


www.caixatarragona.com 2

ÍNDEX

Caixa Tarragona en xifres       3

Carta del president       5

Òrgans de govern       7

Equip directiu       11

Informe de gestió       13

       14

       15

      25

       29

Comptes anuals       35

       36

       38

       40

      41

       43

       45       

       46        

Obra Social        48

Dades corporatives              53

Introducció

Balanç de gestió

Resultats i rendibilitat 

Gestió del risc 

Balanços de situació

Comptes de pèrdues i guanys

Estats d’ingressos i despeses

Estats de canvis en el patrimoni net 

Estats de fluxos d’efectiu

Memòria dels comptes anuals  

Informe de l’auditoria  

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

8.

6.7.



www.caixatarragona.com 3

Caixa Tarragona en xifres1.



www.caixatarragona.com 4

Actius totals gestionats 11.542.549 9.107.824 26,73 

Actius totals en balanç 11.370.981 8.908.081 27,65 

ATM (Actius totals mitjans) 9.748.591 7.885.551 23,63 

APR (Actius ponderats per risc) 5.635.750 6.083.683 (7,36)

Crèdit a la clientela gestionat 7.110.711 6.827.655 4,15 

Crèdit a la clientela en balanç 6.939.143 6.627.912 4,70 

Riscos sense inversió 150.446 163.401 (7,93)

Recursos de clients gestionats 7.864.505 7.778.369 1,11 

En balanç 6.979.676 6.585.683 5,98 

Altres recursos 884.829 1.192.686 (25,81)

Caixa Tarragona en xifres*

Magnituds de negoci 31/12/2008 31/12/2007 %

Variació

*Dades en milers d'euros
**A 31 de desembre de 2008, calculat segons BIS II

Caixa Tarragona en xifres1.

Marge d'interessos 163.521 145.750 12,19%

Marge  brut 243.291 233.392 4,24%

Resultat de l'activitat d'explotació 43.360 63.385 (31,59%)

Resultat abans d'impostos 43.531 64.079 (32,07%)

Resultat consolidat de l'exercici 36.511 51.611 (29,26%)

Resultats

Solvència**

Ratio BIS 11,13% 11,07% 

Tier I (100% Core Capital) 7,59% 6,73% 

Tier II 3,54% 4,34%

ROE 8,29% 12,97%

ROA 0,37% 0,65%

RORWA 0,59% 0,91%

Eficiència operativa 41,68% 46,23%

Costos operatius / ATM 1,13% 1,34%

Rendibilitat i eficiència

Provisions totals* 195.067 138.519 40,82 

Riscos dubtosos totals / Riscos totals 4,17% 1,46%

Ratio de cobertura de riscos dubtosos totals 39,51% 100,08%

Ratio d’insolvència total 0,498% 0,112%

Gestió del risc

Nombre d’oficines 314 322 (2,48) 

Nombre d’empleats 1.478 1.504 (1,73) 

Altres dades
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Carta del president2.

El 2008 ha estat un any complicat per a l'economia en 
general i, en particular, per al sector financer. Caixa 
Tarragona, com la resta d'entitats financeres espanyoles, 
ha hagut d'adaptar-se a les condicions canviants de 
l'economia. Unes condicions diferents tant respecte als 
anys anteriors com també dins del mateix exercici, amb 
dues etapes distintes, abans i després de l'estiu.

Tanmateix, el Grup Caixa Tarragona ha estat capaç 
d'adaptar-se a les noves circumstàncies del mercat i de 
l'entorn. I així, el Grup ha obtingut un resultat excel·lent 
en el context econòmic actual, amb un benefici després 
d'impostos de 36,5 milions d'euros. És un resultat que 
permet reforçar la nostra solvència de cara al futur, 
continuar creixent en l'activitat de crèdit i mantenir 
l'actuació de l'Obra Social.

En definitiva, un resultat sostenible i recurrent que 
garanteix el futur de la nostra entitat. A més, aquest 
resultat hauria estat superior si, en un exercici de 
prudència, responsabilitat i anticipació, no s'haguessin 
realitzat provisions voluntàries en previsió d'un major 
deteriorament de l'entorn econòmic.

Caixa Tarragona continua apostant per un model de 
negoci en què prima l'obtenció d'un benefici recurrent i 
sostenible. L'anàlisi del compte de resultats, amb marges 
que han crescut amb xifres de dos dígits, mostra la 
fortalesa del negoci financer i reflecteix l'orientació 
comercial del Grup Caixa Tarragona, amb una xarxa 
formada per 314 oficines que dóna servei a més de mig 
milió de clients. 

El volum de negoci gestionat pel Grup Caixa Tarragona 
ha evolucionat durant l'any 2008 de manera positiva. 
L'activitat ha continuat orientada sota els principis del 
Pla Estratègic vigent per al període 2008 a 2010, és a dir, 
rendibilitat, manteniment de la solvència i qualitat en el 
servei als clients.

El Grup ha fet un esforç per mantenir el flux de crèdit 
envers el teixit social i productiu del nostre entorn, tant 
en operacions adreçades a la clientela de particulars com 
a les empreses. També és de remarcar la voluntat de 
Caixa Tarragona per oferir solucions als clients que es 
poden trobar afectats per alguna situació difícil, 
mitjançant diferents tipus de solucions.

En l'àmbit social, creiem que ara més que mai és 
convenient i necessari que la nostra Obra Social tingui els 
recursos suficients per poder atendre de manera 
adequada tant les actuacions pròpies com sobretot les 
demandes de col·laboració que arriben des del teixit 
associatiu.

Per això, s'ha elaborat un pressupost per a 2009 per un 
total de 7,7 milions d'euros, per damunt del realitzat l'any 
anterior i amb un programa d'actuació que posa l'accent 
en el camp social, al qual està previst destinar-hi el 51% 
dels recursos disponibles. Amb aquesta decisió, Caixa 
Tarragona vol refermar el seu compromís amb la nostra 
societat, especialment en uns moments complexos des 
del punt de vista social i econòmic.

Dins de l'actuació social, és especialment rellevant el 
Programa Tu Ajudes, un programa de col·laboració amb 
entitats privades sense ànim de lucre radicades en el 
nostre territori d'actuació. El programa té un augment del 
25% de la seva dotació, i arriba així a 1.750.000 euros. 
Una dotació amb la qual estem en condicions d'oferir una 
resposta adequada a les múltiples i creixents demandes 
que ens arriben des del camp social per part de les 
entitats.

La característica més destacada del Programa Tu 
Ajudes és la participació directa dels clients de Caixa 
Tarragona a l'hora d'elegir els projectes i entitats als quals 
dóna suport l'Obra Social. Una fórmula participativa, 
transparent i innovadora de la gestió de l'Obra Social.

No voldria acabar sense fer menció a l'esforç realitzat 
per totes les persones integrants del Grup Caixa 
Tarragona. La meva felicitació i enhorabona per la tasca 
realitzada i l'encoratjament a mantenir la mateixa 
dedicació, professionalitat i il·lusió. Per últim, també 
agraeixo molt sincerament a tots els nostres clients la 
confiança que dipositen en Caixa Tarragona.

Gabriel Ferraté Pascual
President de Caixa Tarragona

Gabriel Ferraté Pascual
President de Caixa Tarragona
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Òrgans de govern3.

Begoña Álvarez Sahún

Salustià Álvarez Vidal

Jaume Antich Balada

Lluís Aragonés Delgado de Torres

Josep Fèlix Ballesteros Casanova

Ramon Josep Barberà Salayet

Maria José Beltran Piñol 

Josep M. Berga Muñarch

Gustau Miquel Biada Canales

Ignasi Carnicer Barrufet

Joan Carrera Pedrol

Marisol Cartoixa Queralt

Jordi Ciuraneta Riu

Manuel Fco. Cremades Ripoll

Carles Curto Ripollés

Josep Lluís Cusidó Prats

Gabriel Ferraté Pascual

Josep Fonts Batlle

Teresa Griso Busom

Assemblea general Corporació fundadora
Josep Guasch Luján

Josep Linares Vallhonrat

Josep M. Llobet Guim

Miquel Àngel López Mallol

Valentí López Sorribes

Joan Josep Malràs Pasqual

Àlex Martínez Medina

Vicenta Moreno Parra

Salvador Pallarès Brull

Rafael Ciuró Güell

Jaume Recasens Ribes

Montserrat Roca Navarro

Joan Sabater i Escudé

M. Dolors Saludes Saludes

Santiago Segalà Cueto

Joan Solé Ollé

Joan Andreu Torres Sabaté

Josep M. Vallès Jové

Albert Vallvé Navarro

Josep Bort Esteller

Francesc Xavier Farriol Roigés

Josep Fernández Rufí

Esteve Folch Medico

Josep Antoni Guiu Rius

Benet Jané i Palau

Manuel Jiménez Ales

Pere Martí Bargalló

Lluís Martín Santos

Assemblea general Corporacions locals
Enric Martínez  Torrents

Carme Palacios Manuel

Joan Ramon Pallarès Ferràs

Francesc Ricomà de Castellarnau

David Rovira Minguella

Marcel Segarra Ferré

Josep Tarragó i Botí

Roser Vives Munté
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Maria del Carme Àlamo Gendre

Maria Neus Alcañiz Rodríguez

Miquel Alimbau Reverté

Juan Arnal Albesa

Juan Baiges Estrada 

Albert Barrufet Rosinach

Joan Batllevell Campmany

José Bo Curto

Montserrat Català Magrané

José Luís Creus Hernández

Miquel Cutura Vila

Antonio Doblado Romo

Francesc Domingo Montserrat

Adolfo Duran  Pérez

Antoni Duran Segura

Manuel España Forcadell

Pere Estivill Vallverdú

Cori Fargas Buquera

Carles Ferràs Roda

Ricardo Forés Curto

Miguel Basilio García Rubio

Joaquín Gimeno Berenguer

Ana Isabel Gómez Cano

Julián Gómez Escobar

Amelio Gómez Toquero

José Grau Murria

Agustí-Àngel Juan-Camps Querol

Noemí Juncosa Gibert

Tomàs Mañé Caro

Gemma Martí Sugrañes

María Mercedes Martínez Ruiz

Josep Mercadé Orriols

José Morales Palomo

Montserrat Pellicer Caralt

Antonio Peñuela Villar

José Antonio Pozo Tenes

Fidel Recio Iglesias

Octavi Roig Aranda

Rafael Tomàs Pons

Javier Ventura Fornós

Fina Vidal Solè

Encarnació Vilalta Escoda

Eduard Arias Formatger

Ramon Vicens Fontana

Jordi Compte Vilà

Julio Esporrín Pons

Antonio Pablo Figuerola Alonso

Anna Forcadell Griño

Patxi Xabier Galea Aixalà

Francesc Mauri Casas

Anna Pérez García

Maurici Preciado Maydeu

Pau Ricomà Vallhonrat

Cristobal Teruel Sanchez

Iñaki Urbistondo Gómez

Francesc Xavier Vellido Valls

Òrgans de govern3.

Assemblea general Impositors

Assemblea general Empleats
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Consell d’administració

President Gabriel Ferraté Pascual Corporació fundadora

Vicepresident 1r Joan Carles Boronat Rodríguez Impositors

Vicepresident 2n Josep M. Llobet Guim Corporació fundadora

Secretari Benet Jané i Palau Corporacions locals

Vocal Jaume Antich Balada Corporació fundadora

Vocal Ignasi Carnicer Barrufet Corporació fundadora

Vocal Santiago Segalà Cueto Corporació fundadora

Vocal Albert Vallvé Navarro Corporació fundadora

Vocal Josep Fernández Rufí Corporacions locals

Vocal Marcel Segarra Ferré Corporacions locals

Vocal M. Carme Àlamo Gendre Impositors

Vocal Juan Arnal Albesa Impositors

Vocal Jose Luís Creus Hernández Impositors

Vocal Amelio Gómez Toquero Impositors

Vocal Agustí-Àngel Juan-Camps Querol Impositors

Vocal Fina Vidal Solé Impositors

Vocal Francesc Mauri Casas Empleats

Vocal Pau Ricomà Vallhonrat Empleats

President Josep M. Vallès Jové Corporació fundadora

Secretària Montserrat Català Magrané Impositors

Vocal Josep Guasch Luján Corporació fundadora

Vocal Roser Vives Munté Corporacions locals

Vocal Eduard Arias Formatger Empleats

Vocal Adolfo Duran  Pérez Impositors

Comissió de control

Òrgans de govern3.
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Equip directiu4.
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Direcció General Rafael Jené Villagrasa

Direcció Comercial Antoni Peña Morales

Xarxa d’Oficines generals Ignasi Martínez Germán

Caps de zona Reus: Ruben Beltran Segarra
Tortosa: Gonzalo Enrique German Tomàs
El Vendrell: Ferran Catalan Moya
Móra d'Ebre: Anabel Farré Carrasco
Lleida: Juan Carlos López Correas
Valls: Carme Mena Pena
Amposta: Llorenç Belles Pons
Baix Camp: Rafel Rafecas Güixens
Tarragona I: Daniel Segura Mateu
Tarragona II: Ramon Cervera Torrens
Barcelona Est: Rosa Rojo Sanz
Barcelona Oest: José M. Ferreira Diz
Barcelona Nord: Joan Ramon Castellví Beà
Barcelona Interior: José Nogales Muñoz
Baix LLobregat: Montserrat Martínez Zamora
Garraf: Lluís Garcia-Morato Ayala
Madrid Nordest: Olga Pérez Pou
Madrid Sudest: Jose Carlos Moreno Ortiz

Direcció Econòmica-financera Miguel Angel Moral Grací

Direcció Immobiliària Lluís Bordas Bernat

Direcció d’Informació
per la gestió i control Miguel Angel Moral Grací

Direcció de Riscos Josep Reyner Serra

Direcció d’Organització i tecnologia Luís Valle Martín

Direcció de Recursos humans Pere Abelló Castro

Direcció de Serveis a clients Càndid Andreu Miralles

Direcció de Serveis jurídics i 
compliment normatiu Alfonso Riveiro López-Niño

Direcció d’Obra social i comunicació Xavier Bas Sarrà

Direcció de Qualitat i auditoria Joan Raventós Figuerola

Equip directiu4.

PRINCIPALS SOCIETATS FILIALS

Caixa Tarragona Vida Josep M. Panicello Primé
Caixa Tarragona Gestió S.A. SGIIC Federico Pérez Carles

Expansió Intercomarcal S.L. Jordi Balañà Parra
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Informe de gestió5.



www.caixatarragona.com 14

Informe de gestió. Introducció5.1.

Caixa Tarragona és l'entitat matriu del Grup Caixa 
Tarragona. L'activitat del Grup Caixa Tarragona es 
fonamenta en el negoci de banca comercial, amb una 
profunda orientació cap als clients particulars i les 
petites i mitjanes empreses. Aquesta activitat es realitza 
fonamentalment en el mercat nacional, en el qual es 
poden apreciar dues zones clarament diferenciades: la 
zona tradicional, que comprèn la província de Tarragona, 
i on s'ha desenvolupat el negoci des del moment de la 
fundació del Grup, i la zona d'expansió, que comprèn 
altres províncies, on pel seu creixement destaquen 
especialment les urbs de Barcelona i Madrid.

El desenvolupament de l'activitat té com a objectiu 
bàsic la cobertura de les necessitats de la clientela. 
Aquesta cobertura permet al Grup generar benefici, que 
és aplicat a reforçar la seva solvència així com en la 
realització d'una obra social generadora de valor, tant per 
als individus que se'n beneficiïn directament com per a 
l'entorn en el qual el Grup té l'àmbit d'actuació.

Addicionalment a l'entitat matriu, el Grup comprèn 
altres entitats participades sobre les quals manté una 
posició de control. Aquestes entitats són:

CAIXA TARRAGONA GESTIÓ SA SGIIC, gestora de fons 
del grup, constituïda l'any 1996 amb la finalitat de 
potenciar la comercialització de productes d'inversió 
col·lectiva. Participada al 100%.

CAIXA TARRAGONA VIDA SA, empresa dedicada a la 
realització d'operacions d'assegurança directa i de 
reassegurança, realització d'operacions de 
cap i ta l i t zac ió ,  rea l i t zac ió  d ' ope rac ion s  
complementàries de les d'assegurança o de 
capitalització, realització d'activitats de prevenció de 
danys vinculades a l'activitat asseguradora i gestora 
de fons de pensions, de fons col·lectius de jubilació i 
d'institucions similars. Participada al 100%.

TARRACO INVERSELECT SL, empresa que té com a 
activitat fonamental la promoció de la inversió en el 
sector públic i privat, compra i venda d'actius 
empresarials i la participació accionarial en societats. 
Participada al 100%.

EXPANSIÓ INTERCOMARCAL SL, empresa dedicada a 
la promoció, adquisició i intermediació de béns 
mobles i immobles, al foment de la inversió, a la 
compra i venda d'actius empresarials, a la 
participació accionarial d'empreses, així com a 
prestar diferents serveis administratius a tercers. 
Participada al 100%.

IRIDION SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SA, empresa 
dedicada a la promoció industrial i comercial a les 
comarques tarragonines, al disseny i la 
comercialització de programes informàtics i webs, 
així com la prestació de serveis relacionats amb les 
activitats anteriors. Participada al 100%.

CETACTIUS  SL, empresa que gestiona els pisos de 
lloguer propietat del Grup i creada durant l'any 2008. 
Participada 100%.

NOIDIRI SL, empresa que s'encarrega de finalitzar les 
obres propietat del Grup i que estiguin per acabar. 
Aquesta empresa també ha estat creada durant 
l'exercici 2008. Participada al 100%.

Aquest informe de gestió està orientat 
fonamentalment a la presentació de la gestió del Grup 
durant l'exercici 2008 i la seva comparació amb la 
realitzada en exercicis anteriors. D'aquesta forma, 
informe s'estructura en tres parts: el Balanç de Gestió, 
Resultats i Rendibilitat, i la Gestió del Risc, dins de les 
quals s'expressa amb detall la informació bàsica 
necessària per a l'anàlisi de la gestió.

L'estratègia del Grup Caixa Tarragona en el exercici 
2008 ha estat marcada per l'inici del Pla Estratègic 2008-
2010, que conté com a pilars bàsics el creixement 
rendible, el manteniment de la solvència per damunt de 
la mitjana de les caixes espanyoles i la millora contínua 
de la satisfacció del client. 
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El balanç consolidat que es presenta en la memòria 
adjunta reflecteix la situació patrimonial del Grup Caixa 
Tarragona al tancament de l'exercici 2008 i al tancament 
del 2007, el que permet observar que el Grup Caixa 
Tarragona en l'entorn en el qual desenvolupa la seva 
activitat, any rere any més dinàmic i competitiu, segueix 
enfortint el seu patrimoni a través del creixement 
equilibrat i rendible del seu balanç.

Informe de gestió. Balanç de gestió5.2.

Els actius totals administrats pel Grup Caixa 
Tarragona a 31 de desembre de 2008 ascendeixen a 
11.542,54 milions d'euros, xifra que suposa un increment 
del 26,74% respecte a l'exercici anterior. D'aquests, 
figuren en balanç 11.370,98 milions d'euros, que 
presenten un creixement del 27,65% respecte a l'exercici 
anterior. El Grup Caixa Tarragona també gestiona uns 
actius fora de balanç per import de 171,56 milions 
d'euros, amb una disminució anual del 14,11% a causa de 
l'efecte de les amortitzacions de titulitzacions 
realitzades fins avui.

El significatiu increment prové en gran mesura per 
l'esforç de transformació dels actius en Balanç, en la seva 
majoria concedits amb garantia, en actius líquids, amb la 
categoria de descomptables davant del Banc Central 
Europeu, i que constitueixen una segona línia de 
liquiditat convenient i adequada en el context actual.

El crèdit a la clientela s'ha mostrat moderat en el 
creixement, amb una taxa positiva del 3,24%, a causa de 
la reducció de demanda generalitzada al mercat i 
adequada als criteris de riscos aplicats per l'Entitat.

1.1. ACTIUS TOTALS

1. ACTIU

Actius en balanç

Actius fora de balanç
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GRÀFIC 1. ACTIUS TOTALS GESTIONATS
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1.2. INVERSIÓ CREDITÍCIA

GRÀFIC 2. INVERSIÓ CREDITÍCIA GESTIONADA 
PER EMPLEAT EN BALANÇ

4.146,68

4.804,05

+12,82%

+2,68%

2006 2007 2008

4.678,49

Imports en milers d’euros

La inversió creditícia del Grup Caixa Tarragona està 
formada pels dipòsits en entitats de crèdit, el crèdit a la 
clientela i valors representatius de deute.

La inversió creditícia a 31 de desembre de 2008 puja a 
7.100,39 milions d'euros, xifra que suposa un increment 
respecte a la mateixa data de l'exercici anterior del 
0,91%. Aquesta xifra representa al tancament de 
l'exercici el 62,44% respecte al total de l'actiu del balanç.

La inversió creditícia gestionada per empleat en 
balanç a 31 de desembre de 2008 puja a 4,80 milions 
d'euros, xifra que suposa un increment del 2,68% 
respecte a l'exercici anterior.

La inversió creditícia gestionada per oficina en balanç 
a 31 de desembre de 2008 puja a 22,61 milions d'euros, 
xifra que suposa un increment del 3,48 % respecte a 
l'exercici anterior.

GRÀFIC 3. INVERSIÓ CREDITÍCIA GESTIONADA 
PER OFICINA EN BALANÇ

18.836,67

21.852,32 22.612,69
+16,01% +3,48%
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Imports en milers d’euros



www.caixatarragona.com 16

QUADRE 1. CRÈDIT A LA CLIENTELA

31/12/2008 31/12/2007 Absoluta %

Variació

*Dades en milers d'euros

Informe de gestió. Balanç de gestió5.2.

Crèdit a Administracions públiques 89.166 81.839 7.327 8,95 

Crèdit a altres sectors privats 6.970.743 6.756.832 213.911 3,17 

Crèdit comercial 163.228 232.760 (69.532) (29,87)

Deutors amb garantia real 5.409.048 5.375.936 33.112 0,62 

Altres deutors a termini 758.231 767.203 (8.972) (1,17)

Arrendaments financers 31.438 31.768 (330) (1,04)

Deutors a la vista i diversos 180.615 150.366 30.249 20,12 

Actius dubtosos 488.725 137.609 351.116 >

Ajustos per valoració (+/-) (181.308) (149.569) (31.739) 21,22 

dels quals: correccions de valor per deteriorament d'actius (186.123) (133.913) (52.210) 38,99 

Altres actius financers 120.766 210.759 (89.993) (42,70)

Total crèdit a la clientela 7.059.909 6.838.671 221.238 3,24 

En els gràfics anteriors s'observa tant la millora de la 
productivitat dels empleats com de les oficines. Aquestes 
millores han d'acompanyar al Grup en el compliment del 
compromís de millora recurrent de l'eficiència.

De les partides que componen la inversió creditícia 
del Grup Caixa Tarragona, el major pes l'ostenta la 

partida del crèdit a la clientela, finançament que el Grup 
concedeix en forma de préstecs, crèdits, descompte 
comercial, deutors a la vista i altres instruments anàlegs 
amb saldo deutor. Els disponibles a favor dels clients del 
Grup, que no figuren en balanç, estan anotats en 
comptes d'ordre amb el concepte de compromisos 
contingents disponibles per tercers.

Com en exercicis anteriors, cal destacar la partida de 
deutors amb garantia real, finançament concedit en la 
seva majoria a famílies i destinada bàsicament a 
l'adquisició del primer habitatge, que s'ha situat a 31 de 
desembre de 2008 en 5.409,05 milions d'euros, xifra que 
suposa un creixement del 0,62% respecte a l'exercici 
anterior.

El crèdit al consum, finançament concedit per 
atendre altres necessitats familiars com són l'adquisició 
d'automòbil, mobiliari, finançament de estudis, etc., i 
que té el seu màxim exponent en la partida d'altres 
deutors a termini, s'ha situat en 758,23 milions d'euros a 
31 de desembre de 2008, xifra que representa una 
disminució del 1,17% respecte a l'exercici anterior.

La partida de crèdit comercial s'ha situat en 163,23 
milions de euros, amb una disminució del 29,87% respecte 
a l'exercici anterior i la partida d'arrendaments financers 
ha disminuït interanualment el 1,04% fins a situar-se en 
31,44 milions d'euros.

D'altra banda, el finançament concedit a la clientela 
instrumentalitzat majoritàriament mitjançant la 
utilització de les targetes de crèdit es recull en la partida 
de deutors a la vista i diversos, que s'ha situat a 31 de 
desembre de 2008 en 180,62 milions d'euros, xifra que 
representa un creixement interanual del 20,12%.



www.caixatarragona.com 17

GRÀFIC 4. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA
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5.2.

1.3. RISCOS SENSE INVERSIÓ

QUADRE 2. RISC SENSE INVERSIÓ

2008 2007 Absoluta %

Variació

Imports en milers d'euros

Avals i altres caucions prestades 147.243 159.930 (12.687) (7,93)

Crèdits documentaris irrevocables 3.203 3.471 (268) (7,72)

TOTAL 150.446 163.401 (12.955) (7,93)

dels quals: qualificats com de dubtosa recuperació 4.667 784

En el gràfic anterior s'observa que és en les províncies 
de Tarragona i Barcelona on el Grup té un major volum de 
finançament concedit a famílies i petites i mitjanes 
empreses. Al mateix temps, es reflecteix un lleu 
creixement de la província de Madrid.

Les partides de risc sense inversió, riscos assumits 
amb els clients per part del Grup sense desemborsament 
de fons, han disminuït en l'últim any el 7,93% fins a situar-
se en 150,45 milions d'euros.

Informe de gestió. Balanç de gestió
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La cartera de valors del Grup Caixa Tarragona, des de 
la perspectiva de la tipologia dels actius, està composta 
bàsicament per valors representatius de deute i 
instruments de capital cotitzats en mercats secundaris 
organitzats i, en menor grau, d'instruments de capital no 
cotitzats. 

El Grup Caixa Tarragona divideix la seva cartera de 
valors en dues subcarteres: cartera de negociació i 
cartera d'actius financers disponibles per a la venda.

La cartera de negociació del Grup Caixa Tarragona es 
compon bàsicament d'instruments de capital cotitzats. El 
seu saldo a 31 de desembre de 2008 puja a la xifra de 
209,68 milions d'euros. El Grup ha cobert íntegrament el 
risc de mercat dels actius que la componen mitjançant 
productes financers simètrics.

1.4. CARTERA DE VALORS

La cartera d'actius financers disponibles per a la 
venda es compon dels títols mobiliaris que no 
s'inclouen en la cartera anterior i està formada per 
instruments de capital cotitzats de caràcter històric 
i per valors representatius de deute. El seu saldo a 31 
de desembre de 2008 ascendeix a la xifra de 
4.023,34 milions d'euros, xifra que suposa un 
increment del 198,17% respecte a l'exercici anterior. 
La procedència, de manera massiva, d'aquests actius 
s'origina en el procés de transformació abans citat, 
mitjançant el qual actius abonats per garanties, 
generalment hipotecàries, es transformen en actius 
elegibles per ser descomptats en el Banc Central 
Europeu, el que constitueix una robusta segona línia 
de liquiditat.

El percentatge de la cartera de valors respecte al 
total d'actius se situa en el 37,23%.

5.2.

Nota: S'inclouen en l'exercici 2008 i 2007, els bons de titulització per transferències d'actius de la pròpia entitat realitzats amb 
posterioritat a l'1 de gener de 2004, i que segons aplicació de la circular 4/2004 del Banc d'Espanya es comptabilitzen compensant el 
passiu financer originat en les transferències d'actius. Els seus imports ascendeixen a 541,53 milions d'euros en el 2008 i 389,19 milions 
d'euros en el 2007.

QUADRE 3. CARTERA DE VALORS

2008 2007 Absoluta %

Variació

Importes en miles de eurosImportes en miles de euros

Cartera de negociació 209.678 512.366 (302.688) (59,08)

Valors representatius de deute - 7.942 (7.942) <

Deute de l'estat - 7.942 (7.942) <

Renda fixa privada - - - -

Instruments de capital 206.283 504.402 (298.119) (59,10)

Derivats de negociació 3.395 22 3.373 >

Cartera disponible per a la venda 4.023.343 1.349.340 2.674.003 198,17

Valors representatius de deute 3.972.588 1.212.835 2.759.753 227,55

Deute de l'estat 116.779 173.537 (56.758) (32,71)

Renda fixa privada 3.855.809 1.039.298 2.816.511 271,00

Instruments de capital 55.764 137.988 (82.224) (59,59)

Ajustos per valoració (4.009) (1.483) (2.526) 170,33

Total cartera de valors 4.233.021 1.861.706 2.371.315 127,37

Imports en milers d'euros

Informe de gestió. Balanç de gestió
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L'actiu material del Grup Caixa Tarragona a 31 de 
desembre de 2008 puja a 152,60 milions d'euros, xifra que 
suposa un creixement del 0,97% respecte a la mateixa 
data de l'exercici anterior. Del total, 147,60 milions 
corresponen a actius materials d'ús propi. 

1.5. ACTIU MATERIAL

QUADRE 4. ACTIVU MATERIAL

2008 2007 Absoluta %

Variació

Imports en milers d'euros

D’ús propi         147.604          145.869     1.735 1,19

Inversions immobiliàries                 729                  738     (9) (1,22)

Afectes a l’ Obra Social              4.269              4.526     (257) (5,68)

TOTAL         152.602          151.133     1.469 0,97

5.2.

Els passius financers a cost amortitzat del Grup Caixa 
Tarragona es componen dels dipòsits de bancs centrals, 
dipòsits d'entitats de crèdit, recursos de clients i altres 
passius financers. 

A 31 de desembre de 2008, en el Grup Caixa Tarragona 
els passius financers a cost amortitzat ascendeixen a 
10.722,52 milions d'euros, xifra que suposa un increment 
del 30,77% respecte a l'exercici anterior.

És especialment destacable la xifra de “Dipòsits de 
Bancs Centrals”, que reflecteix el dinamisme de l'entitat 
a operar en els mercats monetaris a curt termini, i la 
contrapartida del qual en l'actiu presenta, en termes 
generals, un venciment homogeni amb el de l'esmentat 
finançament.

2.1. PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT

2. PASSIU

GRÀFIC 5. PASSIUS FINANCERS A COST
AMORTITZAT A 31-12-2008
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El pes dels actius materials sobre el total d'actius 
inclosos en balanç és del 1,34%.
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El Grup Caixa Tarragona classifica els recursos 
procedents de la seva clientela depenent que s'incloguin 
o no en el seu balanç a l'aplicar la normativa comptable 
vigent. D'aquesta manera, els recursos de clients en el 
balanç del Grup es componen dels dipòsits de la clientela, 
dels dèbits representats per valors negociables i dels 
passius subordinats. D'altra banda, els recursos de clients 

2.2. RECURSOS DE CLIENTS GESTIONATS

fora de balanç es componen dels saldos de la clientela 
invertits en fons d'inversió, fons de pensions, productes 
d'estalvi-assegurança  i valors.

Els recursos de clients gestionats ascendeixen a la 
quantitat de 7.864,51 milions d'euros, xifra que suposa un 
increment del 1,62% respecte a l'exercici anterior.

QUADRE 5. RECURSOS DE CLIENTS GESTIONATS

2008 2007 Absoluta %

Variació

Dades en milers d'euros

5.2.

RECURSOS DE CLIENTS EN BALANÇ

1. Dipòsits de la clientela 6.302.171 5.082.059 1.220.112 24,01 

1.1 Dipòsits d'Administracions públiques 190.875 222.404 (31.529) (14,18)

1.2 Dipòsits d'altres sectors privats 6.111.296 4.859.655 1.251.641 25,76 

1.2.1 Dipòsits a la vista 1.268.877 1.453.209 (184.332) (12,68)

1.2.2 Dipòsits a termini 4.733.575 3.294.944 1.438.631 43,66 

1.2.3 Cessió temporal d'actius 59.210 103.189 (43.979) (42,62)

1.2.4 Ajustos per valoració (+/-) 49.634 8.313 41.321 497,06 

2. Dèbits representats per valors negociables 560.348 1.347.426 (787.078) (58,41)

2.1 Pagarés i efectes 128.531 911.742 (783.211) (85,90)

2.2 Valors híbrids 25.000 25.000  -  -

2.3 Altres valors no convertibles 399.436 399.436  -  -

2.4 Ajustos per valoració (+/-) 7.381 11.248 (3.867) (34,38)

3. Passius subordinats 117.157 117.148 9 0,01 

TOTAL (A) 6.979.676 6.546.633 433.043 6,61 

RECURSOS DE CLIENTS FORA DE BALANÇ

1. Fons d'inversió 141.761 253.007 (111.246) (43,97)

2. Assegurances i fons de pensions 308.474 351.495 (43.021) (12,24)

2.1 Fons de pensions 171.957 177.411 (5.454) (3,07)

2.2 Assegurances estalvi 136.517 174.084 (37.567) (21,58)

3. Comercialitzats però no gestionats 62.146 87.029 (24.883) (28,59)

4. Valors de clients 372.448 501.155 (128.707) (25,68)

TOTAL (B) 884.829 1.192.686 (307.857) (25,81)

TOTAL ( A+B) 7.864.505 7.739.319 125.186 1,62 

Informe de gestió. Balanç de gestió
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Els recursos de clients en balanç, que són la font 
principal de finançament de l'activitat del Grup, 
ascendeixen a la quantitat de 6.979,68 milions d'euros, 
xifra que suposa un creixement del 6,61% sobre la 
mateixa data de l'exercici precedent.

El volum de dipòsits de la clientela a 31 de desembre 
de 2008 puja a 6.302,17 milions d'euros, xifra que suposa 
un increment del 24,01% respecte a l'exercici anterior. 
Aquesta magnitud representa un 57,91% del total de 
passiu i un 90,29% del total dels recursos de clients en 
balanç del Grup.

Els dipòsits de la clientela es componen 
majoritàriament de dipòsits a la vista i dipòsits a termini 
procedents del sector privat, si bé en el present exercici 
es mostren especialment influïts per l'exercici de la 
capacitat del Grup de transformar actius en una segona 
línia de liquiditat. Dins d'aquest capítol, els dipòsits a la 
vista ascendeixen a 1.268,88 milions d'euros, xifra que 
suposa un decrement del 12,68% respecte a l'exercici 
anterior i que ve motivat per la política del Grup de 
fomentar el trasllat d'aquest producte cap als de termini 
amb l'objectiu d'augmentar la fidelització de la 
clientela. D'altra banda, els dipòsits a termini 
ascendeixen a 4.733,58  milions d'euros, xifra que 
implica un augment respecte al passat exercici del 
43,66%.

Dèbits
representats

per valors
negociables

Dipòsits de
la clientela

Passius
subordinats

1,68%

90,29%

8,03%

GRÀFIC 6. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS
RECURSOS DE CLIENTS EN BALANÇ A 31-12-2008

GRÀFIC 7. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS DIPÒSITS DE LA CLIENTELA
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5.2.

En la figura anterior s'aprecia el major pes de la zona tradicional, Tarragona i Barcelona.

Informe de gestió. Balanç de gestió
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El saldo viu en dèbits representats per valors 
negociables a 31 de desembre de 2008 ascendeix a la 
quantitat de 560,35 milions d'euros. El finançament via 
dèbits representats per valors negociables representa un 
5,14% del total de passiu i un 8,03% del total dels recursos 
de clients en  balanç del Grup.

La partida de dèbits representats per valors 
negociables, que complementa les fonts de finançament 
tradicionals, està formada per les següents emissions: 

Primera emissió d'obligacions simples Caixa 
Tarragona per un import nominal de 400 milions 
d'euros, composta per 4.000 obligacions i amb data 
d'amortització d'11 de abril de 2011, dirigida 
fonamentalment a inversors institucionals. 

L'esmentada emissió constitueix clarament el 
venciment de major import de les emissions 
realitzades per Caixa Tarragona.

Emissió d'obligacions estructurades Caixa Tarragona 
per un import nominal de 25 milions d'euros, 
composta per 250 obligacions i amb data de 
amortització de 2 de juny de 2017, dirigida a clients 
majoristes.

Programa d'emissió de pagarés Caixa Tarragona 2008 
per import inicial màxim de 800 milions d'euros 
ampliables a 1.500 milions d'euros i amb venciment 
màxim d'1 any, dirigida fonamentalment a empreses.

Els instruments anteriors, a banda de contribuir 
positivament al desenvolupament normal del negoci, 
permeten al Grup diversificar la seva estructura de 
finançament. No obstant això, el Grup disposa de la 
capacitat tècnica i legal necessària per emetre 
instruments de finançament alternatius als ja existents 
en cas que calgués.

El finançament de passius subordinats es compon de 
set emissions d'obligacions, que són negociables en 
mercat secundari organitzat i amb amortització a 15 
anys, per un import total de 117,16 milions d'euros i 
subscrites íntegrament per clients minoristes del Grup. 

Durant aquest exercici no s'ha dut a terme cap emissió. El 
finançament de passius subordinats representa el 1,08 % 
del total de passiu del Grup.

Els recursos de clients gestionats pel Grup fora de 
balanç ascendeixen a 31 de desembre de 2008 a 884,83 
milions d'euros, xifra que representa un decrement del 
25,81% respecte a l'exercici anterior i que s'origina 
principalment per la preferència de la clientela pels 
dipòsits a termini.

El patrimoni gestionat pel Grup en fons d'inversió a 31 
de desembre de 2008 puja a 141,76 milions d'euros que 
representen el 16,03% del total dels recursos de clients 
fora de balanç. Aquest apartat s'ha vist fortament afectat 
per la conjuntura econòmica, en què la preferència dels 
clients pels dipòsits ha provocat un fort transvasament, 
tal com reflecteixen els comptes del Grup.

El patrimoni gestionat en fons de pensions puja a 
171,96 milions d'euros que representen el 19,43% del 
total dels recursos de clients fora de balanç.

El patrimoni gestionat de productes d'estalvi-
assegurança a 31 de desembre de 2008 puja a 136,52 
milions d'euros que representen el 15,43% del total dels 
recursos de clients fora de balanç.

El patrimoni dels clients en productes comercialitzats 
però no gestionats pel Grup puja a 62,15 milions que 
representen el 7,02% del total dels recursos de clients 
fora de balanç. 

Addicionalment als recursos de clients fora de balanç 
anteriorment citats, els clients també mantenen 
posicions actives d'altres actius financers no emesos pel 
Grup l'import de les quals a 31 de desembre de 2008 puja 
a 372,45 milions d'euros que representen el 42,09% del 
total dels recursos de clients fora de balanç.

 

5.2.

GRÀFIC 8. RECURSOS DE CLIENTS FORA DE BALANÇ A 31-12-2008
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2.3. RECURSOS PROPIS COMPTABLES

A 31 de desembre de 2008, els recursos propis 
comptables consolidats del Grup ascendeixen a 476,52 
milions d'euros. Aquests recursos propis estan compostos 
pel fons de dotació, les reserves i el resultat de l'exercici 
pendent de distribuir. 

5.2.

2.4. RECURSOS PROPIS COMPUTABLES

Amb l'objectiu de garantir la solvència del sistema 
financer, les entitats han de mantenir un determinat 
nivell de recursos propis, en relació amb els riscos 
assumits per aquestes, per poder fer front a pèrdues 
inesperades sense que es vegi compromesa la continuïtat 
de l'activitat. 

La generació de benefici recurrent, juntament amb la 
política de distribució de resultats adoptada en els últims 
exercicis han conduït al Grup a assolir una xifra de 
recursos propis que, en relació amb els riscos assumits, 
representa un coeficient de solvència significativament 
superior al de les entitats de mida i característiques 
similars. 

 
D'aquesta manera, i segons la normativa BIS II, els 

recursos computables del Grup, incloent la distribució 
del resultat, ascendeixen a 626,97 milions d'euros. El 
nivell mínim de recursos exigits a 31 de desembre de 2008 
ascendeix a la xifra de 450,86 milions d'euros. Per tant, el 
Grup presenta un superàvit de recursos de 176,11 
milions.

A 31 de desembre de 2008, el coeficient de solvència 
segons normativa BIS II, es situa en el 11,13%. Aquest 
coeficient es compon de la suma de diferents categories 
de recursos propis. Així, doncs, el Tier I puja a 7,59%, i en 
el cas de Caixa Tarragona és especialment significatiu 
destacar que coincideix amb el Core Capital (l'ús de 
participacions preferents fins al màxim permès 
legalment elevaria el TIER I en aproximadament un 2,60% 
addicional, fins a assolir el 10,19%) i la resta fins al 
coeficient de solvència total és Tier II, que suposa un 
3,54%. 

Aquesta notable millora del Core Capital és un reflex 
de la política del Grup en els anys precedents, orientada 
a la realització d'inversions de baix consum de recursos 
propis i, per tant, baix nivell de risc.

Informe de gestió. Balanç de gestió

QUADRE 6. SOLVÈNCIA

31/12/2008 31/12/2007

Fons social 9 9 

Reserves 415.158 372.677 

Benefici net 

no distribuït 27.388 43.907 

Deduccions (14.978) (6.926)

Total Core Capital 427.577 409.667 

Ràtio Core capital (%) 7,59% 6,73%

Obra social (immobles) 3.262 3.339 

Reserves de revaloració 24.837 21.271 

Ajustos de valoració 12.000 53.474 

Provisió genèrica 45.161 75.610 

Passius subordinats 117.079 117.079 

Deduccions (2.942) (6.925)

Total recursos propis Tier 2 199.397 263.848 

Ràtio Tier 2 (%) 3,54% 4,34%

Recursos propis 

computables BIS 626.974 673.515 

Superàvit recursos propis 176.114 186.820 

Ràtio BIS (%) 11,13% 11,07%

Pro-memòria:

Actius totals ponderats 

per risc BIS 5.635.750 6.083.683 

Solvència*

*Dades en milers d'euros. A partir de 31/12/2008 càlculs 
realitzats segons BIS II

Una vegada aprovada la distribució del benefici, les 
reserves del Grup Caixa Tarragona s'incrementaran en el 
7,39% i la resta del benefici es destinarà a incrementar el 
fons de l'Obra social en la xifra de 4 milions d'euros.
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5.2.

GRÀFIC 9. COMPOSICIÓ DE LA RÀTIO BIS*
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2.5. QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA

Caixa Tarragona té un model de gestió que transmet a 
totes les seves àrees d'activitat la importància de les 
qualificacions creditícies, promovent així la seva gestió 
d'acord amb un objectiu comú de millora de valoració per 
part de les agències de ràting.

En l'exercici 2008, l'entitat ha estat avaluada per 
l'agència Fitch Ratings, de reconegut prestigi 
internacional, que a data de novembre de 2008 ha 
rebaixat les qualificacions atorgades en l'exercici 
anterior, per la qual cosa a partir de l'esmentada data les 
qualificacions vigents són:

Així mateix,  el Grup es beneficia de l'entorn en el 
qual opera, que també ha vist rebaixades les seves 
qualificacions en el 2008 però que continuen presentant 
un elevat grau al tancament de l'exercici de 2008. 

Individual A curt
termini

A llarg
termini

Perspectiva

C F2 BBB+ NegativaFitch Ratings

A curt termini A llarg termini PerspectivaAgència

P1 Aaa EstableMoody’s

A1+ EstableStandard &
Poor’s

AA+

F1+ EstableFitch AAA
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Informe de gestió. Resultats i rendibilitat5.3.

1.1. COMPTE DE RESULTATS

El compte de resultats del Grup Caixa Tarragona, que 
es presenta en la memòria adjunta, reflecteix 
fonamentalment els resultats econòmics de la gestió del 
Grup al tancament de l'exercici. Així, a 31 de desembre 
de 2008 mostra la favorable evolució del negoci 
beneficiada clarament per la gestió eficaç dels recursos 
econòmics disponibles i per una correcta aplicació de la 
política de contenció de costos, tot i el descens del 
benefici final causat pel fort augment de les dotacions a 
provisions i per la gestió prudent del negoci que té com 
pilar bàsic el manteniment de la solvència del Grup.

D'aquesta manera, en restar a la partida d'interessos i 
rendiments assimilats la partida d'interessos i càrregues 
assimilades es conforma el marge d'interessos, reflex del 
negoci tradicional del Grup, que s'ha situat en 163,52 
milions d'euros a 31 de desembre de 2008, xifra que 
suposa un increment del 12,19% respecte a la mateixa 
data de l'exercici anterior.

De les partides que conformen els interessos i 
rendiments assimilats, destaquen especialment els 
procedents del crèdit a la clientela, que creixen a una 
taxa interanual del 26,14%, increment que reflecteix 
l'augment del volum de negoci amb els sectors estratègics 
del Grup com són les famílies i les petites i mitjanes 
empreses. Respecte al finançament concedit a famílies, 
cal ressenyar l'augment interanual del 25,84% dels 
interessos procedents dels deutors amb garantia real i del 
64,40% dels deutors a la vista, i quant a les petites i 
mitjanes empreses ressalta especialment l'increment 
dels interessos procedents de l'arrendament financer que 
creix a una taxa interanual del 78,58%.

D'altra banda, el creixement interanual del 55,94% de 
la partida d'interessos i càrregues assimilades s'origina 
tant per l'encariment del finançament propiciat per les 
tensions existents en els mercats financers durant 
l'exercici com per les majors necessitats de finançament 
del Grup, causades pel creixement prudent del negoci en 
el qual està immers.

L'addició al marge anterior dels rendiments 
d'instruments de capital, de les comissions percebudes, 
del resultat d'operacions financeres i dels altres 
productes d'explotació juntament amb  la detracció del 
resultat desfavorable de les entitats valorades pel 
mètode de la participació, de les comissions pagades, de 
les diferències de canvi negatives i de les altres càrregues 
d'explotació formen el saldo del marge brut, reflex dels 
beneficis generats bàsicament a través de totes les línies 
d'activitat durant l'exercici i que en un alt grau es 
destinen a cobrir els costos generals i els sanejaments 
que requereix l'activitat. Aquest marge s'ha situat a 31 de 
desembre de 2008 en 243,29 milions d'euros, xifra que 
suposa un increment interanual del 4,24%.

De les partides que formen el marge anterior cal 
ressenyar, per la importància que té en el compte de 
resultats de les entitats financeres, el producte dels 
serveis, que ha presentat un lleuger descens respecte a 
l'exercici anterior a causa de la menor demanda de la 
clientela  de productes parabancaris, com a 
conseqüència de la crisi econòmica. 

GRÀFIC  10. MARGE D'INTERESSOS
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QUADRE 7. RESULTAT DEL PRODUCTE DELS SERVEIS 

2008 2007 Absoluta %

Variació

Imports en milers d'euros

Riscos contingents 906 976 (70) (7,17)

Compromisos contingents 2.249 1.828 421 23,03

Serveis de cobraments i pagaments 19.999 19.240 759 3,94

Servei de valors 491 765 (274) (35,82)

Canvi de divises i bitllets estrangers 418 539 (121) (22,45)

Comercialització 11.718 14.942 (3.224) (21,58)

Altres serveis 6.351 6.069 282 4,65

Total ingressos per serveis 42.132 44.359 (2.227) (5,02)

Cost total de serveis pagats 4.097 4.242 (145) (3,42)

Total rendiment net serveis 38.035 40.117 (2.082) (5,19)

Informe de gestió. Resultats i rendibilitat5.3.

El resultat de l'activitat d'explotació, resultat de 
restar al marge brut les despeses d'administració, les 
amortitzacions, les pèrdues per deteriorament d'actius i 
el gruix de les dotacions a provisions s'ha situat a 31 de 
desembre de 2008 en 43,36 milions d'euros, xifra que 
representa un decrement del 31,59% respecte a la 
mateixa data de l'exercici anterior, i que ve motivat per 
l'important augment del saldo de la partida de pèrdues 
per deteriorament d'actius financers a causa de 
l'augment de la morositat, general en tot el sector, així 
com pel principi de prudència que regeix en el Grup, que 
l'ha conduït a realitzar considerables dotacions 
voluntàries al fons d'insolvència amb l'objectiu de 
mantenir en el futur l'alt nivell de solvència que el 
caracteritza.

Els costos generals, despeses d'administració i 
amortitzacions, a causa de l'excel·lent aplicació de la 
política de contenció de costos que aplica el Grup, han 
presentat uns moderats creixements, el 2,30% i el 2,83%, 
respectivament.

GRÀFIC 11.  
RESULTAT DE L'ACTIVITAT DE EXPLOTACIÓ
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GRÀFIC 12.  
RESULTAT CONSOLIDAT DEL GRUP
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El resultat abans d'impostos, que es conforma de 
restar al resultat de l'explotació la partida de pèrdues per 
deteriorament de la resta d'actius i afegir-hi la partida de 
guanys per la baixa d'actius no classificats com a no 
corrents en venda, s'ha situat en 43,53 milions d'euros, 
xifra que presenta un decreixement percentual del 31,59 
respecte a la mateixa data de l'exercici anterior.  

A 31 de desembre de 2008 el resultat consolidat del 
Grup puja a 36,51 milions d'euros, import que el Grup 
destinarà a reserves per reforçar la solvència del Grup 
així com a la dotació del fons de l'Obra social, que és 
l'objecte principal pel qual desenvolupem la nostra 
activitat i que és generadora de valor, tant per als 
individus que se'n beneficien directament com per a 
l'entorn en el qual el Grup té el seu àmbit d'actuació.
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5.3.

1.2. RENDIBILITAT

QUADRE 8. COMPTE DE RESULTATS 

2008 2007 Absoluta %

Variació

%ATM* %ATM*

Imports en milers d'euros.
(*) Actius totals mitjans

La rendibilitat sobre els actius totals mitjans, ROA, 
(return on assets), obtinguda de dividir el resultat de 
l'exercici entre els actius totals mitjans se situa a 31 de 
desembre de 2008 en el 0,37% enfront del 0,65% de 
l'exercici anterior.

La rendibilitat sobre recursos propis, ROE, (return on 
equity), obtinguda de dividir el resultat de l'exercici 
entre els recursos propis mitjans puja a 31 de desembre 
de 2008 al 8,29% enfront del 12,97% a la mateixa data de 
l'exercici anterior.

Interessos i rendiments assimilats 509.958  367.912  142.046 38,61

Interessos i càrregues assimilades 346.437  222.162  124.275 55,94

Marge d'interessos 163.521 1,68 145.750 1,85 17.771 12,19

Rendiment d'Instruments de capital 26.169  20.839  5.330 25,58

Resultat entitats valorades pel mètode de la participació (2.381)  864  (3.245) (375,58)

Resultat d'operacions financeres (net) 38.236  19.457  18.779 96,52

Comissions percebudes 42.132  44.359  (2.227) (5,02)

Comissions pagades 4.097  4.242  (145) (3,42)

Diferències de canvi (net) (794)  324  (1.118) (345,06)

Altres productes d'explotació 10.946  8.983  1.963 21,85

Altres càrregues d'explotació 30.441  2.942  27.499 934,70

Marge brut 243.291 2,50 233.392 2,96 9.899 4,24

Despeses d'administració 110.439  107.956  2.483 2,30

Amortització 8.279  8.051  228 2,83

Dotació a provisions (net) 2.468  1.290  1.178 91,32

Pèrdues per deteriorament d'actius financers (net) 78.745  52.710  26.035 49,39

Resultat de l'activitat d'explotació 43.360 0,44 63.385 0,80 (20.025) (31,59)

Pèrdues per deteriorament de la resta d'actius (net) 96  5  91  >

Guanys (pèrdues) en la baixa d'actius no classificats 

com no corrents en venda 267  706  (439) (62,18)

Diferència negativa en combinacions de negocis -  -  - -

Guanys (pèrdues) d'actius no corrents en venda 

no classificats com operacions interrompudes -  (7)  7 >

Resultat abans d'impostos 43.531 0,45 64.079 0,81 (20.548) (32,07)

Impost sobre beneficis 7.020  12.468  (5.448) (43,70)

Dotació obligatòria a obra i fons socials -  -  - -

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades 36.511 0,37 51.611 0,65 (15.100) (29,26)

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

Resultat consolidat de l'exercici 36.511 0,37 51.611 0,65 (15.100) (29,26)

Resultat atribuït a l'entitat dominant 36.511 0,37 51.611 0,65 (15.100) (29,26)

Informe de gestió. Resultats i rendibilitat
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5.3.

GRÁFICO 13. EFICIÈNCIA OPERATIVA
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L'eficiència operativa continua en la seva sendera 
descendent per la correcta aplicació de costos i se situa 
en el 41,68% a 31 de desembre de 2008, percentatge que 
suposa una millora de 455 punts bàsics respecte a 
l'exercici anterior. 

La ràtio costos operatius/ATM s'ha situat a 31 de 
desembre de 2008 en l'1,13%, percentatge que suposa una 
millora de 21 punts bàsics respecte a la mateixa data de 
l'exercici anterior.
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GRÁFICO 14. COSTOS OPERATIUS / ATM
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Informe de gestió. Gestió del risc5.4.

1. RISC DE CRÈDIT

La gestió global dels riscos és primordial en qualsevol 
entitat de crèdit. El Grup Caixa Tarragona gestiona de 
manera eficient els riscos inherents a la seva activitat 
amb la finalitat de preservar uns elevats nivells de 
solvència. 

La gestió del risc del Grup es caracteritza per la seva 
exigència, prudència i anticipació, elements que 
permeten aconseguir i mantenir una sòlida i solvent 
posició patrimonial.

Els riscos propis de l'activitat del Grup són els 
següents: risc de crèdit, risc de mercat, risc de liquiditat i 
risc operacional.

El Grup Caixa Tarragona realitza totes les actuacions 
en l'àmbit del mesurament, seguiment i gestió del risc 
d'acord amb la recomanació del Comitè de Supervisió 
Bancària de Basilea, “Convergència internacional de 
mesures i normes de capital revisat”, conegut 
comunament com Basilea II.

Basilea  II es basa en 3 pilars:

Primer pilar: Requeriments de capital de les entitats 
de crèdit en funció d'alguns riscos financers com són el 
risc de crèdit, el risc de mercat de la cartera de 
negociació, el risc de divises i el risc operacional.

Segon pilar: Analitza els principis bàsics del procés de 
supervisió, així com exposa les directrius per 
desenvolupar un procés intern d'avaluació del capital, 
i estableix objectius de capital en relació amb el perfil 
de risc i als mitjans de control de cada entitat, per 
poder cobrir els possibles riscos, inclosos o no en el 
primer pilar.

Tercer pilar: Fomenta la disciplina de mercat ja que 
desenvolupa una sèrie de requisits de divulgació 
d'informació que permeten als agents de mercat 
poder avaluar el capital, l'exposició al risc i 
l'adequació dels processos de mesurament d'aquests 
últims.

El risc de crèdit es deriva de les pèrdues que patiria el 
Grup en el cas que una contrapartida incomplís les seves 
obligacions contractuals. Aquest risc és inherent en els 
productes bancaris tradicionals d'actiu de les entitats 
(préstecs, crèdits, etc.), així com en un altre tipus 
d'actius financers (cartera de renda fixa del Grup, 
derivats, etc.). 

Les polítiques, mètodes i procediments del Grup 
relacionats amb el control del risc de crèdit són 
aprovades pel Consell d'Administració de Caixa 
Tarragona. La Comissió de Control i el departament 
d'Auditoria interna tenen entre les seves funcions vetllar 
per l'adequat compliment de les polítiques, mètodes i 
procediments de control de risc del Grup, assegurant que 
aquests són adequats, s'implanten de manera efectiva i 
són revisats de manera regular. 

El Grup realitza les tasques de control del risc de 
contrapartida i estableix, entre d'altres, els paràmetres 
de qualitat creditícia a assignar a les operacions 
realitzades així com les necessitats de cobertura del risc 
de crèdit, en concordança amb les seves polítiques 
internes i amb la normativa aplicable.

Igualment, el Grup vetlla per l'aplicació dels límits de 
concentració de riscos.

El Grup disposa de polítiques i de procediments que 
tenen per objecte analitzar l'evolució de la qualitat 
creditícia de la contrapartida. Aquests procediments, 
que abracen la totalitat de la cartera creditícia del Grup, 
es diferencien en dos grans apartats: 

Anàlisis o revisions dels acreditats o grups 
individualment considerats. 

Anàlisis de l'operatòria dels clients amb el Grup 
mitjançant un sistema d'alertes.

A resultes d'aquestes anàlisis es fixen límits, o plans 
de reducció de riscos, a les posicions mantingudes amb 
els acreditats o grups en els quals es detectin debilitats 
que posin de manifest dubtes raonables sobre la 
capacitat de retorn de les inversions finançades. 

La cartera creditícia presenta un alt grau de 
diversificació i atomització, amb la consegüent reducció 
del risc creditici. Quant a la distribució, l'activitat 
creditícia se centra bàsicament a Espanya.

El segment de negoci enfront del qual es dóna la 
major concentració de risc, degut a la vocació inversora 
del Grup, és el segment de particulars (economies 
domèstiques). A causa de la diversitat de sectors en els 
quals els nostres clients desenvolupen les seves 
activitats, no existeix en aquest segment una 
concentració de riscos rellevant per sector d'activitat.  
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Així mateix, el Grup disposa de diverses eines de 
valoració objectiva de la qualitat creditícia dels clients o 
operacions. Per als segments més rellevants de la cartera 
del Grup, s'han implementat models de scoring i ràting 
que permeten conèixer la classificació de les exposicions 
que manté el Grup enfront dels principals segments de 
negoci. Aquestes eines estan plenament integrades en la 
concessió i en la fixació del preu de les operacions. 

Scoring de particulars

El Grup té un model de scoring reactiu que valora a 
priori la probabilitat d'impagament dels préstecs 
hipotecaris i crèdits al consum del segment de 
particulars. 

També existeix un model propi de scoring proactiu que 
permet, a més d'obtenir la probabilitat d'incompliment 
del client, agilitar la concessió d'operacions a causa de 
l'assignació prèvia d'un límit màxim d'endeutament, amb 
un estalvi de temps en l'anàlisi individual de totes les 
operacions de risc.

Ràting d'empreses

En el Grup existeix un model de ràting per a empreses 
amb volums de facturació superiors a 600.000 euros. A 
més de tenir integrada en la concessió i fixació del preu 
de les operacions la classificació resultant del ràting, 
mensualment es procedeix a valorar la totalitat de la 
cartera del segment d'empreses, fet que permet seguir 
l'evolució de la qualitat creditícia d'aquesta cartera. 

En el 2008 es va implementar un nou model generat 
amb dades de la pròpia entitat. L'esmentat model de 
classificació de risc es veurà complementat amb el 
disseny d'estratègies i la preassignació de límits 
plenament integrats en els sistemes corporatius. 

Política de seguiment del risc de crèdit

El seguiment de les operacions concedides és un 
factor clau per assegurar la bondat de la gestió del risc de 
crèdit. 

El seguiment de les operacions es realitza de la 
següent manera: 

Els clients o grups que superen un determinat volum 
d'exposició es revisen i analitzen periòdicament per 
determinar que es mantenen els paràmetres d'acord amb 

els quals es van concedir les operacions.
 
Per a la totalitat de la cartera creditícia el Grup té 

implementat un sistema d'alertes que adverteix de 
situacions potencialment perilloses. 

  
La finalitat del seguiment de crèdit és intentar 

anticipar la detecció de situacions problemàtiques i, 
quan es manifestin, proposar als estaments oportuns les 
propostes que permetin adequar l'exposició al nivell de 
risc desitjat. 

Quant a la qualitat de l'actiu, el percentatge dels 
riscos dubtosos respecte als riscos  totals a 31 de 
desembre de 2008 s'ha situat en el 4,17%, i la ràtio de 
cobertura dels riscos dubtosos puja a 39,51%. 

Quant al procés de recuperacions, i atès el 
creixement de la morositat en tot el sector financer, el 
Grup ha reestructurat en el 2008 les tasques de la seva 
plantilla de professionals per optimitzar la gestió de 
recobrament i la gestió de les demandes judicials per 
aconseguir així reduir els terminis de tramitació. No 
obstant això, cal indicar que el Grup és sensible a les 
dificultats que poden estar passant els clients, per la qual 
cosa abans de recórrer a la via administrativa, opta 
sempre per intentar conciliar les possibilitats de 
regularització de la situació dels clients afectats amb la 
responsabilitat de ser eficient en la recuperabilitat de la 
morositat mitjançant tots els mitjans que estiguin al seu 
abast.

Informe de gestió. Gestió del risc5.4.
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QUADRE 9.  SEGUIMENT MOROSITAT I COBERTURA DEL CRÈDIT

31/12/2008 31/12/2007 Absoluta %

Variació

* Dades en milers d'euros

Riscos en balanç 10.569.516 7.779.550 2.789.966 35,86

Riscos fora de balanç 1.276.092 1.697.432 (421.340) (24,82)

Riscos totals 11.845.608 9.476.982 2.368.626 24,99

Dubtosos crèdit a la clientela / Total crèdit a la clientela 6,86% 2,03%  

Dubtosos altres riscos crediticis/ Total altres riscos crediticis 0,00% 0,00%  

Actius dubtosos en balanç / Total riscos en balanç 4,62% 1,77%  

Dubtosos riscos contingents / Total riscos contingents 3,10% 0,48%  

Dubtosos compromisos contingents / Total compromisos contingents 0,03% 0,00%  

Actius dubtosos fora balanç / Total riscos fora balanç 0,39% 0,05%

Actius dubtosos totals / Riscos totals 4,17% 1,46%  

Ràto de cobertura en balanç 39,05% 98,39%  

Ràtio de cobertura fora de balanç 84,87% 391,35%  

Ràtio de cobertura total 39,51% 100,08%  

Ràtio de cobertura amb garantia hipotecària 116,54%  

És el risc que comprèn la incidència que sobre el 
compte de resultats i sobre el valor del patrimoni net 
poden produir variacions dels tipus d'interès, els tipus de 
canvi i altres preus de mercat dels instruments financers 
negociables.

Risc de tipus d'interès

En el desenvolupament normal de les seves activitat, 
el Grup Caixa Tarragona es troba exposat al risc de tipus 
d'interès, en la mesura que la composició del seu actiu i 
passiu és diferent, quant als seus terminis i índexs de 
revisió, així com en els venciments de les operacions. Els 
esmentats desajustos poden produir variacions en el 
compte de resultats, així com en el valor net patrimonial. 

El risc de tipus d'interès del Grup és gestionat i 
controlat directament pel Comitè d'Actius i Passius 
(COAP).

L'objectiu principal de la gestió del risc de tipus 
d'interès és controlar i quantificar en tot moment el nivell 
d'exposició a l'esmentat risc, disposant de les eines 
adequades per mesurar-lo i dels instruments necessaris 
per modificar el seu nivell en funció del criteri del Grup, 

2. RISC DE MERCAT

amb la doble finalitat de reduir tant la sensibilitat del 
marge d'intermediació com preservar el valor econòmic 
del balanç.

En l'anàlisi, mesurament i control del risc de tipus 
d'interès assumit pel Grup s'utilitzen tècniques de 
mesurament de sensibilitat i anàlisis d'escenaris, i 
s'estableixen els límits adequats per evitar l'exposició a 
nivells de riscos superiors als desitjats, com són:

Gap estàtic

Mostra la distribució de venciments i revisions dels 
tipus d'interès a una data determinada de les masses 
sensibles del balanç. 

En el quadre següent es mostra el grau d'exposició del 
Grup al risc de tipus de interès a 31 de desembre de 2008. 
Les diferents masses del balanç apareixen classificades 
en funció del termini estimat fins avui de revisió del tipus 
d'interès (per a aquelles operacions que continguin 
aquesta característica atenent a les seves condicions 
contractuals) o de venciment (per a les operacions amb 
tipus d'interès fix). 
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Milers d’euros

Fins a 1
mes

Entre 1 i 3
mesos

Entre 3 mesos
i 1 any

Entre 1 i 2
anys

Entre 2 i 3
anys

Entre 3 i 4
anys

Entre 4 i 5
anys

Més de 5
anys

Terminis fins a la revisió del tipus d’interès efectiu o de venciment

Amb tipus d’interès variable

Actius financers

Amb tipus d’interès fixe

Dels quals coberts
amb derivats

Passius financers

Amb tipus d’interès variable

Amb tipus d’interès fixe

Dels quals coberts
amb derivats

2.498.492 2.863.868 2.706.436 35.322 17.332 3.163 2.755 12.754

219.424 489.391 744.517 206.918 479.247 60.938 35.840 495.623

94.500 369.000 19.000 21.000 105.000

2.067.895 1.119.229 263.604 950

2.398.598 881.397 2.072.804 258.249 327.979 12.104 170.496 1.297.675

28.000 313.600 131.800 186.000 1.100 159.194 238.806

QUADRE 10. EXPOSICIÓ AL RISC DE TIPUS D'INTERÈS

Informe de gestió. Gestió del risc5.4.

Sensibilitat del marge d'intermediació i del valor 
patrimonial

La sensibilitat del marge d'intermediació mostra 
l'impacte en el marge d'intermediació que provocaria un 
canvi de la corba de tipus d'interès ja que modificaria les 
meritacions de les operacions d'actiu i passiu sensibles.

La sensibilitat del valor patrimonial mostra l'impacte 
que provocaria un canvi de la corba de tipus d'interès al 
valor actual del patrimoni del Grup ja que modificaria els 
valors actuals dels actius i passius que componen el 
balanç i són sensibles a les variacions dels tipus d'interès.

 
En relació amb el nivell d'exposició al risc de tipus 

d'interès del Grup cal assenyalar que, a 31 de desembre 
de 2008, s'estima que una variació paral·lela en l'alça dels 
tipus d'interès de mercat de 100 punts bàsics tindria un 
efecte de signe invers en el marge d'intermediació de 
l'1,35% (mesurat sobre el marge d'intermediació 
projectat a 12 mesos) i una variació del mateix signe en el 
patrimoni del Grup d'aproximadament un 1,02% (mesurat 
sobre el patrimoni net del Grup a 31 de desembre de 
2008).

Els resultats mostrats en els paràgrafs anteriors s'han 
realitzat sota el supòsit que no es produeixi creixement 
en les masses de balanç i que el Grup es limiti a renovar 
les operacions vençudes per altres de les mateixes 
característiques però amb els seus corresponents tipus 
d'interès.

Exposicions a altres riscos de mercat

El Grup no manté posicions significatives de cap classe 
en moneda estrangera. 

Quant a les emissions de passius híbrids per part del 
Grup els rendiments dels quals estan vinculats a l'evolució 
d'índexs de renda variable, la política general és la de 
cobrir immediatament el risc de preu de mercat originat 
per aquestes operacions, mitjançant la contractació de 
derivats financers simètrics als riscos assumits.

El Grup es troba exposat al risc de preu 
fonamentalment pels instruments de capital cotitzats 
mantinguts en la seva cartera provinents de posicions 
amb caràcter històric que el Grup manté en la companyia 
de concessió d'autopistes ABERTIS S.A.
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3. RISC DE LIQUIDITAT

Informe de gestió. Gestió del risc5.4.

El risc de liquiditat és el que deriva de la situació en 
què una entitat no tingui actius líquids suficients per fer 
front als compromisos de pagament exigits en un moment 
determinat, originant-se un desequilibri financer o una 
situació costosa per a l'entitat. 

El Grup gestiona el risc de liquiditat mitjançant una 
anàlisi dels possibles desajustos entre els fluxos efectius 
de pagaments i ingressos, atenent a l'estructura de balanç 
actual, així com tenint en compte que caldrà poder donar 
resposta immediata a les oportunitats de creixement que 
ofereixi el mercat. Aquest objectiu s'aconsegueix amb 
una gestió activa de la liquiditat, que consisteix en un 
seguiment continuat de l'estructura del balanç per 
terminis de venciments, amb la finalitat de detectar de 
manera anticipada possibles estructures de liquiditat 
inadequades a curt i mitjà termini, i adoptar les mesures i 
estratègies correctores que donin estabilitat a les fonts 
de finançament.

El Grup disposa de les eines oportunes per mesurar les 
necessitats de liquiditat en tot moment.

D'acord amb aquests càlculs, el Grup ha determinat 
diversos nivells de liquiditat que defineixen la situació en 
la qual el Grup Caixa Tarragona desitja situar-se. 
D'aquesta forma:

 Nivell de liquiditat “Normal”.

 Diferents graus de nivell  de “Contingència”.

El criteri general de gestió serà procurar mantenir-se 
en els entorns del Nivell “Normal”, sense perjudici que 
situacions no recurrents o fets puntuals determinats 
provoquin i/o aconsellin situar-se de manera temporal en 
un altre nivell de liquiditat.

A més, el Grup Caixa Tarragona disposa d'un pla de 
contingència mitjançant el qual pot recuperar els nivells 
desitjats de liquiditat, en el cas que es trobés per sota 
dels mateixos i que té com a principal objectiu tornar a 
l'entitat als esmentats nivells a través dels instruments 
recollits en aquest pla.

El Grup Caixa Tarragona ha establert uns límits dins 
del marc de la seva política de liquiditat que pretenen 
que aquesta política no comprometi l'equilibri futur de 
l'entitat. Aquests límits es divideixen bàsicament en:

 Límits en l'estructura del balanç.

 Límits a l'ús de determinades eines.

 Límits a la concentració de venciments.

A part del citat anteriorment, el Grup realitza 
previsions com a mínim a 12 mesos vista per detectar 
anticipadament eventuals posicions de liquiditat 
allunyades de l'objectiu definit com normal. Així mateix, 
aquestes previsions es realitzen al seu torn sota un 
escenari estressat, que permet identificar el 
comportament de la liquiditat en situacions definides 
com a no normals. 

Finalment, a 31 de desembre de 2008 el Grup manté 
un percentatge molt elevat d'actiu transformable en 
liquiditat ràpidament, així com també posseeix una 
àmplia reserva d'actius líquids amb la finalitat de tenir 
cobertes les possibles contingències que poguin sorgir.

El risc operacional es defineix com el risc que es 
produeixin pèrdues com a resultat de processos, personal 
o sistemes interns inadequats o defectuosos, o bé a 
conseqüència d'esdeveniments externs. 

Aquesta classe de risc és inherent a totes les activitats 
del negoci i, malgrat que no pot ser totalment eliminat, 
igual que altres riscos, es pot gestionar, reduir, i en alguns 
casos, assegurar.

El Grup disposa d'una base de dades, creada en 
l'exercici 2005, on s'emmagatzemen els esdeveniments 
de pèrdues. Aquest emmagatzematge és important per a 
la gestió del risc operacional perquè suposa una 
oportunitat per millorar l'estructura i els sistemes del 
Grup. La creació de la base de dades de pèrdues 
constitueix un dels components claus per a la bona gestió 
de risc operacional, ja que afavoreix la creació d'una 
consciència de gestió de risc operacional a diferents 
nivells dins de l'organització i permet l'entesa d'aquest 
tipus de risc sobre la base de l'experiència pròpia de 
pèrdues del Grup, mitjançant la realització d'anàlisis de 
les dades obtinguts. Addicionalment aquest procediment 
permet constituir la base per a un futura mesurament 
quantitatiu de risc operacional i estimació de capital 
econòmic, utilitzant metodologies de tipus VaR basades 
en la història de pèrdues del Grup. 

A part d'això, durant el 2008 s'han establert nous 
controls que milloren els ja existents, s'ha augmentat 
l'exigència de qualitat en els processos interns, i s'han 
transferit diversos riscos a tercers mitjançant la 
contractació dels productes de cobertura pertinents.

4. RISC OPERACIONAL
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5. COMPLIMENT NORMATIU

Informe de gestió. Gestió del risc5.4.

Durant el 2008 el Grup Caixa Tarragona ha iniciat el 
procés d'implantació de la funció de compliment 
normatiu. D'acord amb la legislació vigent -llei 47/2007 
de 19 de desembre, RD Reial decret 216/2008, de 15 de 
febrer i 217/2008, de 15 de febrer-, es tracta d'una funció 
de control encarregada de gestionar el risc de 
compliment legal i que té com a principals comeses la 
detecció de deficiències en polítiques i procediments, la 
proposta de millores i el subministrament d'informació als 
òrgans de direcció dels resultats de la seva gestió. 

La funció de compliment desenvolupa les seves 
activitats sobre dos àmbits diferenciats, la prestació de 
serveis d'inversió i la prevenció del blanqueig de capitals.

1. Serveis d'inversió. En aquest àmbit d'actuació 
destaca la implantació de les diferents polítiques i 
procediments requerits per la MIFID transposada a 
l'ordenament espanyol mitjançant la llei 47/2007 de 19 
de desembre. Així mateix, cal esmentar l'adhesió de 
Caixa Tarragona al nou Reglament Intern de Conducta en 
l'àmbit del mercat de valors acordat entre SECA i la CNMV 
i el desenvolupament del seu contingut mitjançant 
l'aprovació de 7 circulars i l'actualització de diversos 
controls i procediments.

2. Blanqueig de capitals. Continuant les línies 
d'actuació definides en anys precedents, durant l'exercici 
2008 la gestió de la polítiques i procediments de 
blanqueig de capitals s'ha centrat en els següents 
extrems:

Millora en els sistemes d'informació, detecció i 
comunicació d'operacions sospitoses que ha redundat 
en un augment significatiu de la seva eficàcia.

Increment del grau d'informatització de la política 
d'admissió de clients que ha permès aprofundir en la 
gestió de les polítiques i procediments de prevenció 
sota una òptica basada en el risc.

Manteniment de l'activitat formativa

Millora de controls i indicadors dirigits a supervisar el 
grau d'eficiència i eficàcia de les diferents polítiques i 
procediments que l'entitat té implantats per 
assegurar el compliment de la normativa de prevenció 
del blanqueig de capitals.

Totes aquestes actuació no sols permeten que el Grup 
Caixa Tarragona compleixi de manera satisfactòria amb 
l'actual marc regulador sinó que han de facilitar 
l'adaptació a canvis legislatius venidors, com per exemple 
la transposició a la Directiva 2005/60/CE de la Unió 
Europea , també coneguda com a III Directiva de 
prevenció del blanqueig.
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Comptes anuals6.
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Comptes anuals. Balanç de situació6.1.

ACTIU NOTA 31/12/2008 31/12/2007(*) PASSIU I PATRIMONI NET NOTA 31/12/2008 31/12/2007(*)

BALANÇOS DE SITUACIÓ CONSOLIDATS A 31 DE DESEMBRE DE 2008 i 2007 (NOTES 1 a 4)
(Milers d'euros)

SEGUEIX EN LA PÀGINA SEGÜENT SEGUEIX EN LA PÀGINA SEGÜENT

CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS 6 132.682 112.517

CARTERA DE NEGOCIACIÓ 7 209.678 512.366

   Dipòsits en entitats de crèdit  - -

   Crèdit a la clientela  - -

   Valors representatius de deute  - 7.942

   Altres instruments de capital  206.283 504.402

   Derivats de negociació  3.395 22

 Promemòria: prestats o en garantia  206.379 532

 ALTRES ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE  

 AMB CANVIS EN PÈRDUES I  GUANYS  - -

   Dipòsits en entitats de crèdit  - -

   Crèdit a la clientela  - -

   Valors representatius de deute  - -

   Altres instruments de capital  - -

 Promemòria: prestats o en garantia - -

  

 ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES  

 PER A LA VENDA 8 3.482.818 960.148

   Valors representatius de deute  3.428.035 822.160

   Altres instruments de capital  54.783 137.988

Promemòria: prestats o en garantia  206.268 597.926

  

INVERSIONS CREDITÍCIES 9 7.100.386 7.036.877

   Dipòsits en entitats de crèdit  40.477 197.776

   Crèdit a la clientela  7.059.909 6.839.101

   Valors representatius de deute  - -

Promemòria: prestats o en garantia  - -

  

CARTERA D'INVERSIÓ A VENCIMENT 10 - -

 

AJUSTOS A ACTIUS FINANCERS PER 

MACROCOBERTURES  - -

  

DERIVATS DE COBERTURA 11 46.577 48.962

  

 ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA 12 153.000 8.714

PARTICIPACIONS 13 7.648 16.425

   Entitats associades  5.220 6.315

   Entitats multigrup  2.428 10.110

CONTRACTES D'ASSEGURANCES 

VINCULATS A PENSIONS  42 - 12.581

ACTIUS PER REASSEGURANCES 740 271

ACTIU MATERIAL 14 152.602 151.133

   Immobilitzat material 151.873 150.395

      D'ús propi  147.604 145.869

      Cedit en arrendament operatiu  - -

      Afecte a l'Obra Social 30 4.269 4.526

   Inversions immobiliàries  729 738

Pro-memòria: adquirit 

en arrendament financer  - -

 

PASSIU  

CARTERA DE NEGOCIACIÓ 7 30.957 39.376

   Dipòsits de bancs centrals  - -

   Dipòsits d'entitats de crèdit  - -

   Dipòsits de la clientela  - -

   Dèbits representats per valors negociables  - -

   Derivats de negociació  30.957 39.376

   Posicions curtes de valors  - -

   Altres passius financers - -

 

ALTRES PASSIUS FINANCERS A VALOR  

RAONABLE AMB CANVIS EN PÈRDUES I GUANYS  - -

   Dipòsits de bancs centrals  - -

   Dipòsits d'entitats de crèdit  - -

   Dipòsits de la clientela  - -

   Dèbits representats per valors negociables  - -

   Passius subordinats - -

   Altres passius financers - -

   

PASSIUS FINANCERS A COST AMORTITZAT 17 10.722.516 8.199.745

   Dipòsits de bancs centrals  2.929.201 150.228

   Dipòsits d'entitats de crèdit  768.980 1.278.322

   Dipòsits de la clientela  6.302.171 5.082.059

   Dèbits representats per valors negociables  560.348 1.347.426

   Passius subordinats  117.157 117.148

   Altres passius financers  44.659 224.562

 - -

AJUSTOS A PASSIUS FINANCERS 

PER MACROCOBERTURES  - -

 

DERIVATS DE COBERTURA 11 36.943 41.621

 - -

PASSIUS ASSOCIATS AMB ACTIUS 

NO CORRENTS EN VENDA  - -

 

PASSIUS PER CONTRACTES D'ASSEGURANCES 952 729

PROVISIONS  34.919 41.019

   Fons per pensions i obligacions similars 42 13.457 25.678

   Provisions per a impostos 24 7.914 7.489

   Provisions per a riscos 

   i compromisos contingents 18 4.235 3.553

   Altres provisions 18 9.313 4.299

PASSIUS FISCALS 24 25.895 41.707

   Corrents  83 125

   Diferits  25.812 41.582

FONS DE L'OBRA SOCIAL 30 12.957 12.067

 

RESTA DE PASSIUS 19 18.394 14.581

CAPITAL REEMBORSABLE A LA VISTA - -

TOTAL  PASSIU 10.883.533 8.390.845
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Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexes I a III adjunts formen part integrant del balanç de situació consolidat a 31 de 
desembre de 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

ACTIU INTANGIBLE 15 4.390 3.631

   Fons de comerç  - -

   Altre actiu intangible  4.390 3.631

  

ACTIUS FISCALS 24 74.537 40.251

   Corrents  30.528 2.917

   Diferits  44.009 37.334

  

RESTA D'ACTIUS 16 5.923 4.635

   Existències  397 391

   Resta 5.526 4.244

31

RISCOS CONTINGENTS  150.446 163.401

COMPROMISOS CONTINGENTS  1.052.733 1.431.896

TOTAL  ACTIU 11.370.981 8.908.511

PROMEMÒRIA 

Comptes anuals. Balanç de situació6.1.

ACTIU NOTA 31/12/2008 31/12/2007(*) PASSIU I PATRIMONI NET NOTA 31/12/2008 31/12/2007(*)

PATRIMONI NET  

FONS PROPIS  476.520 449.608

Fons de dotació  9 9

   Escripturat 9 9

   Menys: capital no exigit - -

Prima d'emissió - -

Reserves 23 440.000 397.988

   Reserves acumulades  444.243 399.272

   Resultats d'entitats valorades 

pel mètode de la participació (4.243) (1.284)

Altres instruments de capital - -

   D'instruments financers compostos - -

   Quotes participatives i fons associats  - -

   Resta d'instruments de capital  - -

Menys: valors propis  - -

Resultat de l'exercici 36.511 51.611

Menys: dividends i retribucions - -

AJUSTOS PER VALORACIÓ 21 10.928 68.058

   Actius financers disponibles per a la venda  10.928 68.058

   Cobertures de fluxos d'efectiu  - -

   Cobertures d'inversions netes 

   en negocis a l'estranger  - -

   Diferències de canvi - -

   Actius no corrents en venda - -

   Entitats valorades pel mètode 

   de la participació - -

   Resta d'ajustos per valoració - -

INTERESSOS MINORITARIS 20 - -

   Ajustos per valoració - -

   Resta - -

 

 

TOTAL  PATRIMONI NET 487.448 517.666

TOTAL  PASSIU I PATRIMONI NET 11.370.981 8.908.511
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Comptes anuals. Comptes de pèrdues i guanys6.2.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS 
A 31 DE DESEMBRE DE 2008 i 2007 (NOTES 1 a 4)

NOTA Exercici 2008 Exercici 2007(*)

INTERESSOS I RENDIMENTS ASSIMILATS 32 509.958 367.912

INTERESSOS I CÀRREGUES ASSIMILADES 33 346.437 222.162

REMUNERACIÓ DE CAPITAL REEMBORSABLE A LA VISTA  - -

MARGE D'INTERESSOS  163.521 145.750

RENDIMENT D'INSTRUMENTS DE CAPITAL 34 26.169 20.839

RESULTAT D'ENTITATS VALORADES PEL MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ 35 (2.381) 864

COMISSIONS PERCEBUDES 36 42.132 44.359

COMISSIONS PAGADES 37 4.097 4.242

RESULTATS D'OPERACIONS FINANCERES (net) 38 38.236 19.457

   Cartera de negociació  1.375 1.345

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

   Instruments financers no valorats a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  38.001 17.596

   Altres  (1.140) 516

DIFERÈNCIES DE CANVI (net) 39 (794) 324

ALTRES PRODUCTES D'EXPLOTACIÓ 40 10.946 8.983

   Ingressos de contractes d'assegurances i reassegurances emeses 2.118 1.254

   Vendes i ingressos per prestació de serveis no financers 365 296

   Resta de productes d'explotació 8.463 7.433

ALTRES CÀRREGUES D'EXPLOTACIÓ 41 30.441 2.942

   Despeses de contractes d'assegurances i reassegurances 820 782

   Variació d'existències - -

   Resta de càrregues d'explotació 29.621 2.160

MARGE BRUT  243.291 233.392

  

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ 110.439 107.956

   Despeses de personal 42 77.515 75.511

   Altres despeses generals d'administració 43 32.924 32.445

AMORTITZACIÓ 14, 15 8.279 8.051

DOTACIÓ A PROVISIONS (net) 18, 24 i 42 2.468 1.290

PÈRDUES PER DETERIORAMENT D'ACTIUS FINANCERS (net)  78.745 52.710

   Inversions creditícies 9 75.519 51.241

   Altres instruments financers no valorats a valor raonable 

   amb canvis en pèrdues i guanys 38 3.226 1.469

RESULTAT DE L'ACTIVITAT D'EXPLOTACIÓ 43.360 63.385

 

PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE LA RESTA D'ACTIUS (net)  96 6

   Fons de comerç i altre actiu intangible  - -

   Altres actius  96 6

GUANYS (PÈRDUES) EN LA BAIXA D'ACTIUS NO CLASSIFICATS 

COM NO CORRENTS EN VENDA - -

DIFERÈNCIA NEGATIVA EN COMBINACIONS DE NEGOCIS - -

GUANYS (PÈRDUES) D'ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA

NO CLASSIFICATS COM OPERACIONS INTERROMPUDES 44 267 700

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  43.531 64.079

SEGUEIX EN LA PÀGINA SEGÜENT

(Milers d'euros)
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Comptes anuals. Comptes de pèrdues i guanys6.2.

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexes I a III adjunts formen part  integrant  del compte de pèrdues i guanys consolidat de 
l'exercici 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

  

IMPOST SOBRE BENEFICIS 24 7.020 12.468

DOTACIÓ OBLIGATÒRIA A OBRES I FONS SOCIALS  - -

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES  36.511 51.611

  

RESULTAT D'OPERACIONS INTERROMPUDES (net)  - -

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI  36.511 51.611

RESULTAT ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT 36.511 51.611

RESULTAT ATRIBUÏT ALS INTERESSOS MINORITARIS 20 - -

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI  36.511 51.611

NOTA Exercici 2008 Exercici 2007(*)
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Comptes anuals. Estat d’ingressos i despeses6.3.

ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDATS EN ELS EXERCICIS ANUALS ACABATS 
A 31 DE DESEMBRE DE 2008 i 2007 (NOTES 1 a 4)

31/12/2008 31/12/2007(*)

Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexes I a III adjunts formen part  integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts 
consolidat de l'exercici 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI: 36.511 51.611

ALTRES INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (57.130) (8.284)

Actius financers disponibles per a la venda: (71.130) (9.027)

   Guanys/pèrdues per valoració (32.667) (1.733)

   Imports transferits al compte de pèrdues i guanys (38.463) (7.294)

Impost sobre beneficis 14.000 743

 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (20.619) 43.327

(Milers d'euros)
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Comptes anuals. Estats dels canvis en patrimoni net6.4.

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT EN ELS EXERCICIS ANUALS ACABATS 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2008 I 2007 (NOTES 1 a 4)

Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part  integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de 
l'exercici 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius

BALANÇ A 1 DE GENER DE 2008 9 399.272 (1.284) 51.611 449.608 68.058 517.666 517.666

Ajustos per canvis de criteris comptables - - - - - - - -

Ajustos per errades - - - - - - - -

Saldo inicial ajustat 9 399.272 (1.284) 51.611 449.608 68.058 517.666 517.666

Total ingressos i despeses reconegudes - - - 36.511 36.511 (57.130) (20.619)    (20.619)

Altres variacions del patrimoni net - 44.971 (2.959) (51.611) (9.599) - (9.599)   (9.599)

Increment del fons de dotació - - - - - - - -

Reduccions de capital - - - - - - - -

Conversió de passius financiers en capital - - - - - - - -

Increments d'altres instruments de capital - - - - - - - -

Reclasificació de passius financers a altres 

instruments de capital - - - - - - - -

Reclasificació d'altres instruments de capital 

a passius financers - - - - - - - -

Remuneració als socis - - - - - - - -

Operacions amb instruments 

de capital propis (net) - - - - - - - -

Traspassos entre partides de patrimoni net - 44.971 (2.959) (43.911) (1.899) - (1.899) (1.899)

Increments (reduccions) per combinacions 

de negocis - - - - - - - -

Dotació discrecional a obres i fons socials - - - (7.700) (7.700) - (7.700) (7.700)

Pagaments amb instruments de capital - - - - - - - -

Resta d'increments (reduccions) de patrimoni net - - - - - - - -

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2008 9 444.243 (4.243) 36.511 476.520 10.928 487.448 487.448

Fons
de 

dotació

TOTAL
Reserves

Reserves
(pèrdues)

acumulades

Reserves
(pèrdues)
d'entitats

valorades pel
mètode de la
participació

Resultat de 
l'exercici 
atribuït a 
l'entitat 

dominant

FONS PROPIS

PATRIMONI NET ATRIBUÏT AL GRUP

Total 
fons 

propis

Ajustos 
per 

valoració

Total

(Milers d'euros)



Fons
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Reserves
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acumulades
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FONS PROPIS
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Comptes anuals. Estats dels canvis en patrimoni net6.4.

Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexos I a III adjunts formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de 
l'exercici 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius.

BALANÇ A 1 DE GENER DE 2007 9 361.683 (62) 43.319 404.949 76.342 481.291 481.291

Ajustos per canvis de criteris comptables - - - - - - - -

Ajustos per errades - - - - - - - -

Saldo inicial ajustat 9 361.683 (62) 43.319 404.949 76.342 481.291 481.291

Total ingressos i despeses reconegudes - - - 51.607 51.607 - 51.607 51.607

Altres variacions del patrimoni net - 37.457 (1.090) (43.319) (6.952) (8.284) (15.236) (15.236)

Increment de fons de dotació - - - - - - - -

Reduccions de capital - - - - - - - -

Conversió de passius financiers en capital - - - - - - - -

Increments d'altres instruments de capital - - - - - - - -

Reclasificació de passius financers a altres 

instruments de capital - - - - - - - -

Reclasificació d'altres instruments de capital 

a passius financers - - - - - - - -

Remuneració als socis - - - - - - - -

Operacions amb instruments 

de capital propis (net) - - - - - - - -

Traspassos entre partides de patrimoni net - 37.457 (1.090) (36.319) 48 (8.284) (8.236) (8.236)

Increments (reduccions) per combinacions 

de negocis - - - - - - - -

Dotació discrecional a obres i fons socials - - - (7.000) (7.000) - (7.000) (7.000)

Pagaments amb instruments de capital - - - - - - - -

Resta d' increments (reduccions) de patrimoni net - - - - - - - -

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2007 9 399.140 (1.152) 51.607 449.604 68.058 517.662 517.662

TOTAL

(Milers d'euros)



www.caixatarragona.com 43

Comptes anuals. Estats de fluxos efectius

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDATS EN ELS EXERCICIS ANUALS ACABATS 
A 31 DE DESEMBRE DE 2008 i 2007 (NOTES 1 a 4)

31/12/2007(*)

6.5.

1. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 187.696 41.269

Resultat consolidat de l'exercici 36.511 51.611

Ajustos al resultat: 94.649 85.406

   Amortització 8.279 8.051

   Altres ajustos 86.370 77.355

 

Augment/disminució net dels actius d'explotació: 2.381.490 1.877.947

   Cartera de negociació (302.688) 145.666

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

   Actius financers disponibles per a la venda 2.572.524 607.410

   Inversions creditícies 113.959 1.119.060

   Altres actius d'explotació (2.305) 5.811

Augment/disminució net dels passius d'explotació: 2.485.657 1.799.711

   Cartera de negociació - 313

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

   Passius financers a cost amortitzat 2.490.335 1.774.076

   Altres passius d'explotació (4.678) 25.322

Cobraments/pagaments per impost sobre beneficis (47.631) (17.512)

 

2. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (146.168) (18.128)

Pagaments (-): (162.209) (24.530)

   Actius materials 9.444 15.451

   Actius intangibles 1.783 590

   Participacions - -

   Entitats dependents i altres unitats de negoci 6 -

   Actius no corrents i passius associats en venda 146.753 -

   Cartera d'inversió a venciment - -

   Altres pagaments relacionats amb activitats d'inversió 4.223 8.489

 

Cobraments (+): 16.041 6.402

   Actius materials 1.094 1.347

   Actius intangibles - -

   Participacions 7.164 -

   Entitats dependents i altres unitats de negoci - 1.715

   Actius no corrents i passius associats en venda - -

   Cartera d'inversió a venciment - -

   Altres cobraments relacionats amb activitats d'inversió 7.783 3.340

 

31/12/2008

(Milers d'euros)

SEGUEIX EN LA PÀGINA SEGÜENT
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31/12/2007(*)

3. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (9.599) (6.979)

Pagaments (-) (9.599) (6.979)

   Dividends - -

   Passius subordinats - -

   Amortització d'instruments de capital propi - -

   Adquisició d'instruments de capital propi - -

   Altres pagaments relacionats amb activitats de finançament 9.599 6.979

Cobraments (+) - -

   Passius subordinats - -

   Emissió d'instruments de capital propi - -

   Alienació d'instruments de capital propi - -

   Altres cobraments relacionats amb activitats de finançament - -

 

4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi - -

 

5. AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (1+2+3+4) 31.929 16.162

6. EFECTIU I EQUIVALENTS A L'INICI DEL PERÍODE 114.795 98.633

7. EFECTIU I EQUIVALENTS AL FINAL DEL PERÍODE 146.724 114.795

PROMEMÒRIA:

COMPONENTS DE L'EFECTIU I EQUIVALENTS A FINAL DEL PERÍODE

Caixa 40.517 38.662

Saldos equivalents a l'efectiu en bancs centrals 92.166 73.855

Altres actius financers 14.041 2.278

Menys: descoberts bancaris reintegrables a la vista - -

TOTAL EFECTIU I EQUIVALENTS A FINAL DEL PERÍODE 146.724 114.795

31/12/2008

Comptes anuals. Estats de fluxos efectius6.5.

Les Notes 1 a 46 descrites a la Memòria i els Annexes I a III adjunts formen part  integrant de l'estat de fluxos de efectiu consolidat de 
l'exercici 2008. (*) Es presenta únicament i exclusivament a efectes comparatius. 

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

(Milers d'euros)
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Memòria dels comptes anuals6.6.
Faci click aquí per visualitzar la Memòria dels comptes anuals

memoria08.pdf
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Informe de l'auditoria6.7.
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Obra Social7.
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7. Obra Social

Caixa Tarragona articula la seva relació amb la 
societat a través de la seva Obra Social, entesa com un 
compromís adoptat lliurement per l'entitat amb els 
ciutadans. A través de l'Obra Social, Caixa Tarragona 
contribueix al progrés social, de forma paral·lela a la seva 
actuació financera i econòmica.

Caixa Tarragona da la 

máxima transparencia 
y visibilidad a su 

actuación social.

Els recursos econòmics 

s'apliquen en 

correspondència amb 

la implantació 

territorial de la caixa.

Es realitzen activitats 

creadores de valor per a les 
persones i per al territori, 

dins d'uns límits adequats 
al necessari reforçament de 
la capitalització de la caixa.

Les actuacions dutes a 

terme, tant directament 

com a través d'altres entitats 

i institucions, estan guiades 

per la recerca de la màxima 

eficiència social i de la qualitat.

Principis orientadors

Els projectes que es 
desenvolupen, o als 

quals es dóna suport, 
no substitueixen a les 

actuacions impulsades 

per l'esfera pública, 
ni tampoc hi competeixen, 

sinó que la complementen. 
I sempre estan adaptats 

a les necessitats actuals 
de la societat.

El conjunt d'actuacions busca 

també l'equilibri entre els 

recursos destinats a cultura i 

educatiu i els destinats als 

àmbits social i assistencial. 

En tot cas, l'evolució de les 

actuacions té molt en 

compte les preferències 

de la societat, i la seva 

planificació i gestió 

incorpora els mecanismes 

de participació adequats.

S'equilibren les 
actuacions dutes a 

terme directament 
per l'Obra Social 

o per les seves 
fundacions obra 

pròpia amb el suport 

a altres entitats i 
institucions perquè 

puguin desenvolupar 
les seves actuacions 

obra en col·laboració. 

Procediments de gestió

Les actuacions de l'Obra Social es duen a terme tant 
de forma directa pel departament com per part de les 
dues fundacions constituïdes per Caixa Tarragona:

Fundació Privada Taller Ocupacional Promoció 
Minusvàlids-Caixa Tarragona. Coneguda com a 
Fundació Topromi, va ser constituïda l'any 1982 i té 
com a objecte la gestió d'un centre ocupacional i un 
centre especial de treball per a disminuïts psíquics 
situat al nucli de La Canonja (Tarragona). 

Fundació Privada Caixa Tarragona. Va ser constituïda 
l'any 2000 per a desenvolupar accions en tots els 
camps d'actuació de l'Obra Social.

Principis orientadors

Durant l'any 2008, l'Obra Social de Caixa Tarragona ha 
desenvolupat un extens programa d'activitats d'acord 
amb els següents principis orientadors de la seva 
planificació, gestió i avaluació:
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7. Obra Social

Aspectes rellevants 2008

La inversió realitzada per Caixa Tarragona en acció 
social durant l'any 2008 és de 7.222.581 €, amb un 
augment del 21'4% respecte a l'any anterior. Els recursos 
procedeixen de la dotació per a Obra Social aprovada per 
unanimitat per l'Assemblea General de Caixa Tarragona 
el dia 11 d'abril de 2008, amb càrrec als resultats de 
l'exercici econòmic 2007.

Quant a la forma de gestió, les actuacions realitzades 
durant l'any 2008 mantenen una distribució equilibrada 
entre les dutes a terme directament per l'entitat (obra 
pròpia, 50'39%) i les realitzades en col·laboració amb 
altres entitats (obra en col·laboració, 49'61%).

Durant l'any 2008, l'Obra Social de Caixa Tarragona ha 
realitzat un total de 2.301activitats distintes, 
distribuïdes entre les àrees social (48%), cultural (29%) i 
educativa (23%). 

Entre les actuacions més destacades de l'exercici 
2008, hi ha la segona edició del Programa Tu Ajudes, que 
ha canalitzat 1,4 milions d'euros a 452 entitats sense 
ànim de lucre. Els projectes s'han enquadrat en set 
àmbits d'actuació: dependència (23'4% de l'import 
distribuït), integració social (21'4%), cultura (18'4%), 
patrimoni i medi ambient (15'2%), educació i investigació 
(8'9%), gent gran (7'5%) i temps lliure i esport base (5'2%).

La distribució territorial de les col·laboracions 
mostra un important pes de les comarques de Tarragona 
(Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre), que obtenen el 
79,5% de l'import, amb un total de 1.113.220 €. A les 
comarques de Barcelona s'hi han canalitzat 200.503 € 
(14,3%) i a les de Lleida 58.002 € (4,1%) 
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7. Obra Social

El Programa d'activitats 
pedagògiques Súper Nova va 
començar l'any 2005. Des de 
llavors han participat als 
tallers ofertats un total de 
87.000 alumnes, 3.200 mestres 
i 3.000 familíes. En total, s'han 
fet 3.848 tallers a 376 centres 
diferents.

Durant el curs 2008-2009, aquestes activitats a les 
escoles han tingut una gran acceptació. Hi han participat 
40.000 escolars en 1.412 tallers distints. El nombre total 
d'escoles participants ha estat de 110, situades a les 
comarques de Tarragona i Barcelona. Com a novetat, 
s'han iniciat tallers específics per als mestres i per a les 
famílies. Paral·lelament 7.961 escolars van participar en 
les activitats desenvolupades al Centre Cultural de 
Tarragona. 

L'Obra Social també organitza anualment el Cicle de 
conferències "Fem empresa, fem territori" que va néixer 
el 2004 amb l'objectiu de constituir un marc de reflexió 
sobre temes d'actualitat que afecten al teixit 
empresarial i a l'activitat econòmica de l'àmbit d'actuació 
de Caixa Tarragona.

Durant l'any 2008, el cicle ha ofert sessions a càrrec 
del vicepresident del FC Barcelona Ferran Soriano, 
l'exministre i economista Josep Piqué i l'ex-professor de 
l'IESE Leopoldo Abadía. 

Un sistema d'informació turística multi-idioma per a 
mòbils va guanyar la tercera edició del Premi Fem 
Empresa a les millors idees de negoci convocat per la 
Fundació Caixa Tarragona. 

Dins de la línia de suport a l'activitat educativa, l'Obra 
Social de Caixa Tarragona patrocina dos premis de 
recerca orientats als estudiants d'ensenyament 
secundari.  Es tractadel Premi d'Investigació de 
Batxillerat que convoca anualment el Consell Comarcal 
del Tarragonès i del Premi Ramon Calvo per a estudiants 
de batxillerat de les comarques de l'Ebre, organitzat per 
l'IES Deltebre.

Des de 1976 l'Hemeroteca Caixa Tarragona dóna un 
servei lliure i gratuït. El seu públic és àmpliament 
heterogeni i es composa d'estudiants, del món 
universitari i investigador i de lectors de premsa i altres 
publicacions periòdiques. Durant l'any 2008, 
l'Hemeroteca Caixa Tarragona ha tingut un total de 
31.776 usuaris.

Àrea d'Educació i innovació
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7. Obra Social

Àrea cultural

Les activitats culturals organitzades per la Fundació 
Caixa Tarragona a l'Auditori Caixa Tarragona situat a 
Tarragona s'agrupen bàsicament per cicles temàtics, i 
dins de les categories d'espectacles familiars, música, 
teatre i dansa, audiovisuals i conferències. Durant l'any 
2008, 40.434 espectadors han assistit a alguna activitat. 
Els cicles musicals han estat els més exitosos (13.286 
espectadors), seguits dels de cinema (11.222 
espectadors).

Àrea social

Com a novetat, al 2008 s'ha posat en marxa el nou 
Programa d'atenció a la gent gran Gent Sènior. Ofereix, 
en primer lloc, un Servei d'Orientació Assistencial que 
posa a l'abast dels clients de Caixa Tarragona experts en 
temàtiques socials com l'envelliment i la dependència, i 
que ofereixen solucions adaptades a cada cas.

El Club Gent Sènior disposa, a més, de l'Aula Sènior 
que programa xerrades, conferències i tallers sobre 
temes que preocupen i interessen a aquest col·lectiu, 
com la memòria o els beneficis del riure. Paral·lelament, 

també es duen a terme sortides culturals i d'oci a 
diversos indrets del territori. 

També dins l'àrea social, Caixa Tarragona ha 
continuat durant l'any 2008 el Programa de microcrèdits. 
Durant el darrer exercici, l'entitat ha concedit un total 
de 22 microcrèdits per un import total de 376.446 euros, 
destinats al finançament de petits negocis, o projectes 
d'autoocupació, promoguts per persones que no poden 
accedir al sistema creditici tradicional. 

A més, durant l'any 2008 s'ha dut a terme un cicle 
musical descentralitzat, amb presència a 26 poblacions 
de les comarques de Tarragona, i amb l'assistència de 
5.385 espectadors.

També és destacable el Programa d'exposicions. Les 
exposicions produïdes s'exhibeixen tant a la Sala 
d'Exposicions del Centre Cultural de Tarragona com en 
altres sales d'arreu del territori mitjançant acords de 
col·laboració amb institucions i entitats. Els nous 
muntatges presentats durant el 2008 són “Tàrraco. 
Mirada actual”, “Valentí Canadell. Retrospectiva en 
blanc i negre”, “Pisatges del sud” i “Atenció al tren. 
Recorregut sentimental pels camins de ferro”.
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       Dades corporatives8.
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Dades corporatives8.

INFORMACIÓ CORPORATIVA I DE CONTACTE

DENOMINACIONS

INSCRIPCIONS

CREACIÓ, APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS I DEL REGLAMENT DEL PROCEDIMENT 
REGULADOR DEL SISTEMA D'ELECCIONS I DESIGNACIONS 
DELS ÒRGANS DE GOVERN

Caixa d'Estalvis de Tarragona
Caixa Tarragona

Inscrita amb el número 10 en el Registre de Caixes 
d'Estalvis de Catalunya.
Inscrita en el Llibre de Registre de Caixes d'Estalvis 
del Banc d'Espanya, número 120, foli 91.
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 
680, foli 1, full T-239, inscripció 609a.

Constituïda com a Caixa General d'Estalvis Popular 
per acord de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
Tarragona el 15 de setembre de 1949. 

Els Estatuts i el Reglament del procediment regulador 
del sistema d'elecció dels òrgans de govern, adaptats al 
Text Refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, 
Decret Legislatiu 1/1994, de 6 d'abril, van ser aprovats 
pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya per escrit de la Direcció General de Política 
Financera amb data de sortida 16 d'octubre de 1996.

Canviada la seva denominació per l'actual i modificat 
el seu objecte social i els seus estatuts socials mitjançant 
escriptura autoritzada pel notari de Tarragona Martín 
Garrido Melero amb data 14 de novembre de 1996 
(número 1.107 del seu protocol). Els Estatuts van tornar a 
ser modificats mitjançant escriptura de data 4 d'agost de 
2000, amb número 1.207 de protocol del notari de 
Tarragona Álvaro Lucini Mateo.

També s'han produït modificacions estatutàries i del 
Reglament del procediment regulador del sistema 
d'eleccions i designacions dels òrgans de govern 
mitjançant escriptures autoritzades pel notari de 
Tarragona Martín Garrido Melero amb dates 11 d'abril de 
2003 (número 715 del seu protocol), 27 d'agost de 2004 
(número 1.856), 11 d'abril de 2007 (número 665), 9 de 
juliol de 2008 (número 1.128) i 9 de març de 2009 
(número 409).

Plaça Imperial Tàrraco, 6  43005 Tarragona
Telèfon: 977 299 200
Fax:  977 299 250
Adreça postal: Apartat de Correus, 118   C.P. 43200
NIF: G-43003938

Membre del Fons de Garantia de Dipòsits de Caixes
d'Estalvis

DOMICILI SOCIAL I ALTRES DADES

Pàgina web: www.caixatarragona.com

Adreça electrònica:
 liniapreferent@caixatarragona.es
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