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 Representants dels 
 Impositors

 Amengual Pañella, Catalina
 Barceló Manresa, Joan
 Batle Cladera, Javier
 Bonnín Castell, Isabel M .
 Bonnín Nadal, Margalida
 Borrás del Barrio, Antonio
 Busquets Crespí, Bartolomé
 Campaner Vallespir, Tomás
 Canals Juan, Margarita
 Capó Capella, José
 Cardona Juan, José
 Cercós Esteve, Antonio
 Crespí Simón, Francisco Javier
 Ensesa Casulleras, Joaquin
 Ferrer Canals, Gabriel
 Fiol Calafat, Manuel
 Flores Amengual, Cristina
 Font Morey, Francesca
 Forteza Oliver, Francisco José
 Fuster Forteza, M . Inmaculada
 Gayá Morey, Antonio
 Gual Pericás, Antonia 
 Juliá Seguí, Gabriel
 Lladó Oliver, Antonio
 Lliteras Nadal, Margarita
 Marí Bufi, José
 Mas Crespí, Micaela
 Morell Villalonga, Magdalena
 Mulet Lalinde, Jaime
 Pons Pons, Miguel L .
 Quetglas Cifre, Antoni
 Rovira Blanes, Juana Maria
 Sampol Martí, Juan F .
 Tomás Martínez, José M .
 Torres Torres, Pere
 Trías Cabanellas, Pedro
 Valdivieso Perales, Antonio
 Ventayol Femenías, Laura Marta
 Xamena Munar, Juan

 

 Representants de 
 Corporacions Locals

 Amer Artigues, Bernat
 Andreu Camps, Ángeles
 Arbona Colom, María Antonia
 Bennàsar Tous, Francisca
 Calafell Simó, Antonio
 Català Frontera, Juana Maria
 Costa Tur, Miguel
 De Francisco Cordero, Fernando
 Domènech Pons, Ignàsia
 Estrany Espada, Magdalena
 Gamundí Andreu, Sebastià
 García Sastre, María Antonia
 Ginard Mesquida, Margalida
 Herraiz Casas, Francisco
 Llinás Rosselló, Margarita
 Mir Martínez, Antonio
 Moll Ferragut, Miquel Sebastià
 Moreno Navarro, Isabel
 Munar Miquel, Catalina
 Nadal Bestard, Bartomeu A .
 Oliver Garau, Jaume
 Oliver Palou, Bartolomé
 Pallàs Cardona, Mª Rosa
 Pons Llull, Serafín
 Pou Escoubet, Margarita
 Riera Noguera, Vicente
 Rodríguez Arbona, Ana María
 Roig Catany, Margalida Isabel
 Roig Grimalt, Rafael
 Sans Capó, Pere
 Santandreu Ripoll, Antoni
 Torres Torres, José
 Velázquez Redondo, María
 Villalonga de Arriba, Juan

Consellers Generals 
A 31/12/2008
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 Representants de la 
 Junta Patronal

 Alzamora Carbonell, Fernando
 Andreu Pujol, Juan
 Colomar Serra, José
 Dezcallar Planas, Antonio
 Estelrich Arrom, Bartolomé
 Feliu de Oleza, Rafael
 González de Chaves Alemany, Juan Gerardo
 Le-Senne Blanes, Gabriel
 Martorell Cunill, Onofre
 Pou Font, Antonio
 Pou Roca, Antonio
 Pradel Alfaro, José
 Roses Ferrer, José L .
 Sbert Balaguer, Mariano R .
 Timoner Vidal, Miguel
 Vidal Pou, Juan Ignacio
  

 Representants dels 
 Consellers Insulars

 Borràs Llabrés, Antoni
 Marí Juan, José
 Martí Llufriu, Joan Manel
 Mayans Asenjo, Juan
 Oliva Cervera, Manuel
  

 Representants dels 
 Empleats
 
 Barceló i Artigues, Margalida
 Estarelles Rabassa, Margalida
 Roig Sastre, Joan
 Simón Nievas, Francisco J .
 Torrens Crespí, Joan



20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 6 .. 6 .

A 31/12/2008

 Consell d’Administració
President

 Alzamora Carbonell, Fernando

Vicepresident primer
 Borràs Llabrés, Antoni

Vicepresidenta segona
 García Sastre, Mª . Antonia

Secretari
 Sampol Martí, Juan F .

Vicesecretària
 Estarelles Rabassa, Margalida

Vocals
Bennàsar Tous, Francisca
Crespí Simón, F . Javier
Deyá Serra, Miquel M .
Fuster Rosselló, Mª Dulce
Le-Senne Blanes, Gabriel
Llinás Rosselló, Margarita
Marí Juan, José
Roig Catany, Margalida I .
Roses Ferrer, José L .
Ventayol Femenías, L . Marta 

Director General
 Batle Mayol, Pere J .

 Comissió Executiva
President
Alzamora Carbonell, Fernando

Vicepresident primer
Borràs Llabrés, Antoni

Vicepresidenta segona
García Sastre, Mª . Antonia

Vocals
Estarelles Rabassa, Margalida
Bennàsar Tous, Francisca
Fuster Rosselló, Mª Dulce
Le-Senne Blanes, Gabriel
Ventayol Femenías, L . Marta  

Secretari (director general)
Batle Mayol, Pere J .

 Comissió de Control
President
Capó Capella, Josep

Secretari
Roig Sastre, Joan

Comissionats
Arbona Colom, Mª Antonia
Canals Juan, Margarita
Domènech Pons, Ignàsia
Feliu de Oleza, Rafael
Martí Llufriu, Joan Manel
Sbert Balaguer, Mariano R .
Toll-Messí Gil, Fernando

 Comissió d’Auditoria
President
Borràs Llabrés, Antoni

Secretària
Estarelles Rabassa, Margalida

Vocals
Crespí Simón, F . Javier
Roig Catany, Margalida I .
Roses Ferrer, José L .

 Comissió de Retribucions
President
Alzamora Carbonell, Fernando

Secretària
Llinás Rosselló, Margarita

Vocal
Deyá Serra, Miquel M .

 Comissión d’Inversions
President
Alzamora Carbonell, Fernando

Secretari
Sampol Martí, Juan F .

Vocal
Borràs Llabrés, Antoni
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ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General va dur a terme una sessió 
ordinària, el 28 d’abril de 2008:

•	 En aquesta sessió es varen aprovar els comptes 
individuals i consolidats de l’exercici 2007, la 
distribució d’excedents obtinguts i la gestió del 
Consell d’Administració .

•	 Es va aprovar la gestió i liquidació del pressupost 
de les obres socials de l’exercici del 2007 i el 
pressupost de l’Obra Social per a l’exercici 2008 .

•	 Es definiren les línies generals del Pla d’Actuació de 
l’entitat per a l’exercici 2008 i es va aprovar el Pla 
Estratègic de l’Obra Social 2008-2010 .

•	 Es va modificar el límit d’emissions de deute per als 
exercicis 2008 i 2009 .

•	 Es va aprovar la Consolidació fiscal del Grup Sa 
Nostra .

•	 Es va nomenar a la sotsdirectora i els sotsdirectors 
generals de l’entitat .

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

El Consell d’Administració va dur a terme 17 reunions 
al llarg del 2008 .

COMISSIÓ EXECUTIVA 

Aquest òrgan, delegat del Consell d’Administració, es 
va reunir 25 vegades al llarg de l’any .

COMISSIÓ D’AUDITORIA

Aquest òrgan, delegat del Consell d’Administració, es 
va reunir 4 vegades al llarg de l’any .

COMISSIÓ DE CONTROL

La Comissió de Control es va reunir 13 vegades durant 
l’any 2008 .

Un cop analitzada la gestió econòmica i financera, va 
presentar els informes preceptius al Banc d’Espanya, 
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació de les 
Illes Balears i a l’Assemblea General .

COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

Aquest òrgan es va reunir dues vegades al llarg del 
2008 .

COMISSIÓ D’INVERSIONS

La Comissió d’Inversions es va reunir dues vegades al 
llarg del 2008 .

Òrgans de Govern 2008
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA” 

I SOCIETATS DEPENDENTS

Memòria legal ajustada a la Llei de societats anònimes i al Codi de comerç .

Comptes anuals consolidats formulats pel 

Consell d’Administració de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”

en la reunió del 27 de febrer de 2009
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I . Conciliació entre el balanç de situació consolidat i el compte de pèrdues i guants consolidat per al 2007 presentats segons els 
comptes anuals consolidats en aquesta data i la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008 del Banc d’Espanya .
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ACTIU Nota 31.12.2008 31.12.2007

Caixa i dipòsits en bancs centrals 5 157 .264 167 .722

Cartera de negociació 6

 Valors representatius de deute 156 153

 Derivats de negociació 16 .125 2 .847

 16 .281 3 .000

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 7 2 .527 4 .528

 Valors representatius de deute

 

Actius financers disponibles per a la venda 8

 Valors representatius de deute 1 .728 .135 1 .299 .180

 Instruments de capital 315 .271 383 .735

	 Promemòria:	prestats	o	en	garantia 1.526.736 335.086

2 .043 .406 1 .682 .915

Inversions creditícies 9

 Dipòsits en entitats de crèdit 313 .893 198 .208

 Crèdit a la clientela 10 .213 .068 9 .390 .374

 Valors representatius de deute

 10 .526 .961 9 .588 .582

 Cartera d’inversió a venciment 10 531 .955 19 .215

	 Promemòria:	prestats	o	en	garantia 17.151 12.208

 

Derivats de cobertura 11 67 .578 16 .984

 

Actius no corrents en venda 12 25 .628 6 .491

Participacions 13

 Entitats associades 172 .858 165 .511

Actius per reassegurances 21 44 42

Actiu material 14

 Immobilitzat material 274 .069 226 .555

 D’ús propi 211 .946 206 .694

 Cedits en arrendament operatiu 52 .017 9 .453

 Afectes a l’Obra Social 10 .106 10 .408

 Inversions immobiliàries 347 .435 187 .510

621 .504 414 .065

Actiu intangible 15

 Fons de comerç 1 .024 860

 Altre actiu intangible 28 .752 64 .169

 29 .776 65 .029

Actius fiscals 16

 Corrents 12 .815 5 .460

 Diferits 72 .400 64 .849

 85 .215 70 .309

La resta d’actius 17

 Existències 13 .158 12 .991

 Altres 49 .631 38 .402

62 .789 51 .393

TOTAL ACTIU 14 .343 .786 12 .255 .786

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Balanços de situació consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros) Pàgina 1 de 2
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PASSIU Nota 31.12.2008 31.12.2007

Cartera de negociació 18 11 .030 2 .154
 Derivats de negociació 

11 .030 2 .154

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 23 2 .527 4 .527

Passius financers a cost amortitzat 19
 Dipòsits de bancs centrals 888 .599 65 .000
 Dipòsits d’entitats de crèdit 1 .541 .485 1 .498 .382
 Dipòsits de la clientela 9 .306 .583 8 .331 .249
 Dèbits representats per valors negociables 482 .252 310 .477
 Passius subordinats 335 .275 335 .226
 Altres passius financers 251 .338 167 .454

12 .805 .532 10 .707 .788

Derivats de cobertura 11 4 .321 108 .667

Passius per contractes d’assegurances 21 651 .655 554 .262

Provisions 20
 Fons per a pensions i obligacions similars 81 .116 80 .366
 Provisions per a imposts i altres contingències legals 154 318
 Provisions per a riscs i compromisos contingents 5 .111 6 .191
 Altres provisions 10 .958 1 .001

97 .339 87 .876
Passius fiscals 16
 Corrents 4 .017 3 .201
 Diferits 38 .470 42 .076

42 .487 45 .277

Fons de l’Obra Social 22 11 .448 10 .713

La resta de passius 17 12 .138 32 .031

TOTAL PASSIU 13 .638 .477 11 .553 .295
PATRIMONI NET Nota 31.12.2008 31.12.2007

Fons propis
 Fons de dotació - -
 Escripturat - -

 Reserves 24
 Reserves (pèrdues) acumulades 603 .428 544 .922
 Reserves (pèrdues) entitats valorades pel mètode de la participació 31 .438 28 .860

634 .866 573 .782
 Altres instruments de capital 24
 Quotes participatives i fons associats

 Menys: Valors propis

 Resultat de l’exercici atribuït a l’entitat dominant 24 67 .465 77 .921

702 .331 651 .703
Ajusts per valoració 25
 Actius financers disponibles per a la venda (3 .656) 39 .889
 Entitats valorades pel mètode de la participació 1 .487 4 .861
 

(2 .169) 44 .750
Interessos minoritaris 26
 Ajusts per valoració (805) (362)
 La resta 5 .952 6 .400

5 .147 6 .038
TOTAL PATRIMONI NET 705 .309 702 .491

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 14 .343 .786 12 .255 .786
Promemòria
 Riscs contingents 27 479 .360 516 .473
 Compromisos contingents 27 1 .521 .693 1 .935 .866

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Balanços de situació consolidats a 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros)
Pàgina 2 de 2
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Nota 31.12.2008 31.12.2007

 Interessos i rendiments assimilats 28 725 .242 553 .337
 Interessos i càrregues assimilades 28 (475 .085) (314 .219)

MArge d’INTereSSoS 250.157 239.118

 Rendiment d’instruments de capital 29 16 .620 3 .656
 Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació 13 (4 .466) 5 .362
 Comissions percebudes 31 42 .964 44 .898
 Comissions pagades 31 (7 .396) (8 .394)
 Resultat d’operacions financeres (net) 32
  Cartera de negociació 2 .754 760
  Altres instruments financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys - (17)
  Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 15 .903 20 .422
  Altres (252) 121

18 .405 21 .286
 Diferències de canvi (net) 34 259 89

 Altres productes d’explotació
  Ingressos de contractes d’assegurances i reassegurances emesos 35 322 .082 206 .204
  Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers 32 .635 29 .531
  La resta de productes d’explotació 9 .069 9 .165

363 .786 244 .900

 Altres càrregues d’explotació 35
  Despeses de contractes d’assegurances i reassegurances (343 .957) (219 .859)
  La resta de càrregues d’explotació (18 .665) (16 .996)

(362 .622) (236 .855)

MArge brUT 317.707 314.060

 Despeses d’administració
  Despeses de personal 36 (109 .947) (107 .956)
  Altres despeses generals d’administració 37 (52 .670) (47 .609)

(162 .617) (155 .565)

 Amortització 14 (16 .270) (15 .413)
 Dotacions a provisions (net) 20 (557) (7 .249)

 Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)
  Inversions creditícies 9 (36 .697) (32 .870)
  Altres instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (10 .393) (1 .431)

(47 .090) (34 .301)

reSUlTAT de l’ACTIvITAT d’exPloTACIó 91.173 101.532

 Pèrdua per deteriorament de la resta d’actius (net)
  Fons de comerç i altre actiu intangible - (800)
  Altres actius (7 .187) -

(7 .187) (800)

 Guanys (pèrdues) en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda (546) 3 .108

 Guanys (pèrdues) d’actius no corrents en venda no classificats com a operacions interrompudes 2 .026 1 .785

reSUlTAT AbANS d’IMPoSTS 85.466 105.625

 Impost sobre beneficis 46 (17 .450) (26 .875)

reSUlTAT de l’exerCICI ProCedeNT d’oPerACIoNS CoNTINUAdeS 68.016 78.750

reSUlTAT CoNSolIdAT de l’exerCICI
 Resultat atribuït a l’entitat dominant 24 67 .465 77 .921
 Resultat atribuït a interessos minoritaris 26 551 829

68.016 78.750

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Comptes de pèrdues i guanys consolidats per als exercicis acabats el 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros) Pàgina 1 de 1
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31.12.2008 31.12.2007

A) Resultat consolidat de l’exercici 68 .016 78 .750
 
B) Altres ingressos i despeses reconeguts
 Actius financers disponibles per a la venda 
 Guanys (pèrdues) per valoració (58 .559) 3 .811
 Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (4 .280) (2 .123)

(62 .839) 1 .688

 Cobertures dels fluxos d’efectiu 
 Imports transferits al compte de pèrdues i guanys - -

 Diferències de canvi
 Guanys (pèrdues) per valoració - -
 Importes transferits al compte de pèrdues i guanys - -

- -

 Entitats valorades pel mètode de la participació
 Guanys (pèrdues) per valoració (4 .820) -

 Impost sobre beneficis 20 .297 (1 .144)

Total ingressos i despeses reconeguts 
 Atribuïts a l’entitat dominant 20 .546 78 .465
 Atribuïts a interessos minoritaris 108 829

20 .654 79 .294

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Estats d’ingressos i despeses reconeguts consolidats per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros)
Pàgina de 1
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Estats totals de canvis en el patrimoni net consolidat per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros)

Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant
Fons propis

Reserves

Fons de
dotació

Prima 
d’emissió

Reserves
(pèrdues)

acumulades

Reserves 
(pèrdues) 
d’entitats 

valorades pel 
mètode de la 
participació

Altres
instruments
de capital

Menys:
Valors
propis

Resultat del 
l’exercici 
atribuït a
l’entitat 

dominant

Menys:
Dividends i
retribucions

Total
fons

propis

Ajusts per
valoració Total Interessos

minoritaris

Total
patrimoni

net

Saldo final a 31 de desembre de 2006 490.770 8.693 67.457 566.920 44.206 611.126 5.003 616.129

Total ingressos i despeses reconeguts 77.921 77.921 544 78.465 829 79.294
 Distribució de dividend
 Increments d’altres instruments de capital
 Traspassos entre partides de patrimoni net 54.152 20.167 (74.319)
 Dotació discrecional a l’Obra Social (11.600) (11.600) (11.600) (11.600)
 La resta d’increments (reduccions) de 

patrimoni net
18.462 18.462 18.462 206 18.668

Saldo final a 31 de desembre de 2007 544.922 28.860 77.921 651.703 44.750 696.453 6.038 702.491

Total ingressos i despeses reconeguts 67.465 67.465 (46.919) 20.546 108 20.654

 Distribució de dividends
 Increment d’altres instruments de capital
 Traspassos entre partides de patrimoni net 58.506 2.578 (61.084) -
 Dotació discrecional a l’Obra Social (11.751) (11.751) (11.751) (11.751)
 La resta d’increments (reduccions)  de 

patrimoni net
(5.086) (5.086) (5.086) (999) (6.085)

Saldo final a 31 de desembre de 2008 603.428 31.438 67.465 702.331 (2.169) 700.162 5.147 705.309

Pàgina 1 de 1
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31.12.08 31.12.07

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ

Resultat consolidat de l’exercici 68 .016 78 .750

 

Ajusts al resultat: 142 .680 54 .850

 Amortització d’actius materials 12 .568 13 .301

 Amortització d’actius intangibles 3 .702 2 .112

 Pèrdues per deteriorament d’actius (net) 47 .090 35 .111

 Dotacions netes a passius per contractes d’assegurances 58 .046 (19 .533)

 Dotacions a provisions (net) 557 7 .249

 Guanys/pèrdues per venda d’actiu material 546 (2 .081)

 Guanys/pèrdues per venda de participacions 7 .187 (2 .822)

 Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació (net de dividends) (4 .466) (5 .362)

 Imposts 17 .450 26 .875

 Altres partides no monetàries - -

 

Resultat ajustat 210 .696 133 .600

 

(Augment)/disminució neta en els actius d’explotació (1 .329 .677) (1 .920 .139)

 Cartera de negociació 13 .281 (788)

  Dipòsits en entitats de crèdit - -

  Operacions del mercat monetari per mitjà d’entitats de contrapartida - -

  Crèdit a la clientela - -

  Valors representatius de deute - (2)

  Altres instruments de capital - -

  Derivats de negociació 13 .281 (786)

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (2 .001) 4 .289

  Dipòsits en entitats de crèdit 45 53

  Operacions del mercat monetari per mitjà d’entitats de contrapartida - -

  Crèdit a la clientela - -

  Valors representatius de deute (265)    3 .304

  Altres instruments de capital (1 .781) 932

 Actius financers disponibles per a la venda 370 .884 (587 .004)

  Valors representatius de deute 434 .841 (480 .143)

  Altres instruments de capital (63 .957) (106 .861)

 Inversions creditícies 870 .615 (1 .362 .919)

  Dipòsits en entitats de crèdit 32 .955 88 .990

  Operacions del mercat monetari per mitjà d’entitats de contrapartida - -

  Crèdit a la clientela 837 .660 (1 .489 .222)

  Valors representatius de deute - 8

  Altres actius financers - 37 .305

 Altres actius d’explotació 76 .898 26 .283

Augment/(disminució) neta en els passius d’explotació 1 .981 .646 2 .073 .114

 Cartera de negociació 8 .876 929

  Dipòsits d’entitats de crèdit - -

  Operacions del mercat monetari a través d’entitats de contrapartida - -

  Dipòsits de la clientela - -

  Dèbits representats per valors negociables - -

  Derivats de negociació 8 .876 929

  Posicions curtes de valors - -

 Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys (2 .000) (1 .151)

  Dipòsits d’entitats de crèdit - -

  Dipòsits de la clientela (2 .000) (1 .151)

  Dèbits representats per valors negociables - -

 Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net - -

  Dipòsits d’entitats de crèdit - -

  Dipòsits de la clientela - -

  Dèbits representats per valors negociables - -

 Passius financers a cost amortitzat 2 .087 .649 1 .976 .144

  Dipòsits de bancs centrals 823 .599 65 .000

  Dipòsits d’entitats de crèdit 33 .217 750 .494

  Operacions del mercat monetari per mitjà d’entitats de contrapartida - -

  Dipòsits de la clientela 975 .334 1 .154 .566

  Dèbits representats per valors negociables 171 .775 40 .591

  Altres passius financers 83 .724 (34 .507)

 Altres passius d’explotació (112 .879) 97 .192

 

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’explotació 862 .665 286 .575

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Estats dels fluxos d’efectiu consolidats per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros)
Pàgina 1 de 2
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31.12.08 31.12.07
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ

Inversions (766 .200) (213 .577)
 Entitats del Grup, multigrup i associades 10 .068 (69 .621)
 Actius materials 223 .709 (105 .309)
 Actius intangibles - (38 .647)
 Cartera d’inversió a venciment - -
 Altres actius financers 532 .423 -
 Altres actius - -
 
Desinversions 35 .253 -
 Entitats del Grup, multigrup i associades - -
 Actius materials - -
 Actius intangibles 35 .253 -
 Cartera d’inversió a venciment - -
 Altres actius - -

Total fluxos d’efectiu nets de les activitats d’inversió (730 .947) (213 .577)
 
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 

Emissió/amortització de capital o fons de dotació - -
Adquisició d’instruments de capital propis - -
Alienació d’instruments de capital propis - -
Emissió/amortització de quotes participatives - -
Emissió/amortització d’altres instruments de capital - -
Emissió/amortització de capital amb naturalesa de passiu financer - -
Emissió/amortització de passius subordinats - (467)
Emissió/amortització d’altres passius a llarg termini - -
Augment/disminució dels interessos minoritaris - -
Dividends/interessos pagats - -
Altres partides relacionades amb les activitats de finançament (47 .810) 7 .612
 
Total fluxos d’efectiu net de les activitats de finançament (47 .810) 7 .145
 
EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI EN L’EFECTIU O EQUIVALENTS - -
 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS 83 .908 80 .143

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 262 .855 182 .712

Efectiu o equivalents al final de l’exercici 346 .763 262 .855

Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Estats dels fluxos d’efectiu consolidats per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros) Pàgina 2 de 2



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”
I SOCIETATS DEPENDENTS

Memòria dels comptes anuals consolidats

20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 20 .

  

1. Naturalesa, activitats i composició del grup

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares (d’ara endavant la Caixa, l’entitat, la matriu o “Sa Nostra”) és una institució beneficosocial 
amb personalitat jurídica pròpia, representació privada i independent i durada il·limitada, constituïda el 18 de març de 1882 .

L’entitat està exempta de tota aspiració de lucre, i la seva funció primordial consisteix a difondre la pràctica de l’estalvi, captar-lo i 
administrar-lo; destinar els productes obtinguts a constituir reserves per millorar la garantia dels impositors, i a crear i sostenir obres 
benèfiques, socials i culturals . El 31 de desembre de 2008, l’entitat disposa d’una xarxa de 245 oficines i 45 oficines automàtiques, i 
desenvolupa la seva activitat principalment a les comunitats autònomes de les Illes Balears, Madrid, Illes Canàries, València, Castella-la 
Manxa i Catalunya .

Les caixes d’estalvis es regeixen per una normativa legal que regula, entre d’altres, els aspectes següents:

•	 Manteniment d’un percentatge mínim d’actius líquids per cobrir el coeficient de reserves mínimes .

•	 Participació en el Fons de Garantia de Dipòsits de les caixes d’estalvis, la finalitat del qual consisteix a garantir 
als dipositants la recuperació de determinat import dels seus dipòsits d’efectiu, de valors i d’altres instruments 
financers .

•	 Distribució del benefici de cada exercici entre el Fons de l’Obra Social (OS) i la dotació de reserves .

•	 Manteniment d’un volum de recursos propis mínims que està determinat segons les inversions efectuades i els riscs 
assumits .

L’entitat és la societat dominant d’un grup d’entitats financeres l’activitat de les quals controla directament o indirectament, i representa 
el 91,42 % de l’actiu total del Grup a 31 de desembre del 2008 (89,82 % el 2007) . Té el domicili social al carrer de Ramon Llull, núm . 2, de 
Palma (Mallorca) .

Les societats filials que formen la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” s’especifiquen en l’annex II .

Entre les activitats exercides per les societats dependents, destaquen el crèdit al consum, la corredoria d’assegurances, assegurances del 
ram de vida i no vida i la societat de valors, entre d’altres .

Els comptes individuals de l’entitat s’han preparat d’acord amb els principis comptables descrits en l’apartat «Principis comptables i 
normes de valoració aplicats» . Això no obstant, la gestió de les operacions tant de l’entitat com de la resta del Grup es du a terme en base 
consolidada, amb independència de la imputació individual de l’efecte patrimonial corresponent . En conseqüència, els comptes anuals 
individuals de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” no reflecteixen les variacions patrimonials que resultarien 
d’aplicar criteris de consolidació o el mètode de la participació, segons allò que fos procedent, a les inversions financeres corresponents 
a les societats dependents i també a les operacions fetes en el Grup (lísing, diferències de canvi, dividends, garanties, etc .), les quals, de 
fet, es reflecteixen en els comptes anuals consolidats .
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2. Criteris aplicats

a)	 Bases	de	presentació	dels	comptes	anuals	consolidats

Els comptes anuals consolidades de “Sa Nostra” i les seves societats dependents (el Grup) han estat formulats pels 
administradors de l’entitat de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni consolidat i de la situació financera 
consolidada del Grup a 31 de desembre de 2008, dels resultats consolidats de les seves operacions i dels canvis en el 
patrimoni net consolidat i dels fluxos d’efectius consolidats durant l’exercici anual acabat en aquesta data .

Els comptes anuals consolidats del Grup es presenten d’acord amb allò que estableixen les normes internacionals d’informació 
financera adoptades per la Unió Europea el 31 de desembre de 2008 (d’ara endavant, NIIF-UE), i tenint en compte la Circular 
4/2004, de 22 de desembre, del Banc d’Espanya, que constitueix el desenvolupament i l’adaptació al sector d’entitats de 
crèdit espanyoles de les normes internacionals d’informació financera aprovades per la Unió Europea, modificada per la 
Circular 6/2008, de 26 de novembre, del Banc d’Espanya .

En aquesta memòria s’utilitzen les abreviatures NIC i NIIF per referir-se a les normes internacionals de comptabilitat i a les 
normes internacionals d’informació financera respectivament, aprovades per la Unió Europea i d’acord amb les quals s’han 
elaborat aquests comptes anuals consolidats . 

No s’han tingut en compte en l’elaboració dels comptes anuals consolidats de l’exercici del 2008 ni la NIIF-3 (combinacions 
de negocis) revisada l’any 2008, la qual és de compliment obligatori per als exercicis anuals que comencin a partir de l’1 de 
juliol de 2009, ni les modificacions fetes en la NIC-27 (estats financers consolidats i individuals) de gener del 2008 perquè 
estan pendents d’aprovació en el moment d’elaborar aquests comptes anuals consolidats i perquè no s’hi han incorporat 
els criteris comptables establerts a la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya . Atesa la naturalesa dels aspectes inclosos en 
aquestes normes i que no es coneix encara el text definitiu amb què les aprovarà la Unió Europea, no és possible determinar 
en l’actualitat l’efecte que tindrà el fet d’aplicar-les sobre les possibles transaccions i esdeveniments a què puguin ser 
aplicables en el futur .

Els comptes anuals consolidats s’han elaborat tenint en consideració la totalitat dels principis i les normes comptables i els 
criteris de valoració d’aplicació obligatòria que hi tenen un efecte significatiu, de manera que mostren la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del Grup a 31 de desembre de 2008 i dels resultats de les seves operacions, dels canvis en 
el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu, consolidats, que s’han produït en el Grup en l’exercici anual acabat en aquesta data .

Els comptes anuals consolidats s’han elaborat a partir dels registres de comptabilitat mantinguts per “Sa Nostra” i per la 
resta d’entitats integrades en el Grup . Això no obstant, i atès que els principis comptables i els criteris de valoració aplicats 
en la preparació dels comptes anuals consolidats del Grup de l’exercici del 2008 poden diferir dels que utilitzen algunes de 
les entitats que hi estan integrades, en el procés de consolidació s’han introduït les reclassificacions i els ajusts necessaris 
per homogeneïtzar entre si aquests principis i criteris i per adequar-los a les NIIF que aplica “Sa Nostra” .

Els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici del 2007 varen ser aprovats en l’Assemblea General feta el 25 
d’abril de 2008 .

En l’annex II es presenta una conciliació entre el balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 presentat pel 
Grup com a part integrant dels seus comptes anuals consolidats en aquesta data, el compte de pèrdues i guanys consolidats 
corresponent a l’exercici anual del 2007 elaborat pel Grup d’acord amb el model utilitzat en els comptes anuals consolidats 
d’aquest a 31 de desembre de 2007 i el balanç de situació consolidat i el compte de pèrdues i guanys consolidats presentats 
en aquests comptes anuals consolidats elaborats d’acord amb el model requerit per la modificació de la Circular 4/2004 
del Banc d’Espanya .
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A continuació, es presenten les principals diferències entre els estats financers consolidats a 31 de desembre de 2008 
presentats pel Grup com a part integrant dels seus comptes anuals consolidats en aquesta data i els models d’estats 
financers consolidats elaborats d’acord amb el model requerit per la modificació de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya .A 
continuación se presentan las principales diferencias entre los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 
2008 presentados por el Grupo como parte integrante de sus cuentas anuales consolidadas a dicha fecha y los modelos de 
estados financieros consolidados elaborados de acuerdo al modelo requerido por la modificación de la Circular 4/2004 del 
Banco de España:

balanç de situació consolidat:

•	 Del capítol «Inversions creditícies» de l’actiu del balanç de situació consolidat, s’elimina la rúbrica «Altres actius 
financers»; les distintes 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, atenent el sector institucional a què pertanyen 
cada una .

•	 De l’actiu del balanç de situació consolidat, s’elimina el desglossament per naturalesa dels actius que formen part de 
la rúbrica «Actius no corrents en venda» .

•	 En l’actiu, la partida «Actiu material – Immobilitzat material» agrupa les rúbriques «Actiu material – D’ús propi», «Actiu 
material – Altres actius cedits en arrendament operatiu» i «Actiu material – Afecte a l’Obra Social» incloses en l’actiu del 
balanç de situació consolidat presentat en els comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007 .

•	 En l’actiu, la partida «La resta d’actius – Altres» agrupa les rúbriques «Periodificacions» i «Altres actius» de l’actiu del 
balanç de situació consolidat inclòs en els comptes anuals consolidats del Grup corresponents a l’exercici del 2007, 
excepte les existències, que es presenten en l’epígraf «La resta d’actius – Existències» .

•	 La rúbrica «Provisions – Provisions per a imposts» passa a anomenar-se «Provisions – Provisions per a imposts i altres 
contingències legals», de manera que s’hi 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» .

•	 Presenta en el passiu del balanç de situació consolidat la rúbrica «Fons de l’Obra Social» de manera separada . En el 
balanç de situació consolidat inclòs en els comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2007, aquesta partida 
s’incloïa formant part del saldo del capítol del passiu «Altres passius» .

•	 En el passiu, la rúbrica «La resta de passius» agrupa les partides del passiu del balanç de situació consolidat inclòs 
en els comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2007, «Periodificacions» i «Altres passius» (excepte en la part 
corresponent al saldo del Fons de l’Obra Social abans indicat) .

•	 S’elimina la rúbrica «Quotes participatives i fons associats» dels fons propis consolidats . Aquest saldo es registra dins 
el capítol dels fons propis consolidats «Altres instruments de capital» .

•	 Finalment, cal assenyalar que s’ha modificat la denominació de determinades partides del patrimoni net consolidat, 
sense que hi hagi canvis substancials en els conceptes que s’hi registren (per exemple, «Resultat atribuït al Grup» per 
«Resultat de l’exercici atribuït a l’entitat dominant») .

•	 Es crea una nova partida inclosa entre els ajusts per valoració del patrimoni net consolidat denominada «Entitats 
valorades pel mètode de la participació», en què es registren de manera diferenciada els ajusts per valoració que 
sorgeixen per l’aplicació del mètode de la participació en la valoració d’empreses associades i multigrup a què s’aplica 
aquest mètode .
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Compte de pèrdues i guanys consolidats

•	 No es preveu el «Marge d’intermediació», i s’introdueix un nou marge denominat «Marge d’interès» format per la 
diferència, d’una banda, dels «Interessos i rendiments assimilats», i, per una altra, les despeses en concepte d’«Interessos 
i càrregues assimilades» .

•	 Els resultats corresponents a l’activitat d’assegurances del Grup deixen de presentar-se de manera agrupada i es 
registren segons la seva naturalesa en els distints epígrafs del compte de pèrdues i guanys consolidats, amb l’efecte 
consegüent en cada un dels marges i partides d’aquest . 

•	 En particular, els ingressos de contractes d’assegurances i reassegurances es presenten inclosos en la rúbrica 
«Altres productes d’explotació» del compte de pèrdues i guanys consolidats, i l’import de les prestacions pagades i 
la resta de despeses directament relacionats amb els contractes d’assegurances, les primes pagades a tercers per 
reassegurances i les dotacions netes efectuades per cobrir els riscs dels contractes d’assegurances meritades per 
l’activitat d’assegurances s’inclouen en la rúbrica «Altres càrregues d’explotació» del compte de pèrdues i guanys 
consolidats presentats en aquests comptes anuals consolidats . 

•	 Es presenta un nou marge denominat «Marge brut» i s’elimina el «Marge ordinari» . Aquest nou «Marge brut» és semblant 
a l’anterior «Marge ordinari», excepte, bàsicament, pel fet que s’hi inclouen tant els altres ingressos com les altres 
càrregues d’explotació, que no formaven part del marge ordinari, així com per l’efecte d’incloure els interessos i les 
càrregues financeres de l’activitat no financera d’acord amb la seva naturalesa .

•	 S’eliminen les rúbriques «Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers» i «Cost de vendes» del compte de 
pèrdues i guanys consolidats, que es registren, bàsicament, en les partides «Altres productes d’explotació» i «Altres 
càrregues d’explotació» respectivament del compte de pèrdues i guanys consolidats .

•	 Les «Despeses de personal» i les «Altres despeses generals d’administració» es presenten agrupades en la rúbrica 
«Despeses d’administració» .

•	 El saldo de la partida «Pèrdues per deteriorament d’actius (net)» es presenta 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 les «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 participacions i de 
la resta d’actius no financers .

•	 S’eliminen les rúbriques «Ingressos financers d’activitats no financeres» i «Despeses financeres d’activitats no 
financeres» que es registren, bàsicament, formant part dels capítols «Interessos i rendiments assimilats» i «Interessos i 
càrregues assimilades» del compte de pèrdues i guanys consolidats respectivament .

•	 S’elimina el «Marge d’explotació» i es crea el «Resultat de l’activitat d’explotació» . Ambdós marges es diferencien, 
bàsicament, perquè el segon inclou, a diferència del primer, els ingressos i les despeses financers de l’activitat no financera 
del Grup, la dotació neta a les pèrdues per deteriorament dels instruments financers i la dotació neta a les provisions .

•	 No s’hi preveuen les rúbriques «Altres guanys» i «Altres pèrdues» .

S’hi inclouen, en canvi, tres nous capítols: «Guanys/(pèrdues) en la baixa d’actius no classificats com a no corrents en venda», 
«Diferència negativa de consolidació» 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 abans . 

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 quals la normativa en vigor no estableixi 
que s’hagin de registrar en un altre epígraf distint, i els resultats per la venda d’instruments de capital, decisió de venda que, 
ateses les seves característiques especials, hagi estat presa pel Consell d’Administració de “Sa Nostra” . 



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”
I SOCIETATS DEPENDENTS

Memòria dels comptes anuals consolidats

20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 24 .

  

La resta dels resultats que es registraven en les dues rúbriques eliminades, i que no s’inclouen són les tres rúbriques de nova 
creació, s’han classificat en el compte de pèrdues i guanys consolidats atesa la seva naturalesa .

estat d’ingressos i despeses consolidat i estat total de canvis en el patrimoni net consolidat

Respecte del model d’«Estat de canvis en el patrimoni net consolidat» i el detall de variacions en el patrimoni net consolidat 
desglossat en les notes de la memòria en els comptes anuals consolidats del Grup a 31 de desembre de 2007, el model 
d’estat d’ingressos i despeses reconeguts consolidats i l’estat total de canvis en el patrimoni net consolidat que es presenta 
en els comptes anuals consolidats tenen, bàsicament, les diferències significatives següents:

•	 Tant l’estat total de canvis en el patrimoni net consolidat com l’estat d’ingressos i despeses reconeguts consolidats es 
presenten en els comptes anuals consolidats com dos estats diferenciats, i no es presenta la informació que hi figura 
com un desglossament en les notes de la memòria dels comptes anuals consolidats .

•	 S’inclou en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts la rúbrica «Entitats valorades pel mètode de la participació», que 
inclou les variacions produïdes en els ajusts per valoració del patrimoni net consolidat amb origen en l’aplicació del 
mètode de la participació a empreses associades i multigrups .

•	 En l’estat d’ingressos i despeses reconeguts s’inclou la partida «Impost sobre beneficis» per al registre de l’efecte 
fiscal de les partides registrades directament contra el patrimoni net, excepte la partida «Entitats valorades pel mètode 
de la participació», que es presenta neta de l’efecte fiscal corresponent, de manera que les partides de cada epígraf 
registrades contra ajusts per valoració del patrimoni net es presenta en termes bruts . 

En el model d’estat de canvis en el patrimoni net consolidat inclòs en els comptes anuals consolidats de l’exercici del 2007, 
cada una de les partides registrades com a ajusts per valoració es presentaven netes de l’efecte fiscal corresponent .

En l’estat d’ingressos i despeses reconeguts consolidats, es deixa de presentar l’efecte en el patrimoni net corresponent a 
canvis de criteris comptables o d’errors amb origen en exercicis anteriors .

estat de fluxos d’efectiu consolidat

S’inclou al final d’aquest estat un detall de les partides que integren l’efectiu i els seus equivalents que no s’incloïa en l’estat 
de fluxos d’efectiu consolidat que es va presentar en els comptes anuals consolidats del Grup a 31 de desembre de 2007 .

Així mateix, s’eliminen determinats 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 .

a)	 Principis	comptables	i	normes	de	valoració

Per elaborar els comptes anuals consolidats s’han seguit els principis comptables i les normes de valoració generalment 
acceptats descrits en la nota 4 «Principis comptables i normes de valoració aplicats» . No hi ha cap principi comptable 
obligatori que tingui un efecte significatiu en l’elaboració dels comptes anuals consolidats que s’hagi deixat d’aplicar .

En aquesta memòria s’utilitzen les abreviatures NIC i NIIF per referir-se a les normes internacionals de comptabilitat i a les 
normes internacionals d’informació financera respectivament, normes aprovades per la Unió Europea d’acord amb les quals 
s’han elaborat aquests comptes anuals consolidats .
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Des de l’1 de març de 2007, per als exercicis anuals que comencin a partir d’aquesta data, és de compliment obligatori, 
a l’hora d’elaborar els comptes anuals consolidats segons les NIIF-UE, interpretar les CINIIF-11 «NIIF-2 . Transaccions amb 
accions pròpies i del Grup» . Aquesta interpretació estableix la forma en què s’ha d’aplicar la norma internacional d’informació 
financera 2 (NIIF-2), «Pagaments basats en accions», als acords de pagaments basats en accions que afectin els instruments 
de patrimoni propi d’una entitat o els instruments de patrimoni d’una altra entitat del mateix grup (per exemple, instruments 
de patrimoni de l’entitat dominant) . L’entrada en vigor d’aquesta interpretació i el fet que el Grup l’hagi aplicada en l’exercici 
del 2008 no ha tingut impacte en aquests comptes anuals consolidats .

No s’han tingut en consideració a l’hora d’elaborar els comptes anuals consolidats de l’exercici del 2008 ni la NIIF-3 
(combinacions de negocis), revisada l’any 2008, la qual és de compliment obligatori per als exercicis anuals que comencin 
a partir de l’1 de juliol de 2009, ni les modificacions fetes en la NIC-27 (estats financers consolidats i individuals) de gener 
del 2008, perquè estan pendents d’aprovació en el moment d’elaborar aquests comptes anuals consolidats i perquè no 
s’hi han incorporat els criteris comptables establerts en la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya . Atesa la naturalesa dels 
aspectes inclosos en aquestes normes i atès que no es coneix encara el text definitiu amb què seran aprovades per la Unió 
Europea, no és possible determinar en l’actualitat l’efecte que tindrà el fet d’aplicar-les sobre les possibles transaccions i 
esdeveniments a què puguin ser aplicables en el futur .

b)	 Judicis	i	estimacions	utilitzats

Durant l’exercici del 2008 no s’han produït canvis en els judicis i les estimacions comptables que ha utilitzat el Grup en 
exercicis anteriors .

La preparació d’aquests comptes anuals de conformitat amb les NIIF-UE requereix que el Grup faci judicis i estimacions basats 
en hipòtesis que afecten l’aplicació dels criteris i els principis comptables i els imports de l’actiu, el passiu, els ingressos, les 
despeses i els compromisos que hi figuren registrats . Les estimacions més significatives utilitzades en l’elaboració d’aquests 
comptes anuals han estat:

•	 Les pèrdues per deteriorament d’actius financers (vegeu les notes 8, 9 i 10) .

•	 Les hipòtesis emprades en els càlculs actuarials fetes per valorar els compromisos per retribucions postocupació 
(vegeu les notes 23 i 35) .

•	 Les pèrdues per deteriorament i la vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu les notes 14 i 15) .

•	 El valor raonable de determinats actius (vegeu les notes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 i 20) .

•	 Les estimacions per calcular altres provisions (vegeu la nota 21) .

•	 Estimacions per calcular l’impost sobre beneficis i d’actius i passius fiscals diferits (vegeu les notes 16 i 46) .

Tot i que les estimacions anteriorment descrites es varen fer d’acord amb la millor informació disponible el 31 de desembre 
de 2008 sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les 
(a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis de manera significativa, la qual cosa es faria, en el cas de ser necessari, de 
conformitat amb el que estableix la NIC-8, de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi d’estimació en el compte 
de pèrdua i guany consolidat dels exercicis afectats .

Les estimacions i les hipòtesis utilitzades estan basades en l’experiència històrica i en altres factors que s’han considerat els 
més raonables en el moment present, a més són revisades de forma periòdica . Si com a conseqüència d’aquestes revisions, 
o de fets futurs, es produís un canvi en les estimacions, l’efecte es registraria en el compte de pèrdues i guanys consolidats 
d’aquest període i de períodes successius .
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Principis	de	consolidació

El Grup de societats incloses en la consolidació comprèn 26 entitats . El Grup inclou les denominades «entitats de propòsit 
especial» de conformitat amb la definició que se’n recull a la norma 46a, apartat 5, de la Circular 4/2004 .

Totes les societats consolidades preparen els seus comptes anuals individuals per a l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2007 . 

Els criteris utilitzats en la consolidació es corresponen amb els que estableixen les NIIF-UE . 

La definició del perímetre de consolidació s’ha fet d’acord amb la Circular 4/2004, del Banc d’Espanya . Consegüentment, 
el Grup inclou totes les societats en el capital de les quals l’entitat participa, directament o indirectament, exercint-hi un 
control efectiu i constitueixen, juntament amb aquesta, una unitat de decisió . Els mètodes utilitzats han estat els següents:

Entitats dependents

Són entitats dependents les entitats participades que constitueixen una unitat de decisió amb l’entitat dominant, que es 
correspon amb aquelles en les quals l’entitat dominant té, directament o indirectament a través d’una altra o altres entitats 
en què participa, capacitat d’exercir control . Aquesta capacitat d’exercir control es manifesta, en general, encara que no 
exclusivament, per mantenir una participació, directament o indirectament a través d’una altra o altres entitats en què 
participa, del 50% o més dels drets de vot de l’entitat participada . El control s’entén com el poder de dirigir les polítiques 
financeres i operatives d’una entitat participada per tal d’obtenir beneficis de les seves activitats i es pot exercir encara que 
no es tingui el percentatge de participació abans indicat .

Els comptes anuals de les entitats dependents es consoliden amb les de la matriu per aplicació del mètode d’integració 
global . Per tant, tots els saldos i les transaccions significatives efectuades entre les societats consolidades i entre aquestes 
societats i la matriu s’eliminen en el procés de consolidació .

En el moment d’adquirir una societat dependent, els seus actius, passius i passius contingents es registren als seus valors 
raonables en la data d’adquisició . Les diferències positives entre el cost d’adquisició i els valors raonables dels actius nets 
identificables adquirits es reconeixen com a fons de comerç . Les diferències negatives s’imputen a resultats en la data 
d’adquisició .

Addicionalment, la participació de tercers en el patrimoni del Grup es presenta en el capítol «Interessos minoritaris» del 
balanç de situació consolidat . La seva participació en els resultats de l’exercici es presenta en el capítol «Resultat atribuït a 
la minoria» del compte de pèrdues i guanys consolidats .

La consolidació dels resultats generats per les societats adquirides en un exercici es fa tenint en compte, únicament, els 
relatius al període comprès entre la data d’adquisició i el tancament d’aquest exercici . Paral·lelament, la consolidació dels 
resultats generats per les societats alienades en un exercici es fa tenint en compte, únicament, els relatius al període 
comprès entre l’inici de l’exercici i la data d’alienació: 

 Indicar:

La	naturalesa	de	 la	 relació	entre	 l’entitat	dominant	 i	 una	de	dependent	en	el	 cas	que	aquella	no	posseeixi,	 directament	o	
indirectament	a	través	d’altres	entitats	dependents,	més	de	la	meitat	dels	drets	de	vot.

Cal	informar	de	la	naturalesa	i	l’abast	de	qualsevol	restricció	significativa	relativa	a	la	possibilitat	de	les	entitats	dependents	per	
transferir	fons	a	l’entitat	dominant,	ja	sigui	en	forma	de	dividends	o	de	reemborsament	de	préstecs	o	bestretes.
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Entitats multigrup

Es consideren entitats multigrup (negocis conjunts) les participacions que, tot i no ser entitats dependents, estan controlades 
conjuntament per dues o més entitats no vinculades entre si . Això s’evidencia mitjançant acords contractuals en virtut dels 
quals dues o més entitats (partícips) emprenen una activitat econòmica que se sotmet a control conjunt per compartir el fet 
de poder dirigir les polítiques financeres i d’explotació d’una entitat, o una altra activitat econòmica, a fi de beneficiar-se de 
les seves operacions de tal manera que qualsevol decisió estratègica de caràcter financer o operatiu que els afecti requereix 
el consentiment unànime de tots els partícips .

Els estats financers de les societats participades com a «negocis conjunts» es consoliden amb els de la matriu per aplicació 
del mètode d’integració proporcional, de tal manera que l’agregació de saldos i les posteriors eliminacions tenen lloc, només, 
en la proporció que representa la participació del Grup en relació amb el capital d’aquestes entitats .

Entitats associades

Són entitats associades les entitats participades en les quals la matriu té una influència significativa . Aquesta influència 
significativa es manifesta, en general, encara que no exclusivament, per mantenir una participació, directament o 
indirectament a través d’una altra o altres entitats participades, del 20% o més dels drets de vot de l’entitat participada .

En els comptes anuals consolidats, les entitats associades es valoren pel mètode de la participació, és a dir, per la fracció del 
seu net patrimonial que representa la participació del Grup en el seu capital, una vegada considerats els dividends percebuts 
d’aquestes i altres eliminacions patrimonials . En el cas de transaccions amb una entitat associada, les pèrdues o els guanys 
corresponents s’eliminen en el percentatge que el Grup posseeix en el seu capital .

El detall de les societats del Grup consolidades per integració global a 31 de desembre de 2008 és el següent:

SA	NOSTRA	INVERSIONES
SA	NOSTRA	RENTING
BITTRAVEL
SA	NOSTRA	SEGUROS
BEM	ILLES	BALEARS
SA	NOSTRA	PREFERENTES
SA	NOSTRA	FINANCE
INVERNOSTRA
SERBROK
SA	NOSTRA	MEDIACIÓN

El detall de les societats del Grup consolidades pel mètode de la integració proporcional a 31 de desembre de 2008 és el 
següent:

INFOCAJA,	SL
ZOCO	INVERSIONES,	SRL
ADAMANTE	INVERSIONES,	SRL
CARTERA	PERSEIDAS,	SL
LIQUIDAMBAR	INVERSIONES	FINANCIERAS,	SL
SERVICIOS	DE	INFOCAJA,	AIE

El detall de les empreses associades del Grup a 31 de desembre de 2008 és el següent:

AYCO	GRUPO	INMOBILIARIO,	SA
EBN	BANCO	DE	NEGOCIOS,	SA
INVERSORA	DE	HOTELES	VACACIONALES,	SA
SERVICIOS	DE	ADMINISTRACIÓN	E	INFORMÁTICA	BALEAR,	SA
SM2	BALEARES,	SA
SERVICIOS	INSULARES	DE	COBROS,	SA
TEA-CEGOS	DEPLOYMENT,	SL
TALASSO	PATRIMONIOS,	SL
SERVIALOGOS,	SA
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La consolidació dels resultats generats per les entitats el control de les quals s’ha adquirit en un exercici es fa considerant, 
únicament, els relatius al període comprès entre la data d’adquisició i el tancament d’aquest exercici .

Totes les transaccions i els comptes significatius entre les societats consolidades han estat eliminats en el procés de 
consolidació, i la participació de tercers en el Grup es presenta en els epígrafs «Interessos minoritaris» dins el patrimoni net 
del balanç de situació consolidat .

A més a més, durant l’exercici del 2008, la relació de control, control conjunt o influència significativa mantinguda amb 
determinades entitats participades va variar per diverses causes diferents de la compra o venda de participacions . En 
conseqüència, se’n va modificar la classificació com a entitats del Grup, associades i multigrup, i el mètode de consolidació 
o valoració aplicat a l’efecte d’elaborar els comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2008 respecte de la situació 
que hi havia a 31 de desembre de 2007 . A continuació, es mostra un detall dels principals canvis d’aquest tipus que hi ha 
hagut durant l’exercici del 2008:

Denominació	de	la	
societat

Situació	a	31	de	desembre	de	2007 Situació	a	31	de	desembre	de	2008

Raó
del	canvi

Classificació
Mètode	de	

consolidació	o	
valoració	aplicat

Classificació		
Mètode	de	

consolidació	o	
valoració	aplicat

BEM		ILLES		BALEARS ASSOCIADA PARTICIPACIÓ GRUP INTEGRACIÓ GLOBAL AUGMENT 
PARTICIPACIÓ

ISLALINK ASSOCIADA PARTICIPACIÓ GRUP INTEGRACIÓ GLOBAL VENDA

Aquests canvis en el perímetre de consolidació no han tingut cap impacte sobre els resultats consolidats i el patrimoni net consolidat del 
Grup a 30 de juny de 2008 .

3. distribució de resultats

La proposta de distribució dels beneficis de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” de l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2008 formulada pels administradors de “Sa Nostra” i pendent d’aprovació per l’Assemblea General és la següent:

Milers	d’euros

Reserves 52 .229
Fons	de	l’Obra	Social 10 .000

62.229

La distribució dels beneficis de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” de l’exercici acabat el 31 de desembre 
de 2007 aprovada per l’Assemblea General el 29 de febrer de 2008 ha estat la següent:

Milers	d’euros

Reserves 61 .085
Fons	de	l’Obra	Social 11 .750

72.835

Les propostes de distribució dels resultats de les societats dependents formulades pels consells d’administració respectius han de ser 
sotmeses a l’aprovació de les juntes generals d’accionistes corresponents . 
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4. Principis comptables i normes de valoració aplicats

Aquests comptes anuals han estat formulats seguint els principis comptables i les normes de valoració que estableixen les NIIF-UE . A 
continuació, hi ha un resum dels més significatius 

a)		 Principi	de	meritació

Els ingressos i les despeses es reconeixen segons la data de meritació i no basant-se en la data de cobrament o pagament, 
llevat dels interessos relatius a inversions creditícies i altres riscs sense inversió amb prestataris considerats com a 
deteriorats, que s’abonen a resultats en el moment de cobrar-los .

La periodificació d’interessos en operacions tant actives com passives, amb terminis de liquidació superiors a 12 mesos, es 
calculen pel mètode financer . En les operacions a menor termini es periodifica indistintament pel mètode financer o lineal .

Seguint la pràctica general financera, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, que pot diferir de la data 
valor corresponent, segons la qual es calculen els ingressos i les despeses financers .

b)	 Transaccions	i	saldos	en	moneda	estrangera

Els saldos i les transaccions en moneda estrangera s’han convertit a euros utilitzant les regles de conversió següents:

•	 Els actius i passius de caràcter monetari s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi mitjans del mercat de 
divises al comptat al tancament de l’exercici .

•	 Les partides no monetàries valorades al cost històric s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi de la data 
d’adquisició .

•	 Les partides no monetàries valorades a valor raonable s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi de la data 
en què se’n va determinar el valor raonable .

•	 Els ingressos i les despeses s’han convertit a euros utilitzant els tipus de canvi de la data de l’operació (utilitzant els 
tipus de canvi mitjans de mercat de divises al comptat al tancament de l’exercici per a totes les operacions fetes en 
aquest) . 

Les diferències de canvi s’han registrat en el compte de pèrdues i guanys, llevat de les diferències sorgides en partides no 
monetàries valorades pel seu valor raonable, l’ajust de les quals a aquest valor raonable s’imputa en patrimoni net .

c)		 Reconeixement,	valoració	i	classificació	d’instruments	financers	

Els actius i passius financers són reconeguts quan el grup es converteix en part dels acords contractuals de conformitat amb 
les disposicions d’aquests acords .

Els instruments financers de deute són reconeguts des de la data en què sorgeix el dret legal de rebre o pagar efectiu i els 
instruments financers derivats són reconeguts des de la data en què es contracten . Amb caràcter general, el Grup registra la 
baixa del balanç dels instruments financers en la data des de la qual els beneficis, els riscs, els drets i els deures inherents 
o el control d’aquests es transfereixen a la part adquirent .
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Es presenten i es valoren, atenent la seva classificació, segons els criteris següents:

•	 Actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys:

Cartera de negociació: està integrada pels valors amb què es té la intenció d’operar en el mercat a curt termini i pels 
instruments derivats no designats com a instruments de cobertura . Es presenten al valor raonable, ajustat pels costs 
de transacció que siguin directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu financer, i es registren les diferències netes 
amb el preu d’adquisició en el compte de pèrdues i guanys consolidats d’acord amb el mètode del tipus d’interès 
efectiu, excepte per als actius financers que no tinguin venciment fix, ja que en aquest cas s’imputaran al compte de 
pèrdues i guanys quan se’n produeixi la baixa o el deteriorament . 

Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: aquesta cartera està integrada per actius 
financers híbrids, actius que es gestionen conjuntament amb passius per contractes d’assegurança valorats pel seu 
valor raonable o amb derivats financers o amb passius financers, a fi de reduir-ne significativament l’exposició global 
de variacions al seu valor raonable o al risc de tipus d’interès . Es presenten al valor raonable, i se’n registren les 
diferències netes amb el preu d’adquisició en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

•	 Inversions creditícies: està integrada pels actius financers amb uns fluxos d’efectiu d’import determinat o determinable; 
se’n recuperarà tot el desemborsament fet pel Grup . Es registren inicialment pel valor raonable de la contraprestació 
entregada . Posteriorment, es presenten valorats al seu cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu .

•	 Cartera d’inversió a venciment: està integrada pels valors representatius de deute amb venciment fix i fluxos d’efectiu 
d’import determinat o determinable que el grup ha decidit mantenir fins al venciment . Els deutes de l’Estat, les 
obligacions i altres valors de renda fixa que integren la cartera d’inversió a venciment es registren inicialment pel valor 
raonable de la contraprestació entregada . Posteriorment, es presenten valorats al seu cost amortitzat utilitzant el 
mètode del tipus d’interès efectiu .

•	 Actius financers disponibles per a la venda: conté els valors no classificats en cap de les carteres anteriors . Es 
presenten a valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el patrimoni net fins que 
es produeixi la baixa del balanç, moment en què passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys consolidats . 

•	 Passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys:

Cartera de negociació: està integrada pels valors que s’han emès amb la intenció de readquirir-los en un futur pròxim, 
posicions curtes de valors, o formen part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament 
amb evidència d’actuacions recents d’obtenció de guanys a curt termini, i derivats no designats com a instruments de 
cobertura . Es presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el compte 
de pèrdues i guanys .

Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: està integrada per passius financers híbrids . 
Es presenten al valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en els comptes de 
pèrdues i guanys .

•	 Passius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net: està integrada pels valors associats amb actius 
financers disponibles per a la venda . Es presenten a valor raonable, i se’n registren les diferències netes amb el preu 
d’adquisició en el patrimoni net fins que es produeixi la baixa del balanç, moment en què es registren en el compte de 
pèrdues i guanys consolidats .

•	 Passius financers al cost amortitzat: conté els valors no classificats en cap de les carteres anteriors . Es registren 
inicialment pel valor raonable de la contraprestació rebuda . Posteriorment, es presenten a cost amortitzat, i se’n 
registren les diferències netes amb el preu d’adquisició en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

•	 El valor comptable dels instruments financers es corregeix a càrrec del compte de pèrdues i guanys quan hi ha 
evidència objectiva que s’ha produït una pèrdua per deteriorament .
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•	 Criteris par calcular el valor raonable d’instruments financers

Els criteris de càlcul del valor raonable utilitzats per l’entitat per als diferents instruments financers segons el tipus 
d’instruments i el mercat en què cotitzin són:

- Instruments de deute cotitzats en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel 
proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc .) . En el cas que una mateixa referència cotitzi en diversos mercats, s’utilitza 
el que té més liquiditat (volum i nombre d’operacions encreuades) .

- Instruments de capital cotitzats en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel 
proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc .) . En el cas que una mateixa referència cotitzi en diversos mercats, s’utilitza 
el que té més liquiditat (volum i nombre d’operacions encreuades) .

- Instruments de deute cotitzats en mercats no actius: els que no tenen un sistema automàtic d’encreuament 
d’operacions . El preu està marcat per l’oferta/demanda entre contraparts, de forma individualitzada . S’utilitza 
una valoració per actualització de fluxos futurs basant-se en una corba cupó zero construïda a partir de tipus 
de mercat més un diferencial (spread) que recull la qualitat creditícia assignada a l’emissor del bo . Segons la 
naturalesa de l’emissor del bo, s’utilitza una corba creada basant-se en tipus swaps de mercat o en tipus de 
deute sobirà cotitzat en el mercat .

- Instruments de capital cotitzats en mercats no actius: els que no tenen un sistema automàtic d’encreuament 
d’operacions . De forma genèrica, s’utilitzen els criteris de valoració següents:

•	 Valor actual basant-se en la projecció de negoci futura estimada (semblant a la utilitzada per valorar 
un projet	finance) .

•	 Valor per equivalència a les darreres transaccions que hi ha hagut en el mercat sobre posicions 
accionarials semblants . 

•	 Valoració de la cartera d’inversions que la componen (societats tenidores) .

- Permutes financeres: valoració per actualització de fluxos futurs de l’operació basant-se en una corba cupó 
zero construïda a partir dels tipus de mercat (tipus depo a curt termini, tipus swap a llarg termini) .

- Futurs i opcions en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel proveïdor (Reuters, 
Bloomberg, etc .) .

- Opcions en mercats no actius: s’utilitza tant cotització directa contra una o diverses contraparts actuants 
en el mercat, com valoració pròpia basant-se en qualsevol dels criteris habitualment acceptats pel mercat 
(Black&Scholes, etc .) .

d)	 Deteriorament	del	valor	dels	actius	financers

Un actiu financer es considera deteriorat —i, consegüentment, se’n corregeix el valor comptable per reflectir-hi l’efecte del 
deteriorament— quan hi ha una evidència objectiva que s’han produït esdeveniments que donen lloc als fets següents:

•	 En el cas d’instruments de deute (crèdits i valors representatius de deute), un impacte negatiu en els fluxos d’efectiu 
futurs que es varen estimar en el moment de formalitzar-se la transacció .

•	 En el cas d’instruments de capital, que no pugui recuperar-se’n íntegrament el valor comptable .
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Entre els esdeveniments que “Sa Nostra” preveu per determinar si hi ha deteriorament en un actiu financer hi ha:

•	 Concurs de creditors

•	 Dificultats financeres significatives

•	 Incompliment de clàusules contractuals com ara impagament de principal o interessos

Com a criteri general, la correcció del valor comptable dels instruments financers a causa del seu deteriorament s’efectua 
a càrrec del compte de pèrdues i guanys del període en què aquest deteriorament es manifesta, i les recuperacions de les 
pèrdues per deteriorament prèviament registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de pèrdues del període 
en què el deteriorament s’elimina o es redueix .

Quan es considera remota la recuperació de qualsevol import registrat, aquest s’elimina del balanç de situació, sens perjudici 
de les actuacions que pugui dur a terme l’entitat per intentar aconseguir cobrar-lo fins que no s’hagin extingit definitivament 
els seus drets, sigui per prescripció, condonació o altres causes . 

A continuació, es presenten els criteris aplicats per “Sa Nostra” per determinar les possibles pèrdues per deteriorament 
que hi ha en cada una les distintes categories d’instruments financers, així com el mètode seguit per calcular les cobertures 
comptabilitzades per aquest deteriorament:

d.	1)	 Instruments	de	deute	valorats	a	cost	amortitzat

L’import de les pèrdues per deteriorament experimentades per aquests instruments coincideix amb la diferència positiva 
entre els valors comptables respectius i els valors actuals dels seus fluxos d’efectiu futurs prevists . El valor de mercat dels 
instruments de deute cotitzat es considera una estimació raonable del valor actual dels seus fluxos d’efectiu futurs .

En l’estimació dels fluxos d’efectiu futurs dels instruments de deute es tenen en consideració:

•	 La totalitat dels imports que està previst obtenir durant la vida romanent de l’instrument; fins i tot, si escau, dels que 
puguin tenir el seu origen en les garanties de què disposi (una vegada deduïts els costs necessaris per a l’adjudicació 
i la venda posterior) . La pèrdua per deteriorament considera l’estimació de la possibilitat de cobrar els interessos 
meritats, vençuts i no cobrats .

•	 Els diferents tipus de risc a què estigui subjecte cada instrument .
•	 Les circumstàncies en què previsiblement es produiran els cobraments .

Posteriorment, aquests fluxos d’efectiu s’actualitzen al tipus d’interès efectiu de l’instrument (si el seu tipus contractual és 
fix) o al tipus d’interès contractual efectiu en la data de l’actualització (quan aquest sigui variable) .

Pel que fa específicament a les pèrdues per deteriorament que provenen de la materialització del risc d’insolvència dels 
obligats al pagament (risc de crèdit), un instrument de deute pateix deteriorament per insolvència:

•	 Quan s’evidencia un enviliment en la capacitat de pagament de l’obligat a fer-ho, bé sigui posat de manifest per la seva 
morositat o per raons diferents d’aquesta, i/o

•	 per materialització del risc país, entenent com a tal el risc que concorre en els deutors residents en un país per 
circumstàncies distintes del risc comercial habitual . 

El procés d’avaluació de les possible pèrdues per deteriorament d’aquests actius es du a terme: 

•	 Individualment: Per a tots els instruments de deute significatiu i per als que, no essent significatius, no són susceptibles de 
ser classificats en grups homogenis d’instruments de característiques semblants atenent el tipus d’instrument, el sector 
d’activitat del deutor i l’àrea geogràfica de la seva activitat, el tipus de garantia, l’antiguitat dels imports vençuts, etc . 
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•	 Col·lectivament: L’entitat estableix distintes classificacions de les operacions segons la naturalesa dels obligats al 
pagament i de les condicions del país en què resideixen, la situació de l’operació i el tipus de garantia de què disposi, 
l’antiguitat de la morositat, etc ., i fixa per a cada un d’aquests grups de risc les pèrdues per deteriorament (pèrdues 
identificades) que han de ser reconegudes en els comptes anuals de l’entitat .

A més de les pèrdues identificades, l’entitat reconeix una pèrdua o un guany global per deteriorament dels riscs classificats 
en situació de «normalitat» —i que, per tant, no hagin estat identificats específicament . Aquesta pèrdua o aquests guanys es 
quantifiquen per aplicació dels paràmetres establerts pel Banc d’Espanya basant-se en la seva experiència i la informació 
que té del sector bancari espanyol .

d.	2)	 Instruments	de	deute	classificats	com	a	disponibles	per	a	la	venda

La pèrdua per deteriorament dels valors representatius de deute inclosos en la cartera d’actius financers disponibles per a la 
venda equival, si és el cas, a la diferència positiva entre el seu cost d’adquisició (net de qualsevol amortització de principal) 
i el seu valor raonable, una vegada deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de 
pèrdues i guanys .

En el cas de pèrdues per deteriorament sorgides per insolvència de l’emissor dels títols de deute classificats com a 
disponible per a la venda, el procediment seguit per l’entitat per calcular aquestes pèrdues coincideix amb el criteri explicat 
anteriorment en l’apartat d .1) per als instruments de deute valorats al seu cost amortitzat .

Quan hi ha una evidència objectiva que les diferències negatives sorgides en la valoració d’aquests actius tenen el seu 
origen en un deteriorament d’aquests, aquestes deixen de presentar-se en l’epígraf del patrimoni net de l’entitat «Ajusts per 
valoració - Actius financers disponibles per a la venda» i es registren per tot l’import acumulat fins llavors en el compte de 
pèrdues i guanys . Si es recupera posteriorment la totalitat o part de les pèrdues per deteriorament, l’import es reconeix en 
el compte de pèrdues i guanys del període en què es produeix la recuperació .

De la mateixa manera, les diferències negatives sorgides en la valoració dels instruments de deute que siguin classificats 
com a actius no corrents en venda que hi hagi registrades dins el patrimoni net de l’entitat es consideren realitzades i, 
consegüentment, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el moment en què es produeix la classificació dels 
actius com a no corrents en venda . 

d.	3)	 Instruments	de	capital	classificats	com	a	disponibles	per	a	la	venda

La pèrdua per deteriorament dels instruments de capital inclosos en la cartera d’actius financers disponibles per a la venda 
equival a la diferència positiva entre el cost d’adquisició (net de qualsevol amortització de principal) i el valor raonable, una 
vegada deduïda qualsevol pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys .

Els criteris seguits per registrar les pèrdues per deteriorament dels instruments de capital classificats com a disponibles 
per a la venda són semblants als aplicables a instruments de deute (segons s’explica en la nota 29), excepte pel fet que 
qualsevol recuperació que es produeixi d’aquestes pèrdues es reconeix en l’epígraf «Ajusts per valoració - Actius financers 
disponibles per a la venda» .

d.	4)	 Instruments	de	capital	valorats	a	cost

Les pèrdues per deteriorament dels instruments de capital valorats al cost d’adquisició equivalen a la diferència entre el 
valor comptable i el valor actual dels fluxos de caixa futurs esperats, actualitzats al tipus de rendibilitat de mercat per a altres 
valors semblants . 

Les pèrdues per deteriorament d’aquests actius es registren en el compte de pèrdues i guanys del període en què es 
manifesten, i minoren directament el cost de l’instrument . Aquestes pèrdues només es poden recuperar posteriorment en 
el cas de venda dels actius .
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e)	 Reclassificació	entre	carteres	d’instruments	financers

Les reclassificacions entre carteres d’instruments financers es fan, exclusivament, si escau, d’acord amb els supòsits 
següents:

e . 1) Els instruments financers classificats com a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys no poden ser reclassificats 
ni dins ni fora d’aquesta categoria d’instruments financers una vegada adquirits, emesos o assumits .

e . 2) Si un actiu financer, com a conseqüència d’un canvi en la intenció o en la capacitat financera, deixa de classificar-se 
en la cartera d’inversió a venciment, es reclassifica en la categoria d’actius financers disponibles per a la venda . En aquest 
cas, s’aplica el mateix tractament a la totalitat dels instruments financers classificats en la cartera d’inversió a venciment, 
llevat que aquesta reclassificació es trobi en els supòsits permesos per la normativa aplicable (vendes molt pròximes al 
venciment, o una vegada cobrada la pràctica totalitat del principal de l’actiu financer, etc .) .

Durant l’exercici del 2008 no s’ha fet cap venda no permesa per la normativa aplicable d’actius financers classificats com a 
cartera d’inversió a venciment .

e . 3) Com a conseqüència d’un canvi en la intenció o en la capacitat financera de l’entitat o, en haver transcorregut els 
dos exercicis de penalització que estableix la normativa aplicable per al supòsit de venda d’actius financers classificats en 
la cartera d’inversió a venciment, els actius financers (instruments de deute) inclosos en la categoria d’actius financers 
disponibles per a la venda poden reclassificar-se a la cartera d’inversió a venciment . En aquest cas, el valor raonable 
d’aquests instruments financers en la data de traspàs es converteix en el seu nou cost amortitzat, i la diferència entre aquest 
import i el seu valor de reemborsament s’imputa al compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu 
durant la vida residual de l’instrument .

Durant l’exercici del 2008 no s’ha fet cap reclassificació com les descrites en el paràgraf anterior .

e . 4) Des de l’exercici del 2008, un actiu financer que no sigui un instrument financer derivat pot ser classificat fora de la 
cartera de negociació si deixa d’estar mantingut amb el propòsit de vendre’l o recomprar-lo a curt termini, sempre que es 
produeixi alguna de les circumstàncies següents:

•	 En circumstàncies rares i excepcionals, llevat que es tracti d’actius susceptibles d’haver-se inclòs en la categoria d’inversions 
creditícies . A aquest efecte, circumstàncies rares i excepcionals són les que sorgeixen d’un esdeveniment particular, que 
és inusualment i altament improbable que es repeteixi en un futur previsible .

•	 Quan l’entitat tingui la intenció i la capacitat financera de mantenir l’actiu financer en un futur previsible o fins al venciment, 
sempre que en el reconeixement inicial hagi complit la definició d’inversió creditícia .

Si es produeixen aquestes situacions, la reclassificació de l’actiu es fa pel valor raonable del dia de la reclassificació, sense 
revertir els resultats, i considerant aquest valor com el seu cost amortitzat . Els actius així reclassificats en cap cas són 
reclassificats de nou a la categoria de cartera de negociació .

En aquest sentit, i d’acord amb el que disposa la normativa aplicable, en l’exercici del 2008 no s’ha fet cap reclassificació 
d’instruments financers com les indicades en aquesta lletra . 

En l’annex I es presenta la informació requerida per la normativa aplicable en relació amb les reclassificacions d’instruments 
financers entre categories dutes a terme durant l’exercici del 2008 per l’entitat .
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f)		 Criteris	per	calcular	el	valor	raonable	d’instruments	financers

Els criteris per calcular el valor raonable utilitzats per l’entitat per als diferents instruments financers segons el tipus 
d’instruments i del mercat en què cotitzin són:

- Instruments de deute cotitzats en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel proveïdor 
(Reuters, Bloomberg, etc .) . En el cas que una mateixa referència cotitzi en diversos mercats, s’utilitza el que 
tingui més liquiditat (volum i nombre d’operacions encreuades) .

- Instruments de capital cotitzats en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel 
proveïdor (Reuters, Bloomberg, etc .) . En el cas que una mateixa referència cotitzi en diversos mercats, s’utilitza 
el que tingui més liquiditat (volum i nombre d’operacions encreuades) .

- Instruments de deute cotitzat en mercats no actius: els que no tenen un sistema automàtic d’encreuament 
d’operacions . El preu està marcat per l’oferta/demanda entre contraparts, de forma individualitzada . S’utilitza 
valoració per actualització de fluxos futurs basant-se en una corba cupó zero construïda a partir de tipus de 
mercat més un diferencial (spread) que recull la qualitat creditícia assignada a l’emissor del bo . Segons la 
naturalesa de l’emissor del bo, s’utilitza una corba creada basant-se en tipus swaps de mercat o basant-se en 
tipus de deute sobirà cotitzat en el mercat .

- Instruments de capital cotitzats en mercats no actius: els que no tenen un sistema automàtic d’encreuament 
d’operacions . De forma genèrica, s’utilitzen els criteris de valoració següents:

•	 Valor actual basant-se en la projecció de negoci futura estimada (semblant a la utilitzada per valorar un 
projet	finance) .

•	 Valor per equivalència a les darreres transaccions que hi ha hagut en el mercat sobre posicions accionarials 
semblants . 

•	 Valoració de la cartera d’inversions que la componen (societats tenidores) .

- Permutes financeres: valoració per actualització de fluxos futurs de l’operació basant-se en una corba cupó 
zero construïda a partir de tipus de mercat (tipus depo a curt termini, tipus swap a llarg termini) .

Futurs i opcions en mercats actius: s’utilitza el preu indicat pel mercat proporcionat pel proveïdor (Reuters, 
Bloomberg, etc .) .

Opcions en mercats no actius: s’utilitza tant cotització directa contra una o diverses contraparts actuants 
en el mercat com valoració pròpia basant-se en qualsevol dels criteris habitualment acceptats pel mercat 
(Black&Scholes, etc .) . 

g)	 Participacions

Inclou els instruments de capital en entitats dependents, multigrup o associades i es registren pel cost d’adquisició corregit i, 
si escau, per les pèrdues per deteriorament que s’hagin produït .

El valor comptable dels instruments financers es corregeix a càrrec del compte de pèrdues i guanys quan hi ha evidència 
objectiva que s’ha produït una pèrdua per deteriorament .
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- Entitats dependents

Són entitats dependents les entitats participades que constitueixen una unitat de decisió amb l’entitat dominant, que es 
correspon amb aquelles en què l’entitat dominant té, directament o indirectament a través d’una altra o altres entitats 
participades, capacitat d’exercir control . Aquesta capacitat d’exercir control es manifesta, en general, encara que no 
exclusivament, per mantenir una participació, directament o indirectament a través d’una altra o altres entitats participades, 
del 50% o més dels drets de vot de l’entitat participada . El control s’entén com el poder de dirigir les polítiques financeres i 
operatives d’una entitat participada, a fi d’obtenir beneficis de les seves activitats, i pot exercir-se encara que no es tingui el 
percentatge de participació abans indicat .

- Entitats multigrup

Es consideren entitats multigrup les entitats participades que, no essent entitats dependents, estan controlades conjuntament 
per dues o més entitats vinculades entre si . Això s’evidencia mitjançant acords contractuals en virtut dels quals dues i més 
entitats (partícips) emprenen una activitat econòmica que se sotmet a control conjunt per compartir el fet de poder dirigir les 
polítiques financeres i d’explotació d’una entitat, o una altra activitat econòmica, a fi de beneficiar-se de les seves operacions 
de tal manera que qualsevol decisió estratègica de caràcter financer o operatiu que els afecti requereix el consentiment 
unànime de tots els partícips .

- Entitats associades

Són entitats associades les entitats participades en les quals la matriu té una influència significativa . Aquesta influència 
significativa es manifesta, en general, encara que no exclusivament, per mantenir una participació, directament o 
indirectament a través d’una altra o altres entitats participades, del 20% o més dels drets de vot de l’entitat participada .

h)	 Comissions

Com a part del càlcul de tipus d’interès efectiu, el Grup periodifica les comissions financeres que sorgeixen de la formalització 
de préstecs, excepte en el que compensen costs directes relacionats, en el compte de pèrdues i guanys consolidats al llarg 
de la vida esperada del finançament .

Les comissions meritades per instruments financers valorats pel seu valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys es 
registren immediatament en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

Les comissions no financeres no sorgides de la prestació d’un servei executat en un acte singular es periodifiquen i es 
registren en el compte de pèrdues i guanys consolidats al llarg del període que dura l’execució del servei .

Les comissions financeres sorgides de la prestació d’un servei executat en un acte singular es registren en el compte el 
compte de pèrdues i guanys consolidats en el moment de dur-lo a terme .

i)	 Cobertura	del	risc	de	crèdit

La cobertura del risc de crèdit s’ha establert seguint els mètodes establerts en l’annex IX de la Circular 4/2004, del Banc 
d’Espanya . Es recull la millor estimació del Grup sobre les pèrdues inherents que hi ha per risc de crèdit en la cartera 
d’instruments de deute i altres actius i compromisos amb risc creditici .

El càlcul de les correccions de valor s’ha fet de forma específica per als instruments de deute en mora o considerats de 
cobrament dubtós no valorats pel seu valor raonable amb registre de les variacions de valor en el compte de pèrdues i 
guanys, segons l’antiguitat, les garanties aportades i les expectatives de recuperació dels saldos .
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Sobre la resta dels saldos dels instruments de deute no valorats pel seu valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues 
i guanys, així com sobre els riscs contingents, classificats com a risc normal, s’ha calculat una cobertura genèrica per cobrir 
les pèrdues inherents . El mètode per fer el càlcul és el que s’estableix en l’annex IX de la Circular 4/2004, i és la suma del 
resultat de multiplicar el valor de la variació en el període de l’import de cada una de les classes de risc (des de la categoria 
sense risc apreciable fins a la categoria risc alt) pel paràmetre corresponent (oscil·la entre el 0% i 2,5%), més la suma del 
resultat de multiplicar l’import total de les operacions incloses en cada una de les classes de riscs al final del període pel 
paràmetre corresponent (oscil·la entre 0% i 1,64%) menys l’import de la dotació neta per a cobertura específica global feta en 
el període .Sobre el resto de los saldos de los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como sobre los riesgos contingentes, clasificados como riesgo normal se ha calculado 
una cobertura genérica para cubrir las pérdidas inherentes .  

j)	 Cobertures	comptables

El Grup presenta i valora cobertures individuals en què hi ha una identificació específica entre instruments coberts i 
instruments de cobertura, totes classificades com a cobertures del valor raonable . 

Les cobertures de valor raonable cobreixen l’exposició a la variació en el valor raonable . El guany o pèrdua sorgit en valorar 
tant els instruments de cobertura com els coberts, per la part efectiva, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys 
consolidats .

En el Grup no es presenten cobertures individuals dels fluxos d’efectiu ni cobertures de la inversió neta en negocis a 
l’estranger, i tampoc no es presenten macrocobertures en cap de les seves classificacions . 

k)	 Transferència	d’actius	financers

El tractament comptable de les transferències d’actius financers està condicionat per la forma en què es traspassen a 
tercers els riscs i beneficis associats als actius que es transfereixen:

•	 Si els riscs i beneficis dels actius transferits es traspassen substancialment a tercers —com ara les vendes incondicionals, 
les vendes amb pacte de recompra pel seu valor raonable en la data de la recompra, les vendes d’actius financers amb 
una opció de compra adquirida o la venda emesa profundament fora de doblers, les titulitzacions d’actius en què el 
cedent no reté finançaments subordinats ni concedeix cap tipus de millora creditícia als nous titulars i altres casos 
semblants—, l’actiu financer transferit es dóna de baixa del balanç consolidat, i es reconeix simultàniament qualsevol 
dret o obligació retingut o creat com a conseqüència de la transferència .

•	 Si es retenen substancialment els riscs i els beneficis associats a l’actiu financer transferit —com ara les vendes d’actius 
financers amb pacte de recompra per un preu fix o pel preu de venda més un interès, els contractes de préstec de 
valors en què el prestatari té l’obligació de tornar aquests o actius semblants, les titulitzacions d’actius financers en 
què es mantinguin finançaments subordinats o un altre tipus de millores creditícies que absorbeixin substancialment 
les pèrdues creditícies esperades per als actius titulitzats i altres casos anàlegs—, l’actiu financer transferit no es dóna 
de baixa del balanç consolidat i continua valorant-se amb els mateixos criteris utilitzats abans de la transferència . En 
canvi, es reconeixen comptablement, sense compensar-se entre si:

— Un passiu financer associat per un import igual al de la contraprestació rebuda, que es valora posteriorment al 
cost amortitzat, o, en el cas que es compleixin els requisits anteriorment indicats per classificar-lo com a altres 
passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys, al valor raonable, d’acord amb els criteris 
anteriorment indicats per a aquesta categoria de passius financers . 

— Tant els ingressos de l’actiu financer transferit però no donat de baixa com les despeses del nou passiu 
financer .

•	 Si no es transfereixen ni es retenen substancialment els riscs i els beneficis associats a l’actiu financer transferit —com 
ara les vendes d’actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa que no estan profundament 
dins ni fora de doblers, les titulacions d’actius financers en què el cedent assumeix un finançament subordinat o un 
altre tipus de millores creditícies per una part de l’actiu transferit i altres casos semblants—, es distingeix entre:
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— Si l’entitat cedent no reté el control de l’actiu financer transferit: en aquest cas, es dóna de baixa del balanç 
consolidat l’actiu transferit i es reconeix qualsevol dret o obligació retingut o creat com a conseqüència de la 
transferència .

— Si l’entitat cedent reté el control de l’actiu financer transferit: continua reconeixent-lo en el balanç consolidat 
per un import igual a la seva exposició als canvis de valor que pugui experimentar i reconeix un passiu financer 
associat a l’actiu financer transferit . L’import net de l’actiu transferit i el passiu associat serà el cost amortitzat 
dels drets i les obligacions retinguts si l’actiu transferit es mesura pel cost amortitzat, o el valor raonable dels 
drets i obligacions retinguts si l’actiu transferit es mesura pel valor raonable .

D’acord amb això, els actius financers només es donen de baixa del balanç quan s’han extingit els fluxos d’efectiu que 
generen o quan s’han transferit substancialment a tercers els riscs i els beneficis significatius que duen implícits . 

S’ha considerat com a data d’aplicació de la normativa sobre transferència d’actius financers l’1 de gener de 2004, la qual 
cosa suposa que els actius financers titulitzats amb anterioritat a aquesta data no s’han integrat en els comptes anuals 
(vegeu la nota 43 .i) .

l)	 Adquisició	(cessió)	temporal	d’actius

Les compres (vendes) d’instruments financers amb el compromís de retrocessió no opcional a un preu determinat (repos) 
es registren en el balanç de situació com un finançament concedit (rebuda) segons la naturalesa del deutor (creditor) 
corresponent, en els epígrafs «Dipòsits en entitats de crèdit» o «Crèdit a la clientela» («Dipòsits d’entitats de crèdit» o 
«Dipòsits de la clientela») .

Les diferències entre els preus de compra i venda es registren com a interessos financers durant la vida del contracte .

m)	 Garanties	financeres

Es consideren garanties financeres els contractes pels quals l’entitat s’obliga a pagar unes quantitats específiques per un 
tercer en el cas que aquest no ho faci, independentment de la seva forma jurídica .

Les garanties financeres es classifiquen segons el risc d’insolvència imputable al client o a l’operació i, si escau, s’estima la 
necessitat de constituir provisions per a aquestes mitjançant l’aplicació de criteris semblants als indicats en la nota 4 . f) per 
als instruments de deute valorat al cost amortitzat .

En el cas que calgui constituir una provisió per a les garanties financeres, les comissions pendents de meritació, que 
es registren en l’epígraf «Periodificacions del passiu del balanç de situació consolidat», es reclassifiquen a la provisió 
corresponent .

n)	 Actius	materials

L’immobilitzat material es presenta al preu d’adquisició, actualitzat de conformitat amb determinades normes legals i 
revalorat d’acord amb allò que s’ha permès en la nova normativa comptable, menys l’amortització acumulada corresponent 
i, si n’hi ha, menys qualsevol pèrdua per deteriorament . 

L’amortització de tots els elements de l’immobilitzat material es calcula linealment d’acord amb els anys de vida útil estimada 
següents:

Immobles
Percentatge Vida	útil

                 2%-1% 50-100 años
Mobiliari	i	instal·lacions	i	altres 10% 10 años
Equips	informàtics 20%-25% 4-5 años
Altres 12%-8% 8-12 años

El Grup revisa, almenys al final de l’exercici, el període i el mètode d’amortització de cada un dels actius materials . 
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Les despeses de conservació i manteniment de l’immobilitzat material que no en milloren l’ús o prolonguen la vida útil dels 
actius respectius es carreguen en el compte de pèrdues i guanys consolidats en el moment en què es produeixen .

En la data a què es refereixen els estats financers, l’entitat valora si hi ha indicis, tant interns com externs, que algun actiu pugui 
estar deteriorat, com ara caigudes significatives del seu valor de mercat o evidències de l’obsolescència de l’element .

Si hi ha aquest indicis, l’entitat estima l’import recuperable de l’actiu, reconeix una despesa en l’epígraf «Pèrdues per 
deteriorament de la resta d’actius (nets) – Altres actius» del compte de pèrdues i guanys, i redueix el valor de l’actiu fins a 
l’import recuperable .

o)	 Actius	intangibles

Es consideren actius intangibles els actius no monetaris identificables, tot i que sense aparença física, que sorgeixen com a 
conseqüència d’un negoci jurídic o han estat desenvolupats internament per les entitats consolidades . Només es reconeixen 
comptablement els actius intangibles el cost dels quals es pot estimar de manera raonablement objectiva i respecte dels 
quals les entitats consolidades estimen probable obtenir en el futur beneficis econòmics .

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost 
menys, segons el que sigui procedent, l’amortització acumulada corresponent i les pèrdues per deteriorament que hagin 
pogut experimentar .

•	 Fons de comerç

El fons de comerç representa el pagament anticipat fet pel Grup dels beneficis econòmics futurs derivats d’actius de 
les entitats adquirides que no són individualment i separadament identificables i recognoscibles . El fons de comerç 
només es reconeix quan ha estat adquirit a títol onerós en una combinació de negocis . En cas de fons de comerç 
negatiu, s’assignen als elements patrimonials concrets i els imports romanents es registren en el compte de pèrdues 
i guanys consolidats de l’exercici d’adquisició . 

Els fons de comerç adquirits a partir de l’1 de gener de 2004 es mantenen valorats al seu cost d’adquisició i els 
adquirits amb anterioritat a aquesta data es mantenen pel seu valor net registrat el 31 de desembre de 2003 . En 
els dos casos, amb motiu de cada tancament comptable s’estima si s’hi ha produït algun deteriorament que en 
redueixi el valor recuperable a un import inferior al cost net registrat i, en cas afirmatiu, se sanegen utilitzant-se com 
a contrapartida l’epígraf «Pèrdues per deteriorament d’actius – Fons de comerç» del compte de pèrdues i guanys 
consolidats .

Les pèrdues per deteriorament relacionades amb els fons de comerç no són objecte de reversió posterior .

•	 Altres actius intangibles

Les aplicacions informàtiques desenvolupades internament pel Grup es valoren pel cost de producció i s’amortitzen 
en el període en el qual s’espera que generin fluxos d’efectiu a favor del Grup i, en cas de ser necessàries, es fan les 
correccions corresponents al deteriorament de valor .

El Grup revisa, almenys al final de l’exercici, el període i el mètode d’amortització de cada una de les aplicacions 
informàtiques .

A la data a què es refereixen els estats financers, l’entitat valora si hi ha indicis, tant interns com externs, que algun 
actiu pugui estar deteriorat, com ara caigudes significatives del seu valor de mercat o evidències de l’obsolescència 
de l’element .

Si hi ha aquests indicis, l’entitat estima l’import recuperable de l’actiu, reconeix una despesa en l’epígraf «Pèrdues per 
deteriorament de la resta d’actius (nets) – Altres actius» del compte de pèrdues i guanys, i redueix el valor de l’actiu 
fins a l’import recuperable .
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p)	 Arrendaments

Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments operatius . 

•	 Arrendaments operatius: arrendador

La matriu comptabilitza els actius cedits sorgits dels contractes d’arrendament operatiu pel seu preu d’adquisició/cost 
de producció menys l’amortització acumulada corresponent i, si n’hi ha, menys qualsevol pèrdua per deteriorament .

Els ingressos es registren linealment en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

Els costs directes inicials imputables a l’arrendador se sumen al valor comptable de l’actiu arrendat i es reconeixen 
linealment com a despesa en el compte de pèrdues i guanys consolidats durant el termini de l’arrendament . 

Els cobraments rebuts per anticipat s’amortitzen al llarg del període d’arrendament a mesura que se cedeixen els 
beneficis econòmics de l’actiu arrendat .

•	 Arrendaments operatius: arrendatari

El Grup registra linealment les quotes d’arrendament com a despeses en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

q)	 Actius	no	corrents	en	venda

Es consideren actius no corrents en venda aquells el valor comptable dels quals es pretén recuperar, fonamentalment, a 
través de la venda, que estiguin disponibles per a la venda immediata i que la venda es consideri altament probable . Aquests 
inclouen els actius adjudicats com a recompensa de deutes .

Els actius no corrents en venda es comptabilitzen pel valor més baix del seu valor raonable menys els costs de venda i el 
valor comptable, i no són objecte d’amortització . 

Els guanys i les pèrdues dels actius i passius classificats com en venda generats en l’alienació així com les partides per 
deteriorament i, quan sigui procedent, la recuperació, es reconeixen en la partida «Guanys (pèrdues) d’actius no corrents en 
venda no classificats com a operacions interrompudes» . Aquests són calculats de forma individual per als que estiguin durant 
un període superior a l’inicialment previst per a la venda .

Les recuperacions de valor es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys fins a un import igual a les pèrdues per 
deteriorament anteriorment reconegudes .

Els immobles adjudicats com a recompensa de deutes es comptabilitzen pel més baix del seu valor raonable menys els costs 
de venda i el seu valor comptable . 

r)	 Despeses	de	personal

•	 Retribucions postocupació

La matriu, que té externalitzats els seus compromisos postocupació amb els seus empleats, registra la contribució 
per fer a les companyies asseguradores, pel pagament de les primes de les pòlisses d’assegurança, i reconeix una 
provisió per a fons de pensions valorada pel valor actual de la contribució que s’ha de fer, llevat que s’hagi de pagar 
abans dels dotze mesos següents a la data dels estats financers en què es varen rebre els serveis corresponents dels 
empleats, i en aquest cas no s’actualitzarà l’import . Si l’import satisfet supera l’import de la contribució, la diferència 
es reconeix en la partida «Periodificacions» de l’actiu . Així mateix, reconeix una despesa de personal en el compte de 
pèrdues i guanys consolidats per l’import satisfet .
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•	 Indemnitzacions per acomiadament

D’acord amb la legislació vigent, l’entitat satisfà indemnitzacions als empleats que ha fet cessar en els seus serveis 
sense causa justificada .

•	 Fons interns

L’entitat té a més un fons intern, constituït per cobrir determinades prestacions que no cobreix el fons extern . 
Igualment, s’han inclòs en aquest fons intern les provisions necessàries per cobrir els compromisos contrets per les 
diferents jubilacions parcials dutes a terme per l’entitat, així com per remuneracions de personal no vençudes per 
premis d’antiguitat o conceptes semblants . Els fons interns es comptabilitzen pel resultat de l’estudi actuarial elaborat 
per un actuari independent .

s)		 Altres	provisions	i	contingències

El Grup comptabilitza provisions per l’import estimat per afrontar obligacions actuals com a conseqüència de successos 
passats que estan identificats quant a la seva naturalesa, però que resulten indeterminats quant al seu import o moment de 
cancel·lació i per a la cancel·lació de les quals és probable que hagi de desprendre’s de recursos que incorporin beneficis 
econòmics .

t)	 Contractes	d’assegurances

Passius per contractes d’assegurances

La matriu comptabilitza els passius per contractes d’assegurances pel major import d’entre el valor actual dels fluxos 
d’efectiu contractuals i relacionats i el valor reconegut en balanç net de qualsevol despesa d’adquisició diferida o actiu 
intangible relacionat . 

L’actualització d’aquesta valoració es carrega en el compte de pèrdues i guanys consolidats .

u)	 Impost	sobre	els	beneficis

La despesa per l’impost sobre societats de cada exercici es calcula segons el resultat econòmic abans d’imposts . L’efecte 
impositiu anticipat o diferit de les diferències temporànies així com dels crèdits fiscals per pèrdues de l’exercici s’inclou, si 
és el cas, en els epígrafs «Actius fiscals diferits» i «Passius fiscals diferits» dels balanços de situació .

v)	 Recursos	de	clients	fora	de	balanç

La matriu registra els recursos confiats per tercers per invertir-los en fons d’inversió, fons de pensions i contractes 
d’assegurança, i separant els recursos gestionats per altres empreses del Grup i els comercialitzats però gestionats per 
tercers aliens a la matriu . 

w)	 Obra	Social

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares destinarà la totalitat dels excedents que de conformitat amb les normes 
vigents no hagin d’integrar les seves reserves al finançament d’obres beneficosocials pròpies o en col·laboració, orientades cap 
a la sanitat pública, l’agricultura, la investigació, l’ensenyança, la cultura i els serveis d’assistència social, amb preferència els 
de la tercera edat, de manera que els beneficis que se’n deriven s’estenen a l’àmbit de l’actuació de la matriu .

El fons de l’Obra Social es troba classificat en el passiu i es nodreix de les dotacions a aquest efecte que són aplicables del 
benefici de “Sa Nostra” .

Les despeses derivades de l’Obra Social es presenten en balanç deduint del fons d’Obra Social sense que en cap cas 
s’imputin a pèrdues i guanys .
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Els actius i passius afectes a l’Obra Social figuren en partides separades en l’actiu i el passiu . Els actius materials afectes a 
l’Obra Social es tractaran a efectes comptables amb els mateixos criteris que l’actiu material d’ús propi . 

Els ingressos i les despeses, incloses les amortitzacions, derivats de la utilització dels actius i els passius afectes a l’Obra 
Social es cobren i es carreguen directament al fons de l’Obra Social .

x)		 Estat	de	fluxos	d’efectiu

El Grup ha utilitzat el mètode indirecte per elaborar els estats de fluxos d’efectiu consolidats, els quals tenen les expressions 
que incorporen els criteris de classificació que hi ha a continuació:

•	 Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de doblers en efectiu i dels seus equivalents; s’entén per aquests les inversions a 
curt termini de gran liquiditat i baix risc d’alteracions en el seu valor .

•	 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: les d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d’actius a llarg termini i altres inversions 
no incloses en l’efectiu i els seus equivalents .

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

5. Caixa i dipòsits en bancs centrals

El detall de caixa i bancs centrals a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros	

31.12.08 31.12.07

Caixa 61 .712 59 .469
Bancs	centrals 95 .552 108 .253

157.264 167.722

En	euros 156 .633 166 .887
En	moneda	estrangera 631 835

157.264 167.722

Els imports destinats a bancs centrals a 31 de desembre de 2008 i 2007 són a la vista i tenen una rendibilitat mitjana anual de 4,08% i 
3,74% respectivament .
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6. Cartera de negociació d’actiu

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és el següent:

31.12.08 31.12.07

Valors	representatius	de	deute 156 153
Derivats	de	negociació 16 .125 2 .847

16.281 3.000
En	euros 16 .281 3 .000
En	moneda	estrangera - -

16.281 3.000

El 31 de desembre del 2008 i 2007, el Grup no mantenia cessions i adquisicions temporals d’actius .

El 31 de desembre del 2008 i 2007, el Grup no mantenia actius classificats com a dubtosos (deteriorats) ni com a vençuts, ni hi havia drets 
legals ni acords de compensació .

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007, dels canvis en valor raonable en aquest epígraf del 
balanç de situació consolidat, segons els distints casos de valoració emprats, és com segueix:

Model	de	valoració
31.12.08 31.12.07

Mitjançant	models	de	valoració	estàndard 2 .727 607
Mitjançant	cotitzacions	publicades	en	mercats	actius	 - 123

2.727 730

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 per tipus d’instruments i contraparts, amb 
independència del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de garantia per assegurar-ne el compliment és el següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

	 Milers	d’euros	

Entitats	de	crèdit Altres	sectors	
privats	residents Total

Derivats	de	negociació
    Màxima exposició al risc 10 .785 5 .340 16 .125
    Valor comptable sense deteriorament 10 .785 5 .340 16 .125
    Vençudes - - -
Valors	representatius	de	deute
    Màxima exposició al risc 156 - 156
    Valor comptable sense deteriorament 156 - 156
    Vençudes - - -

•	 El 31 de desembre de 2007
	 Milers	d’euros

Entitats	de	crèdit Altres	sectors	
privats	residents Total

Derivats	de	negociació
    Màxima exposició al risc 2 .376 471 2 .847
    Valor comptable sense deteriorament 2 .376 471 2 .847
    Vençudes - - -
Valors	representatius	de	deute
    Màxima exposició al risc 153 - 153
    Valor comptable sense deteriorament 153 - 153
   Vençudes - - -
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En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que 
integren els saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

Els resultats per operacions financeres (net), incloent-hi l’efecte en pèrdues i guanys dels canvis de valor raonable, per tipus 
d’instrument de la cartera de negociació d’actiu registrats en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 
són els següents .

	 	 	 	 	
	 Milers	d’euros

Resultat	d’operacions	financeres	(net)
31.12.08 31.12.07

Derivats	de	negociació 2 .727 582
Valors	representatius	de	deute 27 61
Instruments	de	capital - 117

2.754 760

La distribució de la cartera de negociació d’actiu per zones geogràfiques en què el risc està localitzat és la següent:

	 Milers	d’euros

																					Saldo 																				Vençuts	no	deteriorats
31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Espanya 16 .010 3 .000 - -
Altres	països	de	la	UEM - - - -
La	resta	de	països 271 - - -

16.281 3.000 - -

a)	 Valors	representatius	de	deute

La composició d’aquest epígraf de la cartera de negociació de l’actiu del balanç de situació consolidat és la següent:

	 Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07
Entitats	de	crèdit
    Altres valors 156 153

156 153

En	euros 156 153
En	moneda	estrangera -

156 153

Un detall dels valors representatius de deute de la cartera de negociació d’actiu segons que cotitzin o no cotitzin en un 
mercat organitzat és el següent: 

	 Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07
Cotitzats - -
No	cotitzats 156 153

156 153
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b)	 Derivats	de	negociació

La composició d’aquest epígraf de la cartera de negociació de l’actiu del balanç de situació consolidat és la següent:

	 	 	 	 	 	 	 	 	Milers	d’euros

																				Actiu
31.12.08 31.12.07

Permutes	financeres 6 .835 1 .442
Equity	sawp 2 .937 948
Opcions	sobre	tipus	d’interès 537 240
Compravenda	de	divisa	a	termini 5 .816 217

16.125 2.847

En	euros 16 .125 2 .847
En	moneda	estrangera - -

16.125 2.847

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 dels canvis en valor raonable dels derivats 
distingint per tipus d’instrument i mètode de valoració emprat és com segueix:

Milers	d’euros
																					Actiu

Tipus	de	derivat Mètode	de	valoració 31.12.08 31.12.07
Cotitzats
    Futurs Preus de mercat - (42)
    Opcions Preu de mercat - (2)
No	cotitzats
    Permutes Mètodes estàndard de valoració 1 .861 (346)
    Opcions Mètodes estàndard de valoració 533 766
    Compravenda de divisa a termini Mètodes estàndard de valoració 333 354

2.727 730

Un detall dels valors nocionals dels derivats per termini romanent és el següent: 

•	 El 31 de desembre de 2008

	 	 	 	 	 	 	 Milers	d’euros

Derivats	sobre	divisa Derivats	de	tipus	
d’interès

Derivats	sobre	
accions

Fins	a	un	any 134 .474 176 .009 8 .719
Més	d’un	any	i	fins	a	5	anys 23 .952 968 .028 32 .374
Més	de	5	anys - 1 .531 .536 -

Nocionals 158.426 2.675.573 41.093
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•	 El 31 de desembre de 2007

	 	 	 	 	 	 	 Milers	d’euros

Derivats	sobre	divisa Derivats	de	tipus	
d’interès

Derivats	sobre	
accions

Fins	a	un	any 3 .387 - 7 .253
Més	d’un	any	i	fins	a	5	anys - 883 .638 16 .834
Més	de	5	anys - 1 .622 .619 -

Nocionals 3.387 2.506.257 					24.087

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

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació és el següent:

	 	 	 	 	 	 	 	 																	Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit 96 51
Valors	representatius	de	deute 888 1 .153
Altres	instruments	de	capital 1 .543 3 .324

2.527 4.528

En	euros 2 .527 4 .469
En	moneda	estrangera - 59

2.527 4.528

El detall de l’efecte en el compte de pèrdues i guanys del 2008 i 2007 dels canvis en valor raonable en aquest epígraf del balanç de situació 
segons els distints casos de valoració emprats és el següent:

	 	 	 	 	 	 	 	 																			Milers	d’euros

Model	de	valoració 31.12.08 31.12.07

Mitjançant	cotitzacions	publicades	en	mercats	actius 124 206
124 206
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El detall d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 per tipus d’instruments i contraparts amb independència 
del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de garantia per assegurar-ne el compliment és el següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

	 	 	 Milers	d’euros

Entitats	de	crèdit
Administracions

públiques	
residents

Altres	sectors	
privats	residents

Altres	sectors	
privats	no	
residents

Total

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit
			Màxima	exposició	al	risc 96 - - - 96
			Valor	comptable	sense	deteriorament 96 - - - 96
			Vençudes - - - - -

Valors	representatius	de	deute
			Màxima	exposició	al	risc 888 - - - 888
			Valor	comptable	sense	deteriorament 888 - - - 888
			Vençudes - - - - -

Altres	instruments	de	capital
			Màxima	exposició	al	risc - - 1 .494 49 1 .543
			Valor	comptable	sense	deteriorament - - 1 .494 49 1 .543
			Vençudes - - - - -

•	 El 31 de desembre de 2007 

	 	 	 Milers	d’euros

Entitats	de	crèdit
Administracions

públiques	
residents

Altres	sectors	
privats	residents

Altres	sectors	
privats	no	
residents

Total

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit
			Màxima	exposició	al	risc 51 - - - 51
			Valor	comptable	sense	deteriorament 51 - - - 51
			Vençudes - - - - -

Valors	representatius	de	deute
			Màxima	exposició	al	risc - 1 .153 - - 1 .153
			Valor	comptable	sense	deteriorament - 1 .153 - - 1 .153
			Vençudes - - - - -

Altres	instruments	de	capital
			Màxima	exposició	al	risc - - 3 .265 59 3 .324
			Valor	comptable	sense	deteriorament - - 3 .265 59 3 .324
			Vençudes - - - - -
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La distribució de la cartera d’altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys per zones geogràfiques on el risc 
està localitzat és la següent:

	 Milers	d’euros

																Saldo
31.12.08 31.12.07

Espanya 2 .329 4 .136
Altres	països	de	la	UEM 149 333
La	resta	de	països 49 59

2.527 4.528

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols del balanç de situació consolidat .

El detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 dels tipus d’interès efectiu per tipus d’instrument de la cartera dels valors representatius de 
deute a valor raonable amb canvi en pèrdues i guanys és el següent:

Percentatges
31.12.08 31.12.07

Valors	representatius	de	deute 1,86% 4,30%

Els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues 
i guanys registrats en el compte de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 són els següents:

Milers	d’euros

Resultat
d’operacions

financeres	(net)

31.12.08 31.12.07

Valors	representatius	de	deute
	 Cotitzats - (17)
	 No	cotitzats - -

- (17)

La composició de la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys segons que cotitzin o no cotitzin en un 
mercat és la següent:

Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Cotitzats 2 .431 4 .477
No	cotitzats 96 51

2.527 4.528
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8. Actius financers disponibles per a la venda

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Valors	representatius	de	deute 1 .728 .135 1 .299 .180
Altres	instruments	de	capital 315 .271 383 .735

2.043.406 1.682.915

En	euros 2 .043 .406 1 .682 .915
En	moneda	estrangera - -

2.043.406 1.682.915

El moviment dels canvis d’actius financers disponibles per a la venda durant els exercicis del 2008 i 2007 ha estat el següent:

•	  El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros

31.12.07 Altes Baixes Traspassos Ajusts	per
valoració	 31.12.08

Valors	representatius	de	deute 1 .299 .180 2 .085 .201 1 .095 .984 (512 .692) (47 .570) 1 .728 .135
Altres	instruments	de	capital 383 .735 145 .076 197 .871 - (15 .669) 315 .271

Saldo 1.682.915 2.230.277 1.293.855 (512.692) (63.239) 2.043.406

•	 El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros

31.12.06 Altes Baixes Ajusts	per
valoració	 31.12.07

Valors	representatius	de	deute 819 .127 586 .266 162 .341 56 .128 1 .299 .180
Altres	instruments	de	capital 278 .215 78 .622 36 .833 63 .731 383 .735

Saldo 1.097.342 664.888 199.174 119.859 1.682.915

Els actius financers que componen la cartera d’actius financers disponibles per a la venda són valorats i comptabilitzats al seu valor 
raonable prenent preus de mercats actius, excepte per a 192 .758 milers d’euros el 31 de desembre de 2008 i 105 .562 milers d’euros el 
31 de desembre de 2007, que són valorats mitjançant tècniques de valoració que consisteixen a calcular el valor teòric comptable, que 
es considera que s’aproxima al valor de mercat . El 31 de desembre de 2008, el percentatge d’actius financers d’aquesta cartera valorats 
mitjançant aquestes tècniques de valoració suposen el 9,43% del total de la cartera, mentre que els que són valorats prenent preus de 
mercats actius suposen el 90,57% del total de la cartera (6,27 % i 93,73 % el 31 de desembre de 2007) .

El valor raonable dels actius d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 donats en préstec o en garantia és de 
1 .526 .736 milers d’euros (335 .086 milers d’euros el 2007) .

L’import net dels guanys i les pèrdues reconeguts en el patrimoni net durant l’exercici del 2008 ha estat de 62 .839 milers d’euros, dels 
quals 58 .559 milers d’euros corresponen a pèrdues per valoració de la cartera i 4 .280 milers d’euros a imports transferits al compte de 
pèrdues i guanys .
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Les pèrdues per deteriorament corresponents a la cartera d’actius financers disponibles per a la venda reconegudes en el compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici del 2008 són de (5 .886) milers d’euros pel deteriorament de valors representatius de deute i (4 .507) milers 
d’euros pel deteriorament d’instruments de capital .

La distribució de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda per zones geogràfiques on el risc està localitzat és la següent:

Milers	d’euros
											Saldo 												Deteriorats	bruts

31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

									Espanya 1 .973 .393 1 .140 .860 4 .507 -
										Altres	països	de	la	UEM 58 .021 461 .410 - -
									La	resta	de	països 11 .992 80 .645 6 .090 -

2.043.406 1.682.915 10.597 -

El moviment de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de crèdit determinat col·lectivament (genèrica) ha estat el següent:

Milers	d’euros
Genèrica

Saldo	a	31.12.07 426
				Altes 109
				Recuperacions (313)

Saldo	a	31.12.08 222

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidat .

Els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda registrats 
en el compte de pèrdues i guanys del 2008 i 2007 són els següents:

Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07
Valors	representatius	de	deute (2 .849) (1)
Altres	instruments	de	capital 18 .752 20 .423

15.903 20.422
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a)	 Valors	representatius	de	deute

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’actius disponibles per a la venda del balanç de situació consolidat és la següent:

Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Administracions	públiques 182 .678 284 .091
Entitats	de	crèdit
	 Altres	valors 325 .505 154 .991
Altres	sectors	privats
	 Altres	valors 1 .204 .657 851 .882
No	residents 15 .517 8 .642
Ajusts	per	valoració
	 Correccions	per	deteriorament	d’actius (222) (426)

1.728.135 1.299.180

En	euros 1 .728 .135 1 .299 .180
En	moneda	estrangera - -

1.728.135 1.299.180

La composició de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda segons que cotitzin o no cotitzin en un mercat 
organitzat els valors representatius de deute és la següent: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Cotitzats 1 .728 .135 1 .299 .180
No	cotitzats - -

1.728.135 1.299.180

b)	 Altres	instruments	de	capital

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’actius disponibles per a la venda del balanç de situació és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

D’entitats	de	crèdit 20 .609 22 .211
D’altres	sectors	residents 245 .252 214 .422
D’altres	sectors	no	residents 49 .410 147 .102

315.271 383.735

En	euros 315 .271 383 .735
En	moneda	estrangera - -

315.271 383.735

La composició de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda segons que cotitzin o no cotitzin en un mercat 
organitzat els altres instruments de capital és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Cotitzats 122 .513 278 .173
No	cotitzats 192 .758 105 .562

315.271 383.735
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9. Inversions creditícies

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit 313 .893 198 .208
Crèdit	a	la	clientela 10 .213 .068 9 .390 .374

10.526.961 9.588.582
En	euros 10 .389 .560 9 .461 .795
En	moneda	estrangera 137 .401 126 .787

10.526.961 9.588.582

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 per tipus d’instruments i contrapart, amb independència 
del valor raonable que pugui tenir qualsevol tipus de garantia per assegurar-ne el compliment és el següent

•	 El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros

Entitats
de	crèdit

Administra-
cions	

públiques
residents

Administra-
cions

Públiques	no
residents

Altres	
sectors
privats	

residents

Altres
sectors

privats	no	
residents

Total

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit
Màxima exposició del risc 313 .893 - - - 313 .893
Valor comptable sense correcció de deteriorament 313 .893 - - - - 313 .893
Crèdit	a	la	clientela
Màxima exposició del risc - 165 .016 - 9 .746 .806 301 .246 10 .213 .068
Valor comptable sense correcció de deteriorament - 165 .016 - 9 .917 .352 305 .345 10 .387 .713

•	 El 31 de desembre de 2007

Miles	de	euros

Entitats
de	crèdit

Administra-
cions	

públiques
residents

Administra-
cions

Públiques	no
residents

Altres	
sectors
privats	

residents

Altres
sectors

privats	no	
residents

Total

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit
Màxima exposició del risc 198 .208 - - - - 198 .208
Valor comptable sense correcció de deteriorament 198 .208 - - - - 198 .208
Crèdit	a	la	clientela
Màxima exposició del risc - 116 .498 - 8 .998 .993 274 .883 9 .390 .374
Valor comptable sense correcció de deteriorament - 116 .498 - 9 .148 .635 279 .376 9 .544 .509

Els ajusts per valoració de la cartera d’inversions creditícies presenten els imports següents: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Correccions	de	valor	per	deteriorament	d’actius (174 .645) (154 .135)
Interessos	meritats 66 .182 58 .982
La	resta (47 .199) (46 .906)

(155.662) (142.059)

El 31 de desembre de 2008, l’import dels actius classificats com a dubtosos ascendeix a 308 .015 milers d’euros, i no hi ha drets legals ni 
acords de compensació sobre aquests actius dubtosos (69 .579 milers d’euros el 31 de desembre de 2007)
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La distribució de la cartera d’inversions creditícies sense ajusts per valoració per zones geogràfiques on el risc està localitzat és la 
següent:

Milers	d’euros
															Saldo 											Deteriorats	bruts 									Vençuts	no	deteriorats
31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Espanya 10 .374 .211 9 .446 .203 306 .467 68 .548 200 .955 160 .397
Altres	països	de	la	UEM 110 .034 115 .258 838 301 24 .534 30
La	resta	de	països 198 .378 169 .180 710 730 418 799

10.682.623 9.730.641 308.015 69.579 225.907 161.226

El termini de venciment dels instruments que componen la cartera d’inversions creditícies que estan deteriorats vençuts, així com dels 
vençuts i no deteriorats, és indeterminat .

El moviment durant l’exercici corresponent de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de crèdit, segons que hagi estat 
determinat de forma individual (específica) o col·lectivament (genèrica) i per risc país, ha estat el següent:

Milers	d’euros
Específica Genèrica Risc	país Total

Saldo	a	31.12.07 8.347 145.759 29 154.135

Altes 65 .456 23 .575 10 89 .041
Baixes (15 .030) (907) (9) (15 .946)
Recuperacions (3 .567) (49 .012) (6) (52 .585)

Saldo	a	31.12.08 55.206 119.415 24 174.645

El detall de les correccions de valor constituïdes per cobrir el risc de crèdit, que s’ha calculat seguint els criteris i els factors descrits 
en la nota 4 (i), classificat per instruments, contrapart i per zones geogràfiques per a la cartera d’inversió creditícia, és com segueix:

Milers	d’euros

Per	instruments:
															Específica 																				Genèrica 																Risc	país

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Crèdit	a	la	clientela 55 .206 8 .347 119 .415 145 .759 24 29

55.206 8.347 119.415 145.759 24 29

Per	contraparts:

Altres	sectors	privats	residents 55 .096 8 .069 115 .447 141 .570 - -
Altres	sectors	privats	no	residents 110 278 3 .968 4 .189 24 29

55.206 8.347 119.415 145.759 24 29

Per	zones	geogràfiques:
									Espanya 55 .096 8 .069 115 .447 141 .570 - -
									Altres	països	de	la	UEM 69 194 1 .300 1 .479 - -
									La	resta	de	països 41 84 2 .668 2 .710 24 29

55.206 8.347 119.415 145.759 24 29
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El 31 de desembre de 2008, els ingressos financers acumulats d’actius financers deteriorats la meritació d’interessos dels quals s’ha 
interromput (vegeu la nota 4 . a), ascendeixen a 10 .428 milers d’euros (2 .540 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) .

El moviment dels instruments de la cartera inversions creditícies en suspens donats de baixa del balanç del Grup durant els exercicis del 
2008 i 2007 ha estat el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Saldo	a	l’inici 95 .746 84 .446

Addicions:
												Per	càrrec	a	fons	especials 15 .946 10 .343
												Per	càrrec	a	resultats 2 .601 5 .953
												Per	altres	causes 4 .347 1 .604
Recuperacions: (2 .360) (2 .702)
Baixes	definitives: (8 .009) (3 .898)

Saldo	al	final 108.271 95.746

L’import registrat en l’epígraf «Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) – Inversions creditícies» del compte de pèrdues i guanys 
com a conseqüència de les dotacions netes per pèrdues per deteriorament d’actius financers corresponents a l’epígraf «Inversions 
creditícies» durant els exercicis del 2008 i 2007 ha estat el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Altes
Actius en suspens a càrrec de pèrdues i guanys 2 .601 5 .954
Deteriorament de l’exercici 89 .041 49 .374

Recuperacions
Actius fallits (2 .360) (2 .702)
Recuperacions de l’exercici (52 .585) (19 .756)

Saldo	al	final 36.697 32.870

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols del balanç de situació consolidat .

El detall dels tipus d’interès efectius mitjans per tipus d’instrument és el següent: 

Percentatges
31.12.08 31.12.07

Dipòsits	en	entitats	de	crèdit 3,30% 4,69%
Crèdit	a	la	clientela 6,04% 5,59%

En la nota 47 «Actius i passius» (financers i no financers) valorats amb criteri distint del valor raonable es facilita el valor raonable per tipus 
d’instrument de la cartera d’inversions creditícies .
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a)	 Dipòsits	en	entitats	de	crèdit

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’inversió creditícia de l’actiu del balanç de situació és la següent: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Comptes	a	termini 62 .419 135 .181
Adquisició	temporal	d’actius 57 .279 -
Altres	comptes 193 .881 62 .441
Ajusts	per	valoració

Interessos meritats 351 616
                La resta (37) (30)

313.893 198.208

En	euros 313 .290 179 .664
En	moneda	estrangera 10 .603 18 .544

313.893 198.208

	b)	 Crèdit	a	la	clientela

La composició d’aquest epígraf d’inversió creditícia de l’actiu del balanç de situació és la següent:

															Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07
Administracions	públiques
	 Crèdit	en	situació	normal 164 .091 116 .090
	 Ajusts	per	valoració 925 408
Altres	sectors	privats
	 Crèdit	comercial 229 .698 284 .862
	 Deutors	amb	garantia	real 7 .114 .203 6 .600 .461
Adquisició	temporal	d’actius 73 .223 -
Altres	deutors	a	termini 1 .938 .381 2 .016 .771
Arrendaments	financers 229 .424 255 .947
Deutors	a	la	vista	i	diversos 225 .907 161 .226
Actius	dubtosos 308 .015 39 .579
Altres	actius	financers 85 .177 58 .114
Ajusts	per	valoració
	 Correccions	del	valor	per	deteriorament	d’actius (174 .645) (154 .135)
	 Interessos	meritats 65 .831 58 .365
	 La	resta (47 .162) (47 .314)

10.213.068 9.390.374
En	euros 10 .086 .270 9 .282 .131
En	moneda	estrangera 126 .798 108 .242

10.213.068 9.390.374

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels venciments de les partides que integren els saldos més 
significatius d’aquests capítols del balanç de situació . 
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10. Cartera d’inversió a venciment

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent:

	 	 	 	 	 																																																																		Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Valors	representatius	de	deute
Administracions públiques 107 .908 19 .215
Entitats de crèdit 202 .575 -
Altres sectors privats 221 .472 -

TT 531.955 19.215
En	euros 531 .955 19 .215
En	moneda	estrangera - -

531.955 19.215

Tots els actius d’aquesta cartera estan denominats en euros, cotitzen en mercats organitzats i estan emesos a Espanya .

El detall i el moviment d’aquest epígraf de la cartera d’inversió a venciment per als exercicis del 2008 i 2007 són els següents:

	 	 	 	 Milers	d’euros

Administracions	
públiques Entitats	de	crèdit Altres	sectors	

privats Total

Saldo	a	31.12.07 19.215 19.215

Altes
Ajusts	de	valoració 48 48
Baixes - -
Traspassos 88 .645 202 .575 221 .472 512 .692

Saldo	a	31.12.08 107.908 202.575 221.472 531.955

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació del 2008 i 2007 per tipus de contrapart, amb independència del valor raonable que pugui 
tenir qualsevol tipus de garantia per assegurar-ne el compliment, és el següent:

•	 El 31 de desembre de 2008
	 Milers	d’euros

Valors	representatius	de	deute Administracions	
públiques Entitats	de	crèdit Altres	sectors	

privats Total

   Màxima exposició al risc 107 .908 202 .575 221 .472 531 .955
   Valor comptable sense deteriorament 107 .908 202 .575 221 .472 531 .955
   Vençudes - - - -

•	 El 31 de desembre de 2007
	 Milers	d’euros

Valors	representatius	de	deute
Administracions	públiques

   Màxima exposició al risc 19 .215
   Valor	comptable	sense	deteriorament 19 .215
   Vençudes -

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels venciments de les partides que integren els saldos dels epígrafs més 
significatius d’aquests capítols dels balanços de situació .
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En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos dels epígrafs més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació . 

En la nota 47 «Actius i passius (financers i no financers) valorats amb criteri diferent del valor raonable» es facilita el valor raonable de la 
cartera d’inversió a venciment .

Els tipus d’interès efectiu de la cartera d’inversió a venciment han oscil·lat durant l’exercici del 2008 entre el 5,07% i el 8,21%, mentre que 
es varen mantenir en el 8,25% durant el 2007 .

Els interessos per tipus d’instrument de la cartera d’inversió a venciment (valors representatius de deute) registrats en el compte de 
pèrdues i guanys del 2008 i 2007 són els següents:

	 Milers	d’euros

Interessos
31.12.08 31.12.07

Cotitzats 3 .847 1 .525
No	cotitzats 27 .493 -

31.340 1.525
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11. derivats de cobertura d’actiu i passiu

El 31 de desembre del 2008, “Sa Nostra” té contractats derivats de cobertura per un import net de 63 .257 milers d’euros, corresponents 
a 67 .578 milers d’euros registrats en l’actiu del balanç (16 .984 milers d’euros el 2007) i 4 .321 milers d’euros en el passiu del balanç de 
situació (108 .667 milers d’euros el 2007) .

Totes les cobertures presenten la mateixa estructura . Es tracta de cobertures individuals de valor raonable l’objectiu de les quals és 
limitar l’exposició al risc de tipus d’interès de la partida coberta . L’estratègia de la cobertura és convertir un endeutament a tipus fix de 
l’entitat en un endeutament a tipus variable, per limitar l’exposició al risc de tipus d’interès de la partida coberta . El risc cobert és el canvi 
en valor degut a modificacions en els tipus d’interès (risc de tipus d’interès) . Les partides cobertes són cèdules hipotecàries úniques, 
cèdules territorials o bons de tresoreria emesos per “Sa Nostra” amb cupó anual fix . Els instruments de cobertura són permutes financeres 
de tipus d’interès, per les quals “Sa Nostra” rep un cupó fix anual i paga semestralment un cupó variable referenciat a l’EURIBOR a sis 
mesos . La metodologia de valoració de les partides cobertes i dels instruments de cobertura és l’actualització dels fluxos de cobraments 
i pagaments futurs durant el període contractual d’acord amb la corba cupó zero vigent en cada moment .

Un detall dels derivats de cobertura distingint per tipus de cobertura i tipus de mercat és el següent:

•	 El 31 de desembre de 2008
Cobertura de valor raonable
Mercats no organitzats
Permutes de tipus d’interès

Milers	d’euros

Comprat	
venut

Valor	raonable Nominal	
compromès Venciment Element	cobert Contrapart

Actiu Passiu
Venut 10 .656 150 .234 20-04-2011 AYT CED GLOBAL IXIS
Venut 21 .375 235 .000 28-06-2012 AYT CED III IXIS
Venut 2 .821 150 .000 12-06-2009 TDA CED IV Caja Madrid
Venut 2 .251 109 .756 16-11-2014 AYT CED VIII A ACF
Venut 2 .292 40 .244 16-11-2019 AYT CED VIII B ACF
Venut 1 .364 106 .250 29-03-2015 AYT CED IX A Citybank N .A .
Venut 231 43 .750 29-03-2020 AYT CED IX B Citybank N .A .
Venut 360 20 .000 21-03-2012 AYT CED TER II ACF
Venut 443 100 .000 31-03-2010 AYT BONS I CECA
Venut 3 .453 100 .000 15-06-2020 IM CÈDULES 5 IXIS
Venut 600 150 .000 15-06-2017 CÈDULES TDA 7 Caja Madrid
Venut 37 135 .000 14-03-2016 AMPLIACIÓ SÈRIE 2 Deutsche Bank
Venut 2 .169 115 .000 12-04-2016 TDA SÈRIE A4 Caja Madrid
Venut 1 .062 100 .000 21-10-2018 AMPLIACIÓ SÈRIE A3 Caja Madrid
Venut 1 .063 100 .000 23-10-2013 CÈDULES SÈRIE 9 Deutsche Bank
Venut 1 .055 50 .000 10-04-2021 AMPLIACIÓ SÈRIE A4 Caja Madrid
Venut 2 .528 125 .000 10-04-2021 AMPLIACIÓ SÈRIE A4 (2) Caja Madrid
Venut 6 .935 125 .000 10-04-2031 AMPLIACIÓ SÈRIE A6 Caja Madrid
Venut 11 .204 100 .000 23-05-2027 AYT CED GLOBAL - XIII IXIS

67.578 4.321
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•	 El 31 de desembre de 2007
Cobertura de valor raonable
Mercats no organitzats
Permutes de tipus d’interès

	 	 	 			Milers	d’euros

Comprat	venut Valor	raonable Nominal	
compromès Venciment Element	cobert Contrapart

Actiu Passiu
Venut 6 .622 150 .234 20-04-2011 AYT CED GLOBAL IXIS
Venut 10 .362 235 .000 28-06-2012 AYT CED III IXIS
Venut 221 150 .000 12-06-2009 TDA CED IV Caja Madrid
Venut 5 .138 109 .756 16-11-2014 AYT CED VIII A ACF
Venut 1 .068 40 .244 16-11-2019 AYT CED VIII B ACF
Venut 5 .950 106 .250 29-03-2015 AYT CED IX A Citybank N .A .
Venut 4 .047 43 .750 29-03-2020 AYT CED IX B Citybank N .A .
Venut 621 20 .000 21-03-2012 AYT CED TER II ACF
Venut 2 .108 100 .000 31-03-2010 AYT BONS I CECA
Venut 14 .048 100 .000 15-06-2020 IM CÈDULES 5 IXIS
Venut 14 .211 150 .000 15-06-2017 CÈDULA TDA 7 Caja Madrid
Venut 10 .149 135 .000 14-03-2016 AMPLIACIÓ SÈRIE 2 Deutsche Bank
Venut 10 .484 115 .000 12-04-2016 TDA SÈRIE A4 Caja Madrid
Venut 8 .900 100 .000 21-10-2018 AMPLIACIÓ SÈRIE A3 Caja Madrid
Venut 4 .959 100 .000 23-10-2013 CÈDULA SÈRIE 9 Deutsche Bank
Venut 3 .353 50 .000 10-04-2021 AMPLIACIÓ SÈRIE A4 Caja Madrid
Venut 8 .557 125 .000 10-04-2021 AMPLIACIÓ SÈRIE A4 (2) Caja Madrid
Venut 12 .775 125 .000 10-04-2031 AMPLIACIÓ SÈRIE A6 Caja Madrid
Venut 2 .078 100 .000 23-05-2027 AYT CÈDULA GLOBAL - XIII IXIS

16.984 108.667

Les cobertures vigents el 31 de desembre de 2007 continuen essent-ho el 31 de desembre de 2008 .

Tal com s’especifica en la Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d’Espanya, en la norma trentena primera, per comprovar 
l’eficàcia de les cobertures de valor raonable descrites, trimestralment es fan anàlisis prospectives i retrospectives:

•	 Test prospectiu: es demostra que els canvis en el valor raonable de la partida coberta són compensats quasi 
completament pels canvis en el valor raonable de l’instrument de cobertura mitjançant un anàlisi de sensibilitat de 
forma global utilitzant el càlcul del VaR .

•	 Test retrospectiu: es demostra que des de l’inici de la vida de l’operació els resultats de la cobertura han oscil·lat dins 
un rang de variació del 80% al 125% respecte del resultat de la partida coberta .

El resultat net dels derivats de cobertura d’actiu i passiu en els exercicis del 2008 i 2007 ha estat un benefici de 148 .254 i una pèrdua de 
(66 .001) milers d’euros respectivament (vegeu la nota 32) . 

El resultat net dels instruments coberts en els exercicis del 2008 i 2007 ha estat una pèrdua de (149 .755) i un benefici de 64 .311 milers 
d’euros respectivament .

L’efecte net de la cobertura en la valoració de l’instrument cobert en l’exercici del 2008 ha estat d’una pèrdua de (1 .501) milers d’euros 
—(1 .690) milers d’euros el 2007 .
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12. Actius no corrents en venda 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros
Actiu 31.12.08 31.12.07

Actius	no	corrents	en	venda
	 Actiu	material	adjudicat 25 .574 6 .402
	 Inversions	immobiliàries 89 89

25 .663 6 .491
Correccions (35) -

25.628 6.491

	 En	euros 25 .628 6 .491
	 En	moneda	estrangera - -

25.628 6.491

El detall i el moviment de l’actiu material no corrent en venda són els següents: 

Milers	d’euros
Actiu	material

31.12.08 31.12.07
Cost
	 Saldo	a	l’inici 6 .491 5 .984

	 Altes 20 .161 2 .833
	 Ajusts	de	valoració (35) -
	 Baixes (989) (2 .326)

	 Saldo	al	final 25.628 6.491

Els actius no corrents en venda inclouen els immobles d’ús propi o adjudicats per incompliment dels prestataris per als quals el Grup ha 
aprovat i ha aplicat un pla per vendre’ls en el menor termini possible oferint aquests actius a un preu adequat en relació amb el seu valor 
raonable actual i desenvolupant un programa dinàmic per localitzar possibles compradors .

Una descripció dels fets i les circumstàncies de la venda o que condueixin a la venda esperada i la manera i el temps de realització esperat 
de les vendes és com segueix:

El Grup té establert un procediment que l’ajuda a eliminar dels seus balanços els actius que procedeixen d’alienacions d’immobilitzat 
procedents d’impagament de préstecs i crèdits .

El procediment s’inicia quan s’obté la possessió judicial de l’actiu, moment en el qual es fa un dictamen pericial per determinar la valoració 
actualitzada d’acord amb l’estat i la situació de l’element adjudicat .

En haver-lo valorat el pèrit taxador independent, s’elabora la proposta corresponent per sotmetre’n a aprovació la venda tan aviat com és 
possible, que s’aprova segons els nivells següents:

•	 Valoració fins a 100 .000 €: requereix un nivell d’aprovació de Direcció Àrea d’Administració i Mitjans .
•	 Valoració fins a 150 .000 €: requereix un nivell d’aprovació del director de l’Àrea de Recursos .
•	 Valoració fins a 200 .000 €: requereix un nivell d’aprovació del director general o de la Direcció General Adjunta .
•	 Valoració superior a 200 .000 €: requereix l’aprovació de la Comissió Executiva .
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Els preus que s’aproven tenen caràcter de mínims orientatius, i s’intenten millorar si les circumstàncies del mercat ho permeten . Al mateix 
temps, i a fi d’agilitar-ne la venda i facilitar la negociació, les propostes de preus de venda inclouen normalment l’autorització per acceptar 
ofertes fins a un 20% per sota del valor de la taxació . En qualsevol cas, si l’import del deute és superior al de la taxació, el preu sol ajustar-
se a aquest darrer .

Per prendre la decisió final per acceptar ofertes de compra, es tenen en compte els factors següents:

•	 Costs de manteniment en què s’incorren .
•	 Nivell de deteriorament progressiu de l’immoble .
•	 Amenaces de vandalisme segons l’entorn .

En el cas que algun actiu adjudicat no s’aconsegueixi alienar en el termini d’un any, es practica una nova taxació pericial per determinar-ne 
el preu de mercat actualitzat .

Tant la proposta de venda, amb un detall complet de les característiques descriptives i l’estat de l’actiu, que inclou, a més, el pla d’actuacions 
que es pensen dur a terme per agilitar la baixa de l’element, com el sistema de gestió informatitzat de les actuacions que es van produint 
(reserves, calendari de visites, costs associats, etc .) es gestionen a través de la societat participada Netmobilia, sota la direcció de l’Àrea 
d’Administració i Mitjans de “Sa Nostra” .

Una classificació, per categories i per un termini mitjà de permanència en cartera d’actius no corrents en venda dels actius adjudicats és 
com segueix:

Milers	d’euros

Actius	residencials

31.12.08 31.12.07

Fins	a	un	mes 454 1 .351
Més	d’un	mes	i	fins	a	tres	mesos 3 .725 480
Més	de	tres	mesos	i	fins	a	sis	mesos 942 143
Més	de	sis	mesos	i	fins	a	un	any 14 .851 836
Més	d’un	any 5 .602 3 .592

25.574 6.402

13. Participacions

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat de l’entitat és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Entitats	associades 172 .858 165 .511

172.858 165.511

En	euros 172 .858 165 .511
En	moneda	estrangera - -

172.858 165.511
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La cartera de participacions presenta la composició següent segons l’admissió o no a cotització dels títols que la integren:

Milers	d’euros
								Cotitza 								No	cotitza 									Total

31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07
Entitats	associades 10 .866 10 .866 161 .992 154 .645 172 .858 165 .511

10.866 10.866 161.992 154.645 172.858 165.511

El detall de les societats del Grup es presenta en l’annex II .

Un resum de l’import agregat dels actius, els passius, les pèrdues i els guanys de les societats del Grup considerades com a associades 
en els exercicis del 2008 i 2007 és el següent:

• El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros
Balanç Pèrdues	i	guanys

Participació Actiu Passiu Despeses Ingressos
AYCO	GRUPO	INMOBILIARIO,	S.A. 11 .739 191 .642 163 .494 29 .891 17 .976
E.B.N.	PROBANCA,	S.A. 24 .661 939 .296 933 .474 51 .338 57 .160
INVERSORA	DE	HOTELES	VACACIONALES,	S.A. 14 .785 167 .515 111 .115 31 .807 31 .233
SAIBSA 592 2 .432 952 4 .558 4 .929
TEA-CEGOS	DESPLOYMENT,	S.L. 152 1 .501 1 .382 2 .250 2 .372
SERVICIOS	INSULARES	DE	COBRO,	S.A. 59 605 309 1 .294 1 .871
SERVIALOGOS	SERVICIOS	FINANCIEROS 229 1 .420 48 417 48
SM2	BALEARES,	S.A. 592 5 .983 4 .023 5 .233 4 .916
TALASSO	PATRIMONIOS 32 182 116 238 180
EMPRESAS	INVERNOSTRA 118 .275
EMPRESAS	LIQUIDAMBAR 1 .742

172.858

• El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros
Balanç Pèrdues	i	guanys

Participació Actiu Passiu Despeses Ingressos
AYCO	GRUPO	INMOBILIARIO,	S.A. 16 .706 202 .741 201 .993 55 .848 56 .596
BEM	DES	ILLES	BALEARS,	S.L. 94 837 2 .047 2 .807 1 .597
E.B.N.	PROBANCA,	S.A. 31 .198 717 .638 705 .538 38 .930 51 .030
INVERSORA	DE	HOTELES	VACACIONALES,	S.A. 15 .460 162 .419 161 .007 31 .622 33 .034
ISLALINK,	S.A. 3 .710 49 .007 50 .175 8 .150 6 .982
SERVICIOS	DE	ADMINISTRACION		E	INFORMÁT 591 2 .539 1 .850 3 .084 3 .773
TEA-CEGOS	DESPLOYMENT,	S.L. 139 1 .412 1 .208 2 .251 2 .455
SERVICIOS	INSULARES	DE	COBRO,	S.A. 40 480 89 1 .005 1 .396
SERVIALOGOS	SERVICIOS	FINANCIEROS 262 1 .434 1 .506 72 -
SM2	BALEARES,	S.A. 677 3 .996 3 .659 6 .580 6 .917
TALASSO	PATRIMONIOS 65 140 156 31 15
EMPRESAS	INVERNOSTRA 95 .661
ALTRES 908

165.511
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Els resultats d’entitats valorades pel net de participació per tipus de societat el 31 de desembre de 2008 i 2007 són els següents:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Societats	associades
	 Cotitzada - -
	 No	cotitzada (4 .466) 5 .362

(4.466) 5.362

En l’annex IV s’inclou el detall de saldos i operacions amb empreses del Grup . 

14. Actiu material

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació és el següent: 

Milers	d’euros
Actiu	material 31.12.08 31.12.07
Immobilitzat material

D’ús propi 211 .946 206 .694
Cedit en arrendament operatiu 52 .017 9 .453
Afecte a l’Obra Social 10 .106 10 .408

Inversions immobiliàries 347 .435 187 .510

621.504 414.065

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 2008 i 2007 és el que hi ha a 
continuació:

a)	 D’ús	propi

• El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros

31.12.07 Altes Baixes Altres	
traspassos 31.12.08

Cost
Equips	informàtics	i	les	instal·lacions	d’aquests 39 .337 2 .735 (355) - 41 .717
Mobiliari,	vehicles	i	la	resta	d’instal·lacions 52 .035 14 .479 (1 .237) - 65 .277
Edificis 195 .267 9 .630 (12 .312) - 192 .585
Obres	en	curs 4 .884 1 .772 (3 .617) - 3 .039
Altres 3 .246 - - - 3 .246

294 .769 28 .616 (17 .521) - 305 .864

Amortització	acumulada
Equips	informàtics	i	les	instal·lacions	d’aquests (28 .099) (3 .830) 308 - (31 .621)
Mobiliari,	vehicles	i	la	resta	d’instal·lacions (33 .499) (6 .230) 1 .208 - (38 .521)
Edificis (26 .440) (2 .338) 5 .039 - (23 .739)
Obres	en	curs - - - - -
Altres (37) - - - (37)

(88 .075) (12 .398) 6 .555 - (93 .918)

Saldo	net 206.694 16.218 (10.966) - 211.946

Les altes produïdes per canvis en el perímetre es deuen al canvi en el mètode de consolidació de determinades societats del Grup en què 
participa indirectament “Sa Nostra” (vegeu la nota 2 . d) .
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•  El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros
31.12.06 Altes Baixes Altres	traspassos 31.12.07

Cost
Equips	informàtics	i	les	instal·lacions	d’aquests 33 .422 5 .512 (758) 1 .161 39 .337
Mobiliari,	vehicles	i	la	resta	d’instal·lacions 52 .706 5 .655 (5 .495) (831) 52 .035
Edificis 183 .794 11 .418 (48) 103 195 .267
Obres	en	curs 4 .656 1 .465 (115) (1 .122) 4 .884
Altres 3 .246 - - - 3 .246

277.824 24.050 (6.416) (689) 294.769

Amortització	acumulada
Equips	informàtics	i	les	instal·lacions	d’aquests (24 .768) (3 .118) 711 (915) (28 .099)
Mobiliari,	vehicles	i	la	resta	d’instal·lacions (33 .068) (3 .127) 1 .949 914 (33 .499)
Edificis (23 .990) (2 .358) - (92) (26 .440)
Obres	en	curs - - - - -
Altres (37) - - - (37)

(81 .863) (8 .603) 2 .660 (93) (88 .075)
Saldo	net 195.961 15.447 (3.756) (782) 206.694

A l’empara de la NIIF-1, el Grup va revalorar part dels seus actius materials d’ús propi l’1 de gener de 2004 . A continuació, 
s’inclou el desglossament d’aquesta revaloració per classe d’actius:

Milers	d’euros

Tipus	d’actiu Import	de	
revaloració

Ajust	contra
reserves	de	
revaloració

Edificis 113.019 70.249

L’import actual de la partida de reserves de revaloració és de 42 .614 milers d’euros .

El cost dels elements d’ús propi totalment amortitzats a 31 de desembre de 2008 i que es troben operatius ascendeix a 
43 .905 milers d’euros (38 .426 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) .

En la nota 47 «Actius i passius (financers i no financers) valorats amb criteri diferent del valor raonable» es facilita el valor 
raonable de l’actiu material d’ús propi o en construcció i el mètode de càlcul .

Un detall per tipus d’actiu dels beneficis i les pèrdues registrats en els exercicis del 2008 i 2007 per la venda d’actius 
materials d’ús propi és com segueix:

Milers	d’euros
							2008 									2007

Beneficis Pèrdues Beneficis Pèrdues

Mobiliari,	vehicles	i	la	resta	d’instal·lacions 49 22 - (9)
Edificis - - - (145)

49 22 - (154)

El 31 de desembre de 2008 i 2007, el Grup no té actius materials, d’ús propi o en construcció respecte dels quals hi hagi 
restriccions a la titularitat o que hagin estat lliurats en garantia de compliment de deutes .

El 31 de desembre de 2008, “Sa Nostra” té els següents compromisos d’adquisició d’actius materials amb tercers, consistents 
en locals per a oficines: localitats de Sant Jordi (Eivissa), Oliva (València), Arganda (Madrid), Tortosa (Tarragona), Alcantarilla 
(Múrcia), Ciutat Valdeluz (Guadalajara), Aranjuez (Madrid), Alcorcón (Madrid), Leganés (Madrid) i Alzira (València) .
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En els exercicis del 2008 i 2007 no s’han rebut ni s’esperen rebre imports de tercers per compensacions o indemnitzacions 
per deteriorament o pèrdua de valor d’actius materials d’ús propi .

La totalitat de l’actiu material d’ús propi del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 es troba denominat en euros .

b)	 Afecte	a	l’Obra	Social

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació i del seu moviment durant els exercicis del 2008 i 2007 és el que hi ha a 
continuació:

•	 El 31 de desembre de 2008

	 																																														Milers	d’euros

31.12.07 Altes Baixes Traspassos 31.12.08

Cost
    Mobiliari i instal·lacions 5 .339 569 (144) 232 5 .996
    Inmuebles 8 .569 - (830) - 7 .739

13.908 569 (974) 232 13.735
Amortización	acumulada
    Mobiliario e instalaciones (923) (365) 125 - (1 .163)
    Inmuebles (2 .577) (111) 222 - (2 .466)

(3 .500) (476) 347 - (3 .629)
10.408 93 (627) 232 10.106

•	 El 31 de desembre de 20077

	 																																																		Milers	d’euros

31.12.06 Altes Baixes Traspassos 31.12.07

Cost
    Mobiliari i instal·lacions 2 .916 1 .682 (51) 792 5 .339
    Inmuebles 8 .851 - - (282) 8 .569

11.767 1.682 (51) 510 13.908
Amortización	acumulada
    Mobiliario e instalaciones (845) (129) 51 - (923)
    Inmuebles (2 .568) (124) - 115 (2 .577)

(3 .413) (253) 51 115 (3 .500)
8.354 1.429 - 625 10.408

El cost dels actius materials afectes a l’Obra Social totalment amortitzats a 31 de desembre de 2008 ascendeix a 255 milers 
d’euros (196 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) .

El 31 de desembre de 2008 i 2007, no hi ha obligacions contractuals per a adquisició, construcció o desenvolupament 
d’actius materials afectes a l’Obra Social, o per a reparacions, manteniment o millores .

La totalitat de l’actiu material afecte a l’Obra Social del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 es troba denominat en 
euros .
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c)	 Altres	actius	cedits	en	arrendament	operatiu

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 2008 i 2007 és el 
següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros
31.12.07 Altes Baixes Traspassos 31.12.08

Cost 11 .267 6 .110 - 40 .156 57 .533
Amortització	acumulada (1 .814) (978) - (2 .724) (5 .516)
Valor	net 9.453 5.132 - 37.432 52.017

 

•	 El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros
31.12.06 Altes Baixes Traspassos 31.12.07

Cost 32 .295 - (21 .028) - 11 .267
Amortització	acumulada (5 .208) (4 .348) 7 .742 - (1 .814)
Valor	net 27.087 (4.348) (13.286) - 9.453

d)	 Inversions	immobiliàries

Un resum d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 2008 i 2007 és el 
següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros
31.12.07 Altes Baixes Traspassos 31.12.08

Cost
Edificis 189 .957 160 .106 (11) - 350 .052

189.957 160.106 (11) - 350.052
Amortització	acumulada
Edificis  (2 .447) (177) 7 - (2 .617)

(2.447) (177) 7 - (2.617)

Saldo	net 187.510 159.929 (4) - 347.435

L’increment en les inversions immobiliàries es deu majoritàriament a les adquisicions d’immobilitzat per part d’empreses en 
què participa Invernostra, així com a la presa de control per part d’aquesta en societats que quan es consoliden agreguen 
imports a aquest epígraf .

•	 El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros
31.12.06 Altes Baixes Traspassos 31.12.07

Cost
Edificis 91 .365 103 .483 (4 .891) - 189 .957

91.365 103.483 (4.891) - 189.957
Amortització	acumulada
Edificis (2 .274) (173) - - (2 .447)

(2.274) (173) - - (2.447)

Saldo	net 89.091 103.310 (4.891) - 187.510

No hi ha inversions immobiliàries totalment amortitzades el 31 de desembre de 2008 ni el 31 de desembre de 2007 .
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El 31 de desembre de 2008 i 2007, no hi ha restriccions per fer inversions immobiliàries, en cobrar els ingressos derivats 
d’aquestes o dels recursos obtinguts pel fet d’alienar-los o disposar-ne per altres mitjans .

El 31 de desembre de 2008 i 2007, no hi ha obligacions contractuals per adquirir, construir o desenvolupar inversions 
immobiliàries, o per fer reparacions, manteniment o millores .

La totalitat de l’actiu material destinat a inversions immobiliàries del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 es troba 
denominat en euros .

La totalitat de l’actiu material afecte a l’Obra Social del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 es troba denominat en 
euros .

El 31 de desembre del 2008 i 2007, no hi ha obligacions contractuals per adquirir, construir o desenvolupar actius materials 
afectes a l’Obra Social, o per fer reparacions, manteniment o millores .

15. Actiu intangible

Un detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat i del seu moviment durant els exercicis del 2008 i 2007 és el següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

31.12.07 Altes Baixes Traspassos 31.12.08
Cost
Altres	actius	intangibles 70 .313 5 .666 - (40 .156) 35 .823
Fons	de	comerç 860 164 - - 1 .024
Total 71.173 5.830 - (40.156) 36.847
Amortització	acumulada
Altres	actius	intangibles (6 .144) (3 .651) - 2 .724 (7 .071)
	
Total (6.144) (3.651) - 2.724 (7.071)

Saldo	net 65.029 2.179 - (37.432) 29.776

•	 El 31 de desembre de 2007

31.12.06 Altes Baixes Traspassos 31.12.07
Cost
Altres	actius	intangibles 32 .466 37 .847 - - 70 .313
Fons	de	comerç 860 - - - 860

33 .326 37 .847 - - 71 .173
Amortització	acumulada
Altres	actius	intangibles (4 .032) (2 .112) - - (6 .144)
	

(4 .032) (2 .112) - - (6 .144)

Saldo	net 29.294 35.735 - - 65.029
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Fons de comerç

El detall i el moviment del fons de comerç del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 són els 
següents:

Milers	d’euros
31.12.07 Altes 31.12.08

AVELINO	MEDIACIÓN,	S.L. 209 - 209
BROKERS	2000	CORREDURIA	SEGUROS,SL 180 - 180
SAFORNOVA,	S.L. 219 - 219
OLEZA,	S.L. - 164 164
MAC	INSULAR	SEGUNDA,	S.L. 252 - 252

860 164 1.024

D’acord amb les estimacions i les projeccions de què disposen els administradors del Grup, les previsions d’ingressos atribuïbles 
a aquestes societats suporten el valor net del fons de comerç registrat .

En l’exercici del 2008 la matriu ha incorregut en costs de desenvolupament d’aplicacions i programes informàtics que no han 
pogut ser activats per no complir els requisits per ser reconeguts per un import de 42 milers d’euros (105 milers d’euros el 
2007) .

Els actius intangibles totalment amortitzats a 31 de desembre de 2008 ascendeixen a 581 milers d’euros, 492 a 31 de desembre 
de 2007 .

La majoria de les aplicacions i dels sistemes informàtics utilitzats pel Grup en la seva operativa diària han estat desenvolupats 
internament . Les despeses en què s’ha incorregut en aquest desenvolupament no varen ser activades perquè és política del 
Grup dur-les directament a despeses .

El 31 de desembre de 2008 i 2007, el Grup no té actius intangibles respecte dels quals hi hagi restriccions a la titularitat o que 
hagin estat lliurats en garantia de compliment de deutes .

El 31 de desembre de 2008, el Grup no té compromisos d’adquisició d’actiu intangibles amb tercers llevat de les aplicacions 
d’Infocaja, que, d’acord amb el calendari previst, s’implantaran durant el 2009:

•	 Actiu: mòduls de préstecs, riscs i impagats . 

•	 M . de pagament: mòdul de gestió d’incidències . 

•	 Implantació del mòdul de contractació de Banca Electrònica .

•	 Implantació de l’aplicació de Banca d’Empresa – Lísing .

La totalitat dels actius intangibles de “Sa Nostra” a 31 de desembre de 2008 i 2007 es troben denominats en euros .
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16. Actius i passius fiscals

La composició d’aquests epígrafs del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Actius	fiscals
Corrents 12 .815 5 .460
Diferits 72 .400 64 .849

85.215 70.309

En	euros 85 .215 70 .309
En	moneda	estrangera - -

85.215 70.309
Passius	fiscals
Corrents 4 .017 3 .201
Diferits 38 .470 42 .076

42.487 45.277

En	euros 42 .487 45 .277
En	moneda	estrangera - -

42.487 45.277

El moviment dels actius i passius fiscals durant els exercicis del 2008 i 2007 és el següent:

Imposts	diferits
Actius Passius

El	31	de	desembre	de	2006 66.477 44.113

Altes 13 .038 6 .547
Baixes (9 .206) (5 .383)

El	31	de	desembre	de	2007 70.309 45.277

Altes 32 .256 15 .920
Baixes (17 .350) (18 .710)

El	31	de	desembre	de	2008 85.215 42.487

Actius fiscals

Les partides més significatives per aquest concepte a 31 de desembre de 2008 corresponen a la matriu i es detallen a continuació:

Dotació	genèrica	no	deduïble
Milers	d’euros

 29 .782
Activació	de	pòlisses	de	passiu 3 .658
Comissions	financeres 2 .816
Fons	de	jubilacions	parcials 4 .208
Fons	de	pensions 5 .018
Altres 4 .423
Actius	financers 10 .574
Dotació	específica 3 .098

63.577
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Passius fiscals

Les partides més significatives de la matriu a 31 desembre de 2008 es detallen a continuació:

•	 La revaloració dels edificis segons l’aplicació de la Circular 4/2004, del Banc d’Espanya, l’any 2008 ascendeixen a 
19 .668 milers d’euros .

•	 L’amortització accelerada d’actius fixos ascendeix a 355 milers d’euros .

17. la resta d’actius i passius

La composició d’aquests capítols de l’actiu i del passiu del balanç de situació és la següent:

a)	 La	resta	d’actius

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent:

	 Milers	d’euros

Actiu
31.12.08 31.12.07

    Despeses pagades no meritades 2 .599 366
    Altres periodificacions 1 .337 2 .046
    Operacions en camí 21 .762 10 .998
    Existències 13 .158 12 .991
    Altres conceptes 23 .933 24 .992

62.789 51.393

b)	 La	resta	de	passius

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent:

	 Milers	d’euros

Passiu
31.12.08 31.12.07

     Operacions en camí 753 3 .173
      Periodificacions 11 .184 26 .602
      Altres conceptes 201 2 .256

12.138 32.031

Els conceptes més representatius d’aquesta rúbrica del balanç de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 es desglossen a continuació:

	 Milers	d’euros

									Actiu 								Passiu
31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Existències 13 .158 12 .991 - -
La	resta
                  Operacions en camí 21 .762 10 .998 753 3 .173
                  Altres conceptes 27 .869 27 .404 11 .385 28 .858

62.789 51.393 12.138 32.031
En	euros 62 .652 50 .575 12 .137 32 .031
En	moneda	estrangera 137 818 1 -

62.789 51.393 12.138 32.031
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18. Cartera de negociació de passiu

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Derivats	de	negociació 11 .030 2 .154

11 .030 2 .154

En	euros 11 .030 2 .154
En	moneda	estrangera - -

11.030 2.154

Els passius financers que componen la cartera de negociació són valorats mitjançant tècniques de valoració que consisteixen en mètodes 
de valoració estàndard . 

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de venciments de les partides que integren els saldos més 
significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

19. Passius financers a cost amortitzat

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Dipòsits	de	bancs	centrals 888 .599 65 .000
Dipòsits	d’entitats	de	crèdit 1 .541 .485 1 .498 .382
Operacions	del	mercat	monetari	a	través	d’entitats	de	contrapartida - -
Dipòsits	de	la	clientela 9 .306 .583 8 .331 .249
Dèbits	representats	per	valors	negociables 482 .252 310 .477
Passius	subordinats 335 .275 335 .226
Altres	passius	financers 251 .338 167 .454

12.805.532 10.707.788
En	euros 12 .778 .575 10 .583 .869
En	moneda	estrangera 26 .957 123 .919

12.805.532 10.707.788

Els passius financers que componen la cartera de passius financers a cost amortitzat són registrats inicialment a valor raonable i valorats 
al cost amortitzat, utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu . 

Els ajusts per valoració de la cartera de passius financers a cost amortitzat a 31 de desembre de 2008 i 2007 presenten els imports 
següents:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Interessos	meritats 87 .690 69 .096
Operacions	de	microcobertura 51 .459 (104 .706)
La	resta 337 784

139.486 (34.826)
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Els interessos i les càrregues assimilades i els resultats per operacions financeres (net) per tipus d’instrument de la cartera de passius 
financers a cost amortitzat registrats en els comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 són els següents:

Milers	d’euros
Resultats

31.12.08 31.12.07

Dipòsits	de	bancs	centrals 4 .848 152
Dipòsits	d’entitats	de	crèdit 71 .148 44 .779
Dipòsits	de	la	clientela 324 .667 234 .481
Dèbits	representats	per	valors	negociables 20 .584 12 .588
Passius	subordinats 16 .459 14 .249

437.706 306.249

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

a)	 Dipòsits	de	bancs	centrals

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del balanç de situació és la 
següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Banc	d’Espanya 888 .599 65 .000

888.599 65.000

En	euros 888 .599 65 .000
En	moneda	estrangera - -

888.599 65.000

Els imports presos en bancs centrals a 31 de desembre de 2008 i 2007 són a termini, amb un venciment de 28 dies i un cost mitjà 
anual de 3,69% i 4,32% respectivament .



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”
I SOCIETATS DEPENDENTS

Memòria dels comptes anuals consolidats

20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 73 .

  

b)	 Dipòsits	d’entitats	de	crèdit

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu de balanç de situació 
consolidat és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Comptes	a	termini 934 .877 1 .296 .016
Cessió	temporal	d’actius 521 .085 175 .303
Altres	comptes 71 .087 20 .803
Ajusts	per	valoració
        Interessos meritats 14 .488 6 .328
La	resta (52) (68)

1.541.485 1.498.382

En	euros 1 .518 .009 1 .403 .486
En	moneda	estrangera 23 .476 94 .896

1.541.485 1.498.382

c)	 	 Dipòsits	de	la	clientela

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del balanç de situació 
consolidat és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Administracions	públiques
	 Dipòsits	d’efectiu	rebut 159 .339 177 .722
	 Ajusts	per	valoració 292 12
Altres	sectors	privats
	 Dipòsits	a	la	vista 1 .956 .159 2 .481 .678
	 Dipòsits	a	termini 6 .935 .112 5 .614 .708
	 Cessió	temporal	d’actius 137 .902 103 .809
Ajusts	per	valoració
	 Interessos	meritats 65 .540 56 .756
	 Operacions	de	microcobertura 51 .459 (104 .706)
	 La	resta 780 1 .270

9.306.583 8.331.249
En	euros 9 .283 .107 8 .302 .226
En	moneda	estrangera 23 .476 29 .023

9.306.583 8.331.249

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels venciments de les partides que integren els saldos dels 
epígrafs més significatius d’aquests capítols del balanç de situació .
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Els dipòsits a termini inclouen l’emissió de diverses cèdules hipotecàries que presenten el detall següent:

CÈDULES	HIPOTECÀRIES EMISSIÓ VENCIMENT TIPUS	D’INTERÈS MILERS	D’EUROS
AYT CÈD . GLOBAL 04-2001 04-2011 5,2578% 150 .234

AYT CÈD . III 06-2002 06-2012 5,2582% 235 .000
AYT CÈD . X 09-2002 09-2014 EURIBOR 1Y+12BPS 44 .758
TDA CÈD . IV 06-2004 06-2009 3,6340% 150 .000
AYT CÈD . VIII A 11-2004 11-2014 4,0065% 109 .756
AYT CÈD . VIII B 11-2004 11-2019 4,2565% 40 .244
AYT CÈD . IX A 03-2005 03-2015 3,7527% 106 .250
AYT CÈD . IX B 03-2005 03-2020 4,0035% 43 .750
IM CÈDULES 5 06-2005 06-2020 3,5100% 98 .360
CÈDULA TDA 7 06-2005 06-2017 3,5000% 148 .806
AMPLIACIÓ AYT CCG SÈRIE II 03-2006 03-2016 3,5032% 135 .000
TDA SÈRIE A4 04-2006 04-2021 4,1200% 112 .208
TDA SÈRIE A3 10-2006 10-2018 4,0000% 100 .000
AYT CCG SÈRIE IX 10-2006 10-2013 3,7500% 98 .121
AMPLIACIÓ TDA SÈRIE A4 11-2006 04-2021 4,1250% 50 .000
AMPLIACIÓ TDA SÈRIE A4 (2) 03-2007 04-2021 4,1250% 122 .230
AMPLIACIÓ TDA SÈRIE A6 03-2007 04-2031 4,2500% 121 .691
AYT CCG SÈRIE XIII 05-2007 05-2027 4,7552% 100 .000
AYT CCG SÈRIE XI 11-2007 11-2012 EURIBOR 3M+11,05BPS 175 .000
CÈDULES TDA9 11-2007 11-2010 EURIBOR 1M+10BPS 200 .000
CÈDULES TDA 10     03-2008 03-2011 EUR 1M + 12 BPS 100 .000
AYT CCG SÈRIE XVII     03-2008 03-2010 EURIBOR 3M + 6,097 BPS 99 .747
2a AMPLIACIÓ AYT CCG SÈRIE XVI 07-2008 10-2017 EURIBOR 3M + 15 BPS 197 .790
AYT CCG SÈRIE XIX 10-2008 10-2013 EURIBOR 3M + 91 BPS 100 .000
AYT CCG SÈRIE XX 11-2008 11-2015 EURIBOR 3M + 121 BPS 125 .000
AYT CCG SÈRIE XXI 12-2008 12-2011 4,0038 % 125 .000
3a AMPLIACIÓ AYT CCG SÈRIE XVI 12-2008 10-2017 EURIBOR 3M + 32 BPS 79 .971
Saldo	a	31-12-2008 3.168.916

Els dipòsits a termini inclouen l’emissió de diverses cèdules territorials que presenten el detall següent:

CÈDULES	TERRITORIALS EMISSIÓ VENCIMENT TIPUS	D’INTERÈS MILERS	D’EUROS
AYT CÈD . TERRIT . II 03/2005 03/2012 3,5042 % 20 .000
AYT CÈD . TERRIT . III 07/2008 07/2011 5,5000 % 29 .790
Saldo	a	31-12-2008 49.790

Els dipòsits a termini inclouen l’emissió de diversos bons de tresoreria que presenten el detall següent: 

BONS	TRESORERIA EMISSIÓ VENCIMENT TIPUS	D’INTERÈS MILERS	D’EUROS

AYT BONS I 03/2005 03/2010 3,2800 % 99 .540
AYT EMTN CEAMI 11/2008 10/2011 EUR 3M + 104 BPS 100 .000
Saldo	a	31-12-2008 199.540

Algunes cèdules meriten interessos a tipus fix i d’altres a tipus variable, i varen quedar integrades en els fons de titulització 
indicats més amunt . El Grup afecta expressament com a garantia per a les cèdules hipotecàries les hipoteques que en qualsevol 
moment constin inscrites a favor seu, i per a les cèdules territorials, la cartera de préstecs concedits al sector públic .
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d)	 Dèbits	representats	per	valors	negociables

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del balanç de situació 
consolidat és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Pagarés	i	efectes 376 .194 305 .122
Altres	valors	no	convertibles 100 .000 -
Ajusts	per	valoració
	 Interessos	meritats 6 .179 5 .359
	 La	resta (121) (4)

482.252 310.477
En	euros 482 .252 310 .477
En	moneda	estrangera - -

482.252 310.477
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Pagarés	i	efectes

Un detall de les emissions de pagarés i efectes en vigor el 31 de desembre de 2008 es mostra a continuació:

Data	d’inscripció	CNMV Nominal Saldo	viu Tipus	d’interès Venciment

Quart 
Programa

Cinquè 
Programa

14-01-08

15-02-08

25-02-08

27-03-08

15-04-08

09-05-08

14-05-08

23-05-08

28-05-08

01-07-08

04-07-08

15-07-08

08-09-08

08-09-08

09-09-08

12-09-08

26-09-08

23-10-08

30-10-08

03-11-08

07-11-08

07-11-08

12-11-08

12-11-08

12-11-08

12-11-08

21-11-08

24-11-08

27-11-08

28-11-08

28-11-08

28-11-08

08-12-08

05-12-08

12-12-08

12-12-08

15-12-08

16-12-08

17-12-08

18-12-08

22-12-08

30-12-08

31-12-08
ToTAl PAgArÉS I eFeCTeS

1 .200,00

750,00

2 .200,00

14 .100,00

1 .000,00

1 .000,00

15 .500,00

3 .000,00

5 .000,00

500,00

3 .000,00

1 .600,00

1 .000,00

400,00

25 .000,00

450,00

2 .000,00

20 .000,00

8 .000,00

2 .500,00

10 .000,00

10 .000,00

25 .000,00

18 .800,00

15 .000,00

5 .000,00

7 .300,00

55 .000,00

15 .000,00

180,00

3 .000,00

10 .000,00

5 .000,00

20 .000,00

15 .000,00

90,00

15 .000,00

5 .000,00

450,00

4 .700,00

4 .000,00

25 .000,00

8 .500,00

1 .145,93

717,33

2 .107,42

13 .444,32

953,08

952,70

14 .740,99

2 .851,17

4 .751,83

487,04

2 .841,48

1 .558,54

974,59

379,17

24 .358,12

427,23

1 .895,72

19 .307,30

7 .900,94

2 .440,54

9 .840,19

9 .754,52

24 .649,86

18 .305,60

14 .605,53

4 .783,46

7 .001,14

53 .745,53

14 .841,12

178,19

2 .968,67

9 .896,52

4 .953,06

19 .635,18

14 .495,41

89,75

14 .892,12

4 .915,69

446,34

4 .553,40

3 .969,92

24 .943,03

8 .494,56

376.194

4,731

4,418

4,479

4,877

4,923

5,090

5,149

5,220

5,237

5,250

5,594

5,277

5,316

5,509

5,314

5,481

5,624

5,176

5,029

4,996

4,859

4,886

4,548

4,650

4,650

4,694

4,328

4,681

4,113

3,955

4,098

4,060

3,801

3,920

3,748

3,105

3,434

3,517

3,330

3,529

3,254

2,779

2,598

12-01-09

25-02-09

17-02-09

27-03-09

15-04-09

30-04-09

14-05-09

27-05-09

27-05-09

02-01-09

03-07-09

15-01-09

06-03-09

07-09-09

09-03-09

02-09-09

18-09-09

03-07-09

29-01-09

30-04-09

09-03-09

14-05-09

06-03-09

12-06-09

12-06-09

30-10-09

16-11-09

25-05-09

02-03-09

02-03-09

02-03-09

02-03-09

09-03-09

27-05-09

16-11-09

14-01-09

02-03-09

12-06-09

17-03-09

16-11-09

17-03-09

29-01-09

09-01-09
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Altres	valors	no	convertibles	i	valors	propis

El Grup ha fet una emissió a 28 de juliol de 2008 de bons simples “Sa Nostra” de 100 .000 milions d’euros, a un termini de 
2 anys, i que paga un 6,5% anual .

Els interessos meritats per aquestes emissions en el curs de l’exercici del 2008 han ascendit a 2 .819 milers d’euros . 

e)	 Passius	subordinats

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del balanç de situació és la 
següent:

		 Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Dèbits	representats	per	valors	negociables	subordinats	
	No convertibles 160 .000 160 .000

Dipòsits	subordinats 75 .000 75 .000
Capital	amb	naturalesa	de	passiu	financer 100 .000 100 .000
Ajusts	per	valoració

	Interessos meritats 597 641
	Operacions de microcobertura - -
 La resta (322) (415)

335.275 335.226

En	euros	 335 .275 335 .226
En	moneda	estrangera            -

335.275 335.226

El 31 de desembre de 2008, “Sa Nostra” té en circulació obligacions subordinades per un import de 160 milions d’euros 
(160 milions d’euros el 31 de desembre dl 2007) . Aquests passius tenen la consideració de subordinats, d’acord amb el que 
disposa l’article 7 de la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recursos propis i supervisió en base de les entitats financeres, així 
com la norma vuitena de la Circular 3/2008, de 22 de maig, del Banc d’Espanya, per computar-los com a recursos propis de 
segona categoria, i a aquest efecte s’obté del Banc d’Espanya la qualificació de computable com a recursos propis .

Amb data 17 de març de 2005, “Sa Nostra” va amortitzar anticipadament la primera emissió obligacions subordinades “Sa 
Nostra”, Caixa de Balears, que consistia en seixanta mil obligacions subordinades de mil euros de valor nominal cada una, 
amb un import total de 60 milions d’euros .

El detall a 31 de desembre de 2008 de les emissions vigents és el següent:

Amb data 30 de desembre de 2004, va tenir lloc el desemborsament de la segona emissió d’obligacions subordinades “Sa 
Nostra”, Caixa de Balears, per un import de 60 milions d’euros amb un nominal de 100 .000 euros cada una . El tipus d’interès 
nominal de l’emissió és l’EURIBOR a tres mesos més un diferencial de 48 punts bàsics . A partir del cinquè any de la data 
de desemborsament i fins al venciment de l’emissió, el tipus d’interès serà l’EURIBOR a tres mesos més el diferencial fixat 
en la data de llançament incrementat en 50 punts bàsics . Cupó trimestral cada 30 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 
30 de desembre de cada any . El venciment d’aquest emprèstit és el 30 de desembre de 2014, sense que l’inversor pugui 
amortitzar-la anticipadament . “Sa Nostra” es reserva el dret d’amortitzar la totalitat de l’emissió a partir dels cinc anys de la 
data de desemborsament, amb l’autorització prèvia del Banc d’Espanya .
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La tercera emissió d’obligacions subordinades “Sa Nostra”, Caixa de Balears, que consistia en cent mil obligacions 
subordinades de mil euros de valor nominal cada una, amb un import total de 100 milions d’euros, té com a data de 
desemborsament el 18 de març de 2005 . L’amortització es farà al cent per cent del seu valor nominal el 18 de març de 2015; 
això no obstant, en haver transcorregut cinc anys des de la data de desemborsament, “Sa Nostra” podrà, amb l’autorització 
prèvia del Banc d’Espanya, amortitzar a la par la totalitat dels valors representatius d’aquesta emissió . El tipus d’interès és 
variable: EURIBOR semestral més 25 punts bàsics i revisió anual . El interessos es paguen amb una periodicitat trimestral 
cada 18 de març, 18 de juny, 18 de setembre i 18 de desembre de cada un dels anys de vida de l’emprèstit .

Hi ha una obligació subordinada singular emesa per “Sa Nostra”, Caixa de Balears, dia 8 de novembre de 2006, per un import 
de 75 milions d’euros, amb data de desemborsament el 17 de novembre de 2006; amortització a la par i venciment a deu 
anys (8/11/2016); hi ha la possibilitat d’amortització anticipada a partir del cinquè any de la data de desemborsament en 
cada data de pagament de cupó, amb l’autorització prèvia del Banc d’Espanya . Meritarà un interès periòdic trimestral variable 
resultat de sumar el tipus de referència EURIBOR a 3 mesos, amb un marge del 0,3575%; aquest marge s’incrementarà a 
partir del 17 de novembre de 2011 fins a la data d’amortització final en 0,50% . Els cupons es pagaran els dies 17 dels mesos 
de febrer, març, maig, agost i novembre de cada any en què l’emissió sigui viva . Aquesta emissió forma part dels actius del 
fons de titulització denominat AyT Deuda Subordinada I .

Així mateix, aquesta partida inclou 100 milions d’euros associat a un dipòsit subordinat que manté en el Grup la societat 
Sa Nostra Sociedad de Participaciones Preferentes, SAU, filial al 100% de “Sa Nostra” . La contrapartida d’aquest dipòsit és 
una emissió de participacions preferents feta per aquesta societat . L’emissió es va fer amb data 26 de juny del 2002 per 
un import nominal de 100 milions d’euros i té el caràcter de perpètua . El dividend és variable, referenciat a l’EURIBOR a 3 
mesos, més un diferencial de 25 punts bàsics i una revisió anual cada 26 de febrer . El tipus d’interès nominal actual fins a la 
pròxima revisió del 26 de febrer de 2009 és del 4,09% .

f)	 Altres	passius	financers

La composició d’aquest epígraf de la cartera de passius financers a cost amortitzat del passiu del balanç de situació 
consolidat és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Obligacions	per	pagar 42 .946 13 .911
Comptes	de	recaptació 23 .391 25 .498
Comptes	especials 28 .275 16 .819
Altres	conceptes 156 .726 111 .226

251.338 167.454

En	euros 251 .326 167 .454
En	moneda	estrangera 12 -

251.338 167.454
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20. Provisions

La composició a 31 de desembre de 2008 i 2007 d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és com segueix:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Fons	per	a	pensions	i	obligacions	similars 81 .116 80 .366
Provisions	per	a	riscs	i	compromisos	contingents 5 .111 6 .191
Altres	provisions 10 .958 1 .001
Provisió	per	a	imposts	i	litigis 154 318

97.339 87.876

El moviment per tipus de provisió durant els exercicis del 2008 i 2007 ha estat el següent:

Fons	per	a	pensions	
i	obligacions	

similars

Provisions	per	a	
riscs	i	compromisos	

contingents
Altres	provisions Provisió	per	a	

imposts	i	litigis Total

Saldo	a	31.12.07 80.366 6.191 1.001 318 87.876

Altes
Baixes

12 .349 777 9 .957 89 23 .172
11 .599 1 .857 - 253 13 .709

Saldo	a	31.12.2008 81.116 5.111 10.958 154 97.339

a)	 Fons	per	a	pensions	i	obligacions	similars

Els fons per a pensions i obligacions similars presenten els compromisos següents:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Reial	decret	1588/1999	Exterioritzats 66 .776 63 .610
Fons	intern	per	a	jubilació	parcial 14 .340 16 .756

Saldo	al	tancament	de	l’exercici 81.116 80.366

•	 Reial decret 1588/1999, exterioritzats (contractes d’assegurances vinculats a pensions)

En virtut de l’acord firmat el 28 de març de 2001, amb efectes a partir del 31 de desembre de 2000, es varen modificar els 
compromisos i els riscs per pensions assumits amb el personal actiu, i es va acordar exterioritzar-los mitjançant un pla de 
pensions i diverses pòlisses d’assegurances subscrites amb “Sa Nostra”, Compañía de Seguros de Vida, SA 

Atesa la possibilitat establerta per a entitats financeres en el Reial decret 1588/1999, sobre la instrumentació dels 
compromisos per pensions, que desenvolupa la Llei 30/1995, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, que 
configura el règim d’instrumentació dels compromisos amb el col·lectiu d’empleats de l’entitat, “Sa Nostra” té contractades 
diverses pòlisses d’assegurances que es detallen a continuació amb la cobertura en milers d’euros:

	 	 	 																									Milers	d’euros
Pòlissa	90	R1 6 .283
Pòlissa	92	A1 7 .939
Pòlissa	93	A1 35 .651
Pòlissa	01	A01 4 .253
Pòlissa	01R01 3 .179
Passiu	reconegut	el	31/12/2008 9 .471

66.776
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La companyia asseguradora en les cinc pòlisses és l’entitat “Sa Nostra” Compañía de Seguros de Vida, SA .

•	 Fons intern per a jubilació parcial

En exercicis anteriors i el 2008, es varen dur a terme programes de jubilació parcial voluntària dirigits al col·lectiu d’empleats 
de l’entitat amb 60 anys o més . L’entitat va crear un fons intern per cobrir els compromisos contrets amb aquests empleats 
fins al moment efectiu de la seva jubilació .

El valor actual d’acord amb els càlculs actuarials, fets per actuaris independents, dels fons interns necessaris per cobrir 
aquestes jubilacions parcials és de 14 .340 milers d’euros a 31 de desembre de 2008 (16 .756 milers d’euros el 2007) .

El moviment del fons durant els exercicis del 2008 i 2007 ha estat el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Saldo	a	l’inici	de	l’exercici 16 .756 14 .730
Pòlissa	número	2008ET02 (2 .607) -
Dotació	al	fons 1 .374 6 .245
Remuneració	del	fons 736 608
Pagament	per	a	jubilacions	parcials (1 .919) (4 .827)

Saldo	al	tancament	de	l’exercici 14.340 16.756

La pòlissa número 2008ET02 es va contractar durant l’exercici del 2008 amb la companyia “Sa Nostra” Compañía de Seguros . 
Aquesta nova pòlissa és una pòlissa col·lectiva d’assegurança de rendes temporals condicionades a la supervivència de la 
persona assegurada i cobreix els compromisos per pensions al personal en estat de jubilació parcial . 

b)	 Provisions	per	a	riscs	i	compromisos	contingents

Provisions per a riscs i compromisos contingents recull, el 31 de desembre de 2008, un import de 5 .111 milers d’euros per 
avals no desemborsats (6 .191 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) . Els imports per a les provisions han estat calculats 
segons la normativa de la Circular 4/2004, del Banc d’Espanya .

21. Actius per reassegurances / passius per contractes d’assegurances

• Actius per reassegurances

El 31 de desembre de 2008 i 2007, el desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats és:

Milers	d’euros
Participació	de	la	reassegurança	en	les	provisions	tècniques	per	a 31.12.08 31.12.07

Altres	provisions	tècniques
44 42
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• Passius per contractes d’assegurances

El 31 de desembre de 2008 i 2007, el desglossament del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats és:

Milers	d’euros
Assegurança	directa
31.12.08 31.12.07

Assegurances	de	vida:
Primes	no	consumides	i	riscs	en	curs 95 90
Provisions	matemàtiques 646 .006 549 .230
Prestacions 4 .633 3 .169
Participació	en	beneficis	i	extorns 921 1 .773
Altres	provisions	tècniques - -
Assegurances	de	vida	quan	el	risc	de	la	inversió	l’assumeixen	els	prenedors - -

651.655 554.262

22. Fons de l’obra Social

a) Fons i obres socials

La normativa que regula l’Obra Social de les caixes d’estalvis indica que aquestes han de destinar al finançament d’obres 
socials pròpies, o en col·laboració, la totalitat dels excedents que, de conformitat amb les normes vigents, no hagin d’integrar 
les seves reserves . La part que finança els immobles afectes forma part dels recursos propis de “Sa Nostra” . La composició 
i el moviment d’actius fixos es detalla en la nota 14 «Actius materials» . Un detall del romanent del fons de l’Obra Social per 
a l’exercici del 2008 és el següent:

Milers	d’euros
Saldos	a	l’inici	de	l’exercici 304

 Despeses de manteniment de l’exercici (9 .912)
 Traspàs per inversions (800)
 Distribució de resultats 11 .750

Saldos	al	tancament	de	l’exercici 1.342

La situació patrimonial de l’Obra Social del 2008 és:

Milers	d’euros

Actiu Passiu

Immobilitzat	net Recursos	propis
 Mobiliari i instal·lacions 4 .833  Aplicat 10 .106
 Immobles 5 .273

Manteniment	de	l’exercici 10 .712 Fons	de	l’Obra	Social	compromès 10 .754

Romanent	no	consumit 1 .342 Fons	de	l’Obra	Social	no	compromès 1 .300

Total	actiu 22.160 Total	passiu 22.160
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b)	 Informe	de	gestió	de	l’Obra	Social

En l’exercici del 2008, l’Obra Social de “Sa Nostra” ha desenvolupat 2 .172 activitats socials i culturals que han comptat amb 
213 .655 beneficiaris . Les activitats es varen fer en el marc de les prioritats establertes, i bàsicament han estat exposicions, 
activitats educatives, concerts, projeccions de cine, cicles de conferències i cursos .

El pressupost de l’Obra Social per a l’exercici del 2008 va ser de 12 .054 milers d’euros, el 3,5% d’increment sobre els 11 .646 
milers d’euros de l’exercici anterior .

D’aquest pressupost, se n’ha executat el 88,87%, per un import total de 10 .712 milers d’euros . S’han destinat 0,89 milers 
d’euros a inversions ordinàries i extraordinàries d’immobilitzat .  

23. Altres passius financers a valor raonable amb canvis pèrdues i guanys

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Dipòsits	de	la	clientela 2 .527 4 .527

2.527 4.527

En	euros 2 .527 4 .527
En	moneda	estrangera - -

2.527 4.527

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de venciments de les partides que integren els saldos més 
significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

En la nota 51 «Polítiques i gestió de riscs» es facilita el detall dels terminis de revisió dels tipus d’interès de les partides que integren els 
saldos més significatius d’aquests capítols dels balanços de situació consolidats .

La composició d’aquest epígraf de la cartera d’altres passius financers a valor negociable amb canvis en pèrdues i guanys del balanç de 
situació consolidat és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Altres	sectors	privats 2 .527 4 .527

2.527 4.527

En	euros 2 .527 4 .527
En	moneda	estrangera - -

2.527 4.527
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24. Fons propis

Un detall del moviment dels fons propis del Grup en els exercicis del 2008 i 2007 es mostra en els estats totals de canvis en el patrimoni 
net consolidat .

Reserves

Un detall d’aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Voluntàries 536 .853 477 .734
Primera aplicació 23 .961 23 .961
Revaloració 42 .614 43 .227
Reserves	(pèrdues)	acumulades 603 .428 544 .922

Reserva	(pèrdues)	d’entitats	valorades	pel	mètode	de	la	participació:
Entitats	associades 31 .438 28 .860

Reserves	(pèrdues)	acumulades 634.866 573.782

•	 Reserves de revaloració

Recull els ajusts fets en el balanç de situació d’obertura a 1 de gener de 2004 derivats de la revaloració de l’actiu material 
que ha efectuat “Sa Nostra” en aplicació de la nova normativa comptable (Circular 4/2004, del Banc d’Espanya) durant 
l’exercici del 2005 (vegeu la nota 14) .

•	 Reserves voluntàries

Las reserves voluntàries són de lliure disposició .

•	 Reserva de primera aplicació

Recull els ajusts efectuats en el balanç de situació d’obertura a 1 de gener de 2004 derivats de l’aplicació de la nova 
normativa comptable (Circular 4/2004, del Banc d’Espanya) durant l’exercici del 2005 .

•	 Reserves d’entitats valorades pel mètode de la participació

Un detall de les reserves i les pèrdues més significatives en societats consolidades pel mètode de la participació a 31 de 
desembre de 2008 i 2007 és com segueix:

Milers	d’euros
															Reserves
31.12.08 31.12.07

AYCO	GRUPO	INMOBILIARIO,	S.A. 5 .842 5 .528
E.B.N.	PROBANCA	S.A. 368 3 .080
INVERSORA	DE	HOTELES	VACIONALES,		S.A. 187 (250)
SM2	BALEARES	S.A. 621 534
EMPRESAS	INVERNOSTRA 23 .560 20 .163

30.578 29.055
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•	 Resultats atribuïts al Grup

Un detall dels resultats més significatius que han aportat algunes de les societats que conformen el Grup durant els exercicis 
del 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros
										Resultats

31.12.08 31.12.07

SA	NOSTRA	INVERSIONES,	S.A. 907 1 .714
INVERNOSTRA,	S.L. 6 .459 12 .084
ZOCO	INVERSIONES	S.R.L. 2 .442 4 .695
ADAMANTE	INVER	S.R.L. (173) 2 .520
SA	NOSTRA	CIA.	SEG.	VIDA	S.A. 11 .575 11 .384
SA	NOSTRA	DE	RENTING,	S.A. 37 602
E.B.N.	PROBANCA,	S.A. 1 .164 1 .614

22.411 34.613

• Recursos propis

La Circular 3/2008, de 22 de maig, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, 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 de grup consolidat— i la forma en què han de determinar-se aquests recursos propis, així com els distints processos 
d’autoavaluació del capital que han de fer les entitats i la informació de caràcter públic que 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 
qual 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 directives 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 directives 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 requeriments de recursos propis mínims que estableix aquesta circular es calculen segons l’exposició del Grup al risc de 
crèdit i dilució (segons els actius, els compromisos i la resta de comptes d’ordre que presenten aquests riscs, atenent els 
imports, les característiques, les contraparts, les garanties, etc .,), al risc de contrapart i de posició i liquidació corresponent 
a la cartera de negociació, al risc de canvi i de la posició en or (segons la posició global neta en divises i de la posició neta en 
or) i al risc operacional . Addicionalment, el Grup està subjecte al compliment dels límits a la concentració de riscs establerts 
en la Circular esmentada i el Grup està subjecte al complir les obligacions de govern corporatiu intern, autoavaluació del 
capital i mesurament del risc de tipus d’interès, i a les obligacions d’informació pública a rendir al mercat, també establertes 
en la Circular . Amb vista a garantir el compliment dels objectius abans indicats, el Grup fa una gestió integrada d’aquests 
riscs, d’acord amb les polítiques abans indicades . A continuació, s’inclou un detall, classificat en recursos propis bàsics i 
de segona categoria, dels recursos propis del Grup a 31 de desembre de 2008, calculats d’acord amb el que estableix la 
Circular 3/2008, del Banc d’Espanya, de 22 de maig, que com s’ha indicat anteriorment coincideix amb el que es considera, 
a efectes consolidats, capital a l’efecte de gestió:

Milers	d’euros
31.12.08

Recursos	propis	bàsics 679 .923
Recursos	propis	de	segona	categoria 385 .343
Deduccions	dels	recursos	propis (52 .018)

1.013.248
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Els recursos propis a 31 de desembre de 2008 i durant aquest exercici computables del Grup i de les entitats del Grup 
subjectes a aquesta obligació individualment considerades excedien els requerits per la normativa esmentada .

•	 Benefici per acció

A causa de la naturalesa de les caixes d’estalvis, el seu fons de dotació no està constituït per accions cotitzades, per la qual 
cosa, d’acord amb el que disposa la normativa vigent, no es presenta en aquesta memòria informació relativa al benefici 
per acció .

25. Ajusts per valoració (patrimoni net) 

Aquest epígraf del balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 recull un import de (2 .169) i 44 .750 milers d’euros 
respectivament . Un detall dels ajusts per valoració efectuats durant els exercicis del 2008 i 2007 per tipus d’instruments és el següent:

Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07
Actius	financers	disponibles	per	a	la	venda (3 .656) 39 .889
Entitats	valorades	pel	mètode	de	la	participació 1 .487 4 .861

(2.169) 44.750

26. Interessos minoritaris

En aquest epígraf es mostra la participació dels socis externs en els fons propis de les societats consolidades pel mètode d’integració 
global, així com un detall dels resultats dels exercicis del 2008 i 2007 atribuïbles als socis externs . El desglossament de les participacions 
d’aquests socis és el següent al tancament dels exercicis del 2008 i 2007:

%	de	participació Milers	d’euros
de	socis	externs Capital	i	reserves Pèrdues	i	guanys Total

31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Sa	Nostra	Cía.Seg.	V.,S.A. 5,01 5,01 1 .877 2 .109 609 600 2 .486 2 .709
Invers.Hoteles	Vacacionales 25 25 772 1 .388 (349) - 772 1 .388
BEM		Illes	Balears 29,42 - 37 - - - (312) -
Serbrok	Correduría	Seg.,S.A. 20,00 20,00 1 .577 1 .473 94 169 1 .696 1 .642
Sa	Nostra	Mediación 18,58 18,58 308 239 197 60 505 299

4.571 5.209 551 829 5.147 6.038
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27. riscs i compromisos contingents

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Riscs	contingents
Garanties	financeres

	Avals	i	altres	caucions	prestades 477 .862 504 .108
	Crèdits	documentaris	irrevocables 1 .498 12 .365
	Actius	afectes	a	obligacions	de	tercers - -

479.360 516.473
Compromisos	contingents
Disponibles	per	tercers

	Per	entitats	de	crèdit 14 .174 20 .352
	Pel	sector	de	les	administracions	públiques 33 .166 4 .523
	Per	altres	sectors	residents 1 .405 .748 1 .824 .057
	Per	no	residents	 12 .226 22 .817

Altres	compromisos 56 .379 64 .117
1.521.693 1.935.866

Compromisos contingents disponibles per tercers recull en la totalitat compromisos de crèdit de disponibilitat immediata .

28. Interessos i rendiments / càrregues assimilades

Un detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 d’aquests epígrafs del compte de pèrdues i guanys consolidat atenent la naturalesa de les 
operacions que les originen és el següent:

Milers	d’euros
Interessos	i	rendiments	assimilats 31.12.08 31.12.07

Dipòsits	en	bancs	centrals 4 .734 3 .883
Dipòsits	en	entitats	de	crèdit 5 .642 4 .285
Crèdits	a	la	clientela 634 .048 513 .771
Valores	representatius	de	deute 42 .932 14 .088
Actius	dubtosos 17 .831 9 .329
Rectificacions	d’ingressos	per	operacions	de	cobertura - -
Rendiments	de	contractes	d’assegurances	vinculats	a	pensions - -
Altres	interessos 20 .055 7 .981

725.242 553.337

Milers	d’euros
Interessos	i	càrregues	assimilades 31.12.08 31.12.07

Dipòsits	de	bancs	centrals 4 .848 152
Dipòsits	d’entitats	de	crèdit 71 .148 44 .779
Dipòsits	de	la	clientela 324 .667 241 .309
Dèbits	representats	per	valors	negociables 20 .584 12 .588
Passius	subordinats 16 .459 14 .249
Rectificacions	de	despesa	per	operacions	de	cobertura 17 .953 (8 .215)
Cost	per	interessos	dels	fons	de	pensions 736 608
Altres	interessos 18 .690 8 .749

475.085 314.219
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29. rendiments d’instruments de capital

La composició d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat a 31 de desembre de 2008 i 2007 és la següent:

Milers	d’euros
2008 2007

Altres	instruments	de	capital 16.620 3.656

30. Comptes d’ordre

A més, el Grup té comptabilitzades en comptes d’ordre a 31 de desembre de 2008 i 2007 les operacions següents: 

 Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Derivats	financers	
Risc	de	canvi 158 .425 3 .387
Risc	de	tipus	d’interès 2 .672 .734 2 .509 .095
Risc	sobre	accions 41 .093 24 .088
Compromisos	i	riscs	per	pensions	i	obligacions	similars
Planes	de	prestació	definida 172 .453 194 .090
Operacions	per	compte	de	tercers 2 .907 .163 3 .299 .329
Altres	comptes	d’ordre 3 .443 .248 2 .220 .663

9.395.116 8.250.652

31. Comissions percebudes i pagades

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guants consolidats de 2008 i 2007 és el següent: 

Milers	d’euros
Comissions	percebudes 31.12.08 31.12.07

Per	riscs	contingents 4 .988 3 .996
Per	compromisos	contingents 153 107
Per	canvi	de	divises	i	bitllets	de	bancs	estrangers 478 500
Per	servei	de	cobraments	i	pagament 31 .891 31 .173
Per	servei	de	valors	 1 .508 1 .866
Per	comercialització	de	productes	financers	no	bancaris 2 .745 6 .215
Altres	comissions 1 .201 1 .041

42.964 44.898

Comissions	pagades

Corretatges	d’operacions	actives	i	passives 139 76
Comissions	cedides	a	altres	entitats	i	corresponsals 592 1 .940
Altres	comissions 6 .665 6 .378

7.396 8.394

L’import de les comissions financeres cobrades pel Grup i que s’han compensat amb costs directes relacionats durant els exercicis 
del 2008 i 2007 arriba a 3 .589 i 4 .534 milers d’euros respectivament . Aquestes comissions es registren en l’epígraf «Altres productes 
d’explotació» del compte de pèrdues i guanys consolidats .
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32. resultats d’operacions financeres (net) 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros
2008 2007

Beneficis Pèrdues Total	net Beneficis Pèrdues Total	net
De	la	cartera	de	negociació 13 .420 10 .666 2 .754 4 .068 3 .308 760
D’altres	instruments	financers	a	valor	
raonable	amb	canvis	en	pèrdues	i	guanys 51 68 (17)

D’actius	financers	disponibles	per	a	la	venda 21 .730 5 .827 15 .903 21 .214 792 20 .422
D’inversions	creditícies	 - - - - - -
Altres	resultats

	Instruments	de	cobertura	(nota	11) 148 .254 - 148 .254 12 .642 78 .643 (66 .001)
	Element	cobert	(nota	11) 91 .810 241 .565 (149 .755) 129 .574 65 .263 64 .311
	Altres 1 .249 - 1 .249 1 .811 - 1 .811

276.463 258.058 18.405 169.360 148.074 21.286

«Altres resultats» recull l’efecte de la valoració dels instruments de cobertura i els elements coberts durant els exercicis del 2008 i 2007 
en les operacions en què el Grup du a terme la comptabilitat de cobertures comptables de valor raonable (vegeu la nota 11) .

33. Activitat d’assegurances

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 és el següent:

Milers	d’euros
Ingressos	de	contractes	d’assegurances	i	reassegurances	emesos 31.12.08 31.12.07
Primes	d’assegurances	i	reassegurances	 316 .685 202 .970
Ingressos	per	reassegurances 5 .397 3 .234

Total 322.082 206.204

Milers	d’euros
Despeses	de	contractes	d’assegurances	i	reassegurances 31.12.08 31.12.07
Primes	d’assegurances	pagades 8 .459 7 .641
Prestacions	pagades	i	altres	despeses	relacionades	amb	assegurances 277 .452 231 .751
Dotacions	netes	a	passius	per	contractes	d’assegurances 58 .046 (19 .533)
Total 343.957 219.859

34. diferències de canvi (net) 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys mostra, fonamentalment, els resultats obtinguts en la compravenda de divises i les 
diferències que sorgeixen en convertir les partides monetàries del balanç en moneda estrangera a euros, en imputar en el compte de 
pèrdues i guanys les que procedeixen d’actius no monetaris en moneda estrangera en el moment de l’alienació, així com les que afloren 
en alienar elements d’entitats amb moneda funcional diferent de l’euro . 

L’import a 31 de desembre del 2008 d’aquestes diferències de canvi netes registrat en el compte de pèrdues i guanys, excloses les que 
corresponen a la cartera d’actius i passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys, és de 259 milers d’euros (89 milers 
d’euros el 31 de desembre de 2007) .
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Al seu torn, els actius i els passius del balanç de situació del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 denominats en les monedes més 
significatives són els següents: 

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Actius Passius Actius Passius
Dòlar	USA 129 .340 19 .029 116 .955 113 .498
Lliura	esterlina 4 .945 4 .427 7 .976 7 .208
Ien	japonès 190 118 146 127
Francs	suïssos 3 .473 3 .356 3 .155 3 .082
Altres 222 27 208 4

	 Total 138.170 26.957 128.440 123.919

El desglossament dels principals saldos mantinguts en moneda estrangera atenent la naturalesa de les partides que l’integren és:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Actius Passius Actius Passius

Inversions	creditícies 135 .906 - 126 .787 -
Passiu	financer	a	cost	amortitzat - 26 .957 - 123 .919
Altres 2 .264 - 1 .653 -

138.170 26.957 128.440 123.919

35. Altres productes i càrregues d’explotació

El detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 és el següent:

	 	 	 	 	 	 	 																																					Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Altres	productes	d’explotació

Ingressos	de	contractes	d’assegurances	i	reassegurances	emesos 322 .082 206 .204
Venda	i	ingressos	per	prestació	de	serveis	no	financers 32 .635 29 .531
La	resta	de	productes	d’explotació 9 .069 9 .165

363.786 244.900

Altres	càrregues	d’explotació

Despeses	de	contractes	d’assegurances	i	reassegurances 343 .957 219 .859
Contribució	a	fons	de	garantia	de	dipòsits 2 .493 1 .862
La	resta	de	càrregues	d’explotació 16 .172 15 .134

362.622 236.855
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36. despeses de personal

La composició dels imports que sota aquest concepte figuren en el compte de pèrdues i guanys consolidats dels exercicis del 2008 i 2007 
és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Sous	i	gratificacions	al	personal	actiu 77 .836 77 .531
Quotes	de	la	Seguretat	Social 16 .641 16 .091
Dotacions	a	plans	de	prestació	definida 11 .450 10 .856
Indemnitzacions	per	acomiadaments 276 16
Despeses	de	formació 1 .170 972
Altres	despeses	de	personal 2 .574 2 .490

109.947 107.956

El 31 de desembre de 2008 i 2007, el Grup manté compromisos per pensions amb els col·lectius següents: 

31.12.08 31.12.07
Empleats	en	actiu	amb	antiguitat	reconeguda	anterior	al	8	de	març	de	1980 169 169
La	resta	d’empleats	en	actiu 1 .390 1 .304
Jubilats 222 208
Prejubilats 100 100

1.881 1.781

•	 Personal actiu

Les hipòtesis bàsiques utilitzades per als càlculs de l’estudi actuarial a 31 de desembre de 2008 i 2007 per als 
compromisos amb el personal actiu són les que es detallen en el quadre adjunt:

 
Mortalitat	o	supervivència:
	 Homes: PERM 2000-P
	 Dones: PERF 2000-P
Creixement	de	l’IPC: 1,80%
Creixement	salarial: 2,30 %
Tipus	d’interès: 4,00%
	 Pensió	màxima: 100% salari pensionable

Els aspectes més rellevants de l’estudi actuarial a 31 de desembre de 2008 i 2007 són els següents:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Valor	actual	dels	compromisos	per	cobrir 241 .310 242 .149
Compromisos	per	pensions	causades 75 .144 69 .996
Riscs	meritats	per	pensions	no	causades 166 .166 172 .153
Riscs	per	pensions	no	causades 95 .774 106 .286
Patrimoni	de	plans	de	pensions 178 .972 171 .103
Sa	Nostra	Compañía	de	Seguros	de	Vida 57 .305 55 .600

El Grup concedeix avançaments de nòmina, al 0% de tipus d’interès anual, als empleats que els sol·liciten i que compleixen determinats 
requisits . L’import d’aquests avançaments es limita a un nombre determinat de nòmines .
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El nombre mitjà d’empleats durant els exercicis del 2008 i 2007 es distribueix com segueix:

31.12.08 31.12.07

Directius	 28 23
Executius	(caps	d’oficines	i	unitats) 602 591
Operatius	(oficials,	auxiliars	i	ajudants	d’estalvi) 1 .075 1 .005

1.705 1.619

La distribució dels empleats de “Sa Nostra” per sexes en acabar els exercicis del 2008 i 2007 es distribueix de la manera següent:

31.12.08 31.12.07
Homes	 Dones Total Homes	 Dones Total

Directius	i	tècnics 414 195 609 414 191 605
Administratius 368 571 939 345 511 856
Personal	auxiliar 6 5 11 8 4 12

788 771 1.559 767 706 1.473

37. Altres despeses generals d’administració

La composició d’aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats del 2008 i 2007 és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Immobles,	instal·lacions	i	material 12 .994 10 .873
Informàtica 11 .901 12 .172
Comunicacions 3 .977 4 .405
Publicitat	i	propaganda 5 .356 5 .878
Despeses	judicials	i	de	lletrats 1 .252 716
Informes	tècnics 2 .510 1 .578
Serveis	de	vigilància	i	trasllat	de	fons 1 .430 1 .216
Primes	d’assegurances	i	autoassegurança 666 749
Per	òrgans	de	govern	i	control 386 317
Representació	i	desplaçament	del	personal 1 .122 954
Quotes	d’associacions 843 671
Contribucions	i	imposts 1 .396 1 .468
Altres 8 .837 6 .612

52.670 47.609

38. operacions i saldos amb parts vinculades

El detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 de les operacions i els saldos amb entitats del Grup i altres entitats i persones físiques 
vinculades es mostra en l’annex IV .
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39. Informació dels membres del Consell d’Administració, la Comissió de Control i l’alta direcció 

El detall de les remuneracions i els saldos dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió de Control és el següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Consell	d’Administració 261,5 228,79
Comissió	de	Control 41,5 37,5

•	 Retribucions, dietes, sous i plans d’incentius

Els membres del Consell d’Administració i la Comissió de Control varen rebre en els exercicis del 2008 i 2007 els 
imports bruts següents en milers d’euros:

2008 2007
CONSELL	D’ADMINISTRACIÓ
Alzamora	Carbonell,	Fernando 30 23,39
Barceló	Artigues,	Margalida 7 18,40
Bennásar	Tous,	Francisca 12,1 11,47
Borràs	Llabrés,	Antoni 19,9 17,13
Cardona	Ribas,	José	M.ª - 0,80
Crespí	Simón,	Francisco 17,1 12,95
Deyá	Serra,	Miquel 16,4 12,55
Estarelles	Rebassa,	Margalida 17,6 -
Frontera	Pascual,	Jaume - 0,80
Fuster	Rosselló,	M.ª	Dulce 15,3 15,63
Garcia	Sastre,	M.ª	Antonia 17,2 15,90
Le-Senne	Blanes,	Gabriel 16 15,07
Llinás	Rosselló,	Margarita 17,2 11,25
Marí	Juan,	José 18,6 12,39
Morell	Villalonga,	Juan - 0,53
Oliver	Nadal,	Miquel - 0,53
Roig	Catany,	Margalida 17,7 11,15
Roses	Ferrer,	José	Luis 8,1 12,95
Rosselló	Nicolau,	Miquel - 0,53
Sampol	Martí,	Juan	F. 15,9 13,25
Serra	Busquets,	Sebastià - 0,80
Simón	Nievas,	Francisco	Juan 0,8 6,39
Ventayol	Femenías,	Laura	Marta 14,6 14,93

TOTALS 261,5 228,79

2008 2007
COMISSIÓ	DE	CONTROL
Arbona	Colom,	M.ª	Antonia 5,2 4,60
Canals	Juan,	Margarita 5,1 4,50
Domenech	Pons,	Ignacia 6,5 3,60
Feliu	de	Oleza,	Rafael 4,7 4,50
Jover	Casasnovas,	Marilena - 2,70
Llinás	Alvarerz,	Lluís	Matías 0,8 -
Martí	Llufriu,	Joan	Manel 4,0 2,60
Mercadal	Mercadal,	Margarita - 2,00
Morell	Villalonga,	Magdalena 3,2 4,60
Roig	Sastre,	Joan 3,7 -
Sbert	Balaguer,	Mariano 3,8 4,20
Toll-Messia	Gil,	Fernando 3,4 -
Torrens	Crespí,	Joan - 4,20

TOTALS 41,5 37,50
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•	 Distribució per sexes

La distribució dels membres del Consell d’Administració de l’entitat dominant per sexes en acabar els exercicis del 
2008 i 2007 és com segueix:

31.12.08 31.12.07
Homes	 Dones Total Homes	 Dones Total

8 7 15 15 7 22

La remuneració dels directors generals del Grup i les persones que exerceixen funcions assimilades —exclosos els 
que, simultàniament, tenen la condició de membre del Consell d’Administració (les retribucions dels quals han estat 
detallades anteriorment)— durant l’exercici del 2008 es pot resumir de la forma següent:

Nombre	de Retribucions	salarials Altres
Anys persones Fixes Variables Total retribucions Total
2008 11 1 .390 309 1 .699 31 1 .730
2007 8 1 .059 206 1 .265 27 1 .292

•	 Crèdits i avals

 Els saldos de préstecs i crèdits a 31 de desembre de 2008 i 2007 són de 3 .896 i 2 .589 milers d’euros respectivament . 
El termini mitjà (original) dels préstecs i els crèdits és de 14 anys el 2008 (13,48 anys el 2007) i els tipus d’interès se 
situen entre el 0,0% i 7,5% el 2008 (0,0% i 7,5% el 2007) .
 Els saldos d’avals a 31 de desembre de 2008 i 2007 són de 0,00 i 0,62 milers d’euros respectivament . El termini mitjà 
és indeterminat i el tipus aplicat és el 0,0% el 2007 (correspon a un aval d’un empleat) .

•	 Operacions de passiu

Els saldos de passiu a 31 de desembre de 2008 i 2007 són de 3 .930 i 2 .643 milers d’euros respectivament .

40. Informació sobre medi ambient

Ateses les activitats a què fonamentalment es dediquen, les entitats integrades en el Grup no generen un impacte significatiu en el medi ambient . 
Per aquesta raó, en els comptes anuals consolidats del Grup de l’exercici del 2008 no es desglossa cap informació sobre aquesta matèria .

Les operacions globals de l’entitat es regeixen per lleis relatives a la protecció del medi ambient (lleis mediambientals), i la seguretat i salut 
del treballador (lleis sobre seguretat laboral) . L’entitat considera que compleix substancialment aquestes lleis i que manté procediments 
dissenyats per fomentar-ne i garantir-ne el compliment .

L’entitat ha adoptat les mesures oportunes en relació amb la protecció i la millora del medi ambient i la minimització, si escau, de l’impacte 
mediambiental, per tant compleix la normativa vigent respecte d’aquest tema . Durant l’exercici no s’ha considerat necessari registrar cap dotació 
per a riscs i càrregues de caràcter mediambiental en no haver-hi contingències relacionades amb la protecció i millora del medi ambient .

Els administradors de “Sa Nostra” consideren mínims, i en tot cas adequadament coberts, els riscs mediambientals que puguin derivar de 
la seva activitat, i estimen que no sorgiran passius addicionals relacionats amb aquests riscs .

Per mitjà de l’Obra Social, “Sa Nostra”, Caixa de Balears, ha desenvolupat una oferta àmplia d’activitats amb l’objectiu de promoure la 
conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del medi ambient de les Illes Balears .

El Grup, durant el 2008, ha destinat un pressupost de 1 .571 milers d’euros a projectes mediambientals de l’Obra Social . Destaquen 
els programes destinats a la població escolar, els projectes de conservació de la biodiversitat i les publicacions . Pel que fa a educació 
ambiental, s’han oferit 10 equipaments diferents, amb una assistència total de 31 .371 persones . Quant a la conservació de la biodiversitat, 
s’han impulsat 9 projectes i s’han firmat 6 convenis de col·laboració . Cal destacar també l’organització de 3 exposicions i la publicació 
del llibre Les	Balears,	illes	de	natura .
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41. Servei d’Atenció al Client

L’Ordre 734/2004, d’11 de març, del Ministeri d’Economia, sobre els departaments i els serveis d’atenció al client i el defensor del client 
de les entitats financeres, inclou en l’article 17, entre altres aspectes, la necessitat d’elaborar un informe de les activitats fetes per aquests 
serveis al llarg de l’exercici anterior i, igualment, que se n’integri un resum en la memòria anual de les entitats .

El 2008, el nombre total de queixes i reclamacions ha estat de 359 (425 el 2007) . D’aquestes, les reclamacions econòmiques han estat 
118 (87 el 2007), de les quals 73 s’han resolt a favor del client (70 el 2007) .

De les incidències anteriors, 3 es varen cursar a través del Banc d’Espanya (1 el 2007) . El Servei de Reclamacions del Regulador va 
resoldre arxivar l’expedient, ja que el regulador va donar per bona l’actuació de “Sa Nostra”, Caixa de Balears .

42. Agents financers

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” opera, el 31 de desembre de 2008, amb una xarxa d’un agent, persones 
físiques o jurídiques a les quals s’han atorgat poders per actuar habitualment enfront de la clientela, en nom i per compte de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra”, en la negociació i la formalització d’operacions típiques de l’activitat d’una entitat 
de crèdit . Aquesta llista està dipositada a l’Oficina d’Institucions Financeres del Banc d’Espanya .

D’acord amb l’article 22 del Reial decret 1245/1995, s’ha d’informar de la llista d’agents de l’entitat . Un detall d’aquests a 31 de desembre 
de 2008 és el següent:

Agent Abast	de	la	relació

BEM	de	les	Illes	Balears,	SL

Col·laboració en la captació de nous clients i en la comercialització de certs productes i serveis, 
entre els quals:

Obertura de comptes a la vista (promoció i contractació)- 
Obertura de targetes Visa, Mastercard i Euro6000 Maestro (promoció i contractació)- 
Domiciliació de nòmines (promoció)- 
Préstecs hipotecaris i personals (promoció)- 
Imposicions a termini i fons d’inversió (promoció i contractació)- 

43. Negocis fiduciaris i serveis d’inversió

En el quadre següent es detallen les comissions registrades a 31 de desembre de 2008 i 2007 en el compte de pèrdues i guanys per les 
activitats de serveis d’inversió i activitats complementàries que presta “Sa Nostra”:

	 	 	 	 	 	 																																																												Milers	d’euros

31.12.08 31.12.07

Caixes	de	lloguer	 301 303
Operacions	de	compravenda	en	borsa 319 1 .522

620 1.825

El total dels valors confiats per tercers a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares “Sa Nostra” valorats a preu de mercat a 31 de 
desembre de 2008 és d’1 .114 .743 milers d’euros (1 .678 .035 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) . D’aquests, 1 .024 .202 milers d’euros 
es troben dipositats en altres entitats depositàries (1 .479 .887 milers d’euros el 31 de desembre de 2007), i 90 .541 milers d’euros es troben 
anotats directament en els registres centrals dels ens que gestionen els mercats (91 .845 milers d’euros el 31 de desembre de 2007) .
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44. Informació per segments de negoci

El Grup ha estructurat la informació per segments segons s’estableix en la NIC-14, en primer lloc, d’acord amb les línies de negoci 
(segment primari) i, en segon lloc, seguint una distribució geogràfica (segment secundari) .

A més, la NIC-14 estableix que s’ha d’informar de tots els segments que suposen almenys el 10% dels ingressos externs o interns totals, o 
els resultats dels quals suposen almenys el 10% dels guanys o les pèrdues o els actius dels quals suposen almenys el 10% . Igualment, s’ha 
d’informar dels segments, independentment del volum, que suposin agregadament almenys el 75% dels ingressos ordinaris del Grup . 

Segons això, el Grup inclou un detall de resultats per línies de negoci que superen aquests percentatges . A més, no s’inclou informació 
sobre distribució geogràfica perquè pràcticament du a terme la totalitat de la seva activitat a Espanya .

Una descripció de cada un dels segments de negoci del Grup és com segueix:

- Grup consolidable d’entitats de crèdit
- Activitat d’assegurances
- Altres activitats

En l’annex III s’inclou la informació per aquests segments de negoci .

45. Honoraris d’auditoria

KPMG Auditores, SL, auditor dels comptes anuals consolidades del Grup, ha facturat, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2008 
i 2007, honoraris i despeses per serveis professionals segons el detall següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Per	serveis	d’auditoria 227 210

227 210

L’import indicat en el quadre anterior per serveis d’auditoria inclou la totalitat dels honoraris relatius a l’auditoria dels exercicis del 2008 i 
2007, amb independència del moment de facturació .
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46. Situació fiscal

Els beneficis, determinats de conformitat amb la legislació fiscal, estan subjectes a un gravamen del 30% sobre la base imposable . A la 
quota resultant, es poden efectuar determinades deduccions .

A continuació, hi ha una conciliació entre el resultat comptable consolidat dels exercicis del 2008 i 2007 i el resultat fiscal consolidat que 
el Grup espera declarar després de l’aprovació, si escau, dels comptes anuals:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Resultat	comptable	de	l’exercici	abans	d’imposts 85 .466 105 .625

	 Base	comptable	de	l’impost 85 .466 105 .625

Diferències	temporànies (5 .026) (38 .530)
Diferències	permanents 3 .637 (18)

	 Base	imposable	fiscal	 84 .077 67 .077

	 Quota	al	30%	(32,5%	el	2007) 25 .223 21 .800

Retencions	i	pagaments	a	compte (7 .521) (17 .086)
Deduccions	i	bonificacions (8 .904) (7 .915)

Impost	sobre	societats	per	pagar (8.798) 3.201

diferències temporànies

Les partides més significatives a 31 de desembre de 2008 per aquest concepte són:

	 	Milers	d’euros
Agrupacions	d’interès	econòmic	 (13 .002)

Fons	de	provisió	insolvència	genèrica	 (17 .688)

Periodificació	de	les	comissions	financeres		 	(2 .295)

Fons	de	pensions	 	(8 .910)

Pòlisses	d’assegurances	 (6 .097)

Fons	per	a	jubilacions	parcials	 (2 .728)

Fons	per	a	provisions	específiques	 10 .328

Cartera	de	renda	fixa	 	6 .090

Altres	 29 .276

 (5.026)
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diferències permanents

La partida més significativa de les diferències permanents en l’exercici del 2008 és 10 .000, que correspon a la dotació al fons de l’Obra 
Social .

La despesa per impost sobre societats dels exercicis del 2008 i 2007 es calcula com segueix:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Beneficis	abans	d’imposts 85 .466 105 .625
Diferències	permanents 3 .637 (18)
Base	imposable 89 .107 105 .607
Quota	30%	(32,5%	el	2007) 26 .731 34 .323
Bonificacions	i	deduccions (8 .904) (7 .915)
Agrupacions	d’interès	econòmic (377) (230)
Sanejament	d’actius	i	passius	fiscals	diferits - 697

Despesa	per	impost	de	societats	de	l’exercici	 17.450 26.875

El sanejament d’actius i passius fiscals diferits correspon a l’import net del sanejament d’aquestes partides a càrrec de la despesa per 
l’impost de societats com a conseqüència de la disminució del tipus de gravamen nominal d’aquest impost . Segons la norma 42 de la 
Circular 4/2004, la quantificació dels actius i passius per imposts diferits s’ha de fer aplicant a la diferència temporània o crèdit que 
correspongui el tipus de gravamen que s’espera recuperar o liquidar . La Llei 35/2006 estableix el tipus de gravamen de l’impost de 
societats del 2007 en el 32,5% i el 30% a partir del 2008 .

Segons estableix la legislació vigent, els imposts no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades 
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys . El 31 de desembre de 
2008, l’entitat i les societats dependents tenen oberts a inspecció a càrrec de les autoritats fiscals els imposts principals presentats que 
li són aplicables des del 2005 . Els administradors de l’entitat i de la societat dependent no esperen que, en cas d’inspecció, sorgeixin 
passius addicionals d’importància .

D’acord amb la Llei de l’impost sobre societats, si en virtut de les normes aplicables per determinar la base imposable aquesta resulta 
negativa, l’import pot ser compensat dins els quinze exercicis següents a aquell en què es va originar la pèrdua, i la quantia s’ha de 
distribuir en la proporció que s’estimi convenient . La compensació s’ha de fer en formular la declaració de l’impost sobre societats, sens 
perjudici de les facultats de comprovació que corresponguin a les autoritats fiscals .

A més, el detall dels actius i passius per imposts diferits que els administradors del Grup esperen que siguin revertits en els exercicis futurs 
és el següent:

Milers	d’euros
Exercici	esperat	de	reversió Diferències	temporànies	d’actiu Diferències	temporànies	de	passiu

2009 9 .632 1 .205
2010 9 .378 1 .205
2011 9 .126 1 .123
2012 8 .926 1 .070
2013 8 .796    987

Exercicis següents 26 .542 32 .880

72.400 38.470
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Els diferents ajusts fiscals aplicats en el càlcul de la quota impositiva en l’impost sobre societats del Grup dels exercicis del 2008 i 2007 
es mostren en el quadre següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

En	base	imposable
	 Diferències	temporànies (5 .026) (38 .530)
	 Diferències	permanents 3 .637 (18)

(1.389) (38.548)
En	quota	impositiva
	Deducció	I+D+i 2 .433 -
	 Deduccions	per	doble	imposició 6 .158 7 .100
	 Deducció	per	despeses	de	formació 49 75
	 Deducció	per	aportació	a	fons	de	pensions 248 298
	 Deducció	per	reinversió	de	beneficis	extraordinaris 16 439
	Aportació	a	fundacions - 3

8.904 7.915

Així mateix, l’import de les rendes acollides a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris en l’exercici del 2008 ha ascendit a 
143 milers d’euros .

La inversió es fa en l’exercici mateix i en el termini d’un any abans de disposar de l’element patrimonial transmès .

Segons l’article 42 .8 del Text refós de l’impost de societats, els elements patrimonials objecte de la reinversió han de romandre en el 
patrimoni subjecte passiu fins que es compleixi el termini de 5 anys .

Any	de	la	venda Import	de	la	venda Reinversió Manteniment	de	la	inversió
2002 1 .652 2 .502 2007
2003 2 .502 520 2008
2004 520 1 .957 2009
2005 1 .957 603 2010
2006 603 526 2011
2007 526 147 2012
2008 147

47. Actius i passius (financers i no financers) valorats amb criteri distint del valor raonable

Els actius financers del Grup figuren registrats en el balanç de situació consolidat al valor raonable, excepte la inversió creditícia, la cartera 
d’inversió a venciment, les participacions i alguns instruments de capital el valor raonable dels quals no es pot estimar de forma fiable .

Pel que fa a la inversió creditícia: 

•	 Per a les operacions a tipus variable, s’ha estimat que tenen un valor raonable molt semblant al seu valor comptable .
•	 Per a les operacions a tipus fix, amb terminis residuals inferiors a un any, s’ha estimat igualment que el seu valor 

raonable és significativament semblant al seu valor comptable .
•	 Per a les operacions a tipus fix, amb terminis residuals superiors a un any, s’ha estimat que l’import global de la 

diferència entre el seu valor raonable i el seu valor comptable no és significatiu .
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La comparació a 31 de desembre de 2008 i 2007 entre els valors raonables i els seus valors comptables de la cartera d’inversió a 
venciment és la següent:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Valor	raonable 523 .736 20 .080
Valor	comptable	(vegeu	la	nota	10) 531 .955 19 .215

Diferència	 (8.219) 865

Aquest valor raonable s’ha obtingut considerant el valor de cotització en mercats organitzats .

Quant als passius financers, la majoria estan valorats a cost amortitzat, que s’estima que no difereix significativament del seu valor 
comptable .

La resta d’actius i passius financers a 31 de desembre de 2008 i 2007 tenen un valor raonable pràcticament semblant al registrat en el 
balanç de situació consolidat .

A continuació, es presenta una comparació entre el valor a 31 de desembre de 2008 i 2007 pel qual figuren registrats els principals 
actius del Grup que es valoren amb criteri diferent del valor raonable i el valor raonable corresponent al tancament de l’exercici en milers 
d’euros:

Milers	d’euros
31.12.08 31.12.07

Valor	raonable 32 .580 24 .688
Valor	comptable 15 .096 10 .876
Diferència		 17.484 13.812

El valor raonable de la cartera a venciment s’ha determinat mitjançant cotitzacions publicades en mercats actius . 

Quant a l’actiu material, les diferències més significatives entre el valor raonable i el seu valor comptable són les següents:

31.12.08 31.12.07

Valor	raonable	 310 .830 261 .664
Valor	comptable	(vegeu	la	nota	12) 274 .069 226 .555

Diferència 36.761 35.109

El valor raonable s’ha estimat basant-se en valoracions externes (taxacions) i valoracions internes contrastades amb el mercat .

Quant als actius no corrents en venda, les diferències més significatives entre el valor raonable i el seu valor comptable són les 
següents:

31.12.08 31.12.07

Valor	raonable	 37 .842 12 .056
Valor	contable	(véase	nota	12) 25 .628 6 .491

Diferencia 12.214 5.565

Per calcular el valor raonable a 31 de desembre de 2008 dels actius materials classificats com a actius no corrents en venda, l’entitat ha 
utilitzat els serveis d’experts independents per dur-ne a terme la valoració . 

Per calcular el valor raonable a 31 de desembre de 2008 dels actius materials classificats com a actius no corrents en venda i els 
arrendats, l’entitat ha utilitzat els serveis d’experts independents per dur-ne a terme la valoració . 
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48. Titulització d’actius

Durant els exercicis del 2008 i 2007, la matriu ha efectuat diverses operacions de titulització d’actius mitjançant la cessió de préstecs i 
crèdits de la seva cartera a diversos fons de titulització, en què, com a conseqüència de les condicions acordades per transferir aquests 
actius, s’han conservat riscs i avantatges substancials d’aquests actius (bàsicament, risc de crèdit de les operacions transferides) . Els 
saldos associats a aquestes operacions registrats en els balanços de situació a 31 de desembre de 2008 i 2007 són de 371 .086 milers 
d’euros i 185 .029 milers d’euros respectivament, tant en l’actiu (registrades en l’epígraf «Inversions creditícies . Crèdit a la clientela») com 
en el passiu (registrades en l’epígraf «Passius a cost amortitzat . Dipòsits de la clientela . Dipòsits a termini») .

Les característiques principals de les titulitzacions vigents a 31 de desembre de 2008 i 2007 són les següents:

Constitució Nominal Préstecs	subordinats Nombre	de	préstecs
31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08 31.12.07

Hipotecàries
TDA	7 24-03-99       10 .249 12 .432 624 965 434 489
TDA20 30-06-04 72 .180 80 .250 3 .721 3 .755 782 837
AYT	COLAT 31-07-07    96 .890 104 .779 2 .725 2 .755 1 .207 1 .279
Pimes
TDA	EMPR-I 06-08-08 202 .016 - 31 .980 589 -
AYT1. 16-12-03 32 .796 43 .736 8 .234 8 .207 459 611

La societats gestores dels fons de titulització són: TDA, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, SA, i Ahorro y Titulización Sociedad 
Gestora de Fondos Titulizados, SA .

49. Fons de garantia de dipòsits

D’acord amb l’Ordre ministerial de 24 de gener de 2002, del Ministeri d’Economia i Hisenda, en la qual s’estableixen les aportacions al 
fons de garantia de dipòsits que han d’efectuar les caixes d’estalvis, i a proposta del Banc d’Espanya, l’import de les aportacions fetes per 
la institució s’ha establert en el 0,4 per 1 .000 d’una base integrada pels dipòsits a què s’estén la garantia . D’acord amb això, la matriu ha 
aportat en l’exercici del 2008 a aquest fons un import de 2 .493 milers d’euros (1 .862 milers d’euros el 2007), que es troben registrats en 
el capítol «Altres càrregues d’explotació» del compte de pèrdues i guanys, d’acord amb la normativa vigent .

50. Participacions en capital d’entitats de crèdit

Les participacions del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 en el capital d’altres entitats de crèdit igual o superior al 5% del seu capital 
o els seus drets de vot són: Sa Nostra Inversiones, EFC, SA, i EBN Probanca, SA .

Tal com estableix l’article 20 del Reial decret 1245/1995, de 14 de juliol, les participacions del Grup a 31 de desembre de 2008 i 2007 en 
el capital d’altres entitats de crèdit, nacionals o estrangeres, igual o superior al 5% del seu capital o els seus drets de vot són: Sa Nostra 
Inversiones, EFC, SA, i EBN Probanca, SA, i figuren detallades en l’annex II .

51. Polítiques i gestió de riscs

El Consell d’Administració és l’òrgan màxim encarregat de definir, aprovar i controlar l’aplicació de les polítiques de risc, determinar-
ne els límits, els nivells de facultats i els òrgans executius de realització . Així mateix, tutela i supervisa les polítiques, els sistemes i els 
procediments de control intern, en relació amb tots els riscs de l’activitat de “Sa Nostra” i de conformitat amb la legislació vigent .
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Com a òrgans o unitats executives especialment implicades en la gestió i control de riscs hi ha:

•	 El Comitè de Direcció
•	 El Comitè d’Actius i Passius
•	 El Comitè d’Inversions
•	 El Comitè de Seguiment de Grups de Risc i Participades
•	 El Comitè de Seguiment de Gestió Global de Riscs

Com a òrgans o unitats especialment implicades en el control i el seguiment de les polítiques de gestió de riscs, hi ha:

•	 El Comitè d’Auditoria
•	 La Subdirecció General de Riscs
•	 L’Àrea d’Anàlisi i Planificació Estratègica
•	 L’Àrea d’Auditoria i Control
•	 La Unitat de Gestió Global de Riscs

En tots els nivells executius hi ha una segregació de funcions entre les unitats de negoci en què s’origina el risc i les unitats de seguiment 
i control d’aquest . 

“Sa Nostra” ha adaptat els seus càlculs i informes als requeriments de gestió de riscs de la nova circular de solvència del Banc 
d’Espanya .

Els principals riscs que específicament s’identifiquen, dels quals es determinen els límits, i respecte dels quals es fa un mesurament, un 
control i un seguiment són: 

•	 Risc d’interès
•	 Risc de liquiditat
•	 Risc de mercat
•	 Risc de crèdit
•	 Risc operacional

Així mateix, els sistemes d’auditoria i control intern s’estenen a altres riscs de l’activitat de “Sa Nostra”, com ara riscs legals i fiscals, riscs 
de frau i riscs tecnològics, blanqueig de doblers, etc .

a)	 Riscs	d’interès	i	liquiditat	

La política de “Sa Nostra” en matèria de gestió i control dels riscs d’interès i de liquiditat té com a objecte la protecció del balanç 
i el compte de resultats de l’entitat davant possibles alteracions dels tipus d’interès del mercat o situacions tenses de liquiditat, 
és a dir, el que es denomina una gestió integral del balanç .

Per això:

•	 Es parteix de l’adequació de rendibilitat/solvència, determinades en les polítiques institucionals de l’entitat .
•	 S’identifiquen els punts sensibles del balanç i el compte de resultats a aquests riscs .
•	 Es determinen els límits de posicions de risc admissibles .
•	 Es defineixen els sistemes de seguiment i control .

El Comitè d’Actius i Passius (CAP) és l’òrgan directament responsable de la gestió dels riscs globals de tipus d’interès i 
liquiditat . Aquest comitè és l’encarregat de proposar al Consell els límits d’actuació, i una vegada definits aquests, adopta 
les estratègies d’inversió o cobertura més adequades per mitigar l’impacte d’aquests riscs, així com les polítiques de 
finançament que requereixen . 

El risc d’interès estructural és el definit com l’exposició de l’entitat a variacions en els tipus d’interès de mercat, derivada de 
la diferent estructura temporal de venciments i repreciacions de les partides d’actiu i passiu del balanç . 
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Per fer-ne la gestió i el control, es divideix el balanç per nivells de sensibilitat als canvis de tipus d’interès i per terminis de 
venciment i de repreciació de les diverses masses patrimonials .

Les referències bàsiques de risc i límits que empra “Sa Nostra” a aquest efecte són:

•	 Valoració de l’impacte del fet que les oscil·lacions de tipus es puguin traslladar a un major requeriment de recursos propis . 

•	 Càlcul de les alteracions que provoquen distints escenaris de tipus sobre el valor actual dels nostres recursos propis . 
S’utilitza el descompte del nostre balanç estàtic a diferents tipus, i el límit s’estableix prenent com a referència el valor 
real dels recursos propis .

•	 Límit a les variacions del marge financer estimat a futur mitjançant l’aplicació de diferents estructures de corbes de tipus .

En el quadre següent es desagreguen, per terminis de venciment o repreciació, les diferents masses d’actiu i passiu a 31 de 
desembre de 2008 i 2007 . Per als dipòsits a la vista, s’apliquen hipòtesis sobre el termini esperat de venciment o repreciació, 
i per a la cancel·lació anticipada, models històrics per producte .

•	 El 31 de desembre de 2008

																																			Milers	d’euros

Actiu Fins	a	un	
mes

Més	d’un	
mes	fins	a	
tres	mesos

Més	de	tres	
mesos	fins	a	

un	any

Més	d’un	
any	fins	a	
cinc	anys

Més	de	
cinc	anys

Venciment	
indeterminat Total

Caixes	i	bancs	centrals 95 .552 - - - - 61 .705 157 .257
Cartera	de	negociació - - - - - 16 .101 16 .101

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

- - - - - - -

Actius	financers	disponibles	
per	a	la	venda 826 .097 526 .379 198 .712 146 .750 3 130 .838 1 .828 .779

Inversions	creditícies 2 .204 .215 3 .393 .686 4 .160 .452 233 .030 29 .765 351 .632 10 .372 .780
Cartera	d’inversió	a	
venciment - 19 .263 - - - - 19 .263

Participacions - - - - - 232 .099 232 .099
Altres	actius - - - - - 474 .027 474 .027
TOTAL	ACTIUS	FINANCERS 3.125.864 3.939.328 4.359.164 379.780 29.769 1.266.401 13.100.306

Passiu

Cartera	de	negociació - - - - - 11 .030 11 .030

Altres	passius	a	valor	
raonable	amb	canvis	en	
pèrdues	i	guanys

- - - - - - -

Pasivos	financieros	a	valor	
razonable	con	cambios	en	
patrimonio

- - - - - - -

Passius	financers	a	cost	
amortitzat 3 .413 .752 2 .520 .147 4 .714 .512 974 .258 557 .929 236 .414 12 .417 .012

Altres	passius	financers - - - - - 132 .282 132 .282
TOTAL	PASSIUS	FINANCERS 3.413.752 2.520.147 4.714.512 974.258 557.929 379.726 12.560.324

Posició	per	tipus	d’interès (287 .887) 1 .419 .181 (355 .349) (594 .478) 528 .160 886 .676 539 .984
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•	 El 31 de desembre de 2007
											Milers	d’euros

Actiu Fins	a	un	
mes

Més	d’un	
mes	fins	a	
tres	mesos

Més	de	tres	
mesos	fins	a	

un	any

Més	d’un	
any	fins	a	
cinc	anys

Més	de	
cinc	anys

Venciment	
indeterminat Total

Caixes	i	bancs	centrals - - - - - 167 .675 167 .765
Cartera	de	negociació - - - - - 2 .808 2 .808
Altres	actius	financers	a	
valor	raonable	amb	canvis	
en	pèrdues	i	guanys

- - - - - - -

Actius	financers	
disponibles	per	a	la	venda 207 .941 213 .364 188 .538 105 .718 5 .662 226 .433 947 .656

Inversions	creditícies 2 .222 .903 2 .810 .606 3 .659 .890 241 .862 113 .861 230 .237 9 .279 .359
Cartera	d’inversió	a	
venciment - - - 19 .215 - - 19 .215

Participacions - - - - - 213 .864 213 .864
Altres	actius - - - - - 377 .621 377 .621
TOTAL	ACTIUS	FINANCERS 2.430.844 3.023.970 3.848.428 366.795 119.523 1.218.638 11.008.198

Passiu

Cartera	de	negociació - - - - - 2 .154 2 .154

Altres	passius	a	valor	
raonable	amb	canvis	en	
pèrdues	i	guanys

- - - - - - -

Pasivos	financieros	a	valor	
razonable	con	cambios	en	
patrimonio

- - - - - - -

Passius	financers	a	cost	
amortitzat 2 .311 .941 2 .356 .526 3 .615 .891 110 .651 5 .390 1 .788 .046 10 .188 .445

Altres	passius	financers - - - - - 267 .568 267 .568
TOTAL	PASSIUS	FINANCERS 2.311.941 2.356.526 3.615.891 110.651 5.390 2.057.768 10.458.167

Posició	per	tipus	d’interès 118.903 667.444 232.537 256.144 114.133 (839.130) 550.031

S’utilitzen eines de simulació que permeten calcular la sensibilitat del marge financer davant distints escenaris de tipus 
d’interès i de canvis en el pendent de la corba, així com la sensibilitat del valor patrimonial davant variacions dels tipus 
d’interès . Aquestes simulacions es fan a 12 i a 24 mesos .

En el gràfic es pot observar l’efecte d’un desplaçament paral·lel de +/– 100 punts bàsics en la corba de tipus d’interès de 
l’euro per a un horitzó de 12 mesos en el marge financer .

-10000
-8000

-6000

-4000
-2000

0

2000
4000
6000

8000
10000

Dic.-07 Ene.-08 Feb.-08 Mar.-08 Abr.-08 May.-08 Jun.-08 Jul.-08 Ago.-08 Sept.-08 Oct.-08 Nov.-08 Dic.-08

IMPACTO SOBRE MARGEN FINANCIERO

En miles de euros

     + 100 pb
     - 100 pb



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES “SA NOSTRA”
I SOCIETATS DEPENDENTS

Memòria dels comptes anuals consolidats

20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 104 .

  

La sensibilitat del valor econòmic davant moviments paral·lels de 200 punts bàsics, escenari recomanat pel BIS (Bank for 
International Settlements), se situava en tancar aquest exercici molt per sota del 20% per ser considerada entitat outlier i 
exigir requeriments de capital per aquest tipus de risc . 

En relació amb el risc de liquiditat, l’entitat fa una gestió coordinada dels actius i passius del seu balanç i, de forma específica, 
dels seus actius i passius interbancaris . 

La classificació dels actius i passius a 31 de desembre de 2008 i 2007 per terminis de venciment contractual o, si escau, per 
terminis esperats de realització o liquidació és la següent:

•	 El 31 de desembre de 2008

Milers	d’euros

Actiu Fins	a	un	
mes

Més	d’un	
mes	fins	a	
tres	mesos

Més	de	tres	
mesos	fins	

a	un	any

Més	d’un	
any	fins	a	
cinc	anys

Més	de	cinc	
anys

Venciment	
indeterminat Total

Caixes	i	bancs	centrals 95 .552 - - - - 61 .705 157 .257

Cartera	de	negociació - - - - - 16 .101 16 .101

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

- - - - - - -

Actius	financers	disponibles	
per	a	la	venda 76 .359    94 .648 238 .265 874 .678 413 .991 130 .838 1 .828 .779

Inversions	creditícies 658 .387 378 .134 1 .323 .254 3 .700 .256 3 .961 .118 351 .632 10 .372 .780

Cartera	d’inversió	a	
venciment - 19 .263 - - - - 19 .263

Participacions - - - - - 232 .099 232 .099

Altres	actius - - - - - 474 .027 474 .027

TOTAL	ACTIUS	FINANCERS 830.299 492.045 1.561.519 4.574.934 4.375.108 1.266.401 13.100.306

Passiu

Cartera	de	negociació - - - - - 11 .030 11 .030

Altres	passius	a	valor	
raonable	amb	canvis	en	
pèrdues	i	guanys

- - - - - - -

Pasivos	financieros	a	valor	
razonable	con	cambios	en	
patrimonio

- - - - - - -

Passius	financers	a	cost	
amortitzat 2 .176 .082 1 .630 .289 3 .045 .014 2 .851 .412 2 .377 .800 336 .414 12 .417 .011

Altres	passius	financers - - - - - 132 .282 132 .282

TOTAL	PASSIUS	FINANCERS 2.176.082 1.630.289 3.045.014 2.851.412 2.377.800 479.726 12.560.323

Posició	per	tipus	d’interès (1.345.783) (1.138.244) (1.483.495) 1.723.522 1.997.308 786.676 539.984
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•	 El 31 de desembre de 2007

Actiu Fins	a	un	
mes

Més	d’un	
mes	fins	a	
tres	mesos

Més	de	tres	
mesos	fins	

a	un	any

Més	d’un	
any	fins	a	
cinc	anys

Més	de	cinc	
anys

Venciment	
indeterminat Total

Caixes	i	bancs	centrals - - - - - 167 .675 167 .675

Cartera	de	negociació - - - - - 2 .808 2 .808

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

- - - - - - -

Actius	financers	disponibles	
per	a	la	venda - 10 .914 81 .117 494 .686 134 .506 226 .433 947 .656

Inversions	creditícies 404 .890 318 .788 893 .668 3 .044 .971 4 .386 .794 230 .248 9 .279 .359

Cartera	d’inversió	a	
venciment - - - 19 .215 - - 19 .215

Participacions - - - - - 213 .864 213 .864

Altres	actius - - - - - 377 .621 377 .621

TOTAL	ACTIUS	FINANCERS 404.890 329.702 974.785 3.558.872 4.521.300 1.218.649 11.008.198
Passiu

Cartera	de	negociació - - - - - 2 .154 2 .154

Altres	passius	a	valor	
raonable	amb	canvis	en	
pèrdues	i	guanys

- - - - - - -

Pasivos	financieros	a	valor	
razonable	con	cambios	en	
patrimonio

- - - - - - -

Passius	financers	a	cost	
amortitzat 1 .107 .141 879 .677 2 .114 .545 1 .760 .446 1 .585 .611 2 .741 .025 10 .188 .445

Altres	passius	financers - - - - - 267 .568 267 .568

TOTAL	PASSIUS	FINANCERS 1.107.141 879.677 2.114.545 1.760.446 1.585.611 3.010.747 10.458.167

Posició	per	tipus	d’interès (702.251) (549.975) (1.139.760) 1.798.426 2.935.689 (1.792.098) 550.031

b)	 Activitat	de	tresoreria	i	mercat	de	capitals

Com a conseqüència de l’activitat tresorera i en el mercat de capitals, s’incorre en els riscs habituals d’aquest tipus 
d’operatòria: risc de crèdit, risc de tipus d’interès i riscs específics de mercat .

Amb l’objectiu de controlar i reduir aquests riscs, s’han establert límits per a cada cas, recollits en el «Manual de polítiques 
de gestió i control de riscs en mercats financers», que és revisat anualment pel Consell d’Administració .

c)		 Mesurament	del	risc	de	mercat

•	 Valor en risc (VaR)

El desenvolupament en l’explotació de l’eina Panorama ha possibilitat utilitzar la metodologia VaR per mesurar de manera 
eficient els riscs de mercat . Aquesta metodologia es fa amb els paràmetres següents:

— Aplicació a tipus d’interès, renda variable, tipus de canvi i volatilitat .
— Nivell de confiança del 99% i un horitzó temporal d’1 dia i 10 dies .
— Model de càlcul paramètric .

S’adjunten quadres de les posicions en renda fixa desglossada per emissors i venciment i de les posicions en derivats de 
mercats no organitzats (OTC), IRS (swaps de tipus d’interès) i opcions sobre tipus d’interès, canvi i valors classificats per 
venciment .
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Renda	fixa	(nominals	en	milers	d’euros)
Venciment

Cartera Tipus	
d’emissor

Fins	a
un	mes

Entre	1	i	3
mesos

Entre	3	i
12	mesos

Entre	1	i
5	anys

Més	de
5	anys

Venciment
indeterminat Total

Inversió	a	venciment Pública 18 .035 18 .035
Inversió	reditícia

Valor	raonable	amb	
canvis	en	pèrdues	i	

guanys
Disponible	per	a	la	venda Pública 48 .000 30 .629 67 .000 32 .533 178 .162
Disponible	per	a	la	venda Privada 27 .000 65 .000 130 .100 884 .219 428 .839 5 .661 1 .540 .819

Derivats	(nominals	en	milers	d’euros)
Venciment

Producte Fins	a
un	mes

Entre	1	i	3
mesos

Entre	3	i
12	mesos

Entre	1	i
5	anys

Més	de
5	anys Total

Permutes	financeres	sobre	tipus	d’interès 174 .489 707 .323 1 .530 .814 2 .412 .626
Equity	swaps 8 .719 32 .374 41 .093

Opcions	sobre	renda	variable	 8 .719 32 .374 41 .093
Opcions	sobre	tipus	d’interès 1 .520 257 .867 721 260 .108
Compres	de	divisa	a	terminis 27 .960 54 .781 32 .502 43 .183 158 .426

d)	 	Risc	de	crèdit

La Subdirecció General de Riscs proposa la política institucional de risc de crèdit, la qual aprova el Consell d’Administració . 
S’hi defineixen les estratègies de diversificació, la definició de límits, les atribucions de facultats de concessió i els 
procediments de seguiment i control .

Organització de la funció de risc de crèdit:

La funció de gestió i control del risc de crèdit està estructurada en els blocs de procés següents:

•	 Procés de sol·licitud i admissió 
•	 Procés d’anàlisi i decisió
•	 Procés de seguiment i control
•	 Procés de recuperació (en un cas)

L’execució d’aquestes polítiques i processos es desenvolupa basant-se en:

•	 Assignació de funcions específiques a diferents unitats .
•	 Utilització d’eines i procediments adequats a aquestes funcions .
•	 Assignació de facultats i creació de comitès específics per decidir operacions i per controlar-les i fer-ne un 

seguiment .

Models de quantificació i qualificació de riscs:

Per la contínua orientació de “Sa Nostra” cap a pràctiques de gestió i control millors, participa des de fa diversos anys en 
el projecte sectorial de CECA d’adaptació al marc normatiu conegut com Basilea II (BIS II) . Per això, s’ha dissenyat un pla 
director d’implantació progressiva de models de quantificació i qualificació de riscs per a tots els sectors de risc creditici:

•	 Particulars / empreses
•	 Personals / hipotecaris / targetes
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L’aplicació d’aquests models permet:

•	 Més eficiència en els processos de sol·licitud i admissió .
•	 Millor aplicació de criteris objectius de valoració .
•	 Menys arbitrarietat en la concessió d’operacions de petit import .
•	 Més disponibilitat de dades d’anàlisi de les possibles causes de morositat .

Per al sector de particulars, s’ha mantingut, en l’exercici del 2008, la situació de solvència (scoring) de consum amb caràcter 
vinculant, cosa que suposa ja un volum de dades estadístiques prou important com per iniciar en breu l’evolució del model 
sectorial a un altre de particular adaptat a les característiques de la cartera de la nostra institució . Això, sense cap dubte, 
millorarà la gestió de riscs en aquest tipus d’operacions .

De la mateixa manera, per al sector de particulars, s’ha fet vinculant la sanció de la situació de solvència (scoring) hipotecària 
i de targetes . D’aquesta manera, els productes tradicionalment requerits pel sector de particulars han entrat de ple en la 
gestió integral de riscs i es basen en eines imprescindibles per concedir-los i fer-ne un seguiment .

Així mateix, amb la base de dades d’«Estats financers» s’ha pogut qualificar a totes les empreses amb disponibilitat de 
balanços . Amb això, es podrà classificar bona part de la nostra cartera creditícia pels diferents nivells de risc .

Qualitat creditícia

L’excel·lent qualitat creditícia de “Sa Nostra” constitueix un gran avantatge competitiu i permet que l’entitat afronti amb vista 
al futur una evolució de la inversió amb la seguretat que continuarà generant valor de forma sostinguda en el temps .

La qualitat dels processos d’anàlisi i de seguiment de les operacions de risc, unida als procediments de recuperacions òptims, 
basats en la gestió constant de les situacions d’impagament, ha suposat que el percentatge de morositat en l’exercici del 
2008 sigui inferior al sector .

La millora dels processos de gestió i recobrament des del primer moment de l’impagament, així com el reforç del departament 
de recuperacions, contribuiran a poder aconseguir nivells de mora inferiors a la mitjana de les caixes d’estalvis, malgrat la 
conjuntura actual i l’evolució de les demores en el sector financer .

e)	 Risc	de	derivats

Els derivats contractats són valorats i comptabilitzats al seu valor raonable, prenent preus de mercats actius per als contractes 
en mercats organitzats i emprant models de valoració per als contractats en mercats no organitzats .
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f)		Matriu	de	concentració	de	riscs

Un detall a 31 de desembre de 2008 i 2007 de les concentracions de riscs dels distints instruments financers per zones 
geogràfiques, contrapart, divisa i qualitat creditícia es mostra a continuació:

•	 El 31 de desembre del 2008 

Milers	d’euros

Dipòsits	en	
entitats	de	

crèdit

Valors	
representatius	

de	deute

Instruments	de	
capital Derivats Crèdits	a

la	clientela Total

Zones	geogràfiques
Espanya 512 .887 1 .701 .687 335 .791 15 .830 9 .772 .180 12 .338 .375
Països	de	la	UEM - 4 .763 38 .297 - 109 .928 152 .988
La	resta	de	països 1 .679 10 .754 - 271 196 .699 209 .403

514.566 1.717.204 374.088 16.101 10.078.807 12.700.766
Contrapart
Entitats	de	crèdit 514 .566 304 .648 32 .831 10 .761 - 862.806
Administracions	públiques	
residents - 201 .941 - - 128 .475 330.416

Administracions	públiques	no	
residents - - - - - -

Altres	sectors	privats	residents	 - 1 .202 .363 302 .960 5 .340 9 .643 .706 11.154.369
Altres	sectors	privats	no	
residents - 8 .252 38 .297 - 306 .626 353.175

514.566 1.717.204 374.088 16.101 10.078.807 12.700.766

Divisa

Euro 505 .459 1 .717 .204 374 .088 16 .101 9 .952 .009 12 .564 .861

Dòlar	nord-americà 4 .217 - - - 123 .330 127 .547

Lliures	esterlines 4 .731 - 4 .731

Iens 40 118 158
Altres 119 3 .350 3 .469

514.566 1.717.204 374.088 16.101 10.078.807 12.700.766
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•	 El 31 de desembre de 2007

Milers	d’euros

Dipòsits	en	
entitats	de	

crèdit

Valors	
representatius	

de	deute

Instruments	de	
capital Derivats Crèdits	a

la	clientela Total

Zones	geogràfiques
Espanya 372 .034 719 .585 347 .051 2 .808 8 .829 .822 10 .271 .300

Països	de	la	UEM 6 .010 5 .092 94 .124 - 110 .807 216 .033

La	resta	de	països 1 .587 17 .004 - - 170 .186 188 .777

379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110

Contrapart
Entitats	de	crèdit 379 .631 17 .823 46 .711 2 .344 - 446 .509

Administracions	públiques	
residents - 215 .723 - - 82 .718 298 .441

Administracions	públiques	no	
residents - - - - - -

Altres	sectors	privats	residents	 - 499 .493 300 .339 464 8 .747 .104 9 .547 .400

Altres	sectors	privats	no	
residents - 8 .642 94 .124 - 280 .993 383 .759

379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110

Divisa
Euro 361 .323 741 .681 441 .175 2 .808 8 .902 .130 10 .676 .110

Dòlar	nord-americà 10 .755 - - - 205 .538 -

Lliures	esterlines 7 .518 - - - - -

Iens - - - - 125 -

Altres 35 - - - 3 .022 -

379.631 741.681 441.175 2.808 9.110.815 10.676.110
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MARC	CONJUNTURAL

Aspectes determinants:

L’exercici del 2008 s’ha caracteritzat, des del punt de vista econòmic i financer, pels factors següents:

•	 En l’àmbit internacional, la sacsejada profunda dels mercats financers ha situat tots els països avançats en un escenari 
de recessió, i ha deixat un creixement mundial molt desaccelerat per al 2009 (debilitament del comerç internacional, crisi 
creditícia i immobiliària, elevat increment de la taxa de desocupació . . .) sostingut només per la resistència de les economies 
emergents . Els plans de rescat, el fort augment de la despesa pública i les baixades agressives dels tipus d’interès per part 
dels bancs centrals podrien fer desaparèixer els fantasmes de la deflació i propiciar un inici de recuperació a final del 2009 
que es podria confirmar el 2010 . 

•	 Bona part de les esperances estan dipositades en la capacitat de la política monetària per normalitzar els mercats 
financers i insuflar optimisme als agents . La FED ha situat els tipus entre el 0% i el 0,25% (l’interval més baix de la seva 
història) i el BCE encara situa el tipus en el 2%, però haurà de continuar abaixant-lo si es vol frenar la crisi econòmica al vell 
continent .

•	 L’economia espanyola s’ha convertit en una de les més vulnerables davant la crisi econòmica internacional, com a 
conseqüència dels excessos immobiliaris i del consum privat dels darrers anys, que l’han dut a un sobreendeutament 
familiar i empresarial pel fet que hi ha hagut recursos financers barats i abundants . A causa de l’elevat dèficit per compte 
corrent i la falta de competitivitat externa, s’espera que la recessió de l’activitat s’allargui més temps en l’economia 
espanyola que en la majoria d’economies avançades . Així, després de la forta desacceleració del creixement durant el 
2008 hi haurà un exercici clarament recessiu, situació que començaria a remetre durant el 2010 .

•	 Des de la perspectiva de l’oferta, al daltabaix de la construcció (–1,9% fins al tercer trimestre enfront del 3,7%, 2007), s’hi 
han afegit les dificultats de la indústria (–1,3% enfront del 2,9%), afectada per la falta de productivitat . El sector dels serveis 
és l’únic que manté un creixement positiu, encara que desaccelerat (3,5% enfront del 4,5%) .

•	 Pel costat de la demanda, l’únic suport provindrà del sector exterior, atès que tant el consum com la inversió ja cauen 
arrossegats per les desfavorables perspectives econòmiques .

•	 El preu més car el paga el mercat laboral, ja que s’està ajustant per llocs de treball i no per salaris . Així, per al 2009, es 
preveu que continuï la destrucció de l’ocupació (–0,8%, mitjana del 2008) i el fort augment de la desocupació (24,6%), iniciats 
l’any anterior, cosa que situaria la desocupació per sobre del 15% (enfront del 14% el 2008), la major taxa de tota la UE .

l’economia balear: 

•	 L’economia balear també s’ha vist afectada per l’alentiment econòmic mundial i el reajustament del sector de la construcció . 
Així, les Balears han experimentat una notable desacceleració del ritme de creixement (1,5% enfront del 2,7%, 2007), 
segons les estimacions del CRE, encara que ha quedat per sobre de la mitjana espanyola (1,3%) i també de la zona euro 
(1,2%) . Bona part d’aquesta desacceleració s’explica per la baixada en la construcció, que no s’ha pogut compensar amb 
el turisme, únic suport actual .

•	 El mercat laboral és el principal afectat . La destrucció incipient de l’ocupació i l’important augment de la població activa 
han incrementat el nombre d’aturats, que ha crescut a màxims històrics . La taxa mitjana de desocupació a les Balears s’ha 
situat en un 9,8%, la més alta de la dècada, però dos punts percentuals per sota de la dada espanyola .

•	 El sector de la indústria ha crescut per sota de l’1% (per primera vegada en la darrera dècada) . La utilització de la capacitat 
productiva s’ha situat a nivells mínims des de l’any 2000 .
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•	 El sector de la construcció ha patit un fort reajustament, molt afectat per la crisi creditícia i l’augment dels tipus d’interès, 
fets que no han pogut cobrir la demanda que hi ha hagut i han paralitzat nous projectes . Les perspectives a curt i mitjà 
termini indiquen que el sector no ha tocat fons, encara que la senda baixista dels tipus d’interès prevista per al 2009 podria 
començar a canviar les expectatives per al sector .

•	 El sector dels serveis ha resistit gràcies al sector turístic (1,7%, el més elevat de totes les branques productives, però un 
1,1 p . p . inferior al del 2007) . Per a la pròxima temporada, les perspectives turístiques són esperançadores .

•	 El creixement del consum privat s’ha desaccelerat intensament (1,6% enfront del 2,7%, 2008), ja que les pujades dels 
tipus d’interès i el repunt dels preus dels aliments bàsics i de l’energia han ofegat l’economia de les famílies, ja molt 
endeutada . Amb tot, la frenada en el creixement dels preus de l’habitatge pot ajudar que el consum es mantingui .

•	 La inversió ha patit un ajust més fort (0,6% enfront del 2,6%, 2008), molt afectada per la caiguda de la inversió en la 
construcció i el pessimisme del moment econòmic . Hi ha un efecte base important, ja que els darrers cinc anys s’han 
caracteritzat per un ritme d’activitat anormalment elevat .

•	 L’evolució dels preus de consum, durant l’any, ha patit molts contrasts per la volatilitat de la cotització del petroli . Les 
Balears tanquen l’any amb una taxa mitjana d’inflació del 3,8%, per la pressió a l’alça que varen originar els preus del petroli 
i de l’alimentació bàsica sobre l’IPC fins a l’estiu, i per passar posteriorment a una caiguda rècord de la inflació (1,3% mínim 
històric), motivada bàsicament per la caiguda dels preus del petroli . Així, a final d’any, la taxa d’inflació se situa una dècima 
per sota de la mitjana espanyola i tres per sota de la zona euro .

•	 L’any 2009, l’economia balear no serà aliena a l’entorn internacional de recessió econòmica, encara que el CRE preveu que 
es mantingui en registres lleugerament positius, a diferència de la majoria d’economies avançades, sempre que la pròxima 
temporada turística presenti xifres relativament semblants a les del 2008 . 
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INFORMACIÓ	DEL	GRUP	“SA	NOSTRA”

Les principals societats participades per “Sa Nostra” inverteixen en sectors com ara:

Sector financer: 

Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, SA (94,99%), especialista en assegurances de risc i d’estalvi i plans de pensions 
per a particulars i per a col·lectius empresarials .

Serbrok Correduría de Seguros GRUPO “SA NOSTRA” (80,04%), ofereix un servei integral capaç de cobrir el mercat familiar 
i particular, les empreses i els negocis en general .

Sa Nostra de Inversiones, EFC, SA (99,99%), ofereix solucions a mida per a tot tipus d’empreses i professionals . Disposa 
d’una gamma de productes àmplia: lísing, préstecs, facturatge, rènting i avals . 

Sa Nostra Renting, SU, SA (100%), ofereix operacions de rènting de béns immobles (automòbils, equipaments . . .)  
i immobles .

EBN Banco (20%), amb orientació a empreses, sindicats i titulitzacions . 

Sector cartera / capital risc: Zoco Inversiones (25%), Adamante Inversiones (25%), Liquidambar (13,33%), Cartera Perseidas (9,46%) . 

Sector turisme: Inhova (25%) . 

Sector tecnologia: Sm2 Baleares (33,26%), Infocaja (20%) .

Altres sectors: Talasso Patrimonios (49%), companyia creada per “Sa Nostra” i Analistas Financieros Internacionales (AFI) que presta 
serveis d’assessorament i consultoria a clients, empreses familiars i famílies amb un gran patrimoni .

Invernostra (100%): En depenen directament 85 societats que inverteixen en sectors com ara: turisme, energia, medi ambient, sanitat, 
immobiliari, tecnologia i cartera / capital risc .
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ANÀLISI	DE	LES	PRINCIPALS	PARTIDES	DEL	BALANÇ	CONSOLIDAT

1.	Recursos	administrats

El volum total de recursos administrats, dipòsits de clients i representats per valors negociables, passius subordinats i desintermediació, 
ascendeix a 11 .206 milions d’euros, amb un augment de 992 milions respecte de l’exercici anterior, la qual cosa equival a créixer a una 
taxa del 9,71% anual, enfront del 13,22% de l’exercici passat .

La major part de l’increment anual, 1 .223 milions (+38,17% interanual), procedeix del mercat majorista: cèdules hipotecàries (957 milions), 
deute prioritari (100 milions), pagarés (71 milions) i altres instruments (95 milions) .

El creixement dels dipòsits de clients (detallistes) ha estat enormement condicionat per la situació econòmica que hi ha des del segon 
semestre del 2007, i que es resumeix en els aspectes següents:

1 . IPC total anual: el gener és del 4,3%, que puja el juliol fins a un màxim del 5,3%, i davalla fins al mínim anual al desembre, 1,4%, 
amb una mitjana anual del 4,1%, provocat pel preu del cru i per l’encariment dels cereals durant la primera meitat de l’any que 
impossibilitava reduir el tipus d’interès a la zona euro .

2 . Cracs successius d’importants bancs d’inversió a tot el món (EUA, Regne Unit, Alemanya, Holanda . . .) que han obligat que els 
diferents governs actuassin per rescatar-los .

3 . Tipus per a dipòsits interbancaris a un any: el 2 de gener de 2008 és del 4,73%, la mitjana mensual de gener és del 4,49%, hi ha 
una tendència ascendent fins al juliol, en què és del 5,39%, que es manté fins a l’octubre, amb un 5,25%, amb importants primes 
de risc de crèdit, i que davalla fins al desembre, en què és del 3,45% (31 de desembre: 3,05%), en línia amb la baixada de tipus 
de referència del BCE . L’EURIBOR s’ha mantingut elevat al llarg de quasi tot l’any, amb la pressió consegüent sobre les quotes 
de les hipoteques i la resta de préstecs a tipus variable .

4 . La FED i el BCE aporten liquiditat al sistema, però no es trasllada a l’economia productiva perquè els venciments majoristes de 
les entitats bancàries dificulta la concessió de crèdit a la clientela .

5 . Les borses de valors de tot el món registren pèrdues importants: Íbex-35: –39,4%, Dow Jones: –33,8%, fet que situa els nivells 
de confiança dels inversors sota mínims .

6 . Tot això repercuteix, al final, en un recessió de l’economia productiva i en un augment de la taxa de desocupació: primer 
trimestre: 9,6%, segon trimestre: 10,4%, tercer trimestre: 11,3% i quart trimestre: 13,9% .

Tot plegat ha maximitzat l’entorn competitiu en el sector financer cap a l’estalvi detallista, a què s’ha afegit, així mateix, l’eco mediàtic de 
l’evolució de la conjuntura financera en l’àmbit mundial i nacional .

Els mesos de novembre i desembre vàrem definir i vàrem executar un pla de recuperació de posicions (que continua el 2009): pla de 
comunicació, campanya institucional ”Sa Nostra” Actitud i pla d’accions comercials amb dedicació exclusiva d’un equip de gestors 
de la xarxa, de manera que vàrem acabar l’any amb un descens en el grup de recursos de clients en balanç de 73 milions (–1,27% 
interanual), mentre que individualment aconseguim restablir la situació tancant l’exercici amb un creixement positiu de 98 milions 
(+1,70% interanual) .

El creixement positiu és exclusiu de les imposicions a termini fix, 290 milions, la qual cosa equival a una variació interanual del 9,21% . En 
canvi, el saldo dels productes a la vista retrocedeix un 11,9% (–290 milions) .

El saldo total de dipòsits (saldo de recursos administrats menys saldo de recursos fora de balanç) ascendeix a 10 .124 milions, amb un 
increment de 1 .147 milions a una taxa interanual del 12,78% . 
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Els instruments financers majoristes que incorpora aquest capítol són: cèdules hipotecàries (3 .418 milions), pagarés (376 milions), deute 
subordinat (135 milions) i deute prioritari (100 milions) . Una part d’aquests instruments formen part de l’actiu del balanç com a títols en 
disposició de descomptar davant el BCE . Els títols emesos no cedits, i per tant descomptables davant el BCE, són de 330 milions, i la 
capacitat d’emissió de cèdules hipotecàries supera els 360 milions .

La variació anual dels recursos fora de balanç, seguint la tònica del sector, és negativa, amb un import de 155 milions, la qual cosa 
suposa un descens del 12,53% interanual . El comportament és diferent del d’anys precedents pels motius exposats a l’inici d’aquest 
informe . A “Sa Nostra” hem aconseguit créixer en assegurances de vida estalvi (+39 milions a un +6% de taxa de variació interanual), però 
hem baixat en fons d’inversió (–135 milions, –36%) i en plans de pensions (–60 milions, –30%) .

2.	Tresoreria

La tresoreria neta, en la qual incloem les masses de caixa i els dipòsits en bancs centrals i el net entre dipòsits cedits i presos a entitats 
de crèdit i al BCE, mostra un saldo creditor de 1 .959 milions .

3.	Crèdit	a	la	clientela

El crèdit a la clientela ha acabat l’any amb un saldo de 10 .213 milions, és a dir, ha registrat un creixement de 823 milions, a una taxa de 
creixement del 8,8%, més moderada que la d’exercicis precedents (el 2006 va ser del 22%, i el 2007 del 19%), tot això d’acord amb la 
situació econòmica actual .

La variació neta de les principals línies de crèdit per destinacions, garanties i situació és la següent:

Import
(en milions) % de variació

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 49 +41,7%

ALTRES SECTORS RESIDENTS 728 +7,9%

Dels quals:

CRÈDIT COMERCIAL -55 -19,4%

GARANTIA REAL 514 +7,8%

Dels quals:

Habitatge adquirent 186 +9,1%

Sector productiu / activitats d’explotació 113 4,3%

Promoció / construcció 106 +8,6%

Altres 81 +26,2%

ALTRES DEUTORS A TERMINI -98 -4,8%

DEUTORS A LA VISTA 65 40,1%

ACTIUS DUBTOSOS 268

Per materialitzar aquest creixement, s’han formalitzat 28 .301 operacions per un import de 2 .600 milions . 

4.	Actius	dubtosos

Els actius dubtosos totals al tancament de l’exercici del 2008 representen el 2,44% de la inversió total (el desembre de 2007 la ràtio de 
morositat total era de 0,37%), per sota del que presenta el conjunt del sector de caixes d’estalvi (3,10%) .

Si atenem la morositat exclusiva del crèdit, aquesta representa un 3,00% de la inversió creditícia (el desembre de 2007 va ser del 0,42%) . 
També en aquest cas l’índex de morositat de “Sa Nostra” és notablement més baix que la mitjana del sector de caixes d’estalvi (3,74%) . 

El grau de cobertura dels actius dubtosos, mitjançant els fons de provisió d’insolvències (tant el fons específic com el genèric) del Grup 
“Sa Nostra”, és del 58,2%, lleugerament per sota de la mitjana sectorial (63,1%) .
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5.	Instruments	de	capital,	valors	representatius	de	deute,	cartera	d’inversió	i	participacions

La cartera d’actius financers disponibles per a la venda té un saldo de 2 .043 milions, dels quals 1 .728 corresponen a valors 
representatius de deute, i la resta, a instruments de capital . El 2008, els valors de deute s’han incrementat 429 milions, mentre que els 
instruments de capital s’han reduït 68 milions . De la cartera de disponible per a la venda, 1 .527 milions estan cedits el 31 de desembre .

La cartera d’inversió a venciment mostra un saldo de 532 milions i una variació anual de 513 milions . El desembre de 2008 hi ha cedits 
17 milions .

El saldo de participacions ascendeix a 173 milions, amb un increment de 7,3 milions al llarg de l’exercici del 2008 .

Finalment, la cartera de negociació, composta bàsicament per derivats de negociació, aconsegueix un saldo actiu de 16 milions (amb 
un increment anual de 13 milions), un saldo passiu d’11 milions i un creixement anual de 9 milions .

6.	Immobilitzat	

L’immobilitzat aconsegueix un saldo de 676,9 milions, amb una variació anual de 191 milions (+39% interanual) i amb el detall següent: 

• Immobilitzat material: saldo de 274 milions amb una variació anual de 48 milions . Incorpora immobilitzat d’ús propi, cedit 
en arrendament operatiu i afecte a l’Obra Social .

• Inversions immobiliàries: saldo de 347 milions i variació anual de 160 milions, creixement atribuïble a societats 
participades .

• Actius no corrents en venda: saldo de 26 milions i variació anual de 19 milions .
• Actiu intangible: saldo de 30 milions i reducció anual de 35 milions .
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COMPTE	DE	RESULTATS	CONSOLIDAT

1.	Marge	d’interessos	

El marge d’interessos del Grup assoleix els 250,2 milions, 11,04 milions més que el desembre de 2007, i registra una taxa de variació positiva 
del 4,6% . Els interessos i els rendiments assimilats s’han incrementat un 31,1%, mentre que els interessos i les càrregues assimilades s’han 
incrementat en un 51,2% .

El tipus mitjà anual dels dipòsits a un any negociats en el mercat interbancari (4,81%) ha pujat 36 p . b . respecte de la mitjana registrada 
el 2007 (4,45%) . En una anàlisi per mesos, l’exercici del 2008 s’ha caracteritzat per un augment dels tipus durant el primer semestre (des 
del 4,50% de gener fins al 5,39% de juliol), un manteniment entorn del 5,37% durant el tercer trimestre i una caiguda brusca en el darrer 
trimestre de l’any, especialment intensa els mesos de novembre i desembre, fins a fixar el 3,05% com a tipus final dels dipòsits a un any 
negociats en l’interbancari .

Tot això, unit a les tensions de liquiditat que experimenta el sector des de final del 2007, ha ocasionat un encariment del cost dels recursos 
de clients (detallistes) en balanç . 

Individualment, i en relació amb l’any anterior, el tipus mitjà del passiu detallista ha crescut ¾ de punt, mentre que el tipus mitjà corresponent 
al finançament majorista ha augmentat només 40 p . b . (encariment semblant a la pujada experimentada pel tipus mitjà dels dipòsits de 
l’interbancari a un any) . Quant a la inversió creditícia detallista, el nostre tipus mitjà anual ha crescut 54 p . b . en relació amb el 2007 .

El marge d’interessos del grup representa el 2,04% del volum de balanç (actius totals mitjans), que han descendit 0,30 punts respecte del 
nivell de l’any 2007 . Amb referència al sector (1,50%), ens situam clarament per sobre, en concret, 54 centèsimes percentuals .

2.	Rendiment	d’instruments	de	capital

A final del 2008, el Grup “Sa Nostra” ha percebut 16,6 milions de dividends, 13 milions més que el 2007, corresponents tots a valors 
disponibles per a la venda . D’aquests rendiments, 5,2 milions provenen de l’entitat matriu, 9,4 milions provenen de la societat participada 
denominada Invernostra i 2 milions provenen de diverses societats d’inversió mobiliària .

3.	Comissions	netes	(percebudes-pagades)

Les comissions netes ingressades per la prestació de serveis bancaris han estat de 35,6 milions, 1 milió menys que l’exercici precedent, 
la qual cosa significa baixar un 2,56% . 

Les comissions percebudes (42,9 milions) baixen 2 milions en l’any (–4,31%), mentre que les comissions pagades (7,4 milions) baixen  
1 milió d’euros (–11,89%) .

detall de les comissions percebudes més significatives:

•	 Per compromisos i riscs contingents, es produeix un increment d’1 milió (+25,30%) .
•	 Per servei de cobraments i pagaments, es produeix una variació anual positiva de 719 mil euros (+2,31%) .
•	 Per servei de valors, hi ha un descens de 358 mil euros (–19,2%) .
•	 Per comercialització de productes financers no bancaris, hi ha un descens de 544 mil euros (–6,05%) .
•	 Altres comissions (+160 mil euros, un 15,37%) .

Les comissions netes ingressades representen el 0,29% del nostre volum (ATM), experimenten una tendència a la baixa en relació amb el 
2007 (0,36%) i ens situen sensiblement per sota de la mitjana del sector (0,43%) .
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4.	Resultats	per	operacions	financeres,	diferències	de	canvi,	altres	productes	i	càrregues	d’explotació	i	marge	brut

La rúbrica d’operacions financeres i diferències de canvi presenta un benefici, durant el 2008, de 18,7 milions, que procedeix principalment 
de vendes d’actius disponibles (17,2 milions), excedents de titulitzacions (1,2 milions) i 0,3 milions per diferències de canvi .

Altres productes d’explotació, amb un saldo de 364 milions, es compon principalment d’ingressos de contractes d’assegurances 
emeses (322 milions), vendes i ingressos per prestació de serveis no financers (32 milions) i altres productes (9 milions) .

Altres càrregues d’explotació aconsegueix un saldo de 363 milions i inclou les despeses de contractes d’assegurances (344 milions) i 
19 milions que corresponen a la resta de càrregues d’explotació .

D’aquesta manera, aconseguim un marge brut de 317,7 milions, 3,6 milions més que el 2007, que significa incrementar-lo un 1,16% i 
situar-lo en el 2,59% sobre ATM, lleugerament per sobre de la mitjana sectorial . 

5.	Despeses	d’administració	(de	personal	i	altres	despeses	generals)	i	amortitzacions

Les despeses d’explotació del Grup “Sa Nostra” s’han incrementat en un 4,63% respecte del 2007 (+7,9 milions) i arriben als 178,9 
milions .

Des de l’exercici del 2000, experimentam una reducció contínua del pes de les despeses d’explotació sobre el balanç mitjà (ATM) . El 
conjunt de les despeses d’administració i d’amortitzacions significa l’1,46% dels actius totals mitjans, que han millorat 0,21 punts respecte 
del 2007 .

Per epígraf: les despeses de personal ascendeixen a 109,9 milions, per tant, han crescut 2 milions el 2008, la qual cosa equival a un 
increment de l’1,84%; les despeses generals d’administració han ascendit a 53 milions i han experimentat un creixement anual del 10,63% 
(+5 milions) . En conjunt, les despeses d’administració han crescut a una taxa del 4,53%, lleugerament per sobre de la mitjana anual de 
l’IPC total (4,1%) .

Els costs d’amortització de l’immobilitzat del Grup “Sa Nostra” són de 16,3 milions; per tant, s’han incrementat 857 mil euros (un 5,56% 
de variació interanual) .

L’índex d’eficiència del Grup “Sa Nostra”, mesurat com a percentatge representatiu de les despeses d’explotació (personal + generals 
d’administració + amortitzacions) sobre el marge ordinari (marge bàsic + resultat d’operacions financeres i diferències de canvi), se situa 
el desembre de 2008 en el 56,51% . Ens trobam a només 2 punts de l’eficiència del sector (54,47%) i estam en millor posició que les caixes 
de la nostra grandària (57,89%) .

6.	Dotacions	a	provisions	(net)

Són de 557 mil euros, mentre que en l’exercici del 2007 varen ser de 7,2 milions . El moviment d’aquest capítol és atribuïble a l’entitat 
matriu, i la diferència respecte del 2007 es deu, d’una banda, que el 2008 s’han dotat 4,9 milions menys al fons de jubilats parcials i, de 
l’altra, que enguany hem recuperat 1,1 milions per cobertura d’avals dubtosos i el 2007 vàrem dotar 827 mil euros . 

7.	Pèrdues	pel	deteriorament	d’actius	financers

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers ascendeixen a 47,1 milions, 12,8 milions més que el 2007, la qual cosa significa un 
increment del 37,2% interanual .

La pèrdua per deteriorament d’inversions creditícies (36,7 milions) augmenta un 11,6% . La dotació als fons de cobertura específics ha 
estat de 54,9 milions; per tant, ha augmentat 46 milions respecte del 2007 . La recuperació del fons de cobertura genèric ha arribat als 30 
milions, i contrasta amb la dotació de 18 milions registrada el 2007 . En aquest sentit, i gràcies a una dotació voluntària extraordinària feta 
al desembre, el percentatge alfa de la cobertura genèrica queda situat en el 102,24% sobre un màxim de 125% .

S’han comptabilitzat 10,4 milions de pèrdua per deteriorament d’altres instruments financers enfront dels 1,4 milions del 2007 . 
Les pèrdues per deteriorament d’actius financers signifiquen el 0,38% del nostre balanç mitjà, lleugerament superior al del 2007, 
pràcticament la meitat del pes per a la mitjana del sector .
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8.	Resultat	de	les	activitats	d’explotació

D’aquesta manera, el resultat de les activitats d’explotació sobrepassa lleugerament els 91 milions i registra una baixada del 10,2%  
(10,4 milions) respecte del 2007 .

9.	Pèrdues	per	deteriorament	de	la	resta	d’actius

Les pèrdues per deteriorament de la resta d’actius és de 7,2 milions, 6 milions més que el 2007, a causa del deteriorament experimentat 
per alguns valors de les societats d’inversió mobiliària en què participam .

10.	Altres	pèrdues	i	guanys

Aquest capítol aporta uns guanys d’1,5 milions (3,4 milions menys que l’any passat), que corresponen a beneficis per venda d’immobles i 
a pèrdues per venda de títols . 

11.	Resultat	abans	d’imposts

El resultat abans d’imposts és de 85,5 milions, amb un decrement del 19,09% interanual . El pes que sobre el balanç mitjà tenen els 
resultats abans d’imposts (0,70%) és lleugerament millor que el del conjunt del sector (0,65%) .

12.	Resultat	consolidat	de	l’exercici	

El resultat consolidat de l’exercici després de l’aplicació de l’impost de societats és de 68,0 milions, un 13,63% menys que l’obtingut en 
l’exercici anterior . 
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ALTRES	INFORMACIONS

1.	Recursos	propis

Un cop tinguda en compte l’aplicació del benefici net de l’exercici del 2008, els recursos propis computables, determinats sobre la base 
dels criteris establerts en la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya, queden valorats en 1 .013,2 milions, de manera que s’aconsegueix un 
superàvit de 267,4 milions sobre els requeriments per risc de crèdit, contrapart i risc operacional . El 2007, el superàvit era de 195,2 milions 
sobre els nivells mínims exigits .

Els recursos propis bàsics ascendeixen a 679,9 milions, i els recursos propis de segona categoria pugen a 385,3 milions .

La ràtio de solvència de Pilar I ha quedat establert en el 10,87%; el 2008 no s’ha recorregut a l’emissió de participacions preferents o deute 
subordinat per reforçar-lo .

2.	Control	del	risc

Un dels objectius estratègics del Grup “Sa Nostra” és optimitzar la gestió de riscs ajustant la rendibilitat al nivell de risc assumit, aplicant 
amb caràcter general una política de prudència que garanteixi el manteniment d’un nivell de recursos propis adequat i potenciant la 
prevenció i la contenció de la morositat . Periòdicament, es revisen les polítiques i els procediments del risc de crèdit del Grup, es treballa 
per incrementar la visió de riscs en les àrees comercials (formació específica dirigida a directors d’oficines), es potencia el seguiment de 
riscs i el control sobre la demora (s’ajusta la plantilla de l’Àrea d’Actius Irregulars a les necessitats de cada moment) i s’adapta l’estructura 
d’anàlisi a les necessitats de cada moment .

En el context actual, la gestió del risc de crèdit és un factor primordial en l’estratègia del Grup “Sa Nostra” . L’ajust que afecta el mercat 
de l’habitatge ha provocat un fort augment dels actius dubtosos que ha incidit especialment en els crèdits concedits a alguns grups 
immobiliaris . La taxa de morositat del Grup “Sa Nostra” s’ha elevat al 2,44% (del 0,37% del desembre de 2007) . 

El repunt de la morositat ha generat un augment de les provisions específiques que hem compensat amb la recuperació de fons genèrics 
aprofitant el nivell de cobertura màxim (125%) en el qual estàvem situats en els darrers anys . Tot i això, el Grup “Sa Nostra” té constituïdes 
provisions suficients per afrontar futurs increments de la morositat, com indica el valor del percentatge alfa de la cobertura genèrica el 
desembre de 2008 (102,24%), molt superior a l’exigència mínima del 10% . L’evolució a l’alça dels saldos dubtosos ha pressionat a la baixa 
la ràtio de cobertura fins al 58,2%, lleugerament per sota de la mitjana del sector (63,1%) .

El risc de tipus de canvi estructural en balanç a què el Grup “Sa Nostra” està exposat és quasi nul, ja que es fa una gestió basada a cobrir 
completament totes les operacions que comporten risc de tipus de canvi, de manera que s’eviten les posicions especulatives .

El risc operacional es manté en els nivells mitjans d’exposició i en línia amb el sector . 

El risc de concentració, tant sectorial com individual, està catalogat com a nivell d’exposició mitjà/baix i amb un nivell de qualitat mitjà/alt .

La metodologia de gestió de risc d’interès es basa en tècniques d’anàlisi de l’impacte en marge financer i valor econòmic de moviments 
adversos en els tipus d’interès . Tècniques que es completen amb simulacions dinàmiques d’escenaris adversos a “Sa Nostra” i que han 
permès anticipar-se a impactes negatius derivats de les distintes sensibilitats d’actius i passius en la variació dels tipus d’interès . Tant els 
nivells d’exposició com la qualitat d’aquesta es considera de nivell mitjà . 

El risc de liquiditat es gestiona des de dos punts de vista: a) liquiditat bàsica, gestionada a curt termini per la sala de mercats, i b) liquiditat 
estructural, conseqüència de posicions permanents generades a llarg termini, gestionada pel Grup . Els nivells d’exposició de l’entitat es 
consideren mitjans .

El fet que hi hagi un pla de liquiditat que engloba el pla de contingència, el pla d’emissions de finançament i l’increment dels actius elegibles 
davant del Banc Central Europeu, juntament amb una diversificació òptima dels instruments de finançament i una gestió adequada dels 
terminis de venciment, configuren un nivell de qualitat alt en els instruments per afrontar l’exposició d’aquest risc .
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El Comitè d’Actius i Passius (CAP) és l’òrgan directament responsable de la gestió dels riscs globals de tipus d’interès i liquiditat . Aquest 
comitè és l’encarregat de proposar al Consell els límits d’actuació, i una vegada definits, aquest adopta les estratègies d’inversió o de 
cobertura més adequades per mitigar l’impacte d’aquests riscs i també les polítiques de finançament que requereixen . 

3.	Xarxa	comercial	i	plantilla

Amb l’objectiu d’avançar en la diversificació geogràfica i la potenciació del negoci, “Sa Nostra” ha continuat desenvolupant el pla d’obertura 
d’oficines de la xarxa comercial . El 2008, s’han inaugurat 13 oficines, de les quals dotze són operatives i una és automàtica . Les noves 
oficines operatives s’ubiquen geogràficament de la manera següent: 4 a Mallorca —Felanitx, Mercapalma, Parc Bit i camí dels Reis—, 1 a 
Eivissa —Sant Jordi de ses Salines— i 7 a la Península i a les Canàries —Aldaia, Fuenlabrada, Vecindario, Alacant (Gran Via), Coslada, Alcoi 
i València (av . de Peset Aleixandre) . L’oficina automàtica s’ha obert a Menorca (Ocimax-Maó) .

El mes d’octubre vàrem inaugurar oficialment la nova seu a Madrid, edifici situat al carrer d’Alcalá, núm . 28, immoble que es va adquirir el 
2007 i que s’ha posat en funcionament el 2 de juny, data en què s’hi va traslladar la nostra oficina 0200 i les unitats centrals d’Expansió 
Internacional i Banca Corporativa, Direcció Territorial d’Empreses de Madrid i la Direcció de la Zona Madrid i Canàries . L’immoble permet 
desplegar els serveis de “Sa Nostra” com a entitat financera i ofereix banca d’empreses i finances personals, a més acull a la companyia 
d’assegurances i és la seu a la Península del grup d’empreses en què participa “Sa Nostra” .

El nombre total d’oficines és de 308, de les quals 45 són automàtiques . Es troben distribuïdes geogràficament de la manera següent: 
Palma (119), part forana de Mallorca (109), les Pitiüses (24), Menorca (22), Madrid (15), València (13), les Canàries (2), Barcelona (3) i 
Sevilla (1) . El nombre de caixers automàtics és de 431, amb un increment de 21 respecte de l’any passat . 

Al tancament del 2008, la plantilla es componia de 1 .709 empleats, sense comptar el personal en situació de llicència retribuïda, la qual 
cosa representa una ampliació de 91 persones quant a l’any anterior .

4.	Eficiència	i	qualitat

Treballam intensament en la millora de l’eficiència operativa i la productivitat de l’organització reduint la càrrega administrativa per potenciar 
l’activitat comercial i millorant processos mitjançant la tecnologia (implantació dels principals mòduls d’Infocaja, nova plataforma web, 
noves funcionalitats de Línia “Sa Nostra”) que permeten un estalvi important de costs i un increment de l’eficàcia .

Continuam insistint i avançant en la cultura de la qualitat del servei . Amb el mesurament de la satisfacció de clients, impulsam plans de 
millora sobre els aspectes crítics que incideixen sobre la qualitat que percep el client, tant el client d’empreses com el client particular .

5.	Implicació	amb	la	societat

En la conjuntura actual, estam al costat dels nostres clients i disposam del Pla d’ajudes a clients i famílies, que té com a propòsit ajudar 
totes les famílies i els clients que, afectats per la conjuntura desfavorable, passen per una situació difícil que no els permet satisfer els 
deutes contrets per l’adquisició de l’habitatge propi o que tenen dificultats econòmiques temporals . 

“Sa Nostra”, una vegada més, posa de manifest el seu compromís vertader de proveir de serveis i béns d’interès general els més 
necessitats . Avui, la societat demana ajudes per afrontar les dificultats d’una situació econòmica difícil, i “Sa Nostra” hi aporta solucions 
efectives . S’estableixen dues línies d’actuació:

•	 Per a situacions transitòries, amb una línia financera .
•	 Per a situacions especials, amb una dotació a càrrec de l’Obra Social . Els beneficiaris d’aquesta dotació seran les famílies 

o els clients en situacions crítiques extremes .

També treballam en l’execució del Pla estratègic de l’Obra Social, que permetrà potenciar la nostra actuació i implicació envers la societat 
i enfortir la vinculació de “Sa Nostra” amb les Illes Balears i la zona d’expansió .

D’altra banda, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, s’impulsen accions per afavorir el desenvolupament econòmic social . També, 
juntament amb les cambres de comerç, hem desenvolupat jornades de treball en què s’han analitzat la situació econòmica, els mercats, la 
fiscalitat, el sector immobiliari, etc ., i s’han presentat les línies de negoci de Talasso, companyia en què participa “Sa Nostra” creada amb 
Analistas Financieros Internacionales (AFI) per prestar serveis d’assessorament i consultoria dirigits a empreses familiars i grans patrimonis .
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“Sa Nostra”, juntament amb la Cambra de Comerç, impulsa programes innovadors per a empresaris i joves emprenedors: projectes 
formatius dirigits a estudiants i empresaris interessats en la creació i la consolidació d’activitats empresarials . Partint de l’acord, es poden 
dur a terme projectes concrets de promoció i foment de l’esperit emprenedor amb pràctiques en empreses i de consolidació de petites i 
mitjanes empreses familiars .

6.	Servei	d’Atenció	al	Client

Des de l’any 1999, “Sa Nostra”, Caixa de Balears posa a disposició el Servei d’Atenció al Client . Hem tingut 66 reclamacions menys que el 
2007 . De les 359 que hem cursat, 118 han estat reclamacions econòmiques, de les quals 73 s’han resolt a favor del client .

De les anteriors, únicament 3 es varen cursar per mitjà del Banc d’Espanya .

7.	Pla	estratègic

L’adaptació del Pla estratègic 2007-2010 a l’escenari després de la crisi de les subprime gira entorn dels 4 pilars següents i els objectius 
estratègics corresponents:

•	 La captació de passiu i la gestió de la liquiditat .
•	 La gestió de la morositat .
•	 L’enfortiment financer i institucional . L’ajustament de costs . 
•	 L’orientació al client .

En concret, aquestes línies generals d’actuació es desplegaran en:

Processos de gestió de clients .

•	 Incrementant el negoci i la rendibilitat .
•	 Millorant l’eficàcia comercial i la qualitat del servei . 

Estructura financera de l’entitat i gestió dels riscs:

•	 Reforçant la solvència i la liquiditat . 
•	 Optimitzant la gestió dels riscs i dels actius irregulars .
•	 Adaptant la gestió de les empreses en què participa “Sa Nostra” als objectius de solvència i liquiditat . 

Processos de les operacions:

•	 Millorant l’eficiència operativa .

Processos socials:

•	 Millorant la comunicació i la imatge corporativa . 
•	 Incrementant la notorietat de l’Obra Social . 

Capital humà:

•	 Consolidant la implicació de les persones en els objectius prioritaris de l’entitat . 

Tecnologia i sistemes de gestió:

•	 Potenciant l’ús de la tecnologia i els sistemes de gestió . 
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents

Conciliació entre el balanç de situació consolidat i el compte de pèrdues i guanys consolidat per al 2007 
presentats segons els comptes anuals consolidats en aquest data i la 

Circular 6/2008 del Banc d’Espanya 31 de desembre de 2008

(Expressada en milers d’euros)

estats d’acord amb la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008 
del banc d’espanya

estats de comptes anuals consolidats a 31 de desembre 
de 2007 d’acord amb la Circular 4/2004 del banc d’espanya

ACTIU 31 .12 .2007 Reclasificació 31 .12 .2007 ACTIU

Caixa i dipòsits en bancs centrals 167 .722 167 .722 Caixa i dipòsits en bancs centrals

Cartera de negociació Cartera de negociació
 Valors representatius de deute 153 153  Valors representatius de deute
 Altres instruments de capital - -  Altres instruments de capital
 Derivats de negociació 2 .847 2 .847  Derivats de negociació

3 .000 - 3 .000

Altres actius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys 4 .528 4 .528 Altres actius financers a valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys
        Dipòsits en entitats de crèdit 51 51 Dipòsits en entitats de crèdit
       Altres instruments de capital 3 .324 3 .324 Altres instruments de capital
  Valors representatius de deute 1 .153 1 .153  Valors representatius de deute

Actius financers disponibles per a la venda Actius financers disponibles per a la venda
 Valors representatius de deute 1 .299 .180 1 .299 .180  Valors representatius de deute
 Altres instruments de capital 383 .735 383 .735  Altres instruments de capital
 Promemòria:	prestats	o	en	garanties 335.086 335.086  Promemòria:	prestats	o	en	garanties

1 .682 .915 - 1 .682 .915

Inversions creditícies Inversions creditícies 
 Dipòsits en entitats de crèdit 198 .208 21 .731 176 .477  Dipòsits en entitats de crèdit
 Crèdit a la clientela 9 .390 .374 58 .115 9 .332 .259  Crèdit a la clientela
 Valors representatius de deute - - -  Valors representatius de deute

(79 .846) 79 .846  Altres actius financers
9 .588 .582 - 9 .588 .582

Cartera d’inversió a venciment 19 .215 19 .215 Cartera d’inversió a venciment
	 Promemòria:	prestats	o	en	garantia 12.208 12.208 	 Promemòria:	prestats	o	en	garantia

Derivats de cobertura 16 .984 16 .984 Derivats de cobertura
  
Actius no corrents en venda Actius no corrents en venda
 Actiu material 6 .491 6 .491  Actiu material

Participacions Participacions
 Entitats associades 165 .511 165 .511  Entitats associades
       Actius per reassegurances 42 42        Actius per reassegurances

Actiu material Actiu material
       

 D’ús propi 206 .694 206 .694  D’ús propi
 Cedits en arrendament operatiu 9 .453 9 .453  Altres actius cedits en arrendament operatiu

 Afectes a l’Obra Social 10 .408 10 .408 Afectes a l’Obra Social
 Inversions immobiliàries 187 .510 187 .510 Inversions immobiliàries

414 .065 - 414 .065

Actiu intangible Actiu intangible 
 Fons de comerç 860 860  Fons de comerç
 Altre actiu intangible 64 .169 64 .169  Altre actiu intangible

65 .029 - 65 .029

Actius fiscals Actius fiscals
 Corrents 5 .460 5 .460  Corrents
 Diferits 64 .849 64 .849  Diferits

70 .309 - 70 .309

(2 .412) 2 .412 Periodificacions

La resta d’actius Altres actius
 Existències 12 .991 12 .991  Existències
 Altres 38 .402 2 .412 35 .990  La resta

51 .393 - 48 .981

TOTAL ACTIU 12 .255 .786 - 12 .255 .786 TOTAL ACTIU
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estats d’acord amb la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008 
del banc d’espanya

estats dels comptes anuals consolidats a 31 de desembre 
de 2007 d’acord amb la Circular 4/2004 del banc d’espanya

PASSIU 31 .12 .2007 Reclasificació 31 .12 .2007 PASSIU

Cartera de negociació Cartera de negociació
 Derivats de negociació 2 .154 2 .154  Derivats de negociació

Altres passius financers a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys 4 .527 4 .527  Altres passius financers a valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys

Passius financers a cost amortitzat Passius financers a cost amortitzat
 Dipòsits de bancs centrals 65 .000 65 .000  Dipòsits de bancs centrals
 Dipòsits d’entitats de crèdit 1 .498 .382 1 .498 .382  Dipòsits d’entitats de crèdit
 Dipòsits de la clientela 8 .331 .249 8 .331 .249  Dipòsits de la clientela
 Dèbits representats per valors negociables 310 .477 310 .477  Dèbits representats per valors negociables
 Passius subordinats 335 .226 335 .226  Passius subordinats
 Altres passius financers 167 .454 167 .454  Altres passius financers

10 .707 .788 - 10 .707 .788

Derivats de cobertura 108 .667 108 .667 Derivats de cobertura

Passius per contractes d’assegurances 554 .262 554 .262 Passius per contractes d’assegurances

Provisions Provisions
 Fons per a pensions i obligacions similars 80 .366 80 .366  Fons per a pensions i obligacions similars
 

 - Provisions per a imposts i altres contingències 
legals 

Provisions per a imposts i altres contingències 
legals 318 318 6 .191 Provisions per a riscs i compromisos 

contingents
 Provisions per a riscs i compromisos 

contingents 6 .191

 Altres provisions 1 .001 (318) 1 .319  Altres provisions
87 .876 - 87 .876

Passius fiscals Passius fiscals
 Corrents 3 .201 3 .201  Corrents 
 Diferits 42 .076 42 .076  Diferits

45 .277 - 45 .277

(26 .602) 26 .602 Periodificacions

Fons de l’Obra Social 10 .713 10 .713

La resta de passius Altres passius
(10 .713) 10 .713  Fons de l’Obra Social

 La resta de passius 32 .031 26 .602 5 .429  La resta
32 .031 - 16 .142

TOTAL PASSIU 11 .553 .295 - 11 .553 .295 TOTAL PASSIU
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estats d’acord amb la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008 del 
banc d’espanya

estats dels comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 
2007 d’acord amb la Circular 4/2004 del banc d’espanya

PATRIMONI NET 31 .12 .2007 Reclasificació 31 .12 .2007 PATRIMONI NET
 

(6 .038) 6 .038 Interessos minoritaris 
Fons propis
 Fons de dotació -
 Escripturat -

 Reserves 573 .782 573 .782

       Resultat del període/exercici atribuït a l’entitat 
dominant 77 .921           77 .921

651 .703 651 .703

Ajusts per valoració Ajusts per valoració
 Actius financers disponibles per a la venda 39 .889 (4 .861) 44 .750  Actius financers disponibles per a la venda
 Diferències de canvi - -  Diferències de canvi
 Entitats valorades pel mètode de la  

participació 4 .861 4 .861

 44 .750 - 44 .750  

TOTAL PATRIMONI NET ATRIBUÏT A L’ENTITAT 
DOMINANT

Fons propis
 Capital o fons de dotació

 Emès

(573 .782) 573 .782  Reserves 

(77 .921) 77 .921 Resultat atribuït al Grup 
(651 .703) 651 .703

Interessos minoritaris 
 Ajusts per valoració (362) (362)
 La resta 6 .400 6 .400

6 .038 6 .038

TOTAL PATRIMONI NET 702 .491 - 702 .491 TOTAL PATRIMONI NET

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 12 .255 .786 - 12 .255 .786 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Promemòria Promemòria
 Riscs contingents 516 .743 516 .743  Riscs contingents

 Compromisos contingents 1 .935 .866 1 .935 .866  Compromisos contingents 
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estats d’acord amb la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008
del banc d’espanya

31 .12 .2007 Reclasificación

 Interessos i rendiments assimilats 553 .337 36 .695
 Interessos i càrregues assmilades 314 .219 6 .828

(3 .656)
239 .118 26 .211

Marge d’interessos
 Rendiment d’instruments de capital 3 .656 3 .656
 Resultats d’entitats valorades pel mètode de la 

participació
5 .362

 Comissions percebudes 44 .898
 Comissions pagades 8 .394

(202 .970)
(7 .641)

(231 .751)

(3 .234)

19 .533

(34 .874)
(2 .662)

(18 .557)

 Resultats d’operacions financeres (net)
 Cartera de negociació 760
 Altres instruments financers a valor raonable 

amb canvis en pèrdues i guanys
(17)

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

20 .422 20 .422

(20 .422)
 Altres 121

21 .286 -

 Diferències de canvi (net) 89

 Altres productes d’explotació
 Ingressos de contractes d’assegurances i 

reassegurances emesos
206 .204 206 .204

 Vendes i ingressos per prestació de serveis no 
financers

29 .531 29 .531

 La resta de productes d’explotació 9 .165 9 .165
244 .900 244 .900

 Altres càrregues d’explotació
 Despeses de contractes d’assegurances i 

reassegurances
219 .859 219 .859

 La resta de cartes d’explotació 16 .996 16 .996
236 .855 236 .855

Marge brut 314 .060 19 .355

(29 .531)
(13 .760)
(7 .782)

(107 .956)
(47 .609)

(13 .301)
(2 .112)

(15 .413)

 Despeses d’administració
 Despeses de personal 107 .956 107 .956
 Altres despeses generals d’administració 47 .609 47 .609

155 .565 155 .565

 Amortització 15 .413 15 .413
 Dotacions a provisions (net) 7 .249 7 .249
 Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net)  

 Inversions creditícies 32 .870 32 .870
 Altres instruments financers no valorats a valor 

raonable amb canvis en pèrdues i guanys
1 .431 1 .431

  
 

34 .301 34 .301

(2 .158)

Resultat de l’activitat d’explotació 101 .532 (43 .590)

 

estats de comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2007
d’acord amb la circular 4/2004 de banc d’espanya

31 .12 .2007

516 .642  Interessos i rendiments assimilats 
307 .391  Interessos i càrregues assimilades 

3 .656  Rendiment d’instruments de capital 
212 .907

Marge d’intermediació

5 .362
 Resultats d’entitats valorades pel mètode de la 

participació
44 .898  Comissions percebudes

8 .394  Comissions pagades

Activitat d’assegurances
202 .970 Primes d’assegurances i reassegurances cobrades

7 .641 Primes de reassegurances pagades

231 .751
 Prestacions pagades i altres despeses relacionades 

amb assegurances
3 .234 Ingressos per reassegurances

(19 .533)
 Dotacions netes a passius per contractes 

d’assegurances
34 .874  Ingressos financers
2 .662  Despeses financers

18 .557

Resultats d’operacions financeres (net)
760 Cartera de negociació

(17)
 Altres instruments financers a valor raonable amb 

canvis en pèrdues i guanys

20 .422 Actius financers disponibles per a la venda

- Inversions creditícies
121 Otros

21 .286

89 Diferències de canvi (net)

294 .705 Marge ordinari

29 .531 Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers
13 .760  Cost de vendes
7 .782  Altres productes d’explotació

107 .956  Despeses de personal 
47 .609  Altres despeses generals d’administració 

 Amortització
13 .301  Actiu material

2 .112  Actiu intangible
15 .413

2 .158  Altres càrregues d’explotació

145 .122 Marge d’explotació  
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estats d’acord amb la Circular 4/2004 modificada per la Circular 6/2008
del banc d’espanya

 Pèrdua per deteriorament de la resta d’actius (net)
(1 .431)

(32 .870)
-

(10)
-
-

 Fons de comerç i altre actiu intangible 800
  Altres actius -

800 (34 .311)

(7 .249)

(1 .821)

(4 .166)

(2 .179)
(2 .822)
(1 .383)
(6 .384)

(98)
-

(1 .078)
(1 .176)

 Guanys (pèrdues) en la baixa d’actius no 
classificats com a no corrents en venda 3 .108 3 .108

 Guanys (pèrdues) d’actius no corrents en venda  
no classificats com a operacions interrompudes

1 .785 1 .785

Resultat abans d’imposts 105 .625 -
 Impost sobre beneficis 26 .875

Resultat del període procedent d’operacions 
continuades 78 .750 -

-

Resultat consolidat del període
 Resultat atribuït a l’entitat dominant 77 .921 77 .921
 Resultat atribuït a interessos minoritaris 829

(77 .921)
78 .750 -

estats de comptes anuals consolidats a 31 de desembre de 2007
d’acord amb la Circular 4/2004 del banc d’espanya

 Pèrdues per deteriorament d’actius (net)
1 .431   Actius financers disponibles per a la venda

32 .870   Inversions creditícies
-   Cartera d’inversió a venciment

10   Actius no corrents en venda
-   Participacions
-   Actiu material

800   Fons de comerç
-   La resta d’actius

35 .111

7 .249  Dotacions a provisions (net) 

1 .821  Ingressos financers d’activitats no financeres

4 .166  Despeses financers d’activitats no financeres

 Altres guanys
2 .179  Guanys per venda d’actiu material
2 .822  Guanys per venda de participacions
1 .383  Altres conceptes
6 .384

 Altres pèrdues
98   Pèrdues per venda de actiu material

-   Pèrdues per venda de participacions
1 .078   Altres conceptes
1 .176

105 .625 Resultat antes de imposts
26 .875  Impost sobre beneficis

78 .750 Resultat de l’activitat ordinària 

78 .750 Resultat consolidat de l’exercici

829 Resultat atribuït a la minoria

77 .921 Resultat atribuït al Grup
78 .750
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents
Detall de les participacions de “Sa Nostra” a 31 de desembre de 2008 i 2007

 (Expressat en milers d’euros)

El detall de les societats del Grup consolidades per integració global a 31 de desembre de 2008 és el següent:

DADES DE LA SOCIETAT PARTICIPACIÓ MILERS D’EUROS

EMPRESA DOMICILI PROVÍNCIA DIRECTA NRE. 
D’ACCIONS PARTICIPACIÓ CAPITAL AJUSTS PER

VALORACIÓ RESERVES RESULTATS VALOR NET 
COMPTABLE

BITTRAVEL, S.A, Soldat Arrom Quart, 1 Illes Balears 100 1.500 0 150 - (413) - (263)
INVERNOSTRA, S.L. Camí Son Fangos, 100 Illes Balears 100 322.787 121.352 121.352 26.883 46.349 6.459 201.043
SA NOSTRA DE RENTING, S.A. Ramón Llull, 2 Illes Balears 100 143.110 8.601 8.601 - 1.379 38 10.018
SA NOSTRA INVERSIONES Ramón Llull, 2 Illes Balears 99,99 134.998 8.115 8.115 - 9.074 907 18.096
SA NOSTRA CIA SEG.V.,S.A. Ramón Llull, 2 Illes Balears 94,99 142.498 8.564 9.017 (16.089) 44.585 12.185 49.698
SERBROK C. SEG., S.A. Patronat Obrer,30-B Illes Balears 80 4.121 53 62 - 7.898 306 8.266
SA NOSTRA SOC. DE PART. Ter, 16 Illes Balears 100 10.000 60 60 - 245 26 331
SA NOSTRA FINANCE, SAU Ter, 16 Illes Balears 100 60.102 60 60 - (35) 28 53
SA NOSTRA MEDIACIÓN Camí Son Fangos, 100 Illes Balears 81,42 87.637 98 1.292 - 365 1.060 2.717
BEM ILLES BALEARS General R.Ortega 29 Illes Balears 70,58 2.351 - 3 - - (1.185) (1.182)

TOTAL SOCIETATS GRUP 146.903

El detall de les societats del Grup consolidades per integració global a 31 de desembre de 2007 és el següent:

DADES DE LA SOCIETAT PARTICIPACIÓ MILERS D’EUROS

EMPRESA DOMICILI PROVÍNCIA DIRECTA NRE. 
D’ACCIONS PARTICIPACIÓ CAPITAL AJUSTS PER

VALORACIÓ RESERVES RESULTATS VALOR NET 
COMPTABLE

BITTRAVEL, S.A, Soldat Arrom Quart, 1 Illes Balears 100 1.500 - 150 - (1.107) - (957)
INVERNOSTRA, S.L. Camí Son Fangos, 100 Illes Balears 100 221.710 83.352 83.352 - 40.049 12.084 135.485
SA NOSTRA DE RENTING, S.A. Ramón Llull, 2 Illes Balears 100 76.555 4.601 4.601 - 330 602 5.533
SA NOSTRA INVERSIONES Ramón Llull, 2 Illes Balears 99,99 134.998 8.114 8.115 - 8.060 1.714 17.889
SA NOSTRA CIA SEG.V.,S.A. Ramón Llull, 2 Illes Balears 94,99 142.498 8.564 9.017 (7.228) 40.384 11.984 54.157
SERBROK C. SEG., S.A. Patronato Obrero,30-B Illes Balears 80 4.119 50 62 - 7.250 709 8.021
SA NOSTRA SOC. DE PART. Ter, 16 Illes Balears 100 10.000 60 60 - 239 3 302
SA NOSTRA FINANCE, SAU Ter, 16 Illes Balears 100 60.102 60 60 - - (34) 26
SA NOSTRA MEDIACIÓN Camí Son Fangos, 100 Illes Balears 81,42 87.637 99 1.292 - - 322 1.614

TOTAL SOCIETATS GRUP 104.900
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El detall de les societats multigrup consolidades pel mètode de la integració proporcional a 31 de desembre de 2008 és el següent:

DADES DE LA SOCIETAT % PARTICIPACIÓ MILERS D’EUROS

EMPRESA DOMICILI PROVÍNCIA DIRECTA NRE. 
D’ACCIONS PARTICIPACIÖ CAPITAL AJUSTES POR

VALORAC RESERVES RESULTATS VALOR NET 
COMPTABLE

INFOCAJA, S.L. Avda.Bruselas, 37 Com. de Madrid 20 7 140 700 - 110 9 819
ZOCO INVERSIONES, S.R.L. Pº Castellana, 89 Com. de Madrid 25 21.844.790 21.844 87.379 3.596 5.768 9.769 106.512
ADAMANTE INVER, S.R.L. Pº Castellana, 89 Com. de Madrid 25 14.910.541 3.275 59.642 (26.720) 8.887 (693) 41.116
CARTERA PERSEIDAS, S.L. Almagro, 46 Com. de Madrid 9.46 420.000 4.200 44.400 9.319 2.369 3.900 59.988

LIQUIDAMBAR INVERSIONES 
FINANC. S.L Almagro, 46 Com. de Madrid 13.33 2.000.000 8.727 150.000 (27.565) 481 (57.465) 65.451

SERV.DE INFOCAJA, AIE Avda.Bruselas, 37 Com. de Madrid 20 7 - - - (63) 7 (56)
TOTAL  SOCIEDADES  MULTIGRUPO 38.186

El detall de les societats multigrup consolidades pel mètodes de la integració proporcional a 31 de desembre de 2007 és el següent:

DADES DE LA SOCIETAT % PARTICIPACIÓ MILERS D’EUROS

EMPRESA DOMICILI PROVÍNCIA DIRECTA NRE. 
D’ACCIONS PARTICIPACIÖ CAPITAL AJUSTES POR

VALORAC RESERVES RESULTATS VALOR NET 
COMPTABLE

INFOCAJA, S.L. Avda.Bruselas, 37 Com. de Madrid 20 7 140 700 - 87 23 810
ZOCO INVERSIONES, S.R.L. Pº Castellana, 89 Com. de Madrid 25 21.844.790 21.844 87.379 32.036 2.744 18.135 140.294
ADAMANTE INVER, S.R.L. Pº Castellana, 89 Com. de Madrid 25 14.910.541 14.909 59.642 10.340 2.830 10.078 82.890
CARTERA PERSEIDAS, S.L. Almagro, 46 Com. de Madrid 9.46 420.000 4.200 44.400 - (453) 2.794 46.741

LIQUIDAMBAR INVERSIONES 
FINANC. S.L Almagro, 46 Com. de Madrid 13.33 2.000.000 20.000 150.000 2.303 (557) 1.474 153.220

SERV.DE INFOCAJA, AIE Avda.Bruselas, 37 Com. de Madrid 20 7 - - - (31) (32) (63)
TOTAL  SOCIEDADES  MULTIGRUPO 61.093
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El detall de les entitats associades és el següent:

Milers d’euros

Denominació social Activitat Domicili Mètode de 
consolidació

%Participació
 Directa Participació Capital social 

desemborsat Reserves
Pèrdues 

d’exercicis 
anteriors

Resultat
 net

Entitats associades 2008

SM2 BALEARES  S.A. Tecnològic Soldat Arrom Cuart, 3. PALMA (MALLORCA) M. participació

33,33
41,70
40,00
20,00
25,00
20,00
20,00
49,33
50,00

592 276 1.683 - (181)

AYCO GRUPO INMOBILIARIO Immobiliari Plaza Independencia, 5. MADRID M. participació 11.739 13.385 26.678 - (11.915)

SAIBSA Altres sectors 16 de Juliol, 49. PALMA (MALLORCA) M. participació 592 61 1.047 - 372

SERVICIOS INSULARES DE COBRO S.A. Altres sectors Manuel Azaña 1-1-1. PALMA (MALLORCA) M. participació 59 60 19 - 577

INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES S.A. Turístic Menorca, 10, 4a. PALMA (MALLORCA) M. participació 14.785 49.840 6.785 - (574)

E.B.N.  BANCO Financer Almagro, 46. MADRID M. participació 24.661 39.281 54.614 - 5.822

TEA-CEGOS  DEPLOYMENT S.L. Altres sectors Soldat Arrom Cuart, 1. PALMA (MALLORCA) M. participació 152 301 337 - 122

TALASSO PATRIMONIOS Altres sectors Camí Son Fangos, 100. PALMA (MALLORCA) M. participació 32 150 - 26 (58)

SERVIALOGOS SERV. FINANCIEROS Altres sectors Almagro, 44, 4º dcha. MADRID M. participació 229 1800 - 58 (370)

EMPRESAS INVERNOSTRA 118.275

EMPRESAS LIQUIDAMBAR 1.742

Total entitats associades 172.858

Entitats associades 2007

SM2 BALEARES  S.A. Tecnològic Soldat Arrom Cuart, 3. PALMA (MALLORCA) M. participació

33,33
41,70
40,00
20,00
25,00
20,00
20,00
49,33
50,00
39,99
17,51

677 276 1.422 337

AYCO GRUPO INMOBILIARIO Immobiliari Plaza Independencia, 5. MADRID M. participació 16.706 13.385 25.926 747

SAIBSA Altres sectors 16 de Juliol, 49. PALMA (MALLORCA) M. participació 591 61 725 689

SERVICIOS INSULARES DE COBRO S.A. Altres sectors Manuel Azaña 1-1-1. PALMA (MALLORCA) M. participació 40 60 12 391

INVERSORA DE HOTELES VACACIONALES S.A. Turístic Menorca, 10, 4a. PALMA (MALLORCA) M. participació 15.460 49.179 5.699 1.412

E.B.N. PROBANCA  S.A. Financer Almagro, 46. MADRID M. participació 31.198 39.281 45.439 10.981

TEA-CEGOS  DEPLOYMENT S.L. Altres sectors Soldat Arrom Cuart, 1. PALMA (MALLORCA) M. participació 139 301 235 162

TALASSO PATRIMONIOS Altres sectors Camí Son Fangos, 100. PALMA (MALLORCA) M. participació 65 150 1 (18)

SERVIALOGOS SERV. FINANCIEROS Altres sectors Almagro, 44, 4º dcha. MADRID M. participació 262 600 - (76)

BEM ILLES BALEARS  S.L. Altres sectors General Ricardo Ortega 29. PALMA DE MALLORCA M. participació 94 3 1.449 (1.216)

ISLALINK  S.A. Altres sectors Velazquez 35  4º dcha. MADRID M. participació 3.710 8.054 12.356 (1.168)

EMPRESAS INVERNOSTRA 95.661

OTROS 908

Total entitats associades 165.511

Aquest annex forma part integrant de la nota 13 de la memòria de comptes anuals consolidats per a l’exercici del 2008, juntament amb la qual s’ha de llegir.
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents 
Informació segmentada consolidada 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressada en milers d’euros)

exercici 2008

Grup consolidable 
d’entitats de crèdit Assegurances Altres Ajusts i 

eliminacions Total

Interessos i rendiments assimilats 682 .842 44 .429 5 .301 (7 .330) 725 .242

Interessos i càrregues assimilades (470 .647) (4 .700) (7 .069) 7 .331 (475 .085)

MARGE D’INTERESSOS 212 .195 39 .729 (1 .768) 1 250 .157

Rendiment d’instruments de capital 13 .875 - 1 .009 1 .736 16 .620

Rendiment d’entitats valorades pel mètode de la participació 18 .964 - - (23 .430) (4 .466)

Comissions percebudes 48 .666 - - (5 .702) 42 .964

Comissions pagades (7 .396) - - - (7 .396)

Resultat d’operacions financeres (net) 20 .751 (2 .346) - - 18 .405

Diferències de canvi (net) 259 - - - 259

Altres productes d’explotació 11 .329 327 .484 29 .075 (4 .102) 363 .786

Altres càrregues d’explotació (6 .756) (345 .817) (13 .569) 3 .520 (362 .622)

MARGE BRUT 311 .887 19 .050 14 .747 (27 .977) 317 .707

despeses d’administració

Despeses de personal (110 .091) - (2 .804) 2 .948 (109 .947)

Altres despeses generals d’administració (50 .407) (1 .653) (2 .501) 1 .891 (52 .670)

Amortització (13 .743) - (2 .527) - (16 .270)

Dotacions a provisions (net) (557) - - - (557)

Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) (47 .090) - - - (47 .090)

RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 89 .999 17 .397 6 .915 (23 .138) 91 .173

Pèrdues per deteriorament (net) (7 .187) - - - (7 .187)

Altres ingressos i despeses 1 .404 - 76 - 1 .480

RESULTATS ABANS D’IMPOSTS 84 .216 17 .397 6 .991 (23 .138) 85 .466

Impost sobre beneficis (17 .073) (5 .213) (1 .849) 6 .685 (17 .450)

RESULTAT DE L’EXERCICI 67 .143 12 .184 5 .142 (16 .453) 68 .016

RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI 67 .143 12 .184 5 .142 (16 .453) 68 .016
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares “SA NOSTRA” i societats dependents 
Informació segmentada consolidada 31 de desembre de 2008 i 2007

(Expressada en milers d’euros)

exercici 2007

Grup consolidable 
d’entitats de crèdit Assegurances Altres Ajusts i 

eliminacions Total

Interessos i rendiments assimilats 523 .667 39 .540 546 (10 .416) 553 .337

Interessos i càrregues assimilades (313 .448) (6 .915) (4 .272) 10 .416 (314 .219)

MARGE D’INTERESSOS 210 .219 32 .625 (3 .726) - 239 .118

Rendiment d’instruments de capital 3 .656 - - - 3 .656

Rendiment d’entitats valorades pel mètode de la participació 23 .396 - - (18 .034) 5 .362

Comissions percebudes 47 .673 (2 .775) 44 .898

Comissions pagades (8 .394) - - - (8 .394)

Resultat d’operacions financeres (net) 21 .378 297 (389) - 21 .286

Diferències de canvi (net) 89 - - - 89

Altres productes d’explotació 9 .574 209 .443 30 .101 (4 .218) 244 .900

Altres càrregues d’explotació (2 .445) (222 .841) (17 .020) 5 .451 (236 .855)

MARGE BRUT 305 .146 19 .524 8 .966 (19 .576) 314 .060

despeses d’administració

Altres despeses generals d’administració (45 .901) (1 .404) (1 .155) 851 (47 .609)

Despeses de personal (105 .654) - (2 .302) - (107 .956)

Amortització (10 .872) - (4 .541) - (15 .413)

Dotacions a provisions (net) (7 .806) - (133) 690 (7 .249)

Pèrdues per deteriorament d’actius financers (net) (34 .301) - - - (34 .301)

RESULTAT DE L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ 100 .612 18 .120 835 (18 .035) 101 .532

Pèrdues per deteriorament (net) (800) - (32) 32 (800)

Altres ingressos i despeses 4 .573 - 320 4 .893

RESULTATS ABANS D’IMPOSTS 104 .385 18 .120 1 .123 (18 .003) 105 .625

Impost sobre beneficis (26 .464) (6 .136) (661) 6 .386 (26 .875)

RESULTAT DE L’EXERCICI 77 .921 11 .984 462 (11 .617) 78 .750

RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI 77 .921 11 .984 462 (11 .617) 78 .750

Aquest annex format part integrant de la nota 41 de la memòria de comptes anuals consolidats de l’exercici del 2008, juntament amb la 
qual s’ha de llegir . 
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Caja de Ahorros i Monte de Piedad de las Baleares“SA NOSTRA” i societats dependents 
Operacions i saldos amb parts vinculades durant els exercicis del 2008 i 2007

(Expressats en milers d’euros)

Exercici 2008
Actiu (c) Passiu (c) Despeses Ingressos

Crèdits 
(d) Participaciones

Contractes
d’assegurances

vinculats 
a pensions

Dipòsits (d)

Dèbits 
representats

per valors
negociables

Passius
subordinats

Altres passius
financers

Interessos i
càrregues

assimilades

Comissions
pagades

Despeses de
personal

Altres despeses
generals 

d’administració

Rendiment
d’instruments

de capital

Altres 
productes 

d’explotació

Interessos i
rendiments
assimilats

Comissions
percebudes

Altres
guanys

Entitats consolidables (a)
· Altres entitats de crèdit 219.378 8.114 - 1.009 - - - 54 - - - 699 6 11.298 207 -
· La resta d’entitats 230.386 123.064 - 8.134 - 100.000 7 4.655 278 - 386 5.000 17 2.812 - -

449.764 131.175 - 9.143 - 100.000 7 4.709 278 - 387 5.699 23 14.110 207 -

Entitats no consolidables (b)
· Entitats de crèdit - - - - - - - - - - - - - - - -
· Entitats d’assegurances - 8.564 63.587 178.093 - - 1 6.071 - 2.948 11 7.750 - - 1.000 -
· Altres entitats financeres 23.502 8.601 - 35 - - 13 3 - - 1.487 - 16 1.261 - -
· La resta d’entitats 376 228 - 9.478 - - 1 164 - - 1 - 1 - 4.701 -

23.878 17.393 63.587 187.606 - - 15 6.238 - - 1.499 7.750 17 1.261 5.701 -

Altres entitats vinculades 21.766 94.457 - 39.036 - - 374 591 1.446 - 7.728 3.555 43 1.348 138 -

Persones físiques vinculades - - - - - - - - - - - - - - - -

Exercici 2007
Actiu (c) Passiu (c) Despeses Ingressos

Crèdits 
(d) Participaciones

Contractes
d’assegurances

vinculats 
a pensions

Dipòsits (d)

Dèbits 
representats

per valors
negociables

Passius
subordinats

Altres passius
financers

Interessos i
càrregues

assimilades

Comissions
pagades

Despeses de
personal

Altres despeses
generals 

d’administració

Rendiment
d’instruments

de capital

Altres 
productes 

d’explotació

Interessos i
rendiments
assimilats

Comissions
percebudes

Altres
guanys

Entitats consolidables (a)
· Altres entitats de crèdit - - - 594 - - - 92 - - - - - - - -
· La resta d’entitats 207.129 91.587 - 8.896 - 100.000 28 3.950 - - 458 - - 8.084 289 15

207.129 91.587 - 9.490 - 100.000 28 4.042 - - 458 - - 8.084 289 15

Entitats no consolidables (b)
· Entitats de crèdit - - - - - - - - - - - - - - - -
· Entitats d’assegurances 1 8.564 55.600 86.870 - - - 4.288 - 1.860 12 - - - - -
· Altres entitats financeres 23.155 4.601 - 47 - - 5 3 - - 38 - - 1.241 - -
· La resta d’entitats 201 225 - 201 - - - 273 - - - - - - 5.662 -

23.357 13.390 55.600 87.118 - - 5 4.564 - 1.860- 50 - - 1.241 5.662 -

Altres entitats vinculades 17.340 110.822 - 4.701 - - 900 578 1.022 - 8.248 - - 826 13 -

Persones físiques vinculades - - - - - - - - - - - - - - - -

(a) Les «entitats consolidables» són les que formen part d’un grup consolidable d’entitats de crèdit segons es defineix en el punt 1 de l’article 8 de la Llei 13/1985 i altres normes que la desenvolupen.
(b) Les «entitats no consolidables» són les que pertanyen al mateix grup econòmic que l’entitat declarant però que no formen part del grup consolidable d’entitats de crèdit espanyol.
(c) Els saldos de les partides d’actiu i passiu es registren pel seu valor comptable, exclosos els ajusts per valoració.
(d) Imports corresponents als crèdits i dipòsits concedits o presos a entitats de crèdit i la resta d’entitats.

Aquest annex forma part integrant de la nota 38 de la memòria de comptes anuals consolidats del 2008, juntament amb la qual s’ha de llegir.
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Presentació

Ser una entitat eficaç en la gestió i solidària amb la societat és el doble objectiu que guia l’actuació de “SA NOSTRA”, Caixa 
de Balears . Aquesta voluntat solidària és la que dóna sentit a l’Obra Social de “SA NOSTRA”, que l’entén en tota la seva 
l’amplitud . Així, l’assistència social es complementa amb la promoció cultural, la conservació del patrimoni, l’educació i la 
investigació . 

Aquest és un programa ambiciós que es concreta en el Pla estratègic 2008-2010, el qual estableix com a línies mestres de 
l’Obra Social de “SA NOSTRA”:
 
•	 El compromís de ser reconeguda per les seves actuacions envers el territori i la societat balear .

•	 La gestació d’una sèrie d’accions que complementin l’actuació de les administracions i d’altres agents en matèria 
social .

•	 La responsabilitat de les nostres accions en relació amb les preocupacions i les necessitats socials dels clients de “SA 
NOSTRA”, Caixa de Balears i les del seu entorn .

L’acció de l’Obra Social “SA NOSTRA” es divideix en quatre àrees d’actuació: social, de cultura i patrimoni històric, de 
medi ambient i d’educació i R+D, cadascuna de les quals ha desenvolupat durant l’any 2008 tant programes propis 
com col·laboracions amb altres entitats públiques i privades . Per donar resposta a les demandes i les necessitats 
socials dels habitants en aquests àmbits, “SA NOSTRA”, Caixa de Balears hi ha destinat 10 .823 .326 euros . Aquesta 
inversió és conseqüència de l’observació de la realitat de l’arxipèlag i de la voluntat de millorar el capital humà de 
les Illes Balears . Una aspiració que “SA NOSTRA”, Caixa de Balears ha perseguit sempre i que continuarà perseguint 
en un futur .

CeNTreS 

L’activitat de l’Obra Social de “SA NOSTRA” durant l’any 2008 s’ha desenvolupat principalment a la xarxa de centres distribuïts 
arreu de l’arxipèlag: el Centre de Cultura de Palma, el Centre de Formació Can Tàpera i la recentment reformada finca de Sa 
Canova, a Mallorca; les sales de cultura de Maó i Ciutadella i el Centre Social de Ciutadella, a Menorca, i la Sala de Cultura 
d’Eivissa . Aquests espais esdevenen el nucli de l’Obra Social i es converteixen en aparadors tant dels artistes consolidats 
com dels emergents; en punts de transmissió del coneixement, de diàleg i d’intercanvi, i en territoris de democratització de 
la nostra cultura i societat .

reForMA de lA FINCA de SA CANovA

Sa Canova és una finca de catorze hectàrees d’extensió que fou adquirida l’any 1972 per “SA NOSTRA” . Està situada al terme 
municipal de sa Pobla, a la carretera que uneix la vila amb Llubí . Amb aquesta iniciativa, “SA NOSTRA” es proposà dotar les 
nostres illes d’una infraestructura per investigar, experimentar i difondre les noves tecnologies agràries . Durant l’any 2008, 
Sa Canova ha estat objecte d’una exhaustiva reforma per millorar els espais d’ús educatiu i l’accessibilitat al centre i afrontar 
amb garanties les noves tendències agrícoles .
 
 

PROJECTES SOCIALS
La integració social i la formació de persones dels col·lectius més desfavorits per mitjà de serveis i recursos en els 
àmbits en què no arriba el sector públic són les aspiracions dels projectes socials de l’Obra Social de “SA NOSTRA” . 
El desig d’estendre la mà als qui més ho necessiten i de promoure la millora dels serveis assistencials s’ha traduït 
en una dotació important per als projectes de l’Àrea Social, que durant l’any 2008 ha disposat d’un pressupost de 
2 .058 .182 euros .



20
08
20
08INFORME ANUAL EXERCICI

. 137 .

PerSoNeS QUe AJUdeN PerSoNeS

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES SOLIDARIS 2008

Donar suport a associacions, fundacions, ONG i altres entitats que, des dels seus àmbits respectius, treballen de manera 
especialitzada i amb coneixement de causa per millorar la qualitat de vida de la societat balear és per a l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” una de les millors maneres d’optimitzar i de diversificar els recursos econòmics per tal d’arribar als ciutadans que 
més ho necessiten . Amb aquest convenciment, l’any 2008 s’han tornat a convocar els ajuts per a projectes solidaris, una 
aposta decidida per la formació social, ocupacional i laboral, i per l’atenció a la dependència i el suport a les necessitats 
especials . La iniciativa ha tornat a ser un èxit . Van presentar les seves propostes 149 entitats, de les quals l’Obra Social de 
“SA NOSTRA” en va aprovar 88, amb una dotació de 725 .000 euros .

INICIATIveS deSTACAdeS

AIGUA PER A TOTS. CONSTRUCCIÓ DE POUS A NÍGER

Per tal que els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni presentats per l’ONU siguin més que una mera declaració 
d’intencions, “SA NOSTRA” va rubricar un conveni de col·laboració amb la Fundació Barceló i la Fundació Campaner per 
construir cinc pous d’aigua a la regió de Diffa, a Níger . El projecte s’emmarca en una estratègia a llarg termini per possibilitar 
el subministrament d’aigua potable a tota la població .

RESPOSTA A SITUACIONS D’EMERGÈNCIA. FUNDACIÓ BANC D’ALIMENTS

A final de juliol de 2008, es produí un incendi que afectà la nau que la Fundació Banc d’Aliments utilitzava com a magatzem . 
A fi de donar suport a la Fundació Banc d’Aliments, “SA NOSTRA”, des de la seva Obra Social, va programar un conjunt 
d’accions amb l’objectiu de pal·liar els efectes d’aquest accident, una iniciativa que va suposar una aportació econòmica de 
prop de 60 .000 euros . 

El més urgent era disposar d’una nova cambra frigorífica i instal·lar les rampes d’accés al nou local . L’Obra Social es féu 
càrrec de les dues accions . Paral·lelament, també es va fer una campanya de recollida d’aliments a favor del Banc d’Aliments 
al llarg de la darrera setmana d’octubre . Els clients de Mallorca van dipositar als contenidors instal·lats a la xarxa d’oficines 
de “SA NOSTRA” 2 tones d’aliments .

La campanya solidària acabà amb el concert de dia 31 d’octubre al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 
en commemoració del Dia Mundial de l’Estalvi . La Camerata Sa Nostra interpretà la Cançó	de	la	Terra, de Gustav Mahler . 
Gràcies als donatius dels assistents i les aportacions de molts ciutadans al compte que “SA NOSTRA” habilità a aquest 
efecte, es van poder comprar 3 tones més d’aliments .

ASSOCIACIÓ JOVENT SEGLE XXI

La promoció de la vida associativa és una altra de les línies de feina de l’Obra Social de “SA NOSTRA” . En aquest 
àmbit, l’Associació Jovent Segle XXI de la barriada de sa Indioteria de Palma, integrada per les entitats Centre de 
Formació Ocupacional Jovent, Granja Escola Jovent, Club d’Esplai Jovent, Associació de Gent Gran i Parròquia de 
Sant Josep del Terme, durant el 2008 ha rebut 15 .063 euros per crear el Centre Cívic S’Amidoneria . Aquest projecte, 
del que es beneficiaran gairebé un miler de persones cada any, principalment infants, famílies i persones grans, ha 
consistit a comprar una casa unifamiliar a la barriada per convertir-la en centre cívic, com a equipament per prestar 
serveis personals i a entitats, i per promoure el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure en aquesta 
zona de Palma .

A més, amb la doble finalitat de potenciar el voluntariat social i d’atendre el col·lectiu d’infants i joves, prioritari en l’acció 
de “SA NOSTRA”, l’Obra Social ha reformat les instal·lacions del Club d’Esplai Jovent amb una aportació de 30 .000 euros . El 
seu local necessitava, després de 27 anys en funcionament, una rehabilitació integral i millores per fer tots els seus espais 
accessibles i dotar-los de les mesures de seguretat que avui dia requereixen els locals d’ús públic .
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APRENEM JUNTS

La música en directe i el diàleg amb una de les cantants més populars de les nostres illes, Chenoa, al Conservatori Superior 
de Música i Dansa, i els trucs de Javier El Mago i la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, a la Sala Multifuncional 
des Mercadal, varen aconseguir dibuixar un somriure a prop de mil infants amb discapacitat, beneficiaris del programa 
Aprenem Junts . La iniciativa, concebuda per la Fundació Iberostar, compta amb la ferma col·laboració de l’Obra Social de 
“SA NOSTRA” i de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears .

FESTA DE LA SOLIDARITAT

“SA NOSTRA” col·labora habitualment amb nombroses associacions i fundacions que fan una feina molt seriosa, compromesa 
i prou desconeguda . La societat es beneficia de la seva tasca diària, una tasca callada i cada vegada més professional . Amb 
recursos molt limitats, atenen tothom que s’hi acosta i procuren donar una resposta eficaç a les situacions personals i 
familiars que se’ls plantegen . 

Per tal de posar de manifest als ulls de tots qui són, què volen fer i quin és el seu dia a dia, l’Obra Social de “SA NOSTRA” 
convocà el passat 3 de desembre de 2008 totes aquestes entitats socials a participar en una gran Festa de la Solidaritat al 
Poble Espanyol . A aquesta celebració hi assistiren més de 450 persones, entre membres de les ONG, treballadors, usuaris, 
familiars i autoritats . Les entitats que van rebre el reconeixement enguany van ser l’Associació Lluita Antisida de les Illes 
Balears (ALAS), el Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), l’Associació de Pares de Nins amb Càncer 
de Balears (ASPANOB), la Fundació Home Lliure – Projecte Home Balears, l’Associació Padre Montalvo i les tres Càritas 
diocesanes de les Illes: la de Mallorca, la d’Eivissa i Formentera i la de Menorca .

EL CANT A LA VIDA DE ‘LOS CHICOS DEL CORO’

Just encetat l’any, “SA NOSTRA” va donar suport al concert solidari «Un cant a la vida», que Les Petits Chanteurs de Saint 
Marc, coneguts popularment com ‘Los chicos del Coro’, varen oferir el 4 de gener a la Seu de Mallorca . La Fundació Iberostar 
es va fer càrrec de l’organització del concert, que varen presenciar més de 3 .500 persones . Els beneficis es destinaren 
a l’Obra Social de Càritas Diocesana de Mallorca . El suport de “SA NOSTRA” i el Govern de les Illes Balears, entre altres 
col·laboradors, va fer possible l’actuació de la coral, creada el 1986 i integrada per 80 infants d’entre 10 i 15 anys que 
interpreten un ampli repertori de música sacra .

PROGRAMES PER A LA GENT GRAN

Una revolució demogràfica s’està produint a tot el món, i la nostra comunitat no és aliena a aquesta realitat . La 
societat envelleix ràpidament i el paper de les persones majors és cada vegada més important . La seva contribució 
quant a experiència i coneixements ha de ser agraïda amb iniciatives que promoguin un envelliment saludable . 
En aquest sentit, l’objectiu de l’Obra Social de “SA NOSTRA” és oferir als majors l’oportunitat de millorar la seva 
qualitat de vida . Aquest desig es concreta en una xarxa de tretze centres assistencials, dels quals sis són gestionats 
directament i set són cedits a associacions perquè aquestes els gestionin . A més, l’Obra Social de “SA NOSTRA” 
ha signat convenis amb les cinc federacions de gent gran, els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i 
Formentera, i més de dues-centes associacions balears que han dut a terme activitats lúdiques i formatives, com 
viatges, tallers, festes i cursos .

Entre aquestes darreres activitats destaca la nova edició dels estudis dedicats a l’art i la música, que en les seves anteriors 
edicions ja han esdevingut una oportunitat de potenciar les capacitats de les persones majors mitjançant el coneixement 
de continguts que poden ser del seu interès . Així doncs, amb l’epígraf «Història de l’art i patrimoni històric i artístic» s’han 
organitzat tres cursos: «Des de la prehistòria fins a l’art gòtic del segle xiv», «Des de l’art gòtic del segle xv fins a l’art barroc» i 
«Des de l’art rococó fins a les primeres avantguardes del segle xx», i també dos monogràfics, l’un dedicat a l’art contemporani 
i l’altre centrat en les obres mestres del Museu Thyssen-Bornemisza . A més, s’ha organitzat un altre monogràfic sobre «El 
món fascinant de Bach, Beethoven i Chopin» i un taller de memòria .
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PROMOCIÓ DE L’ESPORT I COL·LABORACIÓ AMB ESDEVENIMENTS SOCIALS

Conscient del paper de l’activitat física en el benestar social i de la necessitat d’impulsar-la des d’edats primerenques, “SA 
NOSTRA” ha destinat durant el 2008 més de 420 .000 euros a la promoció i la divulgació de l’esport . En total, s’han signat 
sis convenis amb organismes públics dedicats a l’esport base, s’han patrocinat 13 esdeveniments de participació ciutadana i 
s’han tancat 17 patrocinis a clubs esportius i federacions de les Illes . A més, l’entitat ha col·laborat en esdeveniments socials 
com ara les pujades a Lluc a peu des de Palma i la part forana, la cavalcada dels Reis, l’Escola de Salut Pública del Consell 
de Menorca, la Passarel·la de la Moda de l’Imfof i la festa «Palma t’espera», així com en diverses fires i mostres .

SolIdArIS AMb elS PAÏSoS eN deSeNvolUPAMeNT

0,7% - COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Tot i que el seu àmbit prioritari d’actuació es troba a les Illes Balears, l’Obra Social de “SA NOSTRA” no és aliena als 
problemes dels més desfavorits arreu del món . En aquest sentit, es va destinar el 0,7% del pressupost del 2008 a projectes 
de cooperació internacional per al desenvolupament elegits per l’entitat i gestionats pels Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús 
de Cooperació . 

Per mitjà del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha aportat 22 .000 euros al projecte 
«Suport a l’autosostenibilitat econòmica i al desenvolupament sociocomunitari de dones indígenes mam», a Quetzaltenango 
(Guatemala), presentat per Treball Solidari i executat pel Centro para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Rural 
(CEDEPEM) . Aquest projecte ha beneficiat unes 435 dones indígenes de l’ètnia mam als municipis guatemalencs de San Juan 
Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Miguel Sigüila, San Martín Sacatepéquez i Cajolá .

Dues partides més de 22 .000 euros van ser assignades al Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Pitiús de Cooperació per 
dur a terme dos projectes a càrrec de la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) al departament de 
Madriz (Nicaragua): «Microcrèdits per a iniciatives microempresarials a San Lucas» i «Foment d’iniciatives microempresarials 
per a la generació d’ocupació», que beneficiaran gairebé un centenar de famílies (unes 500 persones) i que tenen l’objectiu 
de generar un model competitiu amb caràcter d’empresa social que permeti establir les condicions de maneig local del crèdit 
i rendibilitzar la cadena de solidaritat entre les persones beneficiàries . 

Cultura i Patrimoni Històric 

Segons la UNESCO, «el patrimoni cultural d’un poble comprèn les obres dels seus artistes, músics, escriptors i savis, així 
com les creacions anònimes sorgides de l’ànima popular i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres 
materials i immaterials que expressen la creativitat d’aquest poble: la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments 
històrics, la literatura, les obres d’art, els arxius i les biblioteques» . En aquest sentit, per a l’Obra Social de “SA NOSTRA” és 
essencial adoptar mesures concretes per salvaguardar aquesta herència i per revalorar-la . El nostre propòsit és clar: apropar 
als ciutadans de les Illes Balears manifestacions culturals amb especial incidència en les que tenen a veure amb la cultura 
pròpia i amb l’actualitat que ens envolta .

Però això no és tot . L’Obra Social de “SA NOSTRA” treballa de valent perquè les entitats implicades desenvolupin iniciatives 
culturals i perquè es fomenti la creativitat de la societat balear, especialment dels joves, el col·lectiu al qual hem de confiar 
la construcció del nostre futur . Amb aquesta meta, s’han invertit 3 .103 .564 euros destinats a organitzar exposicions, cicles 
de conferències, projeccions audiovisuals, concerts, cursos, activitats pedagògiques, i també ajudes a projectes de diverses 
entitats, institucions i professionals del sector cultural .
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CreACIó ArTÍSTICA

SALA DELS DRETS HUMANS DE GINEBRA

El passat 18 de novembre, la inauguració de la Sala dels Drets Humans i de l’Aliança de Civilitzacions al Palau de les Nacions 
de Ginebra va mostrar als ulls de tothom la intervenció, a la cúpula, de l’artista mallorquí Miquel Barceló . L’obra, donació 
d’Espanya a les Nacions Unides i primer gran projecte de la Fundació ONUART, va comptar amb la participació de “SA 
NOSTRA”, Caixa de Balears, com a entitat col·laboradora .

exPoSICIoNS

IDENTITAT DIGITAL
En l’actualitat, les exposicions constitueixen el producte cultural per excel·lència . En aquest context, l’Obra Social de “SA 
NOSTRA” ha volgut atendre les necessitats d’un sector ampli del públic que, cada vegada més, comença a dominar el 
llenguatge de les noves tecnologies com a conseqüència lògica de la nova societat del coneixement . Com a producte 
d’aquest interès, es va concebre la mostra itinerant «Identitat digital . I tu qui ets a Internet», una exposició que versa sobre el 
fet que per existir en el ciberespai cal tenir una representació virtual, real o fictícia, que hem de construir a mesura que ens 
connectam a la xarxa i interactuam amb altres individus .

La mostra, que es va poder visitar al Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma els mesos de març i abril, a la Sala de Cultura 
de Maó el mes de novembre i a Eivissa el mes de desembre, va oferir a més activitats relacionades amb el tema, com visites 
guiades, projeccions de pel·lícules, un taller de podcast i un altre de videocast, un cicle de conferències i un curs de formació 
del professorat .
www .identitatdigital .net

JAUME I. GEOGRAFIA, FETS I MEMÒRIA

Amb motiu del 800è aniversari del naixement del rei Jaume I, l’Obra Social de “SA NOSTRA”, conjuntament amb el Consell 
Insular de Mallorca, la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Història de Catalunya, va organitzar una exposició sobre aquesta 
personalitat . «Jaume I . Geografia, fets i memòria», que es va exhibir els mesos d’octubre i novembre al Centre de Cultura “SA 
NOSTRA” i que el 2009 es podrà visitar al Monestir de Santes Creus de Tarragona, va ser una oportunitat per conèixer de 
prop el Conqueridor, un dels personatges més destacats de la història dels territoris de parla catalana .

L’exposició presentà un discurs estructural fonamental basat en un viatge a través dels territoris per on passà Jaume I, des 
que nasqué fins que morí, fent especial èmfasi en les Illes Balears i el Principat . La ruta de visita mostrà sis àmbits diferents . 
Els tres primers ens introduïren en la vida del personatge i del seu temps a través de diversos recursos audiovisuals i 
interactius que ens permeteren establir un pont entre el passat i el present geogràfic a partir de la figura del monarca . El 
quart àmbit, eix central de l’exposició, exposava els fets biogràfics, polítics i bèl·lics del rei i, especialment, les conseqüències 
que comportaren les conquestes, relatades a les cròniques del monarca, el Llibre	dels	fets . Finalment, en els dos darrers 
àmbits gaudírem de tota una sèrie de peces d’art de gran interès i valor per conèixer aquesta etapa tan important de la 
nostra història com a poble .
www .reijaumeprimer .cat

SIBIL·LA. CANT, MITE I TRADICIÓ 

El cant de la Sibil·la és avui un dels elements d’identitat més estimats de la població mallorquina . Aquesta representació és 
una forma de teatralitat que prové directament de l’edat mitjana i que constitueix una reminiscència dels oracles de l’època 
clàssica . El seu valor rau també en el fet que és la melodia gregoriana més antiga que perviu a Europa i la cerimònia més 
antiga que ha arribat fins als nostres dies . Per donar a conèixer tots aquests antecedents, l’Obra Social de “SA NOSTRA” 
inaugurà el mes de desembre la mostra «Sibil·la . Cant, mite i tradició», una iniciativa necessària per refermar aquests valors 
comunitaris i per donar-ne a conèixer els orígens i les singularitats, bastant desconeguts pel gran públic . L’exposició reuneix 
diferents modalitats estètiques i musicals de la Sibil·la de les diverses poblacions i esglésies de l’illa . Aquest cant té un vincle 
cultural ancestral amb terres veïnes, a més de ser una evocació apocalíptica que sembla que adquireix, en el segle xxi, una 
misteriosa actualitat . Així, l’any 2005, aquest símbol va ser declarat bé immaterial d’interès cultural i avui dia constitueix una 
ferma candidatura a patrimoni oral i immaterial de la humanitat (UNESCO) .
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MARIÀ FORTUNY. GRAVATS

Pintor i dibuixant, a més de gravador, Marià Fortuny (Reus, 1838 - Roma, 1874) va gaudir en vida d’un reconeixement social 
com cap altre artista vuitcentista, no tan sols a Espanya, sinó també a París i a Roma, on va estudiar becat per la Diputació 
de Barcelona . Roma va ser l’escenari del seu triomf vertiginós, fins a esdevenir l’artista de moda . De fet, Fortuny va ser el 
primer gravador que va entrar en les carpetes del grans col·leccionistes d’estampes de més categoria . L’Obra Social de “SA 
NOSTRA”, Caixa de Balears va fer possible que l’obra d’aquest artista es veiés per primera vegada a les Illes, concretament 
a la Sala de Cultura de “SA NOSTRA” d’Eivissa durant els mesos de març i abril . 

«Marià Fortuny . Gravats» presentà 35 gravats i un dibuix que constituïren una col·lecció excel·lent per la tipologia de les 
peces que la van compondre . Cal destacar d’aquesta mostra proves inèdites d’estat i feina com Monjo	encaputxat, Mestre	
de	cerimònies, Pidolaire, Cabilenc	mort i El	botànic . Es va exhibir també, cosa molt extraordinària a aquestes altures, un nou 
gravat, Àrab	amb	gel·laba	 i	 turbant	a	cavall, fins ara desconegut . També s’hi mostraren proves de distintes tirades, sobre 
papers diferents . La comparació de les unes amb les altres va permetre aprofundir la comprensió del procés de feina i del 
desenvolupament de l’aiguafort en Fortuny .

MÚSICA

CAMERATA SA NOSTRA

La Camerata Sa Nostra és una formació musical d’instrumentistes que va néixer en el si de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears . 
Des que es va crear, ha participat en gairebé tots els cicles de concerts i festivals de les Illes, i en molts punts de la geografia 
espanyola . Formada per músics de diferents països, la majoria dels quals són també membres de l’Orquestra Simfònica de 
Balears, la Camerata Sa Nostra ha enregistrat un disc compacte amb el títol Música	de	cambra	de	compositors	de	les	Balears, 
i ha recuperat i estrenat algunes obres de compositors de Mallorca i Menorca .

Aquest any vàrem poder gaudir a Palma de dos concerts molt especials . En commemoració del Dia Mundial de l’Estalvi, 
la Camerata Sa Nostra interpretà el dia 31 d’octubre, al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, la 
Cançó	de	la	Terra, de Gustav Mahler . Sota la direcció de Joan Grimalt, la Camerata interpretà l’arranjament per a orquestra 
de cambra d’aquesta peça fet per Arnold Schönberg i Rainer Riehn, i comptà amb la participació de la contralt Montserrat 
Bertral i el tenor Felix Rienth . Els beneficis d’aquest acte foren donats íntegrament a la Fundació Banc d’Aliments . 

D’altra banda, l’església de Sant Felip Neri de Palma fou l’escenari elegit per al Concert de Nadal que la Camerata Sa 
Nostra oferí el passat 27 de desembre . El programa d’aquest recital va constar d’una primera part en la qual es va 
interpretar el Concerto	grosso, op . 6, núm . 8, d’Arcangelo Corelli, i Les	quatre	estacions, d’Antonio Vivaldi, i d’una segona 
part amb Les	 quatre	 estacions	 portenyes, d’Astor Piazzola . El concert va tenir com a solista Nicolás Chumachenco, 
catedràtic de violí de l’Escola Superior de Música de Friburg (Alemanya) i director solista de l’Orquestra de Cambra Reina 
Sofia des de 1990 . Aquest concert va ser molt similar, encara que ampliat amb la peça d’Arcangelo Corelli, als que la 
Camerata Sa Nostra va interpretar el 4 d’octubre a l’església de Sant Francesc Xavier de Formentera i el diumenge 5 a 
l’església de Sant Domingo d’Eivissa .

Altres grans cites amb la Camerata Sa Nostra van tenir lloc a Menorca, el 18 d’octubre a l’església dels Socors de Ciutadella 
i el 19 al Teatre Principal de Maó . En aquesta ocasió, l’agrupació oferí a la primera part del programa obres de Leoš Janácek 
i Gustav Holst, i a la segona part un monogràfic dedicat a «El violoncel i l’òpera», amb peces de Piotr Ilitx Txaikovski, Charles 
Camille Saint-Saëns i Carl Maria von Weber . Aquesta part va comptar com a violoncel solista amb Daniel Grosgurin, professor 
titular del Conservatori de Música de Ginebra . 

MÚSICA A L’ALMUDAINA

La música de Johannes Brahms es va escoltar els dies 27 i 28 de setembre a la Seu de Mallorca gràcies a “SA NOSTRA”, que 
va patrocinar la segona edició del cicle «Música en la Almudaina», organitzat per Patrimonio Nacional . L’Orquestra Simfònica 
de Balears Ciutat de Palma, dirigida per Philippe Bender, i els pianistes Silvia Torán i Ignacio Marín varen executar les peces 
en dos concerts que s’havien de celebrar al Pati d’Honor de l’Almudaina i que finalment varen tenir lloc a la Seu per causes 
meteorològiques .
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A L’ENTORN DEL PIANO

El Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma va acollir durant el mes d’octubre el cicle «A l’entorn del piano», que en 
aquesta segona edició va incloure l’obra dels més grans compositors del període clàssic i del romanticisme musical . 
L’encontre s’inaugurà el 3 d’octubre amb un concert dedicat al Winterreise (Viatge d’hivern), de Franz Schubert, 
i interpretat pel baríton català Joan Martín-Royo, una de les veus nacionals cada vegada més internacionals, i el 
pianista francès Pierre Reach, professor titular al Conservatori Superior de París i a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) .

Pierre Reach va protagonitzar també la segona cita d’aquest cicle, el 10 d’octubre, aquesta vegada acompanyat pel canadenc 
Gary Hoffman, un dels grans intèrprets del violoncel actuals . Aquest duet d’excepció va oferir una execució excel·lent de les 
Sonates	per	a	violoncel	i	piano,	de Ludwig van Beethoven .

El mestre italià Antonio Pompa-Baldi va ser l’encarregat d’oferir, com a solista, el tercer concert de «A l’entorn del piano», el 17 
d’octubre . L’extraordinari pianista interpretà peces de Claude Debussy, Franz Liszt, Frederic Chopin i Serguéi Rakhmàninov .
Per últim, el quartet format per la violinista alemanya Martina Trumpp, el clarinetista italià Federico Paci, i els francesos 
Raphaël Chretien, violoncel·lista, i Pierre Reach, pianista, clausurà el cicle, el 24 d’octubre, amb un homenatge a Olivier 
Messiaen, fascinant compositor francès del qual l’any passat fou el centenari del naixement . La seva obra es caracteritza per 
l’espiritualitat aconseguida per mitjà d’una rigorosa tècnica d’harmonies complexes .

MÚSICA SeNSe FroNTereS

Fa onze anys el Centre de Cultura “SA NOSTRA” va posar en marxa el cicle «Música sense Fronteres», un projecte que 
pretenia reunir les diverses formes i modalitats musicals d’arreu per donar-les a conèixer al públic mallorquí . L’objectiu, 
després d’aquests anys, continua essent el mateix i, a punt de iniciar-ne la dotzena edició, «Música sense Fronteres» és un 
referent indiscutible en el panorama musical illenc per la diversitat i la qualitat de les propostes que ofereix . Hi ha hagut 
música de la ribera mediterrània, del continent africà, des del nord fins al sud, de l’Orient Mitjà, d’Amèrica del Sud, d’Àsia i 
de les antípodes, i, per suposat, del continent europeu . S’han sentit els sons de més d’una cinquantena de formacions que 
conformen un mosaic musical enriquidor, integrador i profundament cultural que l’any passat també es va poder gaudir al 
Museu Posada de Biniatró de Campanet .

L’edició del 2008 començà a Palma l’11 de gener amb un concert d’Aquaragia Drom, un dels grups històrics de la música 
gitana italiana . La seva actuació va ser un viatge fascinant per les cançons i els balls de l’original estil manouche . Ja el 15 de 
febrer al Centre de Cultura “SA NOSTRA” i el 16 a Biniatró va tenir lloc la doble actuació de Vox-21, formació especialitzada 
en la difusió del patrimoni musical que té la veu humana com a protagonista .

El Museu Posada de Biniatró va ser l’únic escenari de l’illa en el qual es va poder fruir de la veu del cubà Joaquín Moré, l’1 de 
març . Reconegut intèrpret d’una àmplia varietat de gèneres musicals, que ha compartit escenari amb mestres com Chucho 
Valdés o Frank Fernández, Moré assumeix cada un dels gèneres que afronta, ja sigui òpera, jazz, salsa, rumba o balada, amb 
elegància i mestria .

La música tradicional japonesa va ser la protagonista del concerts següents del cicle «Música sense Fronteres», el 
7 i el 8 de març a Palma i a Campanet, de la mà de Naomi Sato Trio . Dels seus components es pot dir que Naomi 
Sato, que toca el sho, treballa, a més dels aspectes musicals de la música, els aspectes filosòfics de les tradicions 
populars del seu país . Makiko Goto toca el koto, l’instrument més genuí de la cultura japonesa, i Harrie Starreveld 
interpreta el shakuhachi i és un habitual de les trobades internacionals de música popular, i també dels encontres 
amb mestres de zen .

Tancà el cicle, els dies 4 i 5 d’abril al Centre de Cultura “SA NOSTRA” i al Museu Posada de Biniatró, el mestre senegalès 
de djembe Seydou Sissokho, acompanyat del seu grup format a Mallorca, Banasanou, que protagonitzaren dos magnífics 
concerts de percussió africana . 

CENTREMÀTIC

Avantguarda, música i noves tecnologies . El Centremàtic ha esdevingut una experiència innovadora com a alternativa per a 
l’expressió musical . Aquest festival, que es fa al Centre de Cultura “SA NOSTRA”, ha obert un camí curt i pedagògicament 
accessible en el qual es troben color, espai, temps i so . 
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L’edició del 2008 es va iniciar amb el Centremàtic de Butxaca, un tast inicial que va oferir tres concerts: Gudrun Gut, el 18 de 
març, artista berlinesa que divideix la seva creativitat entre l’expressió musical (com a artista de directe o com a discjòquei), 
el comissariat sonor i l’edició discogràfica; First Aid Kit, el 15 d’abril, grup barceloní que interpretà notes electròniques 
sàviament contingudes i de crescendos rotunds mil·limètricament calculats, i Sonic Boom, el 20 de maig, àlies de Peter 
Kember, un experimentador del so, de la repetició i de la investigació de les arrels de la música electrònica, que manté 
l’esperit del rock que el va veure créixer a Rugby, Anglaterra .

Aquest va ser el primer plat d’un suculent gran Centremàtic que va tenir lloc al Centre de Cultura “SA NOSTRA” el 16 de 
setembre, una maratoniana jornada a la qual van participar nou noms escollits entre l’avantguarda musical més contemporània . 
Començà la vetllada a l’auditori, on el compositor i músic anglès David Toop impartí una conferència sobre la investigació de 
la posició del so en l’entorn dels sentits i dels reptes dels artistes sonors com a disciplina integrada en el món dels artistes 
visuals . Després va ser el torn d’Árbol, alter ego de Miguel Marín, que presentà el seu espectacle audiovisual Travelling 
acompanyat de la violinista Sara Pérez i la cel·lista islandesa Björt Runarsdóttir . Tancà l’activitat a l’auditori l’espectacle del 
finlandès Vladislav Delay, que crea ritmes amb micròfons de contacte connectats a instruments metàl·lics de percussió, una 
manera original d’experimentació sonora . 

Mentrestant, a la sala gran del Centre de Cultura “SA NOSTRA”, l’alemanya AGF va sorprendre amb una presentació 
audiovisual centrada en la paraula i com aquesta es dilueix fins a perdre tot poder significatiu . Després, el mexicà Murcof 
va demostrar les possibilitats dels instruments acústics passats pels filtres de l’electrònica . Per acabar de donar forma al 
Centremàtic 2008, la cafeteria va ser escenari de les sessions de Pedro Trotz, Javier Bánquez i El Dúo Estático . Al jardí, es 
va poder gaudir de la instal·lació sonora del madrileny Pablo Padilla .

CONCERT AL TORRENT DE PAREIS

La XLV edició del Concert al Torrent de Pareis, organitzat per l’Obra Social de “SA NOSTRA” i que es fa des de 1954 per 
iniciativa del pintor recentment desaparegut Josep Coll Bardolet, va tenir lloc el 6 de juliol i comptà en aquesta edició amb la 
música afroamericana i espiritual de Bronzeville American Gospel . Al capdavant d’aquesta formació hi ha Harold Bradley, un 
dels intèrprets més importants d’aquest estil musical a Europa .

El tradicional concert a l’espectacular emplaçament de sa Calobra congregà més de tres mil persones . Al la veu de Harold 
Bradley s’hi uniren les de Josie St . Aimee, Claudia Marss, Lea Machado i Etta Lomasto . A més, la banda comptà amb la 
col·laboració de Vladimiro Marciano al piano, Maurizio Lolli al baix i Sauro Giovannetti a la bateria .

TeATre

Compromesa amb les arts escèniques, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha mantingut durant el 2008 els convenis de 
col·laboració amb el Teatre de Vilafranca; el Teatre del Mar i el Teatre Sans de Palma; el Teatre Principal de Maó; la 
Fira de Teatre de Manacor; la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, i el Festival Internacional de Teatre de Teresetes . El suport 
que ofereix entre bambolines garanteix que la qualitat s’instauri sobre els escenaris . D’altra banda, juntament amb 
el Consell Insular de Mallorca, l’Obra Social de “SA NOSTRA” patrocina el Circuit d’Arts Escèniques per contribuir a 
difondre el teatre .

A més a més, amb l’objectiu de potenciar i possibilitar les representacions d’espectacles d’arts escèniques als municipis de 
l’arxipèlag i especialment als municipis menys dotats de programacions estables, l’Obra Social de “SA NOSTRA” i Sa Xarxa 
de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears ofereixen als ajuntaments participar al TAP (Teatre als Pobles) i fer realitat la 
programació estable de teatre per a tots els públics .

CoMPrA de lA FINCA I el CASTell de SANTA ÀgUedA

En una aposta decidida per la defensa de l’interès col·lectiu dels ciutadans de les Illes, “SA NOSTRA” va acordar amb 
el Consell de Menorca la compra del castell i la finca de Santa Àgueda, amb una extensió de 43 hectàrees i ubicada 
a Ferreries . Gràcies a l’Obra Social de “SA NOSTRA”, que hi ha aportat 150 .000 euros, Santa Àgueda és ja un conjunt 
patrimonial de titularitat pública i s’ha convertit en el primer monument de l’època àrab que s’integra a la xarxa museística 
que gestiona el Consell .
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DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC DE L’ENTITAT

Els gravats de la sèrie «Caprichos» de Goya, els «Toros» de Miquel Barceló, pintures d’autors com Sebastià Junyer o Joan 
Costa i fotografies i peces de les col·leccions de numismàtica i de ventalls, són algunes de les obres del patrimoni artístic de 
“SA NOSTRA” que l’entitat ha exposat, cedit i prestat durant el 2008 a ajuntaments i entitats com ara l’Institut Reina Sofia, 
Es Baluard, el Museu de Mallorca, la Comandància General de Balears, Ibercaja o la Conselleria d’Educació i Cultura .

Educació i R+D

La formació d’una persona és un aspecte de vital importància per al seu desenvolupament, tant pel que fa al seu 
creixement com a individu en una societat com pel que fa a la qualificació professional i a la inserció en el mercat 
laboral . L’escola, els centres de formació secundària, la Universitat, els centres de postgrau i especialització, etc ., 
constitueixen un itinerari i una oportunitat a la qual tots hauríem d’accedir en les mateixes condicions d’igualtat 
per aconseguir la plenitud personal, professional i social, objectiu en el qual l’Obra Social de “SA NOSTRA” s’ha 
proposat tenir un paper clau . Com a conseqüència d’això, durant el 2008 es destinaren 938 .995 euros a actuacions 
dirigides a estudiants, però també a centres d’investigació com el Centre de Recerca Econòmica o el Centre d’Estudis 
i Documentació Contemporània .

BEQUES D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS AL ESTRANGER

L’Obra Social de “SA NOSTRA” va concedir l’any 2008, a través del Programa d’ajuts per a l’ampliació d’estudis a l’estranger, 
ajuts als joves titulats superiors de les Illes Balears per fer estudis de màster i investigació arreu del món . Es van donar 13 
beques a joves (8 homes i 5 dones) de Mallorca (4 becaris), Menorca (5 becaris), Eivissa (1 becari), Lleó (1 becària), València 
(1 becari) i Lleida (1 becari) . Les àrees d’estudi dels projectes són principalment d’arts i humanitats i economicoempresarials . 
Els països més sol·licitats van ser europeus (el Regne Unit i Suïssa), encara que també es van concedir beques per a la Xina 
i Burkina Faso .

Els becaris van rebre mensualment 1 .200 euros . A l’hora de partir, van rebre un ajut inicial per a despeses de desplaçament 
(600 €) i un altre per pagar la matrícula . L’acte de signatura dels acords entre l’Obra Social de “SA NOSTRA” i cada un dels 
becaris tingué lloc l’1 de setembre de 2008 al Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma .

EXPERIÈNCIES PLENES DE VIDA. PROGRAMES EDUCATIUS

L’educació no és una tasca exclusiva de les escoles, sinó que ha d’implicar també la família i la societat . Junts han de 
transmetre als escolars els principis i els valors que han de bastir la seva vida adulta més enllà dels coneixements curriculars . 
L’Obra Social de “SA NOSTRA” vol participar d’aquest repartiment de responsabilitats i ho fa mitjançant recursos i programes 
d’activitats complementaris als treballs dins les aules .

•	 Medi ambient

 L’Obra Social de “SA NOSTRA” desenvolupa, aprofitant l’exclusivitat d’espais naturals com la finca de Can Tàpera 
o Sa Canova, una llarga llista d’activitats relacionades amb el medi ambient . Al «Taller de pinar» s’ensenya als 
alumnes a gaudir plenament del bosc i a prendre consciència de la necessitat de conservar-lo, mentre que «La mar 
i en pop!» pretén fer reflexionar sobre la necessitat de protegir la mar de la brutor . Entre les propostes hi ha també 
la descoberta del medi agrícola i l’experimentació agrària, una unitat didàctica per a l’observació meteorològica, la 
sensibilització ambiental a través de l’art i del contacte amb la naturalesa, l’anàlisi de la situació del medi ambient a 
les Balears, i també el treball conjunt amb altres centres com el Museu Balear de Ciències Naturals, el Jardí Botànic 
de Sóller o la finca forestal de la Trapa . També cal destacar la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears 
en «Demolab», una activitat que, de manera divertida, acosta els joves a la biologia, la física i la química, i amb el 
Mallorca Planetarium, que revela a Costitx el món de la ciència mitjançant l’astronomia i l’observació de l’univers 
planetari de Mallorca .
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•	 Música

Acostar la música als més petits i ajudar-los a entendre-la, desxifrar-la i gaudir-la és el propòsit dels concerts escolars que 
es fan al Centre de Cultura “SA NOSTRA” . L’activitat pedagògica i musical que el 2008 va protagonitzar el grup VOX-21 es 
va centrar en la veu humana: els colors, les tessitures i els timbres . L’eix conductor van ser les obres corals a	cappella, en 
format de cànons, melodia acompanyada o polifonia .

•	 Exposicions

L’Obra Social de “SA NOSTRA” apropa als estudiants les exposicions obertes al públic en general que considera més aptes 
perquè s’aproximin a l’art . En aquest àmbit, cal destacar la mostra «Arquitectura i paisatge», un projecte conjunt amb el 
Col·legi d’Arquitectes i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) que es va presentar a Maó, Ferreries, Ciutadella 
i Palma . Consisteix en una proposta expositiva i educativa en tres fases . A la primera, els alumnes rebien la visita d’una 
monitora en què els introduïa en els conceptes de paisatge i la seva relació amb l’arquitectura i en reclamava la participació 
fent fotografies subjectives del paisatge del seu entorn seguint uns criteris establerts . La segona fase va ser el muntatge 
d’una exposició itinerant sobre els diferents tipus de paisatge amb un vídeo de creació pròpia . La tercera fase fou un 
seguiment a través d’Internet .

•	 Cicles, conferències i altres activitats

La literatura i la poesia són sovint unes formes d’expressió poc atractives per als joves que viuen en aquesta societat 
audiovisual i de la immediatesa . Amb referència al foment d’aquestes manifestacions, l’Obra Social “SA NOSTRA” organitza 
activitats d’acostament als autors contemporanis a través del cicles «En diàleg amb . . .» o «Cinema i literatura»; però també 
impulsa relacions amb l’art emergent mitjançant eines com el festival de cinema digital Art Futura i tallers vinculats a 
exposicions, com és el cas de «Plasticismes» a Eivissa . Cal destacar també el Parc Infantil de Nadal, un espai de participació 
on els més petits assisteixen a tallers de medi ambient . 

Col·lAborACIoNS

Més enllà de les activitats pròpies, “SA NOSTRA” va destinar més de 86 .000 a la col·laboració amb altres organitzacions 
per fomentar la recerca i el desenvolupament a l’arxipèlag . Entre aquestes, es troba la Fundació GADESO, dedicada a la 
investigació participativa, la promoció i la divulgació de la realitat socioeconòmica i cultural de les Illes Balears, o l’Imfof, 
amb què l’Ajuntament de Palma promou l’esperit emprenedor i la creació de noves empreses . A més, s’ha participat en 
l’elaboració del Llibre Blanc del turisme, fruit d’un acord entre la Conselleria de Turisme, la Cambra de Comerç de Mallorca 
i la UIB, i del Llibre Blanc del transport, en col·laboració amb l’Institut Ignasi Villalonga . 

CeNTre de reCerCA eCoNÒMICA

Concebut per fer investigació en el terreny econòmic que redundi en un millor coneixement de la realitat mitjançant 
el debat i el contrast dels resultats amb la comunitat científica, el Centre de Recerca Econòmica (UIB - “SA NOSTRA”) 
ha continuat enguany la intensa tasca de recerca, publicació i difusió . Aspectes tan diversos com el turisme, la 
construcció o el canvi climàtic són abordats pel CRE en projectes propis o competitius, que se sumen a llibres, articles 
en revistes nacionals i internacionals i publicacions periòdiques, com l’Informe	econòmic	 i	social	de	 les	Illes	Balears	
2007, tres números de la revista Conjuntura i noves edicions de les col·leccions «Monogràfics del CRE» i «Documents 
de Treball del CRE» .

A més, durant el 2008, el CRE va establir 15 col·laboracions amb investigadors i professionals de la Universitat de les Illes 
Balears i d’institucions i universitats nacionals i internacionals, com ara el College of William and Mary Williamsburg, dels 
Estats Units, la Università degli Studi di Milano i la Universitat de Ginebra .
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CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ CONTEMPORÀNIA

Durant l’any 2008, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània, creat en col·laboració entre “SA NOSTRA” i la 
Universitat de les Illes Balears, ha continuat desplegant un ventall ampli de serveis que, a grans trets, es poden resumir 
en els següents: organitzar conferències, cursos i debats relacionats amb els reptes de la societat actual; crear i gestionar 
un servei de documentació i una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears; promoure i elaborar 
estudis i recerques sobre la societat contemporània; fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i 
la societat en general; promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i futurs en 
la societat de les Illes Balears, i resoldre dubtes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que els sol·licitin, així com 
per a particulars .

Entre les novetats, es poden destacar conferències i cursos com el de la Universitat d’Estiu sobre els 25 anys d’autonomia a 
les Illes Balears, i també una segona edició de l’Olimpíada d’Història, adreçada als alumnes de segon curs de batxillerat, en 
què la UIB va concedir als guanyadors la matrícula gratuïta per al seu primer curs universitari .

Medi Ambient
La conservació del medi ambient no tant sols consisteix a restringir i gestionar determinades actuacions humanes, sinó que 
passa necessàriament per la sensibilització i la implicació directa de tots els actors socials en la presa de decisions i en la 
participació activa en accions de millora mediambiental . Per aquest motiu, l’Obra Social de “SA NOSTRA” ha destinat durant 
l’any 2008 la quantitat d’1 .126 .622 euros a donar suport a les iniciatives d’estudi i de conservació del medi natural de les 
Balears, però també a oferir als illencs eines i recursos materials i logístics d’educació ambiental . Entre aquests, hi ha Les	
Balears,	illes	de	natura, un llibre editat per “SA NOSTRA” en què 150 fotografies de gran qualitat conviden el lector a explorar 
barrancs i torrents, pujar cims, travessar boscs i garrigues, endinsar-se en els fons marins i enamorar-se de la flora i la fauna 
del nostre arxipèlag .

CoNvoCATÒrIA d’AJUTS A lA bIodIverSITAT

L’Obra Social de “SA NOSTRA” distribuí 90 .000 euros entre 9 projectes seleccionats a la Convocatòria d’ajuts per a projectes 
de conservació de la biodiversitat 2008 . 

De les 22 entitats que presentaren un projecte a la Convocatòria del 2008, 9 han estat seleccionades pel jurat, de les quals 
6 actuen a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa . L’ajut atorgat oscil·la entre els 2 .000 i els 18 .000 euros .

En línia amb l’actual Pla Estratègic de l’Obra Social de “SA NOSTRA”, els àmbits de custòdia del territori i voluntariat 
ambiental han estat els que s’han valorat de manera prioritària en aquesta convocatòria . Els projectes sobre espècies i 
hàbitats vulnerables o amenaçats o sobre espècies bioindicadores han estat valorats en tercer terme .

Les entitats que inclouen algun d’aquests tres àmbits d’actuació prioritaris són l’Associació per a l’Estudi de la Natura, 
pel projecte «Implantació a llarg termini d’un programa de seguiment de papallones a l’illa de Mallorca com a indicador 
de l’estat de conservació dels hàbitats»; GOB Mallorca, pel projecte «Estudi en l’ús i la selecció de l’hàbitat de l’hortolà 
de canyet (Emberiza	schoeniclus ssp witherbyi), una espècie en perill d’extinció a les Balears»; GOB Menorca, pel projecte 
«Inventari de valors naturals de finques amb custòdia agrària»; Fons per a la Conservació del Voltor Negre, pel projecte 
«Accions i convenis de custòdia del territori en una xarxa d’agroturismes a la serra de Tramuntana (Mallorca)»; GEN-
GOB Eivissa, pel projecte «Vila: una ciutat, un patrimoni . L’exemple de ses Feixes», i Grup Nord Mallorca, pel projecte 
«Exploració, documentació i estudi de les galeries subaquàtiques i de la fauna anquihalina de la cova des Pas de Vallgornera 
(Llucmajor) . Cavitat de major recorregut de les illes Balears i patrimoni natural excepcional declarat LIC» . Els altres 
projectes dotats però no inclosos dins cap àmbit prioritari són el de la Federació Balear d’Espeleologia, per la «Publicació 
de la revista Endins, número 32»; Fundació Natura Parc, pel projecte «El moix com a amenaça per la biodiversitat de 
Mallorca: un estudi experimental per reduir les seves poblacions en el medi rural», i Societat Ornitològica de Menorca, 
per la «Guia interactiva dels ocells de Menorca (ampliació)» .
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L’Obra Social de “SA NOSTRA” en Xifres: resum d’activitat

a) Nombre d’activitats i usuaris per illes i equipaments

eQUIPAMeNT Per IlleS NoMbre d’ACTIvITATS (*) NoMbre d’USUArIS/beNeFICIArIS
MALLORCA
Centre de Cultura de Palma 950 67 .951
Can Tàpera 101 4 .030
Finca Sa Canova 138 5 .156
Altres espais en col·laboració Mallorca 498 114 .466
MENORCA
Sala de Cultura de Maó 53 5 .867
Sala de Cultura de Ciutadella 19 10 .870
Altres espais en col·laboració Menorca (**) 190 15 .033
PITIÜSES
Sala de Cultura d’Eivissa 82 7 .178
Sala de Cultura de Formentera 3 816
Altres espais en col·laboració Pitiüses 215 9 .027
ToTAl 2.249 240.154

(*)Activitats: exposicions, projeccions de cinema/audiovisual, concerts, representacions teatrals, lectures poètiques, cursos/ seminaris/ 
conferències, presentacions de publicacions, roda/visita premsa, signatura de convenis, programes i activitats educatives, etc .
(**) S’inclou el Centre Social de Ciutadella

   
b) Activitats i usuaris al Centre de Cultura de Palma 

 ACTIvITATS USUArIS
Exposicions 13 24 .145
Projeccions de cinema/audiovisuals 124 11 .758
Activitats educatives 174 8 .419
Concerts 29 5 .546
Cursos/jornades/seminaris 401 * 6 .611**
Lectures poètiques/presentacions de llibres/conferències 97 5 .760
Representacions escèniques 10 2 .357
Roda de premsa/visita premsa 53 753
Altres 49 2 .602
ToTAl 950 67.951

(*) Aquesta xifra inclou totes les sessions dels cursos i cicles .
(**) Només s’han comptabilitzat les persones matriculades una vegada .

c) Activitats i usuaris a Can Tàpera i Sa Canova

 Nombre d’activitats USUArIS
Can Tàpera (Palma) 101 4 .030
Finca experimental Sa Canova (sa Pobla) 138 5 .156
ToTAl 239 9.186

d) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració de Mallorca

 ACTIvITATS USUArIS
Exposicions (i itineràncies) 9 8 .780
Activitats educatives (programes educatius) 33 28 .973
Concerts 8 5 .050
Projeccions de cinema/audiovisuals (*) 60 18 .925
Teatre 388 52 .738
ToTAl 498 114.466

(*)  Cinema a la fresca
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e) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Maó

 ACTIvITATS USUArIS
Exposicions 12 3 .137
Activitats educatives (programes educatius) 3 1 .023
Projeccions de cinema/audiovisuals 4 249
Concerts - -
Cursos/jornades/conferències 29 1 .083(*)
Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de 
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc .

5 135

ToTAl 53 5.627

(*) Els alumnes del Curs d’Art i Cultura es computen una vegada a l’any, tot i que el curs dura 8 mesos .

f) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Ciutadella

 ACTIvITATS USUArIS

Exposicions 15 10 .029

Activitats educatives (programes educatius) * 4 841

Projeccions de cinema/audiovisuals

Concerts

Cursos/jornades/conferències

Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de 
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc .

ToTAl 19 10.870

(*) Inclou visites guiades a exposicions .

g) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració de Menorca

 ACTIvITATS USUArIS
Altres espais de Maó
Exposicions 3 500
Activitats educatives (programes) 3 615
Projeccions de cinema/audiovisuals 11 326
Concerts 13 1 .840
Cursos/jornades/conferències 4 180
Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de 
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc .

8 1 .436*

Altres espais de Ciutadella(*)
Exposicions
Activitats educatives (programes) 11 485
Projeccions de cinema/audiovisuals 29 1 .371
Concerts 22 2 .354
Cursos/jornades/conferències 14 1 .115
Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de 
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc .

2 35

Altres espais (altres poblacions)
Exposicions 2 160
Activitats educatives (programes) 3 2 .602**
Projeccions de cinema/audiovisuals 38 638
Concerts 24 1 .356
Cursos/jornades/conferències 3 20
Altres: Lectures poètiques, presentacions publicacions, signatura de 
convenis, roda de premsa, lliurament de premis, etc .
ToTAl AlTreS eSPAIS eN Col·lAborACIó de MeNorCA 190 15.033

(*)S’inclou el Centre Social de Ciutadella
 * Inclou Teatre i dansa . No tenim les dades de Cucorba a altres poblacions .** Hem afegit 900 fiets a Arquitectura i paisatge que  

 també van participar de tota Menorca . 
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h) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura d’eivissa

 ACTIvITATS USUArIS

Exposicions 12 4 .403

Activitats educatives 21 920

Projeccions de cinema/audiovisuals 11 133

Concerts 7 474

Cursos/jornades/conferències 13 962

Lectures poètiques - -

Presentacions publicacions 2 105

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) 16 181

ToTAl 82 7.178

i) Activitats i usuaris a la Sala de Cultura de Formentera

 ACTIvITATS USUArIS

Exposicions 2 736

Activitats educatives (programes educatius) - -

Projeccions de cinema/audiovisuals - -

Concerts - -

Cursos/jornades/conferències - -

Presentacions publicacions - -

Lectures poètiques - -

Teatre i dansa 1 80

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) - -

ToTAl 3 816

j) Activitats i usuaris a altres espais en col·laboració d’eivissa i Formentera

 ACTIvITATS USUArIS

Exposicions 2 806

Activitats educatives 182 4 .272

Projeccions de cinema/audiovisuals 19 88

Concerts 12 (*) 2 .071

Cursos/jornades/conferències - -

Presentacions publicacions - -

Lectures poètiques - -

Altres (roda de premsa, signatura de convenis, etc .) - -

ToTAl 215 9.027

(*) dels quals 5 són espectacles de teatre infantil
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k) Activitats educatives. Nombre d’usuaris, per equipaments i temàtica

Programes educatius(Per equipaments) AlUMNeS
eQUIPAMeNTS ProPIS
MedI AMbIeNT
Can Tàpera 4 .030
Sa Canova 5 .156
Activitats Menorca 150
Activitats a Eivissa i Formentera 1 .950
Parc Infantil de Nadal . Tallers de Medi Ambient 4 .500
CUlTUrA i PATrIMoNI
Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma 8 .419
Activitats a Menorca 4 .491
Activitats a Eivissa i Formentera 920
eQUIPAMeNTS eN Col·lAborACIó
MedI AMbIeNT
Museu Balear de Ciències Naturals 5 .608
Jardí Botànic de Sóller 5 .377
GOB-Mallorca . La Trapa 1 .849
Càritas Diocesana . Barranc d’Algendar 429
GEN_GOB Eivissa . Es Amunts i Cala d’Hort 2 .322
CUlTUrA i PATrIMoNI
Museu Regional d’Artà                                                    només dades del 4t trim 2008 206
CIÈNCIA I TeCNologIA
UIB . Demolab . Laboratori Jove 2272
Activitats de Xarxa Segura Illes Balears                            929
Observatori Astronòmic de Mallorca                                 13 .148
Cambra de comerç . Jornades de foment per a joves emprenedors 700
ToTAl 62.456

l) Convocatòries d’ajuts

AJUTS ProJeCTeS
PreSeNTATS

ProJeCTeS
PreMIATS

doTACIó (dotació individual 
per nombre d’ajuts atorgats)

Ajuts per a projectes solidaris 149 88/18 .863* 725 .000 €
Beques per a l’ampliació d’estudis a l’estranger 27 13 178 .300 €
Ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat 22 9 89 .900 €
Ajuts per a la creació d’arts plàstiques - - -
ToTAl 198 110 993.200 €

* Beneficiaris

Realitzat global 2008 per àrees

Àrea de gestió  
Àrea social 3 .313 .510   
Àrea de cultura 4 .690 .907 
Àrea de medi ambient 1 .070 .491   
Àrea d’educació i R+D 1 .748 .418                
ToTAl reAlITZAT 10.823.326            
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MONT DE PIETAT

Des de la seva creació, el Mont de Pietat de “SA NOSTRA” té per objectiu atendre 

les necessitats financeres de les persones que, amb pocs recursos, no disposen de 

garanties personals suficients .

Al llarg del 2008, es van realitzar un total de 18 .672 operacions, per un import 

global de 7,333 milions d’euros, amb el següent desglossament: 9 .476 operacions 

d’empenyorament, per un import de 3,747 milions d’euros; 6 .910 cancel·lacions, per 

un valor de 2,540 milions d’euros i 2 .286 renovacions, que van sumar 1,045 milions 

d’euros .

El saldo final a 31 de desembre va ascendir a 5,597 milions d’euros, amb un total de 

14 .172 préstecs, la qual cosa va representar un increment del saldo total  del 22%, 

respecte de l’any 2007 .

D’altra banda, es van subhastar 405 lots, amb una recaptació de 330 mil d’euros .
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DADES D’IDENTIFICACIÓ 
DE L’ENTITAT

Raó i domicili social

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, domiciliada a Palma, c . de Ramon 

Llull, núm . 2 .

Fundació

Dia 18 de març del 1882, davant el notari Sr . Miguel Ignacio Font, amb el núm . 270 

del seu protocol .

Inscripció

Inscrita al Registre Especial de Caixes d’Estalvi del Banc d’Espanya amb el número 

de codificació 2051 i al Registre Mercantil de les Balears al foli 173 del tom 883 de 

Societats, full número PM-3734, inscripció primera .

Terminis i formes de convocatòria de les assemblees generals

De conformitat amb l’article 23 dels Estatuts socials, es fa una assemblea general 

ordinària anual . Es pot fer una assemblea general extraordinària sempre que el 

Consell d’Administració ho consideri convenient; a petició d’un terç dels membres 

de l’assemblea, o per acord de la Comissió de Control quan es tracti de matèries que 

siguin competència seva .

Pertinença o no al Fons de Garantia de Dipòsits

L’Entitat pertany al Fons de Garantia de Dipòsits, té caràcter independent i disposa 

de filials .
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oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

1 PLAÇA ROSSELLÓ Pl . COMTAT DEL ROSSELLÓ, 14 A 7002 PALMA 971711717 971721681

2 BLANQUERNA C . BLANQUERNA 53 7003 PALMA 971498056 971498100

3 EL TERRENO AV . JOAN MIRO 28 7014 PALMA 971736930 971452506

4 COLL D’EN RABASSA C . CARDENAL ROSELL 74-A 7007 PALMA 971745901 971745854

5 JAUME III AV . JAUME III 18 7012 PALMA 971724501 971727837

6 JOAN ALCOVER C . JOAN ALCOVER 24 7006 PALMA 971774184 971774867

7 LUCA DE TENA C . TORCUAT LUCA DE TENA 48 7005 PALMA 971278800 971242203

9 SON GOTLEU C . INDALECI PRIETO 18 7008 PALMA 971279826 971242300

10 GÈNOVA C . BARRANC 19 7015 PALMA 971707675 971707461

11 COTLLIURE C . COTLLIURE 28 7010 PALMA 971498097 971498098

12 SON ESPANYOLET C . ROSSELLO 5 7014 PALMA 971280478 971286706

13 SON CLADERA C . CALA MARÇAL 3 7009 PALMA 971470254 971470471

15 SON COTONER Pl . SANT COSME 9 7011 PALMA 971286124 971780040

17 LA SOLEDAT C . BENET PONS I FABREGAS 41 7007 PALMA 971243420 971242202

18 ES VIVER C . BALTASAR VALENTI, CANT .MESTRE CHAPI 7008 PALMA 971471744 971478452

19 AVINYÓ C . BARTOMEU ROSSELLO-PÒRCEL 1 7014 PALMA 971285628 971285712

72 ARXIDUC L .SALVADOR C . ARXIDUC LLUIS SALVADOR 91 7004 PALMA 971764700 971763968

81 SON DURETA C . ANDREA DORIA 60 7014 PALMA 971732072 971734785

86 PÇA .SERRALTA Pl . SERRALTA S/N 7013 PALMA 971732822 971780233

88 ARAGO C . ARAGO 20 7006 PALMA 971775380 971775381

90 SON OLIVA C . EUSEBI ESTADA 113 7004 PALMA 971764796 971764038

92 31 DE DESEMBRE Pl . ABU YAHYA 2 7003 PALMA 971764798 971764056

93 PÇA . PERE GARAU Pl . PERE GARAU 11 7007 PALMA 971276454 971272603

95 ES RAFAL C . MARE DE DEU MONTSERRAT 36 7008 PALMA 971474002 971478719

96 SANT MIQUEL - AVINGUDES AV . JOAN MARCH 11 7004 PALMA 971726417 971719714

99 PRINCIPAL C . RAMON LLULL 2 7001 PALMA 971717546 971727273

100 SON FUSTER C . TER 16 7009 PALMA 971171975 971171794

102 PÇA . PROGRES Pl . PROGRES 5 7013 PALMA 971451211 971780091

106 OMS C . OMS 35 7003 PALMA 971716560 971722017

123 AVINGUDA SANT FERRAN AV . SANT FERRAN 25 7011 PALMA 971450579 971450761

124 POLIGON LLEVANT AV . MEXIC 1 7007 PALMA 971775400 971775401

128 METGE JOSEP DARDER C . JOSEP DARDER, METGE 20 7008 PALMA 971256502 971256503

129 GABRIEL ALOMAR I VILLALONGA AV . GABRIEL ALOMAR VILLALONGA 25 7006 PALMA 971775090 971774937

130 GENERAL RIERA C . GENERAL RIERA 54 7010 PALMA 971764774 971498198

131 TOUS FERRER C . JOSEP TOUS FERRER 12 7002 PALMA 971214130 971214113

140 PÇA . ALEXANDER FLEMING C . JAUME BALMES 60 7004 PALMA 971764779 971763597

142 AVINGUDA ARGENTINA AV . ARGENTINA 36 7013 PALMA 971451316 971284509

144 ES RAFAL NOU C . SELVA 1 7008 PALMA 971475111 971470726

151 UNIVERSITAT CR VALLDEMOSSA 7120 PALMA 971435037 971435062

154 SON FORTESA C . ARAGO 153 7005 PALMA 971256419 971256044

155 JESUS C . JESUS 9 7003 PALMA 971764787 971763657

157 MERCAT VELL Pl . MERCAT 2 7001 PALMA 971718194 971727316

158 CARRETERA DE VALLDEMOSSA CR VALLDEMOSA 14 7010 PALMA 971764788 971764531

167 DRAGONERA C . DRAGONERA 25 7014 PALMA 971220898 971221794

171 SES CASES NOVES C . FRANCESC FRONTERA 13 7007 PALMA 971269312 971494418

175 PORTOPI AV . GABRIEL ROCA, -CC PORTOPI TERRASSE S- 7015 PALMA 971404864 971707948

189 PASSEIG MALLORCA PS MALLORCA 44 7012 PALMA 971718940 971720755

195 PLAÇA DE SES COLUMNES C . FRANCESC BARCELO I COMBIS 18 7006 PALMA 971774034 971774804

199 GESTIO CTES EMPLEATS C . TER 16 7009 PALMA 971171998 971171730

209 ARAGO-EMPRESES PATRONAT OBRER, CANT . ARAGO 7006 PALMA 971775360 971775361

210 CAS CAPISCOL C . SANT VICENC DE PAUL 71 7010 PALMA 971763499 971763366

217 PLAÇA MAJOR Pl . MAJOR 5 7002 PALMA 971425443 971425444

228 CARRER MANACOR C . MANACOR 79 7005 PALMA 971246798 971256114

230 EUSEBI ESTADA C . EUSEBI ESTADA 79 7004 PALMA 971498043 971763983

232 TOMAS RUL .LAN C . TOMAS RUL .LAN 49, CANT .SANT FULGENCI 7008 PALMA 971256505 971256506

234 S’ESCORXADOR C . COTLLIURE 7 7010 PALMA 971498189 971498190

238 MARQUES DE LA FONTSANTA C . MARQUES DE LA FONTSANTA 50 7005 PALMA 971775275 971775276

239 SON RUL .LAN C . ARAGO 342 7008 PALMA 971706667 971706668

245 SON PERETO C . BARTOMEU SUREDA MISEROL, CANT . MATEU FIOL 7013 PALMA 971783162 971783163

252 ROVER MOTTA C . JOAN ALCOVER, CANT .JOSEP ROVER MOT TA 7006 PALMA 971774546 971774659

256 JULIA ALVAREZ C . JULIA ALVAREZ 5 7004 PALMA 971498413 971498414

OFICINES DE MALLORCA
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oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

260 SON FUSTER NOU C . ARAGO 229 7008 PALMA 971706206 971706207

261 LLIBERTAT C . JOAN CRESPI 42, CANT .LLIBERTAT 7013 PALMA 971221935 971221936

262 SALVADOR DALI C . FRANCESC MARTI MORA 88-90 7011 PALMA 971407363 971407364

263 ES CAMP RODO C . GENERAL RIERA 85 7010 PALMA 971498409 971498410

268 COMTE DE SALLENT AV . COMTE SALLENT 20 7003 PALMA 971498632 971498635

274 OCIMAX C . BISBE PERE DE PUIGDORFILA 1 7010 PALMA 971498702 971498703

284 MARQUES DE LA SENIA C . MARQUES DE LA SENIA 6 7014 PALMA 971221754 971221755

292 POLIGON SON ROSSINYOL C . GREMI CORREDORS 2A 7009 PALMA 971434746 971436077

294 EDIFICI MIRALL CM DE SON FANGOS 100 7007 PALMA 971408627 971408628

296 ROTONDA GRAN VIA ASIMA CM VELL DE BUNYOLA 43 7009 PALMA 971436643 971436208

299 OFICINA DIRECTA C . TER 16 7009 PALMA 902212365 971179990

329 CAMI DELS REIS C . INFANT FERRAN 2 7010 PALMA 971253842 971253843

331 PARC BIT CR PALMA-VALLDEMOSSA, KM . 7,4-EDIFICI U- 7121 PALMA 971439991 971439992

332 MERCAPALMA C . CARDENAL ROSSELL 181, MERCAPALMA C/L 7007 PALMA 971408142 971408143

399 OPERACIONS INSTITUCIONALS C . TER 16 7009 PALMA 971171901 971171787

800 CENTRE FINANCER Pl . COMTAT DEL ROSSELLO 14-A 7002 PALMA 971214228 971214122

895 CENTRE DE PROMOCIO 
IMMOBILIARIA C . TER 16 7009 PALMA 971179895 971179995

177 POLIGON CAN VALERO C . POIMA 10 7011 POLIGON CAN VALERO - PALMA 971763789 971763674

138 POLIGON SON CASTELLO C . SETZE DE JULIOL 49 7009 POLIGON SON CASTELLO - PALMA 971433864 971433889

165 CAN PASTILLA C . TIT LIVI 1 7610 CAN PASTILLA - PALMA 971745907 971745932

78 ES MOLINAR C . CAL SAÜL, 1 7006 ES MOLINAR - PALMA 971242318 971256126

73 ES PIL·LARÍ CAMÍ DE MUNTANYA, 375 7600 ES PIL·LARÍ - PALMA 971745902 971745856

186 ES SECAR DE LA REAL Pl . PARE ANTONI RAMON PASQUAL 7 7010 ES SECAR DE LA REAL - PALMA 971765079 971765581

91 ESTABLIMENTS CR ESPORLES 25 7010 ESTABLIMENTS - PALMA 971765572 971765533

87 SA INDIOTERIA C . EDUARDO URGORRI LOC .1 7009 SA INDIOTERIA - PALMA 971432017 971431181

14 SA VILETA CAMÍ DE SA VILETA, 154 7011 SA VILETA - PALMA 971792835 971799851

170 SANT AGUSTI AV . JOAN MIRO 348 7015 SAN AGUSTIN - PALMA 971700683 971702694

188 SANT JORDI C . BERENGUER DE GIRALT 1 7199 SANT JORDI - PALMA 971785045 971785135

8 S’ARENAL C . MILÀ 20 7600 S’ARENAL - PALMA 971261763 971268860

70 SON FERRIOL C . ESPERANTO 65 7198 SON FERRIOL - PALMA 971429248 971428292

16 SON RAPINYA CM SON RAPINYA S/N 7013 SON RAPINYA - PALMA 971793875 971790811

85 SON ROCA C . CAP ENDERROCAT 7 7011 SON ROCA - PALMA 971790892 971799824

71 SON SARDINA CM PASSATEMPS 89 7120 SON SARDINA - PALMA 971439066 971438569

285 PLATJA DE PALMA C . MARBELLA 71 7610 PLATJA DE PALMA - PALMA DE MALLORCA 971746065 971745839

20 ALARÓ Pl . AJUNTAMENT 1 7340 ALARÓ 971518576 971518531

137 ALCUDIA PS MARE DE DEU DE LA VICTORIA 3 7400 ALCUDIA 971548863 971546109

125 PORT D’ALCUDIA PASSEIG MARITIM 30 7410 PORT D’ALCUDIA - ALCUDIA 971547911 971546360

172 ALGAIDA SA PLAÇA 7 7210 ALGAIDA 971665727 971665718

23 ANDRATX C . MAURA 39 7150 ANDRATX 971136103 971136590

38 PORT D’ANDRATX AV . MATEO BOSCH 15 7157 PORT D’ANDRATX - ANDRATX 971671642 971672751

65 S’ARRACÓ C . FRANÇA 74 7159 S’ARRACÓ - ANDRATX 971671985 971673247

22 ARTÀ C . L’ESTEL 4 7570 ARTÀ 971829674 971829675

64 BINISSALEM PS D’ES BORN 2 7350 BINISSALEM 971886622 971886623

66 BÚGER C . MAJOR 8 7311 BÚGER 971516012 971509045

98 BUNYOLA SA PLAÇA 3 7110 BUNYOLA 971613401 971148228

185 PALMANYOLA AV . DE LES DALIES 61 7193 PALMANYOLA - BUNYOLA 971617796 971617186

291 POLIGON SON BUGADELLES C . MAR MEDITERRANEO 14, POL .SON BUGADELLES 7180 CALVIA 971696935 971696936

25 CALVIÀ C . MAJOR 33 7184 CALVIÀ 971670018 971670729

26 CAPDELLÀ C . COLL D’EN ESTEVE 2 7196 ES CAPDELLÀ - CALVIÀ 971233077 971233061

193 EL TORO AV . GRAN VIA 1 7182 EL TORO - CALVIA 971237104 971237136

47 PALMANOVA PS MAR (PALMANOVA) 42 7181 PALMANOVA - CALVIÀ 971134628 971135114

139 PEGUERA-ES PLA C . SAV .INA 7 7160 PEGUERA - CALVIA 971687512 971689676

115 MAGALUF AV . OLIVERA 1 7181 MAGALUF - CALVIA 971132747 971132706

121 PORTALS NOUS Pl . ALCAZAR 1 7181 PORTALS NOUS - CALVIA 971679369 971679370

126 SANTA PONÇA AV . REI JAUME I 107 7180 SANTA PONÇA - CALVIA 971690629 971699630

207 SON CALIU C . CORDOBA, CANT .CASTELLON DE LA PLANA 7181 SON CALIU - CALVIA 971135151 971135152

145 SON FERRER C . TUDO S/N 7181 SON FERRER - CALVIA 971230348 971230241

156 CAMPANET PLAÇA MAJOR 27 7310 CAMPANET 971509577 971509521

24 CAMPOS Pl . ESTACIO 3 7630 CAMPOS 971650182 971650552

62 CALA RAJADA Pl . DELS MARINERS 1 7590 CALA RAJADA - CAPDEPERA 971564068 971564026

264 CAPDEPERA Pl . DE LA CONSTITUCIO 1978 1 7580 CAPDEPERA 971566276 971566277
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oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

153 CONSELL PALMA 1 7330 CONSELL 971142000 971142191

76 COSTITX Pl . JARDÍ, 24 7144 COSTITX 971513019 971513315

176 DEIA FELIP BAUZA 1 7179 DEIA 971639256 971639257

49 ESPORLES Pl . D’ESPANYA 4 7190 ESPORLES 971610329 971611771

50 FELANITX JORDI SABET 9 7200 FELANITX 971581616 971582702

314 FELANITX-ERNEST MESTRE PS ERNEST MESTRE 1 7200 FELANITX 971584293 971584294

212 PORTO COLOM TOGORES 5 7670 PORTOCOLOM - FELANITX 971826119 971826120

29 INCA C . JAUME ARMENGOL 69 7300 INCA 971500106 971502576

109 INCA-CRIST REI C . COSTA I LLOBERA 156 7300 INCA 971505563 971504192

148 INCA-SON AMONDA C . BARTOMEU COC 22 7300 INCA 971507367 971507368

254 INCA-ES BLANQUER C . ANTONI MAURA, CANT . CAN .PAYERAS 7300 INCA 971507610 971507647

31 LLOSETA MESTRE ANTONI VIDAL 10 7360 LLOSETA 971873075 971873008

89 LLUBI C . SA CARRETERA 56 7430 LLUBÍ 971521527 971521528

32 LLUCMAJOR C . CONSTITUCIO 30 7620 LLUCMAJOR 971669180 971669169

229 LLUCMAJOR-RONDA CARLES V RD CARLES V 13, CANT .CARDENAL ROSSEL L 7620 LLUCMAJOR 971669219 971669220

295 POLIGON SON NOGUERA AV . SON NOGUERA 1, POLIGON SON NOGUERA 7620 LLUCMAJOR 971669506 971669507

178 BADIA GRAN C . ALMIRALL VIERNA S/N, CANT .ALMIRANTE OQUEN DO 7609 BADIA GRAN - LLUCMAJOR 971786156 971786157

181 MERCAT DE S’ARENAL C . MARIA ANTONIA SALVA 71 7600 S’ARENAL - LLUCMAJOR 971440102 971443387

213 MAIORIS CENTRE COMERCIAL MARINA, LOCAL 4 7609 MAIORIS DECIMA - LLUCMAJOR 971786092 971786031

33 MANACOR C . OLESA 5 7500 MANACOR 971847345 971846385

111 MANACOR-PLAÇA SA MORA Pl . SA MORA 1 7500 MANACOR 971554711 971846223

267 MANACOR-BAIX DES COS AV . BAIX D’ES COS 77 7500 MANACOR 971823053 971823054

37 PORTOCRISTO SANT JORDI 16 7680 PORTOCRISTO - MANACOR 971815055 971815056

67 MANCOR DE LA VALL Pl . BAIX 10 7312 MANCOR DE LA VALL 971502015 971505454

34 MARIA DE LA SALUT Pl . POU 11 7519 MARIA DE LA SALUT 971525054 971525686

163 PLA DE NA TESA C . GENERAL WEYLER 49 B 7141 ES PLA DE NA TESA - MARRATXI 971795477 971795587

149 PONT D’INCA AV . ANTONI MAURA, CANT .FCO .SALVA 7141 ES PONT D’INCA - MARRATXI 971600746 971795337

150 SA CABANA C . VICARI FRANCESC VALLCANERES 1 7141 ES PONT D’INCA - MARRATXI 971795068 971601279

196 POLIGON DE MARRATXI C . GERRERS, SOLAR 108 7141 POLIGON INDUSTRIAL DE MARRATXI - MARRATXI 971226293 971226284

54 PÒRTOL C . MARE DE DEU DEL CARME 8 7141 PÒRTOL - MARRATXÍ 971797468 971797195

80 SA CABANETA C . OLEZA 51 7141 SA CABANETA - MARRATXÍ 971602440 971797467

112 MONTUIRI C . MAJOR 11 7230 MONTUIRI 971646311 971644072

51 MURO C . JOAN CARLES I 9 7440 MURO 971537289 971538100

59 PETRA C . SOL 43 7520 PETRA 971561014 971561255

36 POLLENÇA CA LES MUNNARES S/N 7460 POLLENÇA 971532311 971532354

39 PORT DE POLLENÇA Pl . MIQUEL CAPLLONCH 4 7470 PORT DE POLLENÇA - POLLENÇA 971868149 971868386

53 PORRERES Pl . DE LA VILA 15 7260 PORRERES 971647169 971168036

79 PUIGPUNYENT C . MAJOR 13 7194 PUIGPUNYENT 971147041 971147042

30 SA POBLA MERCAT 19 7420 SA POBLA 971540996 971541553

249 SA POBLA-CAN FAT ANTONI MAURA 8 7420 SA POBLA 971544145 971544146

41 SANT JOAN PALMA 16 7240 SANT JOAN 971858514 971858521

141 SANT LLORENÇ C . MAJOR 48 7530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 971569480 971569846

77 SANTA EUGÈNIA Pl . D’EN BERNAT DE SANTA EUGÈNIA, 10 7142 SANTA EUGÈNIA 971144201 971144084

103 SANTA MARGALIDA C . DE LA CONSTITUCIO 11 7450 SANTA MARGALIDA 971523547 971856069

63 CAN PICAFORT PS COLON 117 7458 CAN PICAFORT - SANTA MARGALIDA 971852728 971852642

187 SON BAULO C . ISAAC PERAL 108 7458 SON BAULO - SANTA MARGALIDA 971852268 971852635

44 SANTA MARIA DEL CAMI Pl . HOSTALS 18 A 7320 SANTA MARIA DEL CAMÍ 971620377 971620400

68 CALA D’OR BENVINGUTS 24 7660 CALA D’OR - SANTANYÍ 971648136 971648137

45 SANTANYI Pl . MAJOR 9 B 7650 SANTANYÍ 971642076 971642040

135 ALQUERIA BLANCA Pl . VERGE DE CONSOLACIO 12 7691 S’ALQUERIA BLANCA - SANTANYI 971164259 971164329

194 SELVA CIRERS 24 7313 SELVA 971515576 971515649

40 SENCELLES C . ANTONI MAURA 7 7140 SENCELLES 971872566 971872794

58 COLÒNIA DE SANT JORDI MARQUÈS DEL PALMER, 11 7638 COLÒNIA DE SANT JORDI - SES SALINES 971166048 971166049

61 SINEU PLAÇA ES FOSSAR 8 7510 SINEU 971520239 971855268

46 SÓLLER SA MAR 5 7100 SÓLLER 971630557 971634647

55 PORT DE SÓLLER MARINA 38 7108 PORT DE SÓLLER - SÓLLER 971631837 971633151

75 SON SERVERA Pl . SANT JOAN 7 7550 SON SERVERA 971567852 971817362

107 CALA MILLOR C . COLON 12 7560 CALA MILLOR - SON SERVERA 971585601 971585610

57 VALLDEMOSSA VIA BLANQUERNA, 2 7170 VALLDEMOSSA 971612868 971612814

60 VILAFRANCA DE BONANY CTRA . PALMA 72 7250 VILAFRANCA DE BONANY 971560187 971560229
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OFICINES DE MENORCA

OFICINES DE IBIZA

OFICINES DE FORMENTERA

oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

27 CIUTADELLA Pl . NOVA 11 7760 CIUTADELLA DE MENORCA 971381162 971383704

105 CIUTADELLA-COLON DELS PINS 32 7760 CIUTADELLA DE MENORCA 971385072 971480366

147 CIUTADELLA-CAMI DE MAO AV . PALMA DE MALLORCA 9 7760 CIUTADELLA DE MENORCA 971385598 971385793

248 CIUTADELLA-DALT ES 
PENYALS Pl . DALT ES PENYALS 13 7760 CIUTADELLA DE MENORCA 971484122 971484123

83 ES MIGJORN GRAN C . MAJOR 61 7749 ES MIGJORN GRAN 971370040 971370336

48 ES CASTELL VICTORI 50 A 7720 ES CASTELL 971365206 971355550

127 MERCADAL C . NOU 26 7740 ES MERCADAL 971375550 971375579

120 FORNELLS GABRIEL GELABERT 4 7748 FORNELLS - ES MERCADAL 971376525 971376493

94 FERRERIES REVEREND PARE HUGUET 9 7750 FERRERIES 971373102 971374153

114 MAO-AVINGUDA MENORCA C . MARIA LLUISA SERRA 32 7703 MAO 971369258 971355547

162 MAO-SANT ESTEVE C . SANT ESTEVE 5 7703 MAO 971353212 971354203

215 MAO-MALBUGER Pl . BIOSFERA 7 7703 MAO 971355719 971355720

35 MAÓ C . MORERES 26 7702 MAÓ 971360389 971365543

84 MAO-ANDREA DORIA C . FRANCESC FEMENIAS 2 7702 MAÓ 971363412 971355543

152 SANT CLIMENT C . SANT JAUME 40 7712 SANT CLIMENT - MAO 971153423 971153432

56 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 72 7710 SANT LLUÍS 971150277 971151315

oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

28 EIVISSA AV . ESPANYA 2 7800 EIVISSA 971303158 971398808

74 EIVISSA-ANÍBAL C . JOSEP VERDERA 13 7800 EIVISSA 971312004 971312014

82 EIVISSA-MERCAT CATALUNYA 27 7800 EIVISSA 971303555 971398439

104 EIVISSA-ISIDOR MACABICH AV . ISIDOR MACABICH 26 7800 EIVISSA 971312611 971192499

180 EIVISSA-AVINGUDA ESPANYA AV . ESPANYA 46 7800 EIVISSA 971390845 971300361

190 EIVISSA-IGNACI WALLIS AV . IGNACI WALLIS 34 7800 EIVISSA 971316578 971316612

282 EIVISSA-ARAGO ARAGO 123 7800 EIVISSA 971305659 971305661

246 SANT JOAN DE LABRITJA C . DE SA CALA 15 7810 SANT JOAN DE LABRITJA 971337334 971337335

304 SANT JORDI DE SES SALINES C . MONTBLANC, CANT . TIMBAL 7817 SANT JORDI DE SES SALINES - SANT JOSEP DE SA 971308828 971308152

244 SANT JOSEP DE SA TALAIA AV . PEDRO ESCANELLAS 4 7830 SANT JOSEP DE SA TALAIA 971801552 971801548

146 FIGUERETES ASTURIES 24 7800 SES FIGUERETES - EIVISSA 971306761 971303964

42 SANT ANTONI DE PORTMANY AV . PORTUS MAGNUS 1 7820 SANT ANTONI DE PORTMANY 971340568 971345597

110 SANT ANTONI-SOLEDAT C . SOLETAT 62 7820 SANT ANTONI DE PORTMANY 971342662 971341110

192 SANT CARLES DE PERALTA EDIF .SES OLIVERES DE PERALTA I,BL .A 2 7850 SANT CARLES - SANTA EULARIA 971335841 971335903

179 SANT RAFEL AV . ISIDOR MACABICH, (CR .SANT ANTONI) 7816 SANT RAFEL - SANT ANTONI DE PORTMANY 971198512 971198520

132 SANTA EULARIA-MERCAT SOL 8, EDIF .ES MERCAT 7840 SANTA EULARIA 971331313 971331351

43 SANTA EULÀRIA SANT JAUME S/N 7840 SANTA EULÀRIA 971330778 971339172

206 SANTA GERTRUDIS C . VENDA DE FRUITERA 9 7814 SANTA GERTRUDIS - SANTA EULARIA 971197131 971197575

197 JESUS-SANTA EULARIA CR CAP MARTINET, ED .ORINOCO-LOCAL 1 7819 JESUS - SANTA EULARIA 971192679 971192802

159 PUIG D’EN VALLS C . VICENÇ MARI MAYANS 17 7819 PUIG D’EN VALLS - SANTA EULARIA 971190659 971190660

oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

69 SANT FERRAN JOAN CASTELLO GUASCH S/N 7871 SANT FERRAN DE SES ROQUES - FORMENTERA 971328085 971328243

113 SANT FRANCESC XAVIER-FORMENTERA C . JAUME I 15 7860 SANT FRANCESC DE FORMENTERA - FORMENTERA 971322301 971322755
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ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES
oFICINA NoM AdreÇA CP PoblACIó Tel. FAx

300 ALACANT AV . OSCAR ESPLA 1, LOCAL 1 3008 ALACANT 965924474 965924521

324 ALACANT-GRAN VIA AV . JUAN SANCHIS CANDELA 22-24 3010 ALACANT 965248806 965250580

313 ALBACETE C . SALAMANCA 4 2001 ALBACETE 967192781 967192783

277 ALCALA DE HENARES AV . JUAN CARLOS I 13, C .C .GARENA PLAZA 28806 ALCALA DE HENARES 918305431 918305433

286 ALCOBENDAS C . CAMILO JOSE CELA 34 28100 ALCOBENDAS 914903253 914903254

320 ALCOI C . SANT JAUME 2, CANT . SANT TOMAS 3801 ALCOI 965549960 965549961

316 ALDAIA C . MINGLANILLA 7, ESQ . PUIG CAMPANA 46960 ALDAIA 961578023 961578024

250 BARCELONA C . ENTENÇA 218 8029 BARCELONA 934441838 934441839

297 CASTELLO DE LA PLANA C . PINTOR OLIET 11 12006 CASTELLON DE LA PLANA 964250726 964250825

303 COLLADO VILLALBA C . GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 6B 28400 COLLADO VILLALBA 918499633 918499501

321 COSLADA PS DE LAS ACACIAS 19 28821 COSLADA 914851209 914851211

302 FUENLABRADA C . RAMON Y CAJAL 2-B 28942 FUENLABRADA 916083571 916079592

311 GANDIA AV . ALICANTE 20 46700 GANDÍA 962966366 962966368

272 GETAFE PS DE LA ESTACION 23 28902 GETAFE 916011200 916011222

208 LAS PALMAS C . MARTINEZ ESCOBAR 10 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 928262049  928261952

307 LAS ROZAS C . HIGUERA ESQ . WISTERIA S/N 28232 LAS ROZAS 916315620 916315621

319 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT C . PRAT DE LA MANTA S/N 8902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 934316749 934315124

200 MADRID C . ALCALÁ 28 28014 MADRID 914292862 914294878

265 LAS TABLAS GLORIETA DEL MONTE DEL GOZO S/N, LAS TABLAS 28050 MADRID 917507084 917507085

289 MOSTOLES C . SAN ANTONIO 6 28931 MÓSTOLES 916645866 916645867

253 PINTO C . BÉLGICA 20 28320 PINTO - MADRID 916926636 916926637

310 RAFELBUNYOL AV . SANT PERE 41 46138 RAFELBUNYOL 961414461 961414462

308 VALDEMORO C . ANNA FRANK, ESQ . ANTONIO VANDEPE RE 28340 VALDEMORO 918752666 918752667

247 VALÈNCIA Pl . ALFONSO EL MAGNANIMO 5-6 46003 VALÈNCIA 963509376 963509387

327 VALÈNCIA-AV . PESET ALEIXANDRE AV . PESET ALEIXANDRE 74 46025 VALÈNCIA 963468324 963468325

322 VECINDARIO C . LOS SABANDEñOS, ESQ . TOMAS MORALES 35110 VECINDARIO - SANTA LUCIA DE TIRAJANA 928754922 928755020

290 VILLANUEVA DE LA CAÑADA C . CRISTO 4-6 28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 918117752 918156718
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