raonables futurs en el nivell dels tipus d’interès vigents, considerant els efectes de 
les activitats de cobertura, realitzant una anàlisi del resultat d’un increment i 
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reducció en 200 punts bàsics en els tipus d’interès, així com determinada 
informació sobre la sensibilitat als tipus d’interès, i els criteris que han servit de 
base per preparar aquesta informació, amb totes les hipòtesis rellevants que 
s’han manejat.  
 




