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Per a la seva aprovació, de conformitat amb els estatuts, el Consell d’Administra-
ció presenta a l’Assemblea General Ordinària, reunida el 24 de maig de 2004, l’in-
forme anual de Caixa d’Estalvis Laietana i de les societats que formen el Grup Caixa
d’Estalvis Laietana consolidat, que conté l’informe de gestió, els comptes anuals –
memòria, balanç i compte de resultats–, la proposta de distribució dels excedents
de l’exercici 2003 i l’informe anual i la liquidació del pressupost de l’Obra Social
2003, així com el pressupost corresponent a l’any 2004.
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Salutació del President

Em plau de presentar l’informe anual per retre compte de l’exercici 2003 i donar
a conèixer la positiva evolució de Caixa Laietana i el seu Grup, una trajectòria que
respon clarament als objectius que des del Consell d’Administració ens havíem
proposat.

Tots els indicadors del compte de resultats avalen l’encert d’una gestió ben orien-
tada que, per quart any consecutiu, millora la seva ràtio d’eficiència. Els bons re-
sultats s’han obtingut sense menyscabar la saludable política de dotacions i sane-
jaments per fer front a qualsevol contingència.

De la marxa de l’exercici se’n poden extreure conclusions ben favorables, ja sigui
per la forta inversió creditícia i el volum de negoci, la bona gestió del risc, o el
creixement dels recursos de tercers, dins i fora del balanç. Caixa Laietana ha dis-
senyat nous productes i ha guanyat més quota de mercat. A tot això hi ha contri-
buït l’ampliació de la xarxa física amb setze noves oficines i la creixent utilització
dels canals electrònics (Laietana Net i Laietana Net Plus), una pràctica cada cop
més estesa entre els nostres clients.

La singularitat del 2003 també ha vingut marcada pels diversos actes que han po-
sat en relleu els 140 anys de Caixa Laietana, entre els quals cal destacar la multi-
tudinària gala al Palau Sant Jordi i la inauguració de l’Espai Caixa Laietana. Les
arrels de 1863 no s’han extingit i ben poques institucions financeres poden enor-
gullir-se d’una trajectòria tan llarga, pròspera i estable, a cavall de tres segles, con-
vivint amb rals de billó, pessetes i euros.

La filosofia d’empresa, la cultura financera i social de Caixa Laietana, s’ha forjat
amb la confiança de centenars de milers de clients. He tingut l’honor de presidir
la institució durant onze anys i, al final del meu mandat, veig amb satisfacció que
Caixa Laietana ha superat reptes importants i ha fet progressos apreciables en tots
els camps d’actuació. Des de l’organització del treball, la infrastructura tecnològica
o la pròpia expansió de l’activitat econòmica i social.

Vull expressar, ben de cor, el meu agraïment per la confiança i la col·laboració que
he rebut en l’exercici del càrrec, reconeixement que faig extensiu a tots els conse-
llers generals, personal d’alta direcció, empleats i clients que configuren, en aquest
entorn de proximitat, la capacitat, la força i la  raó de ser de Caixa Laietana per
seguir avançant cap al futur.

Antoni Bonamusa Saurí

President de Caixa Laietana

PRESENTACIÓ
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Consellers generals

Joaquim Abril Roig
Josep Ramon Alemany Cervera
Jaume Alemany Viza
Pere Almera Puiggrós
Joan Manuel Armengol Fortí
Norberto Avedillo Sànchez
Manel Balcells Díaz
Jordi Baldevey Emilio
Antoni Balmón Arévalo
Josep Beltrán Vilavert
Susana Benítez Martín
Francisco José Blanco Joya
Antoni Bonamusa Saurí
Jordi Bonamusa Vilà
Jaume Boter de Palau Ràfols
Jordi Buscà Colell
Josep M. Buscà Colell
Miquel Cabré Junqueras
Josep M. Cabré Masjuan
Leonardo Calderón Tomé
José Luís Caldu Rodríguez
Josep Camps Gutiérrez
F. Xavier Carbonell Candelich
Anna M. Casacuberta Comas
Cristina Casadevall Cortés
Joan Casas Montaña
Joan Castan Peyron
Juan A. Cobo Moral
Artur Codina Barnet
Josep M. Cusachs Clarà
Manuel Damaré Sanmartí
Tomás Esteban Úbeda
Pere Fabregà Colomer
Manel Fàbregas Estévez
Sergio Fernàndez Fernàndez
Maria Remei Ferrer Costa
Carles Fita Alegre
Joan Francàs Ramos
Francisco Fresnedoso González
Juan-Carlos Gallardo Harana
Joan-Carles Garcia Cañizares
Angel Garcia Sánchez
Julià Gil Tejedor
Miquel Giribés Pertegaz
Pilar González Agàpito
Juan Ramon Gregorio Ainsa
Enric Icart Masferrer
Josep Jo Munné
Anfós Jordà Roqué

En representació dels impositors, entitats, corporacions locals i del personal a 31
de desembre de 2003

Juan-Pedro López Fernàndez
Ana López Sicília
Felipe Luque Díaz
Josep M. Llinàs Ferrer
Joan Marsal Segalés
Immaculada Martí Barnada
Cristina Martí Llobet
Sergi Martí Arau
Joan Martí Sans
Ezequiel Martín Pérez
Antoni Martínez Mosull
Joaquim Martínez Sacristán
Joan Mas Jaurés
Raúl Mena Jiménez
Antonio de Miguel Barato
Ana M. Morata Flores
Antoni Nadal Barneda
Juan-Francisco Olivares Gómez
Corneli Ortet Sala
Albert Pera Segura
Francesc-Xavier Peran Llovet
Sebastián Plaza López
Juana Polo Pacheco
Joaquim Ponsarnau Cardelus
Teresa Prat Font
Josep Prat Molist
Miquel Pujol Jordà
Dídac Ramírez Garcia
Joan Roca Mora
Jordi Rodríguez Baches
Honorino Rodríguez Sánchez
José M. Ruiz Jiménez
Encarnació Safont-Tria Ximenes
Francesc Sánchez Agenjo
Ramon de Santiago Salas
Miquel Serra Masjuan
Pere Serra Passi
Joan Simeón Saurí
Artur Siquier Clos
Pere Soler Pajuelo
Fèlix Soler Sagrera
Jaume Subirà Güell
Esther Terés Bardají
Miquel Torrent Puig
Josep Tuxans Lleonart
Claudi Uñó Encesa
Agustí Valls Moliner
Miquel Vico Martínez
Valentí Vilaseca Fàbregas

ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ
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Consell d’Administració

President
Antoni Bonamusa Saurí

Vicepresident primer
Jaume Boter de Palau i Ràfols*

Vicepresident segon
Artur Codina Barnet

Vocals
Jordi Baldevey Emilio
Francesc Josep Blanco Joya
Joan Castan Peyron
Manel Fàbregas Estévez
Julià Gil Tejedor
Pilar Gonzàlez Agàpito
Raimon Jaumandreu Ros**
Joaquim Sibina Cabot
Pere Soler Pajuelo

Secretari i Director General
Pere-Antoni de Dòria Lagunas

* Vicepresident primer des de l’11 de
novembre
** Vicepresident primer fins a l’11 de
novembre

Comissió de Control

President
Jordi Buscà Colell

Secretari
Miquel Serra Masjuan

Vocals
Norberto Avedillo Sánchez
Josep Maria Cusachs Clarà
Tomàs Esteban Úbeda
Joaquim Martínez Sacristán
Miquel Vico Martínez

Comissions no executives

Comissió d’Inversions
Antoni Bonamusa Saurí
Jaume Boter de Palau i Ràfols
Artur Codina Barnet

Comissió de Retribucions
Antoni Bonamusa Saurí
Jaume Boter de Palau i Ràfols
Artur Codina Barnet

Comissió delegada d’Obres
Socials

President
Antoni Bonamusa Saurí

Vicepresident primer
Jaume Boter de Palau i Ràfols

Vicepresident segon
Artur Codina Barnet

Vocals
Jordi Baldevey Emilio
Francesc Josep Blanco Joya
Joan Castan Peyron
Manel Fàbregas Estévez
Julià Gil Tejedor
Pilar Gonzàlez Agàpito
Raimon Jaumandreu Ros
Joaquim Sibina Cabot
Pere Soler Pajuelo

Secretari i Director General
Pere-Antoni de Dòria Lagunas

Amb caràcter honorari

President honorari
Rafael Buscà Colell

Consellers honoraris
Jordi Bonareu Bussot
Albert Cabruja Montserrat
Joaquim Casas Graupera
Jordi Castany Botey
Adolf Comerón Martín
Manuel Edo Pou
Francesc Fàbregas Maldonado
Antoni Martí Coll
Albert Mayol Roca
Josep-Lluís de Miguel Val
Jaume-Antoni Molins Amat
Andreu Portillo Navarro
Francesc Robert Graupera
Joan-Antoni Sanfeliu Cortés
Salvador Sastre Pascual
Josep Maria Saurí Massuet
Pere Serra Perejoan
Jaume Torrent Floriach
Manuel Viñals Soler
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Direcció

Director General
Pere-Antoni de Dòria i Lagunas

Director Adjunt i Cap d’Oficines
Josep Ibern i Gallart

Cap d’Auditoria
Jordi Torrents i Villarroya

Cap de Comunicació i Obra Social
Ricard Navarro Gutiérrez

Cap d’Immobilitzat i Compres
Vicenç Mora i Llinàs

Cap d’Informàtica i Organització
Francesc Albert i Claus

Cap d’Intervenció General
Marc Zaragoza i Vicente

Cap d’Inversions-Préstecs
Marc Fúnez Sobaberas

Cap de Recursos
Vicenç Urrutia i Ricart

Vida corporativa

L’Assemblea General de Caixa Laietana, presidida per Antoni Bonamusa Saurí, es
va reunir el dia 12 de maig, amb caràcter ordinari i amb l’assistència de 71 con-
sellers generals, per aprovar l’informe de gestió, els comptes anuals, individuals i
consolidats corresponents a l’exercici de 2002 i la proposta d’aplicació de resultats.
Així mateix, va aprovar la liquidació del pressupost de l’Obra Social corresponent a
l’any 2002 i va donar la seva conformitat al pressupost presentat per a l’exercici 2003.

Els consellers generals van ratificar les línies generals d’actuació per al 2003 (re-
cursos administrats, inversions, participació en empreses, gestió del risc, expansió,
immobilitzat, amortitzacions, sanejaments, provisions, personal i recursos tecnolò-
gics) i van autoritzar que el Consell d’Administració pogués decidir l’emissió d’ins-
truments financers, emprèstits o valors, de renda fixa o variable, per a la captació
de recursos aliens.

Els consellers generals també van aprovar la modificació dels Estatuts i les normes
reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans de govern
per tal d’adaptar-los a tot allò que determina la llei 44/2002, de 22 de novembre,
sobre «Medidas de Reforma del Sistema Financiero», l’anomenada Llei Financera,
i la llei 31/2002, de 30 de desembre, sobre «Mesures Fiscals i Administratives»,
aprovada pel Parlament de Catalunya.

Les disposicions legals incidien en diversos aspectes normatius dels òrgans del
govern i el seu procés d’elecció (requisits, període de mandat, designació, cessa-
ment dels membres dels òrgans de govern i del director general, determinació de
les corporacions locals...) així com també la delegació de funcions del Consell
d’Administració i la distribució de funcions executives, entre d’altres.
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La proposta de modificació parcial dels Estatuts per adequar-los a la nova legisla-
ció es va sotmetre a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva
i la Conselleria d’Economia i Finances es pronunciava favorablement el dia 12 de
juny de 2003.

Comissió delegada d’Obres Socials

El Consell d’Administració, reunit el 22 de juliol de 2003, acordà la creació de la
Comissió delegada d’Obres Socials amb l’encàrrec específic de gestionar i adminis-
trar aquells conceptes de l’Obra Social de la Caixa que fins el moment de la seva
constitució eren atesos directament pel mateix Consell d’Administració.

Atenent allò que està previst en l’article 33 dels Estatuts de la Caixa i en l’article
40.1 del decret 190/89 d’aprovació de les normes reguladores dels procediments
de designació dels membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i la con-
vocatòria i el seu funcionament, es va prendre l’acord que la Comissió Delegada
d’Obres Socials tingués idèntica composició i els mateixos càrrecs que el Consell
d’Administració de la Caixa.

Comitè d’Auditoria

La Llei 44/2002, de 22 de novembre, sobre «Medidas de Reforma del Sistema
Financiero», l’anomenada Llei Financera, estableix en el seu article 47 una modi-
ficació de la Llei 24/1988 reguladora del Mercat de Valors i obliga a determinades
entitats amb títols que cotitzen en mercats secundaris de valors a tenir un Comitè
d’Auditoria i en fixa les seves competències.

El Consell d’Administració, reunit el 8 d’abril, acordà que les funcions d’aquest
Comitè d’Auditoria que preveu la Llei fossin atribuïdes a la Comissió de Control de
Caixa Laietana, tot complementant la tasca que ja compleix estatutàriament. La Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors que havia manifestat prèviament, a través del seu
comunicat de 25 de març, que no hi posaria cap objecció, va acceptar la proposta el
dia 8 de maig. Per altra banda, la Llei 62/2003 de «Medidas fiscales, administrativas
y del orden social», la Llei d’Acompanyament, en l’apartat tercer del seu article 98,
modifica novament la Llei 24/1988 reguladora del Mercat de Valors i estableix explí-
citament que les funcions del Comitè d’Auditoria puguin ser assumides per la Comis-
sió de Control de la Caixa, reafirmant allò que ja s’havia acordat.

Comissió de Retribucions i Comissió d’Inversions

La Llei 26/2003 de 17 de juliol, l’anomenada Llei de Transparència, amplia per a
les Caixes d’Estalvis determinades exigències ja previstes per la Llei Financera de
22 de novembre de 2002.

A l’efecte, a més de modificar la Llei 24/1988 del Mercat de Valors i el text refós
de la Llei de Societats Anònimes (RD legislatiu 1564/89), també modifica la Llei 31/
1985 de 2 d’agost de «Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores
de las Cajas de Ahorros», introduint dos nous articles, el 20 bis i el 20 ter, on s’obli-
ga a les Caixes a constituir dues comissions no executives, la Comissió d’Inversi-
ons i la Comissió de Retribucions.

El Consell d’Administració, reunit el 22 de juliol, acordà de constituir les dues
Comissions i va decidir que les formessin les persones que en cada moment ocu-
pessin la presidència i les dues vicepresidències de la Caixa.
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Posteriorment, el Decret 266/2003, de 4 de novembre, del Departament d’Econo-
mia i Finances de la Generalitat de Catalunya, modificava el Decret 190/1989, d’1
d’agost, d’aprovació de les normes reguladores dels procediments de designació
dels membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i de la convocatòria i
el seu funcionament, i desenvolupava allò que estableix la Llei 26/2003 sobre les
Comissions d’Inversions i Retribucions, a més d’obligar les Caixes a recollir-ho en
els seus Estatuts.

Finalment, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, regula la funció de la Comissió
d’Inversions que té per objecte informar al Consell sobre les inversions i desinver-
sions de caràcter estratègic i estable que faci la Caixa, directament o per mitjà de
les societats del seu Grup, així com sobre la viabilitat financera d’aquestes inver-
sions i la seva adequació als pressupostos i els plans estratègics de l’entitat.

La Comissió de Retribucions té la funció d’informar sobre la política general de
retribucions i incentius per als membres del Consell i el personal directiu.

Proposta modificació Estatuts

La Llei 26/2003, de 17 de juliol, modificatòria de la Llei 24/1988 del Mercat de
Valors i de la Llei de Societats Anònimes, i que té la finalitat de reforçar la trans-
parència de les societats anònimes cotitzades, seguint el camí iniciat amb la Llei
44/2002, l’anomenada Llei Financera, a més de dictar normes per a aquestes
societats, inclou també unes disposicions addicionals que afecten la regulació de
diferents aspectes de les Caixes d’Estalvis i algunes, en concret, els seus Estatuts.
En aquest sentit, la disposició addicional quarta modifica la Llei 31/1985 de 2
d’agost de «Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas
de Ahorros» és la que introdueix nous articles que obliguen les Caixes a la creació
de les Comissions d’Inversions i de Retribucions.

Posteriorment s’ha publicat el Decret 266/2003, de 4 de novembre, del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que modifica el Decret
190/1989, «d’aprovació de les normes reguladores dels procediments de designa-
ció dels membres dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis i de la convocatòria
i el funcionament d’aquests.» Aquest nou Decret desenvolupa en la legislació ca-
talana les disposicions de la Llei estatal 26/2003 i, a més, introdueix modificacions
i aclariments sobre el procediment electoral, còmput de períodes de mandat dels membres
dels òrgans de govern, gestió de l’obra social i altres normes de caràcter formal.

El 30 de desembre de 2003, la Llei 62/2003 «de medidas fiscales, administrativas
y del orden social», l’anomenada Llei d’Acompanyament, va modificar la regula-
ció que s’havia establert amb la Llei 26/2003 de les Comissions d’Inversions i de
Retribucions i, a més, entre d’altres normes, va introduir un nou criteri sobre la
distribució de les places de consellers generals dels sectors d’impositors i corpora-
cions locals entre els territoris de les diverses comunitats autònomes.

Atenent el caràcter imperatiu de la normativa d’aquests textos legals que obliguen a la
modificació parcial dels Estatuts i les Normes Reguladores dels Procediments de De-
signació de la Caixa en tot allò que es refereix a la regulació dels òrgans de govern i
del seu procés d’elecció, el Consell d’Administració considera necessari sotmetre a
l’Assemblea General Ordinària un conjunt de modificacions de l’articulat dels Estatuts
i del Reglament de Caixa Laietana que es presenten per a la seva aprovació.



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

12



13

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
03

Seguretat en les inversions

Evolució dels actius per nivell de risc

El conjunt dels actius que presenten un risc nul o baix i que s'engloben dins dels
actius de màxima qualitat, representen, a 31 de desembre de 2003, un 78,09% de
total del balanç de l'Entitat. Aquest percentatge, tot i estar lleugerament per dessota
de l'obtingut en l'exercici anterior, es manté en nivells molt elevats tot seguint la
política destinada a garantir els recursos dels nostres clients a través de l'objectiu
de mantenir el risc i la seguretat de les nostres inversions creditícies i actius en ge-
neral.

La inversió creditícia concentra la major part de l'actiu i en aquestes operacions hi
està assumida tota la normativa i recomanacions que estableix el Banc d'Espanya.
Tot això es tradueix en una normativa interna específica per a l'estudi de les ope-
racions de risc per a cadascuna de les fases del cicle creditici, on s'hi contemplen,
entre d'altres, les mesures per a la concessió i la gestió de les operacions, d'estra-
tificació en els nivells d'atribució i de diversificació.

2003 2002 2001
M. Eur. % M. Eur. % M. Eur. %

Actiu

Caixa i dipòsits en bancs centrals 60.477 1,68 51.683 1,52 61.646 2,16
Deutes de l'Estat 290.252 8,06 334.259 9,81 333.783 11,70
Entitats de crèdit 54.868 1,52 313.534 9,20 238.052 8,34
Crèdits amb garantia
hipotecària i Adm. Públiques 2.407.468 66,83 1.966.326 57,73 1.625.378 56,97

Actius amb risc nul o baix 2.813.065 78,09 2.665.802 78,26 2.258.859 79,18

Total actiu 3.602.222 100,00 3.406.212 100,00 2.852.807 100

L'activitat creditícia està fortament orientada a la satisfacció de les necessitats de
finançament de les famílies, amb un 48,3% del volum d'inversió i, fonamentalment,
a la concessió de préstecs per a l'adquisició d'habitatge. El finançament de les
activitats productives es concentra en les petites i mitjanes empreses, tot mantenint
la línia de suport al desenvolupament econòmic en l'àmbit d'actuació de l'Entitat.
Aquesta segmentació per destinataris fa que el nostre volum d'inversió creditícia
estigui distribuït entre un gran nombre de prestataris. Com es pot apreciar en l'es-
quema següent, aquesta quantitat de prestataris comporta un grau de diversificació
i atomització de manera que la mitjana de saldo viu per prestatari és de 69,85
milers d'euros.

Milers d'euros

INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
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Saldo a Nombre Saldo/
31/12/03 de nombre

comptes comptes

Crèdit a les Administracions públiques 18.408 52 354,00
Crèdit comercial 78.009 3.678 21,21
Deutors amb garantia real 2.389.060 19.784 120,76
Altres deutors a termini 217.043 15.638 13,88
Arrendaments financers 47.915 421 113,88
Crèdit a no residents 30.802 247 124,70

2.781.237 39.820 69,85

Segmentació per destinataris de la inversió creditícia
Percentatge

La cartera de valors de renda fixa i variable s'ha elevat a 467.909 milers d'euros,
i representa un 13,0% del total d'actiu de La Caixa, més del 60% del qual corres-
pon a renda fixa d'emissió pública que assoleix els 290.252 milers d'euros i amb
un nivell de risc baix. La cartera de valors presentava, a final de l'exercici 2003,
plusvàlues latents de 45.016 milers d'euros en la cartera de títols de renda varia-
ble i 43.137 milers d'euros en la de renda fixa.

Evolució de la morositat

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

La ràtio de morositat ha quedat establerta, a 31 de desembre de 2003, en l'1,15%,
0,40 punts per dessota de la de 2002 i 0,52 punts per dessota del 2001. El volum
d'actius dubtosos s'ha situat en 32.928 milers d'euros, amb un grau de cobertura
pel Fons d'Insolvències del 234%.

Activitats productives Particulars Altres
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Ràtio de morositat
Percentatge

Dins d'aquest context, i seguint la política de màxim sanejament, Caixa Laietana
disposa al tancament de l'exercici d'un fons de provisió per a insolvències de
77.213 milers d'euros, amb la qual cosa es compleixen totalment els requeriments
i recomanacions que al respecte d'això estableix el Banc d'Espanya pel que fa a la
cobertura específica, genèrica i estadística.

Cobertura de la morositat
Percentatge

Recursos propis. Ràtio de solvència

Els recursos propis computables s'eleven al tancament de l'exercici a 328.550 mi-
lers d'euros, amb un augment de 27.756 milers d'euros respecte de l'any anterior.
Aquest increment inclou el resultat de 13.667 milers d'euros generats en el mateix
exercici, descomptada l'aportació a l'Obra Social i 12.000 milers d'euros de dotació
al fons per a riscos bancaris generals.

Els recursos propis computables superen en 86.436 milers d'euros el mínim exigi-
ble per la normativa vigent, el que permet mantenir un nivell de capitalització ade-
quat per a complir els requeriments del coeficient de solvència i obtenir una base
sòlida que garanteix el creixement futur rendible, eficient i solvent del Grup.
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Evolució recursos propis computables
Milers d'euros

El coeficient de solvència s'obté de la ràtio entre els recursos propis computables
i els actius ponderats pel seu nivell de risc. Aquest factor de risc aplicat a cadas-
cun dels saldos d'actiu oscil·la entre el 0% per als actius amb risc nul, garantia de
l'Estat o dinerària, fins al 100% per als actius amb garantia personal i cartera de
valors. A la Caixa, els actius ponderats pel grau de risc representen al tancament
de l'exercici un 70,98% del balanç, i un 41,6% dels comptes d'ordre. El coefici-
ent de solvència supera gairebé de 3 punts el mínim establert del 8%.

Ratings

Davant l'estratègia de diversificació en les fonts de finançament, tant en el mercat
nacional com internacional, s'ha sol·licitat la qualificació de l'Entitat a l'Agència
Fitch Ratings.

L'Agència ha realitzat una valoració positiva de la gestió i el negoci de l'Entitat,
tenint en compte la seva grandària i àmbit d'actuació. Les qualificacions atorgades
han estat BBB+ en el llarg termini, F2 per al curt termini i C en el rating de forta-
lesa financera.
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Rendibilitat

Compte escalar de resultats

2003 2002 Variació
% % %

M. Euros s/ATM M. Euros s/ATM 03/02

Interessos i rendiments assimilats 179.066 4,91 173.444 5,46 3,24
Interessos i càrregues assimilades -93.411 -2,56 -91.781 -2,89 1,78
Rendiments de la cartera
de renda variable 4.243 0,12 3.195 0,10 32,80

Marge d'intermediació 89.898 2,47 84.858 2,67 5,94

Comissions netes 19.766 0,54 16.342 0,51 20,95
Resultat per operacions financeres 1.426 0,04 -1.061 -0,03 -234,40

Marge ordinari 111.090 3,05 100.139 3,15 10,94

Altres productes d'explotació 1.304 0,04 1.414 0,04 -7,78
Despeses d'explotació -56.779 -1,56 -53.419 -1,68 6,29
Amortització i sanejament d'actius -8.397 -0,23 -7.877 -0,25 6,60

Marge d'explotació 47.218 1,30 40.257 1,27 17,29

Sanejaments i insolvències -10.000 -0,27 -8.543 -0,27 17,05
Sanejaments d'immobilitzacions
financeres netes 521 0,01     – – –
Dotació al fons per a riscos
bancaris generals -12.000 -0,33 -11.000 -0,35 9,09
Resultats extraordinaris 6.085 0,17 7.872 0,25 -22,70

Resultats abans d'impostos 31.824 0,87 28.586 0,90 11,33

Impost de Societats -14.157 -0,39 -12.044 -0,38 17,54

Resultat de l'exercici 17.667 0,48 16.542 0,52 6,80

El compte de resultats de Caixa Laietana en el 2003 continua la bona progressió
dels darrers exercicis, que es reflecteix en els importants creixements de tots els
seus marges i permet incrementar de forma significativa les dotacions i provisions,
tot seguint criteris de màxima prudència. Amb tot això, el resultat net al tancament
de l'exercici ha assolit 17.667 milers d'euros, resultat superior en un 6,80% a l'ob-
tingut en l'exercici 2002.

El marge d'intermediació presenta un augment de 5.040 milers d'euros, i suposa
una taxa anual del 5,94%. Aquest increment té el seu origen en el creixement del
negoci bancari tradicional i en l'eficàcia de les polítiques de gestió de balanç, en
un entorn en el qual els tipus d'interès de mercat han disminuït de manera signi-
ficativa. Els imports del marge d'intermediació en relació amb el volum mitjà de ne-
goci (ATM) presenten una caiguda de la rendibilitat, passant del 2,67% al 2,47%
en l'exercici 2003. Aquesta evolució descendent es manifesta en la globalitat de les
entitats financeres, ja que seguim mantenint una diferència positiva en relació amb
l'agregat del sector.

Les comissions netes s'han elevat, al tancament de l'exercici a 19.766 milers d'euros,
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un 20,95% més que en el passat exercici, consolidant-se la tendència positiva ini-
ciada l'exercici passat. Aquestes comissions inclouen, principalment, els serveis de
comercialització de fons d'inversió i pensions, d'operacions de borsa o mitjans de
pagament. Els resultats per operacions financeres han estat positius de 1.426 milers
d'euros, en contraposició a les pèrdues registrades l'exercici anterior a causa de la
crisi dels mercats borsaris a escala mundial. En conseqüència, el marge ordinari
presenta un creixement important de 10,94 punts respecte a l'exercici anterior.

El total de costos d'estructura, que inclou productes i despeses d'explotació i amor-
tització i sanejament d'actius, han crescut a un ritme del 6,66%, inferior al creixe-
ment del volum de negoci, per la qual cosa redueixen el seu impacte sobre els ATM
de l'1,89% a l'1,75% en aquest exercici, i es manté la tendència dels darrers anys.
El marge d'explotació experimenta un increment del 17,29%.

A sanejaments i insolvències hem seguit la política de màxim sanejament dels ac-
tius que ens caracteritza, i tenim totalment cobertes les provisions per a insolvèn-
cies establertes per la normativa del Banc d'Espanya. Addicionalment, tot donant
continuïtat als criteris de màxima prudència amb els que tradicionalment actua
Caixa Laietana, s'han dotat 12.000 milers d'euros al fons per a riscos bancaris ge-
nerals. Aquest fons no està assignat a cap fi específic, essent el seu destí fer front,
si cal, a riscos eventuals de caràcter extraordinari que poguessin originar-se en el
futur.

Finalment, el resultat abans d'impostos assoleix la xifra de 31.824 milers d'euros,
amb un creixement del 11,33%.

Evolució del resultat
Milers d'euros

Rendibilitat i ràtios de productivitat

El creixement del resultat de l'exercici 2003 ha estat del 6,80%, tenint una espe-
cial incidència les dotacions i sanejaments realitzats. Tot i així, hem mantingut els
nivells de la ràtio de rendibilitat sobre els recursos propis proper a l'11%, situant-
se al tancament de l'exercici en el 10,94%. Aquesta rendibilitat supera clarament
a la que resultaria de l'obtinguda en el deute públic a 10 anys, amb un diferenci-
al sobre la mateixa al tancament de l'exercici de més de 6 punts.
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La rendibilitat sobre els actius totals mitjans s'han situat en un 0,48%, per dessota
de la registrada en l'exercici 2002 en 0,04 punts, a causa de les importants dota-
cions fetes durant aquest exercici.

L'any 2003 s'ha continuat amb el pla d'expansió i creixement de la infraestructura
d'oficines, en les inversions i despeses involucrades en la millora de les xarxes de co-
municació, així com en el desenvolupament de nous sistemes de control de riscos.
Aquests factors han generat un augment de les despeses d'explotació, així com del
volum d'inversions, però que han estat absorbides per l'increment del nostre volum de
negoci, millorant-se la productivitat i amb això la nostra ràtio d'eficiència, que se si-
tua per sota de la mitjana del sector de caixes d'estalvi.

Ràtio d'eficiència
Percentatge

L'important creixement dels recursos administrats i l'equilibrada evolució de la plan-
tilla ajustada a l'expansió del negoci, s'ha traduït en un augment de la productivitat per
empleat ajudada pel desenvolupament progressiu dels nous recursos tecnològics. La
ràtio que quantifica el volum de negoci total per empleat s'ha incrementat en aquest
exercici en un 8,45%, situant-se al tancament de l'exercici en 3.658 milers d'euros.

Negoci per empleat
Milers d'euros
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De la mateixa manera, l'indicador que mesura el negoci per oficina s'ha elevat a
14.868 milers d'euros, un 7,37% més que l'obtingut en l'exercici 2002.

Negoci per oficines
Milers d'euros

Creixement i productes

Evolució inversió creditícia

2003 2002 2001 % Variació
M. Euros M. Euros M. Euros 2003/2002 2002/2001

Crèdit al sector públic 18.408 18.641 14.326 -1,2 30,1
Crèdit comercial 78.099 69.060 57.932 13,1 19,2
Crèdit amb garantia real 2.389.060 1.947.685 1.611.052 22,7 20,9
Altres crèdits 304.038 279.619 236.089 8,7 18,4
Actius dubtosos 32.928 36.723 32.673 -10,3 12,4

Crèdit al sector privat 2.804.125 2.333.087 1.937.746 20,2 20,4
Crèdit al sector no resident 30.802 20.433 9.696 50,7 110,7
Fons d'insolvències -77.213 -68.837 -64.609 12,2 6,5

Total inversió creditícia neta 2.776.122 2.303.324 1.897.159 20,5 21,4

Titulació d'actius 126.942 32.205 0 - -

Total inversió creditícia adm. 2.903.064 2.335.529 1.897.159 24,3 23,1

La inversió creditícia neta s'ha elevat, al tancament de l'exercici 2003, a 2.776.122
milers d'euros, i representa, sobre els saldos de l'exercici 2002, un augment del
20,5%, consolidant-se els plans de creixement iniciats en exercicis anteriors. Si a
aquest import s'incorpora el saldo viu dels préstecs titulitzats, que s'han donat de
baixa del balanç però que continuen essent gestionats per l'Entitat, aquest se situa
en 2.903.064 milers d'euros, amb una taxa de creixement anual del 24,3%, supe-
rior al 23,1% registrat l'any anterior.

Aquest augment s'ha concentrat en les operacions amb garantia hipotecària, que
acumula un creixement en aquests dos últims anys de més del 48% i representen
un 83,7% de la inversió creditícia total, reflectint-se la importància de l'activitat
desenvolupada per l'Entitat en el finançament als promotors immobiliaris i particu-
lars per a la construcció o adquisició d'habitatge.
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Tot i que en menor proporció, el crèdit comercial ha experimentat un important
creixement, consolidant-se els esforços iniciats en exercicis anteriors en el sector
empresarial del nostre àmbit d'actuació. El saldo al tancament de l'exercici 2003
s'eleva a 78.099 milers d'euros, un 13,1% per sobre del registrat l'exercici 2002.

La partida d'Altres Crèdits inclou principalment el finançament al consum amb
garantia personal, les línies de finançament a petites i mitjanes empreses a través
dels comptes de crèdit i arrendaments financers. A l'igual que en el crèdit comer-
cial, el creixement d'aquest apartat, per bé que és inferior al d'exercicis anteriors,
reflecteix la major activitat duta a terme per la xarxa comercial en el segment de
les petites i mitjanes empreses.

Finalment, el fons d'insolvències al tancament de l'exercici s'eleva a 77.213 milers
d'euros, superior en un 12,2% al de l'exercici 2002. Aquest saldo incorpora el fons
de cobertura estadística per a la cobertura d'una estimació de les insolvències glo-
bals latents en les diferents carteres de riscos homogenis. Caixa Laietana, des del
2000, té coberts en la seva totalitat els requeriments màxims de dotacions per a
aquest fons establerts pel Banc d'Espanya, i el seu saldo al tancament de l'exerci-
ci 2003 és de 27.616 milers d'euros.

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

Els recursos administrats per Caixa Laietana han assolit 3.464.303 milers d'euros i
representen un important creixement en relació amb l'exercici 2002, del 15,29%.
Aquesta xifra inclou tant els passius comptabilitzats en el balanç de La Caixa com
els fons d'inversió col·lectiva, fons de pensions i assegurances administrades per la
mateixa.

El total de recursos aliens en balanç s'ha elevat a 3.128.740 milers d'euros i s'acu-
mula un creixement en dos anys de més de 769.000 milers d'euros, resultat de l'es-
tratègia de contínua expansió duta a terme per l'Entitat en aquests darrers anys.

A l'igual que en exercicis anteriors, una part important d'aquesta xifra correspon als
dipòsits a termini, que representen un 65,4% del total dels recursos aliens, pel fet
de comptar aquesta modalitat d'estalvi amb una retribució més elevada. Aquesta di-
pòsits a termini han tingut un creixement anual del 8,19%, percentatge inferior a
l'exercici anterior, a causa de l'emissió de cèdules hipotecàries realitzada el 2002
i que no s'han realitzat en aquest exercici. Els importants volums dels dipòsits a
termini han estat fomentats per l'elevada incertesa i inestabilitat en els mercats bor-
saris i, per tant, els clients han cercat aixopluc en productes amb menys fluctuació,
més estables i segurs.

Els recursos aliens fora de balanç han experimentat un fort creixement tot trencant
la tendència dels darrers anys. Els fons d'inversió han presentat un important aug-
ment a causa del llançament dels nous fons d'inversió garantits i que al tancament
de l'exercici suposen més de 44 milions d'euros. Les assegurances i fons de pen-
sions han registrat un increment important del 47,71% a causa del creixement en
els nous productes d'assegurances comercialitzats per la societat del Grup Laieta-
na Vida Companyia d'Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, S.A. en el seu
segon any d'activitat.

2003 2002 2001 % Variació
M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. M. Euros % Estruct. 2003/2002 2002/2001

Comptes corrents 319.058 10,2 283.545 10,2 265.264 11,2 12,52 6,89

Comptes d'estalvi 322.319 10,3 277.798 10,0 254.016 10,8 16,03 9,36

Dipòsits a termini 2.045.669 65,4 1.890.787 67,9 1.536.345 65,1 8,19 23,07

Emprèstits i obligacions
subordinades 114.191 3,6 114.191 4,1 50.472 2,1 0,00 126,25

Cessió temporal d'actius 210.686 6,7 155.533 5,6 196.958 8,3 35,46 -21,03

Creditors sector privat 3.011.923 96,3 2.721.854 97,8 2.303.055 97,6 10,66 18,18

Sector públic 56.361 1,8 29.463 1,1 30.855 1,3 91,29 -4,51

Sector no resident 60.456 1,9 31.518 1,1 25.256 1,1 91,81 24,79

Total recursos aliens 3.128.740 100,0 2.782.835 100,0 2.359.166 100,0 12,43 17,96

Fons d'inversió 113.379 71.644 88.174 58,25 -18,75

Assegurances i fons de pensions 222.184 150.417 122.824 47,71 22,47

Total recursos aliens
fora de balanç 335.563 222.063 210.998 51,11 5,24

Total recursos administrats 3.464.303 3.004.898 2.570.164 15,29 16,91
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Recursos administrats
Milers d'euros

Recursos aliens Recursos aliens fora de balanç
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Expansió territorial

Caixa Laietana ha obert setze noves oficines, onze de les quals a Catalunya
(Badalona, Castelldefels, Cornellà, Figueres, La Garriga, Martorell, Sant Boi de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, i Vilanova i la
Geltrú) i cinc a la Comunitat de Madrid (Alcorcón i quatre a la capital). Un dels fets
destacables del pla d’expansió 2003 és l’obertura de les primeres oficines a la co-
marca del Garraf.

A 31 de desembre la xarxa física és de 233 oficines (216 en territori català i 17 a
la Comunitat de Madrid). Caixa Laietana ha consolidat poderosament el seu
posicionament en el territori obrint un centenar d’oficines en només set anys. L’em-
penta de l’expansió, a un ritme anual de setze oficines de mitjana els últims qua-
tre anys, va configurant la dimensió ideal per guanyar més quota de mercat i ob-
tenir en consonància millors resultats.

Per ordre d’obertura, les noves oficines són:

• Of. 162 - Madrid-Bravo Murillo - Bravo Murillo, 170-172

• Of. 225 - Sant Boi de Llobregat-Centre - Francesc Macià, 37

• Of. 163 - Madrid-Camino Viejo de Leganés - Francisco Guzmán, 38

• Of. 231 - Badalona-La Plana - Arbres, 27-29

• Of. 235 - Sant Vicenç dels Horts - Onze de Setembre, 3

• Of. 232 - Sant Feliu de Llobregat- Laureà Miró, 332-336

• Of. 234 - Figueres-Carrer Nou - Nou, 147-149

• Of. 233 - Sitges- Artur Carbonell, 1-3
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• Of. 236 - Vilanova i la Geltrú-Centre- Avda. Francesc Macià, 10

• Of. 237 - La Garriga- Calàbria, 2

• Of. 238 - Castelldefels-Centre- Doctor Trueta, 11

• Of. 239 - Martorell-Puig del Ravell- Puig del Ravell, 10

• Of. 240 - Cornellà-Riera- Sant Jeroni, 21-23

• Of. 164 - Alcorcón-Mayor- Mayor, 21

• Of. 165 - Madrid-Vallecas Pedro Laborde- Pedro Laborde, 3

• Of. 167 - Madrid-Palencia- Palencia, 10

La distribució territorial de la xarxa completa d’oficines és la següent:

CATALUNYA 216

Barcelonès 72

L'Alt Empordà 3

El Baix Empordà 5

El Garraf 2

La Garrotxa 1

El Gironès 6

El Baix Llobregat 18

El Maresme 70

El Pla de l'Estany 1

La Selva 7

El Vallès occidental 6

El Vallès oriental 25

COMUNITAT DE MADRID 17

TOTAL 233

La xarxa física es complementa amb l’autoservei dels canals electrònics
(LaietanaNet i LaietanaNet Plus) que cada dia compten amb més usuaris i presta-
cions. També va creixent el parc de caixers automàtics (283), ja sigui a l’espai propi
de les oficines com en zones d’interès turístic i comercial (hotels, escoles univer-
sitàries, àrees comercials, poblacions i establiments singulars...). Durant l’any van
entrar en servei nous caixers automàtics a Mataró, Parc Esportiu Municipal Guiera
de Cerdanyola del Vallès, Multiespais Lúdics de Santa Susanna...

L’1 d’abril es van iniciar les obres de la segona fase del Centre de Serveis del Pla
d’En Boet, nucli principal d’operacions de Caixa Laietana a Mataró i avancen a molt
bon ritme tots els treballs de fonamentació i estructura de l’edifici de nova planta.
Durant l’any, els serveis tècnics de Caixa Laietana van intervenir a diverses ofici-
nes (Mataró/Ronda O’Donnell, Cabrera de Mar, Sant Celoni, Premià-Cotet,
Barcelona-Jaume Pinent, Barceloneta, Pineda-Poble Nou...) per tal d’adequar-les a
les necessitats del servei. A més de les intervencions de reforma i de millora, s’han
dut a terme diferents treballs i projectes per a les noves oficines que s’obriran prò-
ximament.
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Productes, serveis i recursos tecnològics

El sector financer exigeix una renovació constant de continguts i Caixa Laietana ha
anat introduint novetats en la seva oferta financera. La cistella diversificada de pro-
ductes i serveis, s’ha donat a conèixer a través de suports tradicionals i electrònics,
o mitjançant accions publicitàries directes. Junt amb les promocions dirigides al
conjunt de clients, s’han dut a terme més de dues-centes microcampanyes conve-
nientment adaptades, tant en mitjans com en missatge, a les necessitats locals de
les diferents zones.

Entre els productes que componen l’estructura dels recursos directes, destaca l’es-
talvi a termini en les seves diverses modalitats. Amb la revifalla dels mercats de
valors, els inversors també s’han acollit al dipòsit Euro-Borsa assegurat en les seves
variants i garanties. Entre els productes gestionats per les societats del Grup i co-
mercialitzats per la xarxa d’oficines, cal destacar el dinamisme dels Fons d’Inver-
sió, entre els quals ha destacat l’extraordinària rendibilitat de Laietana Borsa que
va merèixer el premi Expansión - Standard & Poor’s 2003 com a primer classificat
de la seva categoria (Renda Variable Zona Euro a un any). Aquesta distinció recom-
pensa la bona gestió.

Els Plans de Pensions també han evolucionat significativament i cal destacar dins
l’exercici la creació del Pla de Pensions Garantit (PPG). Un altre aspecte que cal
posar en relleu és el pes adquirit pels productes de Laietana Vida (RVI, Pla d’Estalvi,
Estalvi Futur, Estalvi Integral i PPA).

També cal referir-se als productes hipotecaris i als productes d’estalvi adequats a
cada segment d’edat (llibreta infantil, compte jove i canal sènior), junt amb el di-
namisme experimentat per la comercialització de targetes de dèbit i de crèdit. Ul-
tra això, la qualitat dels serveis de caixa electrònica que, al llarg de l’any, han vist
incrementar considerablement, en un 54 per cent, la xifra d’usuaris, i en un 70 per
cent el volum d’operacions. Bona part de l’èxit es deu al llançament durant l’exer-
cici de Laietana Net Plus, un nou servei de caixa electrònica per a empreses i pro-
fessionals que ha tingut una excel·lent acollida.

Al llarg de l’any s’ha desenvolupat el nou aplicatiu amb tecnologia Wosa que ha
permès unificar el programa de caixers Fujitsu i NCR en un de sol. La migració dels
caixers automàtics a Windows NT ha afavorit la presentació més atractiva dels
missatges que apareixen en pantalla.

Caixa Laietana va signar el passat novembre un contracte amb l’empresa TNS
(Transaction Network Services) per a la prestació del servei de transport d’operaci-
ons dels TPV’s. També cal posar en relleu la rapidesa a incorporar el nou aparell per
als accessos Teletac o via T a les autopistes. Caixa Laietana, juntament amb l’acci-
onista principal, va ser el 10 de març de 2003, la primera entitat subministradora
del nou dispositiu de telepeatge dinàmic. Mesos més tard, els aparells també eren
operatius a les autopistes de Galícia i, el mes d’octubre, a la Radial 2 de Madrid.

Un dels fets rellevants de l’exercici ha estat l’ampliació i la millora de la qualitat
de les infraestructures de comunicacions. L’actual protocol Frame Relay (64 kbps)
s’ha reforçat amb una línia Interlan ADSL (512 kpbps) de manera que Caixa Laie-
tana disposa actualment de dos circuits independents. La informació de Teleprocés
i Caixers treballa per Frame Relay i la Intranet per l’ADSL. Avui dia, per la gestió,
la capacitat de transmissió i el backup, la xarxa de Teleprocés de Caixa Laietana té
un gran nivell d’efectivitat i seguretat.
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Evolució de la plantilla
Nombre d'empleats

2001 2002 2003
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 Per tal de millorar l’operatòria s’han adquirit servidors més moderns de gestió i el
departament d’Informàtica ha desenvolupat diversos aplicatius de productes (Pla
d’Estalvi Integral i Pla d’Estalvi Futur Laietana Vida, Dipòsit Multifons, Fons d’Inver-
sió Garantit Fonmix Laietana, Fonmix Laietana Dos, Pla Previsió Assegurat (PPA), Pla
de Pensions Garantit (PPG), Multidipòsit Inversió...). També s’han desenvolupat les
noves operacions de traspàs de Fons d’Inversió i Plans de Pensions, externs i interns,
i diverses modificacions a l’aplicatiu de Cartera d’Efectes.

Recursos humans i formació

A 31 de desembre de 2003, la plantilla era formada per 934 empleats, 79 més que
l’any anterior. Aquest augment es correspon amb les necessitats de l’estructura
operativa i l’obertura de noves oficines. Per efecte de les jubilacions i les noves
incorporacions, guanya pes en el conjunt de la plantilla el personal femení que ja
representa el 33,94% del total. Caixa Laietana continua excel·lint en la creació de
llocs fixos de treball. Els contractes temporals només representen el 2,36%.

El 61% dels empleats té formació universitària. La mitjana d’edat se situa en els 38
anys i el grup més nombrós correspon al segment dels 26 als 35 anys, que repre-
senta el 46% d’una plantilla molt rejovenida, el 54% si hi sumem el personal de
25 anys o menys.

Seguint les directrius del Consell d’Administració es va mantenint un elevat nivell
d’exigència sobre els historials professionals i el perfil dels empleats de nova con-
tractació, preferentment joves de menys de 26 anys amb titulació universitària, de
grau mitjà o superior.

Al final de l’exercici, 982 professionals constituïen en conjunt les plantilles de
Caixa Laietana (934 empleats), les societats filials que componen el Grup financer
(26 empleats) i la Fundació Caixa Laietana (22 empleats).

Tal com està establert, Caixa Laietana ha proporcionat ajuts d’estudis i ha donat
facilitats a tots aquells empleats que han volgut seguir cursos a facultats i escoles
tècniques superiors. Cal deixar constància de la professionalitat del personal, la
seva responsabilitat, actitud i implicació en els objectius de l’empresa, tot seguint
les directrius dels òrgans de govern a través de la Direcció General.
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L’esforç en formació respon a la clara voluntat de situar el servei al públic en els
nivells de qualitat a què aspira Caixa Laietana. Per tant és una necessitat imperio-
sa i un pilar fonamental de la política d’empresa. S’han organitzat cursos teòrics de
diferents nivells d’aprenentatge que han anat aparellats amb sessions eminentment
pràctiques. S’han continuat els cursos vestibulars d’iniciació adreçats als interins
d’estiu que han versat sobre l’operatòria i la cultura financera de Caixa Laietana i
també s’han dut a terme els cursos més especialitzats per enriquir coneixements
d’economia, banca i finances, llenguatge comercial, aspectes jurídics de les ope-
racions bancàries, risc creditici, fiscalitat...

Més d’un centenar d’empleats s’ha beneficiat un any més dels cursos d’especialit-
zació i de qualitat de servei. El 27 de maig es van lliurar els diplomes als partici-
pants del quart curs d’especialització dirigit per consultors externs i, per la tardor,
el 29 de setembre, es va iniciar el nou curs, el cinquè. Les classes s’adrecen
bàsicament als empleats amb un cert grau de responsabilitat a les oficines.

El 17 de juny es va celebrar la cloenda del tercer curs de millora de qualitat de
servei que, conduït per professorat de la pròpia Caixa, es va celebrar a Catalunya
i a Madrid. El 29 de setembre es va iniciar un nou curs dirigit als joves empleats
amb l’objecte d’aprofundir en diversos aspectes de la negociació comercial i el
coneixement dels productes i serveis de Caixa Laietana.

L’últim quadrimestre de l’exercici, diversos grups d’empleats van participar en els
cursos d’Anàlisi i Diagnòstic del Risc. Així mateix, del 6 d’octubre al 15 de desem-
bre, es va fer el curs d’Hipoteques per tal d’aprofundir en l’anàlisi de les operaci-
ons hipotecàries i en els aspectes tècnics, comercials i de negociació. En tombar
l’any, es va dur a terme a Mataró i a Madrid el curs d’Operatòria, amb una meto-
dologia de treball teòrica i pràctica, d’aplicació directa.

Els auxiliars que opten a l’ascens per capacitació a la categoria superior d’oficial
segona, van disposar de material autoformatiu per ultimar la seva preparació, amb
l’assessorament de consultors externs. Finalment, de conformitat amb la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i a través de la Intranet de Caixa Laietana, 200 em-
pleats van realitzar el curs general de prevenció de riscos laborals promogut per
l’ESCA (Escola Superior de les Caixes d’Estalvi).

Societats del Grup

Caixa Laietana ha seguit diversificant la seva font d’ingressos mitjançant les seves
filials o la participació en empreses. En tancar l’any, el Grup Caixa Laietana esta-
va integrat per Caixa Laietana, vuit societats dependents (Ges Laietana, Ges Laie-
tana de Pensions, Caixa Laietana Preference Limited, Tramitació i Serveis, Anàlisi
i Verificació Control Tècnic de l’Edificació, CEA Corredoria d’Assegurances, Laie-
tana Vida, i Inversora Burriac) i nou empreses associades. El resultat net consolidat del
Grup Caixa Laietana al final de l’exercici 2003 s’eleva a 20.786 milers d’euros, que
millora en més d’un 20% el benefici de l’any anterior.

El conjunt de societats filials, totalment participades o amb participació majorità-
ria de Caixa Laietana, que treballen en àrees d’intermediació financera, gestió de
fons, assegurances, promoció immobiliària, sector de la construcció i prestació de
serveis han experimentat una evolució molt positiva.
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Ges Laietana S.A., ha incrementat més d’un 50% el patrimoni dels Fons d’Inversió
que gestiona. El patrimoni dels 4.777 comptes de partícips s’eleva a 113.379 mi-
lers d’euros, distribuït entre Fonlaietana (34.953), Laidiner (21.070), Fonlaietana-30
(9.203), Laietana Borsa (3.639), Fonmix Laietana (26.692) i Fonmix Laietana Dos
(17.822). Fruit de les polítiques d’inversió tots els fons gestionats han obtingut unes
interessants rendibilitats. Ges Laietana ha millorat en un 14,64% el seu marge co-
mercial, amb un benefici net de 117.017 euros.

Ges Laietana de Pensions, S.A., que gestiona els fons de pensions, ha obtingut un
resultat net de 241.269,90 euros. Un cop ateses les prestacions dels beneficiaris,
el patrimoni dels fons de pensions administrats s’eleva a 111.987 milers d’euros,
distribuït entre el Fons Laietana de Pensions (79.283), el Fons Laietana de Pensions
Mixt (3.715) i el Fons Laietana d’Ocupació (28.989). A 31 de desembre, el nombre
de partícips i beneficiaris dels plans de pensions s’eleva a 22.204.

CEA Corredoria d’Assegurances, S.A., ha augmentat el nombre de pòlisses d’asse-
gurança intermediades, l’oferta de companyies asseguradores i també els produc-
tes (responsabilitat civil per a promotors, finançament de quantitats lliurades a
compte...) A través de la xarxa d’oficines ha tramitat 20.307 pòlisses noves de di-
verses modalitats. El volum total de negoci s’ha duplicat en quatre anys i s’eleva a
1.797.554,54 euros, el 14,6% d’increment sobre l’any anterior.

La productivitat de Tramitació i Serveis, S.A., especialitzada en la gestió adminis-
trativa de l’operatòria de préstecs, també ha anat a més, en consonància amb els
baixos tipus d’interès i l’important creixement del crèdit concedit al sector privat.
Els ingressos d’explotació s’eleven a 1.053,67 milers d’euros, el 17,96% d’incre-
ment. Els beneficis abans d’impostos han augmentat un 19,14% fins a arribar als
963,07 milers d’euros. L’augment de beneficis de la societat permet repartir 630
milers d’euros en concepte de dividends.

Anàlisi i Verificació, Control Tècnic de l’Edificació, S.L., es va crear l’any 2000 per
l’entrada en vigor de la LOE, Llei d’Ordenació de l’Edificació. La societat realitza
les funcions de prestació de serveis a promotors i constructors, control tècnic dels
projectes, verificació de la qualitat dels habitatges i seguretat de les obres. Durant
l’exercici ha fet el seguiment i control de 236 obres noves.

Laietana Vida Companyia d’Assegurances de Caixa Laietana, S.A., ha obtingut uns
beneficis abans d’impostos de 153.223,45 euros. Junt amb la Renda Vitalícia Imme-
diata i el Pla d’Estalvi que va començar a comercialitzar l’any 2002, ha fet el llan-
çament de nous productes al llarg de l’exercici (l’Assegurança Temporal Anual
Renovable, el Pla d’Estalvi Integral, el Pla d’Estalvi Futur, el Pla de Previsió Asse-
gurat...). Cal destacar l’alt nivell d’informatització i automatització de tots els pro-
cessos de gestió i administració de Laietana Vida, el substancial increment de l’ac-
tivitat i el volum d’ingressos per primes.

Finalment, aquest exercici de 2003 s’ha creat la societat Inversora Burriac, S.L. Par-
ticipa activament en noves promocions d’habitatges, residències (geriàtrica i d’es-
tudiants) i un complex hoteler.
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Milers d'euros

140è aniversari

Fundada el 8 de febrer de 1863, Caixa Laietana ha volgut posar un accent especi-
al al 2003 per testimoniar 140 anys de sòlida permanència en el sector financer.
L’encert d’una gestió empresarial s’avala amb la força de la continuïtat i Caixa
Laietana ha volgut celebrar amb diversos actes aquesta commemoració. En aquest
sentit, destaca extraordinàriament la multitudinària gala celebrada el 4 de juny, al
Palau Sant Jordi de Barcelona, que va comptar amb les actuacions estel·lars del grup
teatral Comediants, La Locomotora Negra, La Vella Dixieland, Mònica Green,
Barcelona Rhythm Tap, Joan Tena, Núria Fergó, Manu Tenorio i Chenoa, davant de
15.000 persones.

A Mataró, justament el mes de febrer, es donava el tret de sortida a la celebració
dels 140 anys, amb la mostra del Fons d’Art institucional i la inauguració de la nova
sala d’exposicions i activitats polivalents. A la tardor s’inaugurava l’Espai Caixa
Laietana, centre cultural per a la gent gran, un dels actes categòrics de la celebra-
ció d’aniversari, que s’explica amb més detall dins l’apartat de l’Obra Social.

Proposta d’aplicació de resultats

La favorable evolució dels resultats de Caixa Laietana permet destinar una part
important dels beneficis a reserves generals i la resta al manteniment i consolida-
ció de l’Obra Social.

L’excedent net de l’exercici s’eleva a 17.667 milers d’euros i el Consell d’Adminis-
tració proposa a l’Assemblea General aquesta distribució

Reserves Generals 13.667
A l’Obra Social 4.000

17.667
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Informe d'activitats Obra Social

L'Obra Social és part essencial de la raó de ser de Caixa Laietana. El total de re-
cursos que s'han esmerçat al llarg de l'any per crear, mantenir i consolidar les ac-
tivitats pròpies i en col·laboració de les diverses àrees, incloent les amortitzacions
d'immobilitzat i les despeses d'administració, s'eleva a 4.006 milers d'euros, sobre
un pressupost de 3.785 milers d'euros.

La inversió anual es concentra principalment en activitats de cultura i lleure (3.813
milers), assistència social, educació i salut (100 milers) i en l'àrea de restauració del
patrimoni (93 milers). El Consell d'Administració va confiar a la Comissió delega-
da d'Obres Socials i a la Fundació Caixa Laietana la gestió del pressupost de l'Obra
Social. Aquest pressupost va ser aprovat per l'Assemblea General de Caixa Laieta-
na i, posteriorment, per la Direcció General de Política Financera del departament
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

En aquest informe anual es consignen de forma resumida les actuacions més impor-
tants, d'acord amb els criteris adoptats pels òrgans rectors de Caixa Laietana i de
la Fundació que porta el seu nom. En cada cas, s'han aplicat les fórmules de pa-
trocini i de col·laboració més convenients, tenint present l’abast social i el valor de
la inversió.

Seu de la Fundació i Sala d'Actes

La Fundació Caixa Laietana ha mantingut ben viva la seva seu de Mataró com a
nucli d'activitats. Emmarcada en la ruta modernista, la casa Coll i Regàs, bé cul-
tural d'interès nacional en la categoria de monument històric, ha seguit desvetllant
l'interès de grups organitzats i de gent en particular.

Destaquen especialment les visites guiades del col·lectiu Actium i les promogudes
pel Patronat de Turisme, el Centre Cultural de Barcelona, l'Ajuntament de Mataró,
la Comissió Centenari Thos i Codina, les Aules Sènior de Vic, el Comitè d'Agerma-
nament de Créteil (França), l'Institut Municipal d'Educació i diversos grups escolars
(Escola Pia Santa Anna, Salesians, Cor de Maria, Alexandre Satorras, Miquel Biada,
Anxaneta, Sol-Ixent, Escola d'Òrrius i Escola d'Adults Can Marfà).

Així mateix, la seu de la Fundació ha acollit diverses activitats de l'associació Amics
de Josep Garcia Oliver, entitat fundadora de Caixa Laietana. Són de destacar les
conferències «El Mediterrani: espai de força» de l'escriptor i periodista Baltasar
Porcel i «La Burgesia catalana: entre el lideratge econòmic i la renúncia política»
a càrrec de l'economista i historiador Francesc Cabana. També es va celebrar el
novè cicle de conferències «Llegir la Literatura» d'Òmnium Cultural, centrat en cinc
autors cabdals de la literatura catalana (Joaquim Ruyra, Mercè Rodoreda, Joan Oli-
ver, Salvador Espriu i Josep M. de Sagarra).

Josep Piqué va visitar la seu de la Fundació en qualitat de ministre de Ciència i Tec-
nologia. El diari «El Punt» proclamà a la sala Alcoy «els maresmencs de l'any» per
votació dels seus lectors. Cal destacar, finalment, les activitats i reunions de les as-
sociacions i patronats que tenen aquí, a la seu de la Fundació, el seu lloc habitu-
al de trobada i la cloenda dels cursos de formació de Caixa Laietana.

Quant a la sala d'actes de Caixa Laietana al carrer de Santa Teresa i examinant la
plètora d'activitats que s'han dut a terme des de tots els angles de la cultura, cal
posar en relleu l'acte acadèmic de concessió del Premi Iluro amb la conferència de

OBRA SOCIAL
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Fra Valentí Serra de Manresa sobre el cardenal Vives i Tutó. Així mateix, la xerra-
da-col·loqui de Josep Niebla sobre la funció universal de la pintura, un art per a
tothom. A més dels actes propis, són de destacar les lliçons magistrals dels cursos
d'extensió universitària de les Aules Sènior que, un cop més, ha rebut el suport de
la Fundació Caixa Laietana. Geografia, història, música, religió, medicina, comu-
nicació, poesia, medi ambient...

És de destacar també l'acte de presentació de l'estudi sobre el voluntariat, promo-
gut per la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i les conferències so-
bre l'envelliment en la disminució psíquica i l'actualització de procediments qui-
rúrgics en paràlisi cerebral, organitzades per la Fundació Maresme. Ultra això, la
Jornada d'intervenció i tractament de l'autisme i la psicosi a la infància i l'adoles-
cència, organitzada per l'Associació de Pares i Fills d'Autistes de Mataró i Comarca.

Dins els actes del col·lectiu de centres privats-concertats i llars d'infants de Mataró,
el Dr. Josep Gonzàlez-Agàpito, catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la
UB i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, va parlar sobre el passat i el futur de
l'educació de qualitat.

Diversos consellers de la Generalitat, Antoni Fernàndez Teixidó i Xavier Pomés,
també van ocupar la tribuna d'oradors de la sala d'actes de Caixa Laietana, així
com el pagès Pep Riera i l'arquitecte Agàpit Borràs que van intervenir en debats
sobre polítiques d'urbanisme i models de ciutat.

Carme Trilla també va ser protagonista d'un tema de màxima actualitat: «El dilema
de l'habitatge: comprar o llogar?» en un acte organitzat conjuntament per la Cam-
bra de la Propietat i Caixa Laietana.

També es va celebrar la videoconferència d'obertura de les jornades de Noves Tec-
nologies que va organitzar la Fundació Tecnocampus amb el suport de Caixa Laie-
tana. Així mateix s'han dut a terme jornades sobre la declaració de renda i les
novetats de la tributació immobiliària i un gran nombre de conferències i reunions
tècniques i professionals organitzades per GEICAM (Madrid), Amics de la Ciutat de
Mataró, Federació d'Associacions de Veïns, Escola Pia Santa Anna, Capgrossos de
Mataró i coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Col·lectiu Centres Pri-
vats-Concertats i Llars d'Infants de Mataró, Club Esportiu Mataró, Associació Fami-
liars Alzheimer, Tecnocampus, etc.

Àmbit d'exposicions

El 28 de febrer, dins els actes del 140è aniversari de Caixa Laietana, el president
de Caixa Laietana inaugurà a Mataró la nova sala polivalent de la plaça de Santa
Anna que es comunica amb la Sala d'Actes i disposa d'una estructura funcional de
pannells convertibles per acollir exposicions i activitats diverses.

Entre la sala polivalent i l'Ateneu Caixa Laietana, s'han promogut 14 exposicions
al llarg de l'any, la meitat de les quals corresponen a arts plàstiques, pintura i es-
cultura, i la resta a temàtiques diverses (fotografia, educació, ciències naturals,
enginyeria aeronàutica, poesia, història, cultura popular...). La majoria d'aquestes
exposicions són de producció pròpia i la xifra de visitants s'eleva a 56.070 persones.

L'estrena de la sala polivalent es va fer amb una selecció d'obres del Fons d'Art
Caixa Laietana, presentada pel crític i historiador de l'Art, Daniel Giralt-Miracle,
comissari de l'Any internacional Gaudí i membre del Patronat del Museu Nacional
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Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Els visitants van poder admirar obres
d'Aguilar-Moré, Eduard Alcoy, Marià Andreu, Jordi Arenas, Ramon Calsina, Pere
Créixams, Josep Cruañas, Jordi Curós, Josep i Manuel Cusachs, Rafael Estrany,
Freixas Cortés, Rafael Griera, Montserrat Gudiol, Josep Guinovart, Frederic Lloveras,
Martínez Lozano, Eliseu Meifrèn, Joaquim Mir, Morató Aragonés, Josep Moscardó,
Lluís Muntané, Jaume Muxart, Josep Novellas, Alfred i Ricard Opisso, Ramon
Pichot, Joan Ponç, Josep Puigdengolas, Darío de Regoyos, Lluís Roura, Rovira-Brull,
Josep M. Subirachs, Raimon Sunyer, Joaquim Terruella, Tharrats, Josep Tur, Modest
Urgell, Vilà-Cañellas i Vives-Fierro.

La funcionalitat de la nova sala es va demostrar també amb l'exposició del pintor
Josep Niebla, els premis Aqüeducte i la 7a Biennal Internacional de Fotografia, i la
mostra «Thos i el seu temps» dedicada al centenari de la mort de Terenci Thos i
Codina (1841-1903), lletrat, catedràtic d'economia política, diputat provincial,
acadèmic de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i mestre en gai saber. Thos va di-
rigir Caixa Laietana en el tombant del segle XIX. Els materials bàsics de l'exposi-
ció van ser els documents històrics que es conserven a la Biblioteca Caixa Laieta-
na, a la Biblioteca de Catalunya i al fons de la família Thos al País Basc.

«Avions», una altra producció de la Fundació Caixa Laietana, rememorava a final
d'any el primer vol en motor i el centenari del naixement de l'aviació moderna. De
les gestes heroiques dels precursors a l'evolució imparable de la indústria aeronàu-
tica. L'exposició va ser possible gràcies a la col·laboració rebuda de Josep
Castellsaguer (Mataró) i a les facilitats del Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya (Terrassa) i el Col·legi Oficial d'Enginyers Aeronàutics d'Espanya.

L'altre gran àmbit d'exposicions, l'Ateneu Caixa Laietana, va registrar el doble de
visitants de l'any anterior. En el camp de l'art, la mostra de pintures de Josep Amat,
dins la col·lecció Thyssen-Bornemisza, va ser un dels atractius de la programació.
Francesc Miralles, crític d'art de «La Vanguardia», presentà l'exposició «8 + espai
= forma?» de Victòria Pujadas, i també van exposar Mònica Ródenas (pintures) i Fili
Plaza (escultures). L'exposició que va reunir més participants, un centenar d'artis-
tes, va ser la tradicional col·lectiva Sant Lluc. També cal destacar «Clandestinitats d'una
càmera», la suggestiva manera de Conxi Duro de plasmar la festa major de Mataró.

Com a fòrum obert a totes les expressions, l'oferta cultural de l'Ateneu Caixa La-
ietana va viure moments de gran brillantor i de màxima afluència. Tres exposicions
remarquen aquest fet. La primera, «El món de les papallones» per aprofundir en la
bellesa i l'evolució biològica d'un dels éssers més fascinadors del món natural. La
mostra de 4.000 espècies diferents va treballar exhaustivament els aspectes didàc-
tics amb visites guiades per a les escoles.

La segona, l'exposició del col·lectiu de centres privats-concertats i llars d'infants de
Mataró, animada amb conferències i activitats paral·leles (titelles, danses, recitals,
teatre, gimnàstica artística...).

Finalment, més de divuit mil persones van admirar a l'Ateneu Caixa Laietana l’ex-
posició sobre «El màgic encant del pessebre». Una mostra especialment valuosa
perquè aplegava 4.000 figures de tot el món i 60 diorames procedents de diverses
associacions de pessebristes d'arreu de Catalunya (Banyoles, Barcelona, Castellar
del Vallès, Girona, Mataró, Olot, Palau de Plegamans, Parets del Vallès, Roda de Ter,
Rubí, Sant Joan Despí, Sant Pere de Torelló, Sitges, Terrassa, Vilanova i la Geltrú...)

Al bell mig, presidint l'exposició, hi havia un gran pessebre popular de 80 metres
quadrats, fet amb suro i molsa i figures mecàniques. L'Associació de Pessebristes de



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

34

Mataró també va tenir cura d'un taller didàctic per explicar als grups d'escolars com
es fa una figura o com es construeix un diorama.

De l'activitat de la sala d'exposicions de Cabrera de Mar, cal destacar la mostra
fotogràfica sobre «Gaudí» de la Fundació Burriac i l'exposició nadalenca de l'Es-
cola Sant Feliu. Finalment, a la sala d'exposicions de Vilassar de Dalt es va presen-
tar l'exposició fotogràfica «Omar Sosa. Visió d'un poble».

Biblioteques Caixa Laietana

En la seva nova etapa i amb el propòsit de consolidar, encara més, el seu servei de
qualitat, les Biblioteques Caixa Laietana a Mataró i Argentona han estat objecte de
més millores i reestructuracions internes. És de destacar l'augment considerable de
lectors que accedeixen al fons bibliogràfic conjunt i que descobreixen de bell nou
les possibilitats de les sales de lectura en totes les seves variants (hemeroteca, sa-
les reservades a grups, àmbit de lectura infantil i juvenil, col·lecció local i comarcal...).

Els llibres consultats al llarg de l'any s'eleven a 251.340 i les estadístiques registren
123.497 lectors a Mataró i 32.150 a Argentona, durant els 232 dies feiners que les
Biblioteques han estat obertes al públic. La major part de lectors correspon a les
sales generals (99.660 a Mataró i 22.718 a Argentona), però convé destacar la crei-
xent utilització de les sales infantils (18.634 petits lectors a Mataró i 9.432 a
Argentona) i l'increment del servei de préstec (31.416 llibres).

El propòsit de fer assequible a un públic més ampli el servei de les Biblioteques s'ha
aconseguit plenament. A Mataró, l'eliminació de barreres arquitectòniques i la
comoditat dels accessos ha estat fonamental per a tothom i, tanmateix, s'ha fet notar
en els lectors infantils que tot just s'inicien en els petits relats o en la contempla-
ció d'imatges acompanyats de les seves mares. Per aquesta mateixa raó i per la
realització d'activitats segregades de la sala general, com per exemple l'hora del
conte, també ha demostrat la seva utilitat la nova sala infantil d'Argentona que dóna
al carrer Gran.

Centre Multimèdia Ateneu Caixa Laietana

L'alt nivell de les prestacions de hard i soft que s'actualitzen cada any manté la
instal·lació del Centre Multimèdia de l'Ateneu Caixa Laietana en un estat impeca-
ble de servei. La rotació de gent és contínua, més de 12.000 usuaris diferents du-
rant un any que registra més de 60.000 sessions de treball. S'ha creat una forta
dependència i fidelització dels usuaris amb totes les prestacions que ofereix el Cen-
tre Multimèdia (correu electrònic, alta velocitat d'accés a Internet, aplicacions de
caràcter ofimàtic, retoc fotogràfic, digitalització d'imatges i documents, negatius i
diapositives, accés a continguts multimèdia de caràcter temàtic i enciclopèdic,
impressió de qualitat en blanc i negre i color sobre paper i transparències...). La
mediateca del Centre Multimèdia recull més de 4.000 pàgines web totalment orga-
nitzades per facilitar la cerca ràpida dels continguts de més actualitat.

L'encadenament de sessions matí i tarda no ha impedit la realització de cursos de
formació de Caixa Laietana i sessions específiques per a escoles (IES Thos i Codi-
na, Ntra. Sra. de Lourdes, IES Pla d'en Boet, IES Alexandre Satorras, Institut Politèc-
nic Miquel Biada, Escola El Turó, Escola Sant Feliu de Cabrera de Mar, Col·legi
Valldemia...).
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Espai Caixa Laietana i Casals Laietana

Un dels fets destacats de l'exercici ha estat l'inici de les activitats de l'Espai Cai-
xa Laietana, centre cultural per a la gent gran, situat al sector de Peramàs (Mataró),
el mateix indret que ocupava el parvulari d'educació infantil Casa de la Infància
que Caixa Laietana va mantenir viu fins al curs 1998-99, al carrer de Josep
Montserrat cantonada amb l'avinguda de Gatassa.

Amb una superfície útil de 2.500 metres quadrats l'Espai Caixa Laietana s'orienta
al millor aprofitament del temps lliure i la potenciació de la cultura, en sentit ampli,
associada a l'esport. Els dos edificis de serveis, envoltats de jardí, es comuniquen
entre si i les instal·lacions compten amb gimnàs, piscina climatitzada de 8 x 20
metres, amplis vestidors, auditori, sala d'estar, hemeroteca i vuit aules per a realitzar
cursos i tallers de tota mena. Dues d'aquestes aules s'han dissenyat especialment
per als tallers de cuina, pintura i ceràmica.

La zona enjardinada disposa de tauler gegant d'escacs i pistes de petanca. Amb un
aprofitament molt racional de l'orografia del terreny i les possibilitats d'edificació,
la major part de les instal·lacions gaudeixen de llum natural. L'Espai Caixa Laietana
s'ha dissenyat sense barreres arquitectòniques per facilitar l'accés a les persones
amb mobilitat reduïda.

El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs,
l'alcaldessa accidental de Mataró, Pilar Gonzàlez-Agàpito, i el president de Caixa
Laietana i de la Fundació Caixa Laietana, Antoni Bonamusa, van presidir l'acte
inaugural el dia 21 d'octubre. Hi van assistir més de 600 persones i el quartet de
corda «Helios Camerata» interpretà belles melodies d'Albinoni, Mozart i Dvorak
entre parlament i parlament.

Antoni Bonamusa va explicar les característiques i la filosofia de la nova obra so-
cial, un lloc de trobada per a totes les persones que donen valor als aspectes més
positius de les relacions humanes i va oferir les instal·lacions culturals i esportives
als usuaris potencials, convidant-los a participar en les activitats que ja es fan i les
que seran viables en el futur. Més que no pas una declaració d'intencions, l'Espai
Caixa Laietana ja és una realitat. Durant l'any s'han dut a terme cursos de dibuix,
pintura, català, anglès, informàtica, cuina, puntes de coixí, ganxet, patchwork,
natació, aiguagim, gimnàstica, fitness...

Premi Iluro de monografia històrica

M. Assumpció Zapata Buxens, doctora en Història Moderna, va guanyar el Premi
Iluro 2003 de monografia històrica, dotat amb 8.200 euros i instituït per Caixa La-
ietana, amb el treball «La baronia Desbosch del Maresme. Una jurisdicció feudal
en l'Edat Moderna». El veredicte del Jurat es va fer públic en el decurs de l'Acte
Acadèmic conclusiu de la 45a convocatòria del certamen, celebrat el 30 d'octubre
de 2003, a la sala d'actes de Caixa Laietana a Mataró.

El Jurat va ser constituït per Jordi Nadal Oller, Isabel Rodà de Llanza, Josep Maria
Salrach Marés, Carles Marfà Riera, Jaume Boter de Palau Ràfols i Ricard Navarro
Gutiérrez. El president del Jurat, el Dr. Jordi Nadal, qualificà com a magnífic, se-
riós i professional el treball guanyador. És una tesi doctoral que ajuda a compren-
dre la complexitat de la història, arran de les estructures feudals de l'Edat Mitjana
que van anar mantenint bona part dels seus privilegis fins ben entrat el segle XIX.
L'antiga baronia Desbosh del baix Maresme exercia el seu domini sobre els castells
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de Vilassar de Dalt i de Burriac i sobre un vast territori que comprenia bàsicament
els actuals termes municipals de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Mar,
Argentona i Cabrera de Mar.

En la introducció del seu treball de recerca, M. Assumpció Zapata cita Pierre Vilar
i, molt especialment, «Catalunya dins l'Espanya moderna» com a gran obra de re-
ferència, circumstància que aprofità el Dr. Jordi Nadal per fer una extraordinària
glosa de l'historiador francès, traspassat aquest any i que tanta influència ha tingut
en la historiografia del nostre país. Recordà la vinculació de Pierre Vilar, Doctor
Honoris Causa per la Universitat de Barcelona, amb el Premi Iluro atès que l'any
1983 es va desplaçar expressament de París per fer la lliçó magistral de l'Acte Aca-
dèmic.

Prèviament a la lectura del veredicte, el caputxí i sacerdot Fra Valentí Serra de Manresa
va fer la conferència «El cardenal Vives i Tutó: caputxí, servidor de l'Església de Roma
i de Catalunya», a l'avançada dels actes commemoratius dels 150 anys del naixement
Josep de Calassanç. Vives i Tutó, fill de Llavaneres, que estudià als Escolapis de Mataró,
viatjà a Amèrica, fou ordenat sacerdot a França i visqué molts anys a Roma, col·-
laborador molt directe de la Santa Seu i especialment de Pius X.

Dins la col·lecció Premi Iluro cal destacar l'aparició de l'obra «Terenci Thos i Co-
dina (Mataró, 1841-1903). Un home de la Renaixença», l'estudi de Jaume Vellvehí
Altimira que fou premiat l'any 2002.

Acció Cultural i Fons Social

A més de la formulació d'idees que confereixen una personalitat renovada a l'obra
pròpia, el factor que més ha contribuït aquests últims anys a somoure els fonaments
de l'obra social és l'expansió i deslocalització de l'activitat, el goteig incessant
d'ajuts en tot el territori.

Assistència social i salut

L'àrea d'atenció social i salut, la investigació de malalties i el suport a col·lectius
amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, continua tenint un caràcter pre-
ferent. Entre les entitats perceptores cal esmentar la junta local de la lluita contra
el Càncer de Pineda de Mar, l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja Maresme-Cen-
tre, la Fundació per a la investigació del Càncer de Mama, l'Obra Religiosa i So-
cial de Mataró, l'Associació Familiars d'Alzheimer, la Fundació Sant Joaquim, el Cen-
tre Nostre Món de l'Associació de Pares de Fills Autistes de Mataró i Comarca, la Fun-
dació Catalana Síndrome de Down, la Fundació El Maresme, la Fundació GIMM...

També s'ha contribuït a l'activitat de la Fundació Sant Francesc d'Assís i les obres
d'ampliació de la Residència de Discapacitats «Les Hortènsies» d'Alella. Així ma-
teix, s'ha donat suport a l'Associació Espanyola per al dèficit d'Alfa-1-Antitripsina,
a la tasca d'investigació de la Fundació Badalona contra el càncer, la tasca
assistencial de la Cúria Provincial de les Siervas de Maria, l'Hospital Sant Pere de
Vilassar de Dalt...

Cultura popular

Tant com és possible, els ajuts i convenis de col·laboració es prodiguen en l'àrea
de festes i de cultura popular. De l'exhibició castellera de la Diada dels Capgros-
sos de Mataró a la 5a Trobada de Puntaires que organitza l'Entitat Folklòrica Cata-
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lana, passant per l'exposició de puntes de coixí promoguda pels Amics de La Ram-
bla de BCN a l'Espai Liceu i la VIII exposició de bolets al Pati del Palau de la Vir-
reina amb motiu de les festes del Roser....

També s'ha col·laborat amb les tradicionals festes de Primavera de Palafrugell i els
premis Climent Mur de l'Àrea Cultural Oriol de Santa Coloma de Gramenet, l'As-
sociació de Pessebristes de Mataró, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet, l'Ateneu
Cultural Llefià, les activitats culturals del Casino Menestral Figuerenc, la 9a Trobada
de Bestiari i la Festa de Dragoners de la Coordinadora del Baix Llobregat, la gran
festa gegantera i l'exposició Gegants arreu del món dels Geganters Vallgorguina...

Així mateix, s'ha donat suport al Foment de les Tradicions Catalanes de Vilassar de
Mar per a l'acte de proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya a Tordera, el
XXIV Certamen Literari Premis Sant Jordi de La Barretina Vermella de Malgrat, les
activitats de promoció del pessebrisme del col·lectiu El Bou i la Mula de Premià de
Mar, les activitats culturals d'estiu del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar,
la festa major de Les Santes de Mataró, la Fira Internacional de Ceràmica i Terris-
sa i la Festa del Càntir d'Argentona, la demostració d'art floral nadalenc de l'Asso-
ciació d'Amics de les plantes, animals i jardins del Maresme...

Esport

En l'àmbit de l'esport de base també s'ha col·laborat en molts fronts. La triatló del
Centre de Natació Mataró, les competicions escolars promogudes pel Consell Es-
portiu del Maresme, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya que organitza la Unió
de Consells Esportius Escolars de Catalunya... L'obra social ha contribuït a poten-
ciar també l'activitat de l'escola d'atletisme de l'Agrupació Atlètica Catalunya que
prepara nois i noies de Nou Barris, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sants-Montjuïc.
Les col·laboracions s'han fet extensives a l'escola de formació del Club Hoquei
Mataró i les celebracions del 50è aniversari del Club Joventut Handbol i del
Balonmano Calella. Així mateix s'ha donat suport al programa de competicions de
la Federació Catalana d'Atletisme i s'ha col·laborat amb el segon encontre interna-
cional triangular entre les seleccions catalana, britànica i italiana.

Educació

L'abast de les col·laboracions i programes d'activitats pedagògiques és molt ampli.
Cal destacar els tallers de cultura mediterrània i el curs de navegació a vela llati-
na dels Amics del Cau Costa Brava-Museu de la Pesca de Palamós, el IV Concurs
de Robots «Ciutat de Mataró» organitzat per l'Escola Universitària Politècnica a
l'Ateneu Caixa Laietana, les beques per a l'escola d'hostaleria i turisme de la Fun-
dació Gaspar Espuña, i el suport a l'acte organitzat per la Fundació Universitària
Europea de Relacions Públiques al Paranimf de la Universitat de Barcelona.

També s'ha col·laborat amb el CEIP Josep Montserrat de Mataró, escola construïda
per Caixa Laietana que celebrava el seu 40è aniversari, l'IES Jaume Almera de
Vilassar de Dalt per adquirir material audiovisual, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
per a la construcció d'una llar d'infants, l'Escola Pública Marià Manent, la Institu-
ció Montserrat de Barcelona per a la nova biblioteca de l'escola que també estarà
oberta al barri, les aules informàtiques del col·legi Mare de Déu de Lourdes, l'es-
cola d'adults de l'Ajuntament de Cabrils, l'IES Valerià Pujol de Premià de Mar, la
nova escola Sobirans d'Arenys de Munt.

S'ha patrocinat l'enregistrament del CD amb cançons interpretades pels alumnes del
CEIP Camí del Mig (Mataró) que celebrava el 25è aniversari. Els ajuts han cobert
també diverses necessitats de l'escola pública Àngela Bransuela, el Col·legi La
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Immaculada, l'IES Domènec Parramon d'Arenys de Munt, el CEIP Aqua Alba de
Gualba i la nova escola pública de Dosrius.

Gent Gran

Un any més, s'han mantingut els convenis de col·laboració amb el Casal de Pre-
mià de Dalt, el de Can Rafart de Vilassar de Dalt i el de Llavaneres... També han
rebut suport els Amics de la Gent Gran i Pensionistes de Vilassar de Dalt del Ca-
sal «Ramon Vallés i Sans», la Residència Obra de Maria de Calella, la Nostra Llar
Santa Anna d'Argentona, l'associació Gent Gran Jaume Terradas de Mataró, el Ca-
sal d'Avis Gent Gran de Teià, la Residència Geriàtrica Obra de Maria de Pineda de
Mar, el Casal d'Avis La Torreta de La Roca del Vallès, el Casal d'Avis de Sant Antoni
de Vilamajor, l'Associació Provincial de Pensionistes i Jubilats de Mataró, els Pen-
sionistes de Sant Vicenç de Montalt, els Jubilats i Pensionistes de Bufalà i de
Badalona Centre, l'Associació de Jubilats i Pensionistes Can Pantiquet de Mollet,
l'Associació de Pensionistes Jubilats de Blanes...

Música

Caixa Laietana ha organitzat els Concerts de Nadal de valsos i polques amb l'Or-
questra Simfònica del Maresme que dirigeix Jordi Colomer i ha col·laborat amb
l'11è Festival de blues, jazz i gospel de Roses 2003, el 41è festival internacional
Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el concert de l'Escolania de Montserrat a la
parròquia de Sant Vicenç de Montalt, el tradicional Festival de Música del Mares-
me, el concert de l'Orquestra Simfònica Estatal Russa organitzat pel Patronat Pro-Mú-
sica de Premià de Dalt, l'onzè Festival de Jazz de Figueres i la programació de Figue-
res Folk...

Cal posar de manifest el suport a l'Administració de Les Santes, per la interpreta-
ció de la Missa de Glòria de Mn. Blanch a la basílica de Santa Maria de Mataró,
el programa d'activitats musicals «Els divendres a la Plaça del Rei» de Barcelona,
el sisè concurs de sardanes per a Joves Compositors que organitza l'associació
Banda i Cobla del col·legi de Santa Maria de Blanes, Banda de Música Col·legi Pare
Manyanet, el Concert de Santa Cecília dels Amics de la Música de Bellvitge de
l'Hospitalet, el 25è aniversari de la Coral Mareny i l'organització a Vilassar de Dalt
de l'Aplec de Corals del Maresme...

En l'àmbit musical, també es va ajudar a potenciar el cicle «Concerts a la Comar-
ca» amb els músics de l'Orquestra de Cambra del Maresme, i el 24è Festival Inter-
nacional de Música de les Joventuts Musicals de Granollers. Així mateix, s'ha do-
nat suport a l'Agrupació Sardanista de Calella, a la 18a Trobada d'Havaneres de
l'Associació d'Amics de les Havaneres del Port Vell de Barcelona, a l'activitat mu-
sical i pedagògica de la Unió Filharmònica del Prat de Llobregat, i a les audicions
de la Societat Cultural Sant Jaume, Secció Sardana, de Premià de Dalt.

Teatre i dansa

En el camp del teatre, excel·leixen les col·laboracions amb el «Ple de Riure» (el VII
Festival Internacional de Teatre Còmic del Masnou), el Festival Shakespeare promo-
gut per l'Ajuntament de Santa Susanna, el IV Trofeu de Teatre Infantil i Juvenil dels
Lluïsos de Gràcia, i la temporada estable de teatre i música que organitza l'Ajun-
tament de Sant Esteve de Palautordera al Casal-Teatre Municipal Pere Casals.

Un any més s'ha col·laborat amb el programa d'activitats infantils de teatre, músi-
ca i dansa que amb el nom «L'Art de ser Espectador» organitza la Fundació Teatre
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Clavé de Tordera per als alumnes de primària de diverses poblacions del Maresme
i de la Selva (Blanes, Calella, Canet, Hostalric, Maçanet de la Selva, Malgrat,
Palafolls, Pineda, Santa Susanna, Sils, Tordera...). La col·laboració amb les represen-
tacions del musical «Oliver» que va posar en escena Sala Cabañes, la Setmana
Cultural dedicada al teatre que organitza el CEIP Alexandre Galí de Barcelona i, en
l'àmbit popular, les representacions de La Passió Infantil de Mataró i el suport als
Amics del Pessebre Vivent de La Torreta.

La col·lectiva Sant Lluc es va inaugurar amb una performance de dansa i, en aquest
camp, s'han potenciat les activitats de l'Esbart Mestre Sirés i l'Esbart Sant Martí de
Barcelona, el Dia Internacional de la Dansa, el 15è aniversari de Badalona Ciutat
Pubilla de la Sardana promogut per l'entitat Badalona-Sardanista, el 14è Festival de
dansa espanyola de l'Associació Cultural «Capricho Español» de Badalona, així com
també el curset d'ensenyament de sardanes de l'Agrupació Sardanista de Calella i
els 50 anys del seu Aplec.

Patrimoni històric

En aquest camp s'ha intervingut en el pla de recuperació i dinamització cultural del
castell de Montclús (Turó dels Moros, massís del Montseny), al nord del municipi
de Sant Esteve de Palautordera.

També s'ha fet donació a l'Ajuntament de Montornès d'un valuós llegat de perga-
mins i documents notarials del Mas Masferrer, segle XIV, que entronca amb els
orígens del poble. Entre les prioritats, també s'han destinat recursos a la recupera-
ció de l'entorn urbanístic de les restes arqueològiques de Can Fulleracs (Mataró) i
a l'ambiciós projecte de les noves instal·lacions del jaciment arqueològic Veral de
Vallmora de Teià.

Altres institucions i associacions perceptores són els Amics de Santa Maria per a la
rehabilitació de la capella del Sagrament, la Fundació Abadia de Montserrat, 2025
i el Santuari de la Mare de Déu de la Cisa de Vilassar de Dalt. També s'han cana-
litzat ajudes del fons social per atendre peticions de les parròquies de Santa Tecla
de Barcelona, Sant Esteve de Canyamars, Santa Maria de Palafolls, Santa Eugènia de
Ter de Girona, Sant Josep de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, entre d'altres.

Publicacions, fotografia i vídeo

En el decurs de l'any, tot atenent les peticions d'entitats, Caixa Laietana ha seguit
donant suport a publicacions d'interès que ja han sortit a la llum o que estan en
curs de publicació. «Coneix Sant Iscle», «Castelldefels, temps d'història», «Santa
Susanna: un poble amb vida 1976-2003», «Esteve Albert des de Sant Vicenç de
Montalt», «Els 25 anys de trajectòria associativa de la Unió de Botiguers de
Mataró», el llibre commemoratiu de la «25a Fira-Mercat de l'Arbre, la Planta, la
Flor i el Jardí», l'estudi del Voluntariat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena (Mataró), l'edició del 28è premi de poesia Mn. Narcís Saguer de l'As-
sociació Cultural de Vallgorguina i molts d'altres.

També s'ha contribuït a la realització del vídeo «Mataró, una visió del segle XX»
per recuperar la memòria històrica i les fonts orals sobre fets viscuts a la ciutat
durant la passada centúria. I en el camp de la fotografia, les ajudes han contribuït
a potenciar les activitats de Foto-Film Calella i Foto-Cine Mataró de la UEC.
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Obra pròpia establerta 3.126.041
Obres en col·laboració establertes de petita quantia 880.955

4.006.996

El pressupost de l'Obra Social per al 2004 que es proposa és el següent:

Obra pròpia establerta 2.994.305
Obres en col·laboració establertes de petita quantia 1.005.695

4.000.000

Aquest pressupost es distribueix per finalitats amb les quanties següents:

Àrea cultural 3.021.000
Àrea educativa i d'investigació 150.000
Àrea sanitària 19.000
Obra assistencial 540.000
Obra diversa 270.000

4.000.000

 Altres col·laboracions

L'Obra Social ha potenciat programes educatius i socials als barris (El Palau de
Mataró, Nova Lloreda Sud de Badalona). Ha donat suport a iniciatives culturals
(Rosalia de Castro de Cornellà), artístiques (grup Casa de la Punxa de Tiana) i de
dinamització comercial (associació «El Carrer» de Sant Boi). L'ajut a l'associacio-
nisme i els moviments veïnals es caracteritza per la diversitat. Des de la 25a Set-
mana Cultural dels veïns de la Plana Lladó de Mollet a les activitats de «La Dona
per la Dona» de Sant Andreu de Llavaneres sobre la violència de gènere i l'aten-
ció a la dona maltractada.

S'han esmerçat recursos per al monument dedicat a la puntaire realitzat per l'es-
cultor japonès Etsuro Sotoo a Arenys de Munt. En el camp de la cooperació, s'ha
contribuït a desenvolupar el programa de microcrèdits dels Bancs Comunals de la
Prelatura d'Ayaviri (Perú) i s'ha col·laborat amb la Festa de la Solidaritat Intermon
Oxfam. En el camp empresarial s'ha donat suport a l'associació Gentic Maresme
(Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació del Mares-
me) dins la II Setmana de Noves Tecnologies. També s'ha col·laborat amb l'Ajun-
tament d'Òrrius per embellir la plaça dels Gronxadors, amb la Fundació Agrícola
Catalana i el Patronat Català Pro-Europa.

Pressupost Obra Social

La Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia, Finances
i Planificació de la Generalitat de Catalunya, el 26 de maig de 2003 dictava Reso-
lució aprovatòria del pressupost de l'Obra Social per a l'exercici del 2003 que havia
estat aprovat per l'Assemblea General Ordinària del 12 de maig de 2003.

La liquidació de comptes de l'Obra Social realitzada durant l'exercici del 2003 és
la següent:

En euros
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Informe de la Comissió de Control de la Caixa d'Estalvis Laietana
referit a la seva actuació durant l'exercici 2003

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

Durant l’exercici de 2003 ha celebrat quatre sessions en el decurs de les quals ha
supervisat la gestió del Consell d’Administració i de la Comissió Delegada d’Obres
Socials a través de l’estudi de les actes de les seves reunions.

Els acords presos pel Consell d’Administració s’adeqüen a les Línies Generals d’Ac-
tuació proposades per aquest òrgan de govern el 9 de gener de 2003 i aprovades
per l’Assemblea General Ordinària celebrada el 12 de maig de 2003.

La Comissió també ha estat informada regularment de l’evolució de l’Entitat, del
Balanç i el Compte de Resultats i altres magnituds i ha conegut la tasca desenvo-
lupada per la Intervenció de la Caixa i els informes de l’auditoria externa i les re-
comanacions dels auditors. Ha exercit, igualment, la funció que li correspon de
supervisió del procés electoral per a la renovació estatutària dels òrgans de govern.

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

Per tal de dur a terme la seva tasca li han estat facilitats tota mena d’aclariments,
dades i estadístiques, així com tota la informació que ha demanat. Cal destacar que
durant l’exercici de 2003 no s’ha produït cap circumstància de cap mena que po-
dés haver donat lloc a emetre informes extraordinaris sobre qüestions o situacions
concretes.

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

INFORME DE LA COMISSIÓ DE CONTROL
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CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

Comptes anuals
corresponents als exercicis

acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002

Informe de gestió de l'exercici 2003
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balanços de situació al 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

Actiu 2003 2002

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 5) 60.477 51.683

Caixa 21.954 21.008
Banc d'Espanya 38.523 30.675

Deutes de l'Estat (Nota 6) 252.309 295.323

Entitats de crèdit (Nota 7) 54.868 313.534

A la vista – 15.111
Altres crèdits 54.868 298.423

Crèdits sobre clients (Nota 8) 2.776.122 2.303.324

Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) 156.260 182.162

D'emissió pública 37.943 38.936
Altres emissors 118.317 143.226

Accions i altres títols de renda variable (Nota 10) 38.131 28.931

Participacions (Nota 11) 9.826 2.437

En entitats de crèdit – 270
Altres participacions 9.826 2.167

Participacions en empreses del Grup (Nota 12) 11.383 6.084

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 11.383 6.084

Actius immaterials (Nota 13) 403 571

Despeses de constitució i de primer establiment – –
Altres despeses amortitzables 403 571

Actius materials (Nota 14) 173.846 151.968

Terrenys i edificis d'ús propi 92.046 82.769
Altres Immobles 54.193 43.416
Mobiliari, instal·lacions i altres 27.607 25.783

Altres actius (Nota 15) 35.133 34.469

Comptes de periodificació 33.464 35.726

Total actiu 3.602.222 3.406.212
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Caixa d'Estalvis Laietana

Balanços de situació al 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

Passiu 2003 2002

Entitats de crèdit (Nota 7) 160.453 341.001

A la vista 3.576 163
A termini o amb preavís 156.877 340.838

Dèbits a clients (Nota 16) 3.014.549 2.668.644

Dipòsits d'estalvi

A la vista 677.156 596.972

A termini 2.126.707 1.916.139

Altres dèbits

A la vista – –

A termini 210.686 155.533

Altres passius (Nota 15) 33.788 31.895

Comptes de periodificació 39.002 37.506

Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 31.857 30.552

Fons de pensionistes 9.800 9.534
Provisió per a impostos 12.864 12.857
Altres provisions 9.193 8.161

Fons per a riscos bancaris generals (Nota 18) 29.240 17.240

Beneficis de l'exercici 17.667 16.542

Passius subordinats (Nota 19) 114.191 114.191

Reserves (Nota 20) 147.296 134.535

Reserves de revalorització (Nota 20) 14.179 14.106

Resultats d'exercicis anteriors – –

Total passiu 3.602.222 3.406.212

Comptes d'ordre (Nota 21) 704.909 499.276

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

Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

2003 2002

1. Interessos i rendiments assimilats 179.066 173.444
Dels quals: de la Cartera de renda fixa 31.780 31.606

2. Interessos i càrregues assimilades (93.411) (91.781)
3. Rendiment de la cartera de renda variable 4.243 3.195

3.1. D'accions i altres títols de renda variable 2.549 1.765
3.2. De participacions 474 318
3.3. De participacions en el Grup 1.220 1.112

A) Marge d'intermediació 89.898 84.858

4. Comissions percebudes 28.690 24.575
5. Comissions pagades (8.924) (8.233)
6. Resultats per operacions financeres 1.426 (1.061)

B) Marge ordinari 111.090 100.139

7. Altres productes d'explotació (Nota 23) 1.304 1.414
8. Despeses generals d'administració (55.692) (52.311)

8.1. Despeses de personal (Nota 24) (39.272) (37.887)
dels quals: Sous i salaris (29.893) (28.463)

Càrregues socials (8.467) (7.979)
de les quals: pensions (913) (944)

8.2. Altres despeses administratives (16.420) (14.424)
9. Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials (8.397) (7.877)
10. Altres càrregues d'explotació (Nota 23) (1.087) (1.108)

C) Marge d'explotació 47.218 40.257

15. Amortització i provisions per a insolvències (net) (10.000) (8.543)
16. Sanejament d'immobilitzacions financeres (net) 521 –
17. Dotació al fons per a riscos bancaris generals (12.000) (11.000)
18. Beneficis extraordinaris (Nota 23) 7.688 11.097
19. Crebants extraordinaris (Nota 23) (1.603) (3.225)

D) Resultat abans d'impostos 31.824 28.586

20. Impost sobre Beneficis (Nota 22) (14.157) (12.044)
21. Altres impostos – –

E) Resultat de l'exercici 17.667 16.542

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

 Memòria corresponent als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002

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

Els fins específics que s'assenyalen en els estatuts de la Caixa es concreten en la
intermediació financera, fomentant l'estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió
productiva des de la seva doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolu-
pament de la seva activitat disposa de 233 oficines (217 oficines en 2002) distri-
buïdes totes elles en la geografia catalana, llevat de disset a la Comunitat de
Madrid.

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

Així mateix, la Caixa és l'entitat dominant del Grup Financer Caixa d'Estalvis La-
ietana, havent-se formulat en aquesta mateixa data els comptes anuals consolidats
corresponents a l'exercici 2003.

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

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

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

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

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

(2) Bases de presentació

a) Imatge fidel

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

Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2003 es troben pendents d'aprovació
per l'Assemblea General de la Caixa. No obstant això, el Consell d'Administració
de la Caixa estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis signi-
ficatius.

(3) Normes de valoració i principis de comptabilitat aplicats

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

a) Principi de la meritació

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

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

b) Comptes en moneda estrangera

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

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

Els resultats de les conversions esmentades es registren en el compte de pèrdues
i guanys.
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c) Inversions creditícies, altres actius a cobrar i fons d'insolvències

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

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

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

• Cobertura específica

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

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

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

• Cobertura genèrica

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

• Cobertura estadística

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

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

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

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

d) Cartera de valors

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

• Cartera de negociació

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

• Cartera d'inversió a termini

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

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

• Cartera d'inversió ordinària

Integrada pels valors de renda fixa i renda variable no assignats a les dues
carteres anteriorment descrites. Mensualment es compara el seu preu d'ad-
quisició (corregit en els valors de renda fixa, segons es defineix en l'apartat
anterior) i el seu valor de mercat.

La totalitat de la cartera d'inversió ordinària a 31 de desembre de 2003 i
2002 està constituïda per títols de renda variable, els quals es valoren indivi-
dualment al seu preu mitjà d'adquisició, o al seu valor de mercat, al tanca-
ment de l'exercici, si aquest últim fos inferior.

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

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

• Títols no cotitzats: Valor teòric comptable de la participació obtingut a
partir de l'últim balanç de situació disponible, corregit en l'import de les
plusvàlues tàcites i les previsions de generació de beneficis existents en el
moment de l'adquisició que subsisteixin en la data de valoració.
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Com a conseqüència d'aquesta comparació, es constitueix una provisió per
cobrir les minusvalies existents en els títols de renda variable, el saldo de la
qual figura registrat en l'apartat «Fons de fluctuació de valors», que figura
minorant els capítols dels balanços de situació adjunts on es presenten re-
gistrats els títols (vegeu Nota 10).

• Cartera de participacions permanents

Integrada per les participacions destinades a servir de manera duradora les
activitats de la Caixa. Es valoren al seu preu d'adquisició o al seu valor de
mercat, si aquest fos menor, determinat, en tractar-se de títols no cotitzats,
pel valor teoricocomptable de la participació obtingut a partir de l'últim
balanç de situació disponible, corregit en l'import de les plusvàlues tàcites i
les previsions de generació de beneficis existents en el moment de l'adquisi-
ció que subsisteixin en la data de valoració.

e) Actius immaterials

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

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

f) Actius materials

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

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

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

Les adquisicions d'immobilitzat en pagament de deutes s'enregistren al valor
del deute aplicat o al de peritació del bé si aquest fos menor i són objecte de
provisió a partir dels tres anys de la seva adjudicació, Així mateix, els fons
d'insolvències constituïts que cobrien aquests deutes es mantenen per l'import
equivalent al 25% del principal dels crèdits, traspassant-els al fons de cobertu-

Anys de vida útil

Immobles 50

Mobiliari i instal·lacions 10

Equips de procés de dades 4
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ra d'immobilitzat (vegeu Nota 14), essent objecte d'alliberament la resta de la
cobertura, tal i com contempla la Circular 4/91.

g) Compromisos per pensions

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

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

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

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

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

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

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

Com a conseqüència dels Pactes esmentats, la materialització dels compromi-
sos en matèria de pensions a 31 de desembre de 2003 i 2002 és la següent:

• Fons Extern

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

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

• Subpla «c», que cobreix part de les obligacions de prestació definida de la
Caixa segons Pacte individual, tot i que l'aportació al mateix és definida
segons Reglament del Pla, per al personal d'alta Direcció.
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• Subpla 2001, d'aportació definida segons Pacte de 2001, per al personal
fix en plantilla a 31 de desembre de 2000 adscrit voluntàriament a aquest
Subpla i per al personal d'ingrés posterior a aquesta data.

En el transcurs de l'exercici 2002 va quedar extingit el subpla «a» en passar
tots els partícips al Subpla 2001. Aquest subpla era d'aportació definida se-
gons Conveni, per al personal incorporat com a fix en actiu en l'entitat a
partir de l'entrada en vigor del XIV Conveni.

• Fons Intern

El Fons Intern queda constituït per:

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

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

h) Impost sobre Societats

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

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

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

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

i) Operacions de futur

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

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

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

• El preu d'exercici de l'instrument financer subjacent en les opcions compra-
des o emeses. En les opcions sobre tipus d'interès, s'entén que l'element
subjacent és l'import sobre el qual es calculen els interessos pactats. Així
mateix, es registra com a opcions emeses l'import assegurat al venciment
dels fons d'inversió garantits.
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• Les permutes financeres d'interessos i altres contractes de futur contrets fora
de mercats organitzats, que es comptabilitzen pel principal de l'operació.

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

Les operacions que no són de cobertura, també anomenades operacions de
negociació, contractades en mercats organitzats, es valoren d'acord amb la
seva cotització i les variacions en les cotitzacions es registren íntegrament en
el compte de pèrdues i guanys, com a resultats d'operacions financeres.

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

j) Fons per a riscos bancaris generals

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

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

k) Aplicació uniforme

Els criteris comptables utilitzats en l'exercici 2003 han estat uniformes, en ge-
neral, amb els aplicats en l'exercici anterior.

(4) Determinació del patrimoni i distribució de beneficis

Per a la determinació del patrimoni net a 31 de desembre de 2003 i 2002, s'han
de considerar els epígrafs següents dels balanços de situació adjunts:

Milers d'euros

2003 2002

Reserves 147.296 134.535
Reserves de revalorització 14.179 14.106

161.475 148.641
Més: benefici net de l'exercici 17.667 16.542

Patrimoni net comptable 179.142 165.183

Dotació prevista al fons d'Obra Social (4.000) (3.785)

Patrimoni net després de la distribució de resultats proposada 175.142 161.398
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La distribució del benefici de l'exercici 2002, acordada per l'Assemblea General de
la Caixa en sessió de 12 de maig de 2003, així com la proposta de distribució del
benefici de l'exercici 2003, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General,
és la següent:

(5) Caixa i dipòsits en bancs centrals:

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

Milers d'euros

2003 2002

Fons d'Obra Social 4.000 3.785
Reserves generals 13.667 12.757

17.667 16.542

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

La taxa de rendibilitat mitjana del compte corrent del Banc d'Espanya ha estat del
2,35% (3,31% en 2002).

(6) Deutes de l'Estat

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre, que correspon en la seva totalitat a cartera d'inversió a termini:

Milers d'euros

2003 2002

Caixa
En euros 21.894 20.825
En moneda estrangera 60 183

21.954 21.008

Banc d'Espanya
Comptes corrents 38.523 30.675

60.477 51.683
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Detall del moviment en els exercicis 2002 i 2003 dels comptes de l'epígraf «Deu-
tes de l'Estat»:

El tipus d'interès mitjà anual d'aquests actius, calculat sobre el valor efectiu, ha
estat del 7,35% (7,51% en el 2002).

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

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 292.917

Altes 1.013
Baixes –
Altres 1.393

Saldo al 31 de desembre de 2002 295.323

Altes –
Baixes (43.488)
Altres 474

Saldo al 31 de desembre de 2003 252.309

Milers d'euros

2003 2002

Altre deute anotat 249.741 296.148

Milers d'euros

2003 2002

Estat
Altre deute anotat 252.309 295.323

Fons de fluctuació de valors – –

252.309 295.323

Per moneda
En euros 252.309 295.323
En moneda estrangera – –

252.309 295.323

L'import d'aquestes cessions efectuades a les societats participades s'indica a con-
tinuació:
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Així mateix, l'import de les plusvàlues per la diferència entre el preu de mercat del
Deute anotat i el valor comptable a 31 de desembre de 2003 i 2002 s'eleva a
29.079 i 40.521 milers d'euros, respectivament.

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

Milers d'euros

2003 2002

Ges Laietana, S.A. 1.670 2.616
Ges Laietana de Pensions, S.A. 1.519 1.819
Laietana Vida Cia. Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, S.A. Societat Unipersonal 14.530 1.827

17.719 6.262

(7) Entitats de crèdit

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

Milers d'euros

2003 2002

Fins a 3 mesos – –
De 3 mesos a 1 any – 1.249
D'1 any a 5 anys 167.952 154.903
Més de 5 anys 84.357 139.171

252.309 295.323

Milers d'euros

Actiu Passiu
2003 2002 2003 2002

A la vista
Comptes mutus – 15.111 3.562 –
Altres comptes – – 14 163

– 15.111 3.576 163

Altres crèdits-dèbits
Banc d'Espanya-cessió temporal d'actius – – – –
Comptes a termini 53.806 297.907 78.561 112.190
Adquisició-Cessió temporal d'actius – – 78.316 228.648
Altres comptes 1.062 516 – –

54.868 298.423 156.877 340.838

54.868 313.534 160.453 341.001

Per moneda
En euros 50.922 312.078 155.997 323.198
En moneda estrangera 3.946 1.456 4.456 17.803

54.868 313.534 160.453 341.001
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El saldo de l'apartat «Comptes a termini» d'actiu correspon a cessions d'efectiu al
mercat interbancari i el saldo de passiu a préstecs en euros i en moneda estrange-
ra concedits per altres entitats de crèdit.

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

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

Milers d'euros

2003 2002

Altres crèdits
Fins a 3 mesos 51.776 298.423
De 3 mesos a 1 any 52 –
D'1 any a 5 anys 3.040 –
Més de 5 anys – –

54.868 298.423

Milers d'euros

2003 2002

Altres dèbits
Fins a 3 mesos 83.617 243.913
De 3 mesos a 1 any 5.783 30.448
D'1 any a 5 anys 61.477 56.977
Més de 5 anys 6.000 9.500

156.877 340.838
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(8) Crèdits sobre clients
Desglossament d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, tot atenent els sectors i tipus de risc:

Milers d'euros

2003 2002

Crèdit a Administracions públiques espanyoles 18.408 18.641

Crèdit a altres sectors residents
Crèdit comercial 78.099 69.060
Deutors amb garantia real 2.389.060 1.947.685
Altres deutors a termini 217.043 196.840
Deutors a la vista i diversos 39.080 36.441
Arrendaments financers 47.915 46.338
Risc dubtós 32.928 36.723

2.804.125 2.333.087

Crèdit a no residents 30.802 20.433

2.853.335 2.372.161

Fons d'insolvències (vegeu Nota 3.c)
Cobertura específica (27.355) (29.887)
Cobertura genèrica (22.242) (17.357)
Cobertura estadística (27.616) (21.593)

(77.213) (68.837)

2.776.122 2.303.324

Per monedes
En euros 2.853.242 2.372.068
En moneda estrangera 93 93

2.853.335 2.372.161

Detall del moviment dels fons d'insolvències en els exercicis 2002 i 2003 i la seva
classificació en el balanç:

Milers d'euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genèrica estadística

Saldo al 31 de desembre de 2001 32.757 15.725 19.303 67.785

Dotació de l'exercici 5.650 3.671 5.261 14.582
Fons recuperats (5.973) – – (5.973)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (1.064) – – (1.064)
Utilitzacions-Traspassos a actius en suspens regularitzats (1.483) – – (1.483)

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Classificació en balanç
Crèdits sobre clients 27.355 22.242 27.616 77.213
Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) – 939 1.689 2.628
Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 49 1.015 995 2.059

27.404 24.196 30.300 81.900



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

62

La rendibilitat mitjana de la cartera de préstecs i crèdits al tancament de l'exerci-
ci 2003, sense incloure el risc dubtós, ha estat del 5,45% (6,20% per a l'any 2002).

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

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

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

Al 31 de desembre de 2003 i 2002 el saldo vigent dels préstecs aportats a les
titulitzacions s'elevava a 126.942 i 32.205 milers d'euros, respectivament.

Milers d'euros

2003 2002

Vençut i a la vista 76.802 78.946
Fins a 3 mesos 82.248 70.046
De 3 mesos a 1 any 75.774 69.950
D'1 any a 5 anys 168.443 143.979
Més de 5 anys 2.450.068 2.009.240

2.853.335 2.372.161



63

I N
FO

R
M

E 
A

N
U

A
L 

20
03

Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
D'emissió pública

Administracions territorials 37.943 38.936
Administracions públiques de no residents – –
Fons de fluctuació de valors – –

37.943 38.936

Altres emissors
Entitats de crèdit residents 20.103 23.436
Entitats de crèdit no residents 6.984 6.000
Altres sectors residents 11 16
Altres sectors no residents 93.847 117.052
Fons de fluctuació de valors – –

120.945 146.504

158.888 185.440

Fons d'insolvències (Nota 8)

Cobertura específica – –
Cobertura genèrica (939) (1.171)
Cobertura estadística (1.689) (2.107)

(2.628) (3.278)

156.260 182.162

Per monedes
En euros 149.388 161.604
En moneda estrangera 9.500 23.836

158.888 185.440

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió a termini 158.888 185.440

Fons de fluctuació de valors – –

158.888 185.440

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 158.888 185.440
Sense cotització a Borsa – –
Fons de fluctuació de valors – –

158.888 185.440

(9) Obligacions i altres valors de renda fixa

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

Moviment de la cartera de valors de renda fixa durant els exercicis 2002 i 2003:
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Les plusvàlues latents per la diferència entre el preu de mercat i el valor compta-
ble en relació amb els títols en cartera a 31 de desembre de 2003 i 2002 s'eleva-
ven a 14.058 i 8.426 milers d'euros, respectivament.

L'import efectiu dels venciments que es produiran durant 2004 de títols de renda
fixa que formen part d'aquesta cartera de valors a 31 de desembre de 2003 és de
4.688 milers d'euros.

La taxa mitjana de la rendibilitat de la cartera de renda fixa ha estat de 5,62% en
2003 (5,31% en 2002).

(10) Accions i altres títols de renda variable

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

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 161.893

Altes 40.101
Baixes (11.389)
Altres (5.165)

Saldo al 31 de desembre de 2002 185.440

Altes 65.755
Baixes (90.293)
Altres (2.014)

Saldo al 31 de desembre de 2003 158.888

Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
D'entitats de crèdit 496 120
D'altres sectors residents 35.015 29.014
De no residents 2.626 324
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931

Per monedes
En euros 38.046 28.807
En moneda estrangera 85 124

38.131 28.931

Per carteres
Cartera de negociació 2.155 1.742
Cartera d'inversió ordinària 35.982 27.716
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 32.814 26.690
Sense cotització a Borsa 5.323 2.768
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931
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Les inversions en títols de renda variable amb cotització a Borsa més significatives
que manté la Caixa a 31 de desembre del 2003 i 2002, són les següents:

Milers d'euros

2003 2002
Valor Valor segons Valor Valor segons

comptable cotització comptable cotització

ABERTIS Infraestructuras S.A. 1 21.513 57.406 – –
ACESA Infraestructuras S.A. – – 18.178 43.786
AUREA, Concesiones de Infraestructuras S.A. – – 2.335 2.379
REPSOL - YPF, S.A. 2.332 3.092 2.332 2.520

1- Societat resultant de la fusió durant l'exercici 2003 d'ACESA Infraestructuras, S. A. i AUREA Concesiones de Infraestructuras, S.A.

La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable assignats a la
cartera d'inversió ordinària amb cotització a Borsa i el seu valor de mercat al tan-
cament de l'exercici 2003, reflecteix una plusvàlua latent de 44.305 milers d'eu-
ros (26.009 milers d'euros el 31 de desembre de 2002).

El preu d'adquisició dels títols de renda variable assignats a la cartera de negocia-
ció s'eleva a 2.094 milers d'euros (2.359 milers d'euros en 2002).

Les inversions en títols de renda variable sense cotització a Borsa, inclouen la in-
versió efectuada en l'exercici 2003 en Filmax Entertainment, S.A., per un import de
4.000 milers d'euros, que representa una participació del 7,84%, essent el valor
teòricocomptable de la societat a 31 de desembre de 2003 de 49.397 milers d'eu-
ros, segons balanç no auditat en la data esmentada. Així mateix, aquesta cartera
inclou les següents participacions en els fons d'inversió gestionats per Ges Laieta-
na, amb la indicació del percentatge de participació sobre el total de participaci-
ons dels fons:

Milers d'euros

2003 2002
Import Percentatge de Import Percentatge de

participació participació

Fonlaietana, FIM 695 4,02% 695 3,53%
Fonmix Laietana, FIM – – 1.803 60,01%

Les plusvàlues existents a 31 de desembre de 2003, per la diferència entre el va-
lor comptable i el valor liquidatiu de les participacions a Fonlaietana, FIM, s'ele-
ven a 711 milers d'euros (628 milers d'euros al 31 de desembre de 2002).

Així mateix, les participacions en Fonmix Laietana, FIM, a 31 de desembre de 2002,
reflecteixen una minusvàlua, per la diferència entre el valor comptable i el valor
liquidatiu, que s'eleva a 522 milers d'euros, havent-se dotat el fons de fluctuació
de valors per aquest import amb càrrec al compte de resultats. (Vegeu Nota 3.d).

De la cartera de títols de renda variable es troben pignorats, a 31 de desembre de
2003 i 2002, en garantia de diverses operacions, títols per un valor nominal de
1.352 milers d'euros.
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Detall dels moviments de la cartera de valors de renda variable durant els exerci-
cis 2002 i 2003:

Milers d'euros

Accions i Fons de
altres títols fluctuació

Saldo al 31 de desembre de 2001 9.646 (6)

Altes 25.039 (521)
Baixes (5.360) –
Altres 133 –

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.458 (527)

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 38.137 (6)

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

(11) Participacions

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

Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
En entitats de crèdit – 270
Altres 9.826 2.167
Fons de fluctuació de valors – –

9.826 2.437

Per monedes
En euros 9.826 2.437
En moneda estrangera – –

9.826 2.437

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 9.826 2.437
Fons de fluctuació de valors – –

9.826 2.437
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 1.814

Altes 632
Baixes (9)

Saldo al 31 de desembre de 2002 2.437

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.826

Exercici 2003 Milers d'euros

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

participació llibres en reserves
l'exercici

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

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

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

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

9.826

Exercici 2002 Milers d'euros

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

participació llibres en reserves
l'exercici

Proyecto Inmobiliario Partner SL1 Promoció
immobiliària  50,00 1.805 300 3.614 1.185 (b)

Altres inversions 632

2.437

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

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

Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2002 i 2003:

Detall de les participacions mantingudes per la Caixa a 31 de desembre, i informa-
ció rellevant d'aquestes societats:
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(12) Participacions en empreses del Grup

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

Milers d'euros

2003 2002

Participacions en empreses del Grup
En entitats de crèdit – –
Altres 11.383 6.084
Fons de fluctuació de valors – –

11.383 6.084

Per monedes
En euros 11.375 6.074
En moneda estrangera 8 10

11.383 6.084

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 11.383 6.084
Fons de fluctuació de valors – –

11.383 6.084

Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2003 i 2002:

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 6.074

Altes 10
Baixes –
Altres –

Saldo al 31 de desembre de 2002 6.084

Altes 5.301
Baixes –
Altres (2)

Saldo al 31 de desembre de 2003 11.383
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Detall de les participacions mantingudes per la Caixa a 31 de desembre, i la infor-
mació rellevant d'aquestes societats:

Exercici 2003 Milers d'euros

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

participació llibres en reserves
l'exercici

Ges Laietana S.A., Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió Col·lectiva 1 d'inversió col·lectiva 100,00 (a) 601 145 2.601 117 (d)

Ges Laietana de Pensions S.A., Gestora de
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 (a) 1.202 215 1.950 241 (d)

Tramitació i Serveis, S.A.1 Prestació
de serveis 100,00 (b) 60 – 330 639 (d)

Anàlisi i Verificació, Control Prestació de
Tècnic de l'Edificació, S.L.1 serveis tècnics 100,00 (b) 18 – 24 20 (d)

Caixa Laietana Preference Intermediació
Limited2 financera 100,00 (c) 8 – 3 2.854 (d)

CEA, Corredoria Corredoria
d’Assegurances S.A.1 d'assegurances 100,00 (a) 62 861 188 1.009 (d)

Laietana Vida, Cia. Asseg. Assegurances
de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, S.A. Societat i
Unipersonal 1 (f) complementàries 100,00 (a) 4.510 – 4.562 153 (d)

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tinença d'accions
o participacions 100,00 (a) 5.000 – 5.000 2 (d)

Lobiflat, S.L.3 Promoció
immobiliària 25,03 (b) 842 – 1.040 (157) (d)

Promocions Elentari, S.L.4 Promoció
immobiliària 25,00 (b) 845 – 3.380 (18) (d)

Garaje San Jorge, S.A.5 Promoció
immobiliària 49,46 (b) 2.160 – 85 57 (d)

Complejo Capri Explotació
Gavà Mar, S.A.3 (g) hotelera 97,62 (b) 617 – 677 (29) (d)

Residències La Font Explotació
Florida, S.L. 3 residències geriàtriques 50,00 (b) 30 – 60 – (d)
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La societat Ges Laietana S.A. Societat Gestora d'Institucions d'Inversions Col·lectives
gestiona un total de 6 fons d'inversió. A 31 de desembre de 2003 i 2002 el patri-
moni gestionat per aquests fons era de 113.379 i 71.595 milers d'euros, respecti-
vament.

La societat Ges Laietana de Pensions S.A. Entitat Gestora de Fons de Pensions ges-
tiona un total de 3 fons de pensions. A 31 de desembre de 2003 i 2002 el patri-
moni gestionat per aquests fons era de 111.987 i 102.692 milers d'euros, respec-
tivament.

Exercici 2002 Milers d'euros

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

participació llibres en reserves
l'exercici

Ges Laietana S.A., Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió col·lectiva 1 d'inversió col·lectiva 100,00 (a) 601 150 2.599 147 (e)

Ges Laietana de Pensions S.A., Gestora
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 (a) 902 210 1.621 244 (e)

Tramitació i Serveis, S.A.1 Prestació
de serveis 100,00 (b) 60 – 322 528 (e)

Anàlisi i Verificació, Control Prestació de
Tècnic de l'Edificació, S.L.1 serveis tècnics 100,00 (b) 18 – (3) 62 (d)

Caixa Laietana Preference Intermediació
Limited2 financera 100,00 (a) 10 – 10 (7) (e)

CEA Corredoria Corredoria
d’Assegurances S.A.1 d'assegurances 100,00 (a) 62 751 163 883 (e)

Laietana Vida Cia. Asseg. Assegurances
de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, S.A. Societat i
Unipersonal 1 (f) complementàries 100,00 (a) 4.510 – 4.498 63 (e)

(a). Percentatge de participació directa
(b). Percentatge de participació indirecta
(c). Percentatge de participació directa sobre els drets polítics de la societat; hi ha altres socis amb participacions
preferents sense drets polítics.
(d). Segons comptes anuals no auditats
(e). Segons comptes anuals auditats
(f). Capital social 9.020 milers d'euros desemborsat en un 50%.
(g). Capital social 2.528 milers d'euros desemborsat en un 27%.

Domicilis socials:
1- C/.Santa Teresa, 63. Mataró
2- South Church Street, PO Box 309. George Town. Gran Cayman. Cayman Islands. British West Indies
3- Rda. General Mitre, 59. Barcelona
4- C/. Roger de Llúria, 16. Barcelona
5- C/ Mandonio, 11. Barcelona
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(13) Actius immaterials

Composició i moviment d'aquest epígraf durant els exercicis 2002 i 2003:
Milers d'euros

Altres despeses
amortitzables

Saldo al 31 de desembre de 2001 1.001

Altes 250
Baixes (105)
Amortitzacions (575)

Saldo al 31 de desembre de 2002 571

Altes 230
Baixes –
Amortitzacions (398)

Saldo al 31 de desembre de 2003 403

(14) Actius materials

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

Exercici 2003 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

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

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

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

2.641 (1.245) – 1.396

Total Actius materials 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

Exercici 2002 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 99.460 (14.433) (2.258) 82.769
Altres immobles 54.433 (3.591) (9.064) 41.778
Mobiliari, instal·lacions i altres 66.422 (40.411) (228) 25.783

220.315 (58.435) (11.550) 150.330

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)
Immobles 2.717 (1.079) – 1.638
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.886 (1.248) – 1.638

Total Actius materials 223.201 (59.683) (11.550) 151.968
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Detall del moviment de l'immobilitzat i de la seva amortització acumulada, durant
els exercicis 2002 i 2003:

Cost actualitzat Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat
edificis immobles i Obra

d'ús propi instal·lacions Social

Saldo al 31 de desembre de 2001 87.821 38.935 58.955 4.062

Altes 3.421 34.594 3.923 –
Baixes (345) (7.774) (391) –
Traspassos 8.563 (11.322) 3.935 (1.176)

Saldo al 31 de desembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641

Amortització acumulada Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari Immobilitzat
edificis immobles i Obra

d'ús propi instal·lacions Social

Saldo al 31 de desembre de 2001 12.383 3.206 35.643 1.759

Altes 1.587 270 4.826 64
Baixes – – (55) –
Traspassos 463 115 (3) (575)

Saldo al 31 de desembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245

L'import dels béns que a 31 de desembre de 2003 estaven totalment amortitzats
s'eleven a 32.316 milers d'euros (28.664 milers d'euros en 2002).

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

Segons s'indica en la Nota 3.f, la Caixa ha actualitzat els elements patrimonials del
seu immobilitzat material d'acord amb les normes establertes en el R.D. 2607/1996,
de 20 de desembre. Els moviments haguts en els exercicis 2002 i 2003 dels ele-
ments actualitzats s'indiquen a continuació:
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L'efecte de l'actualització sobre la dotació a l'amortització de l'exercici 2003 ha
estat de 339 milers d'euros, (341 milers d'euros en 2002), i s'estima en el mateix
import l'efecte de l'exercici 2004.

El valor net de l'immobilitzat acollit a la Previsió Llibertat d'Amortització R.D. Llei
2/85 al 31 de desembre de 2003 és de 181 milers d'euros (vegeu Nota 20).

Moviment del fons de cobertura d'immobilitzat durant els exercicis 2003 i 2002:

Milers d'euros

Terrenys i Altres Immobilitzat Total
edificis immobles Obra

d'ús propi Social

Saldo a 31 de desembre de 2001 12.138 1.766 1.262 15.166

Baixes – – – –
Traspassos 306 47 (353) –

Saldo a 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

Amortització acumulada (1.791) (302) (159) (2.252)

Actualització neta 10.653 1.511 750 12.914

Saldo a 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

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

Saldo a 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

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

Actualització neta 10.276 1.621 653 12.550

Milers d'euros

2003 2002

Saldo inicial 11.550 12.253

Dotació de l'exercici 2.494 2.634
Fons recuperats (4.836) (4.401)
Traspàs de fons d'insolvències (Nota 8) 450 1.064
Altres conceptes (net) (59) –

Saldo final 9.599 11.550

Detall dels conceptes que integren l'apartat «Altres immobles», nets de la seva
amortització acumulada:
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Pel que fa als edificis en renda, els productes nets obtinguts pel seu arrendament
han assolit, en l'exercici 2003, els 1.247 milers d'euros (1.230 milers d'euros en
2002). Així mateix, sobre aquests immobles la Caixa té constituït un fons de cober-
tura, essent el seu import a 31 de desembre de 2003 de 3.208 milers d'euros (3.154
milers d'euros en 2002), import inclòs en l'apartat «Fons de cobertura d'immobi-
litzat».

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

(15) Altres actius - Altres passius

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

Milers d'euros

2003 2002

Edificis en renda 15.000 13.434
Obres en curs 37.107 25.708
Altres 177 222
Immobilitzat procedent d'adjudicacions

Béns recuperats d'arrendaments financers 55 55
Altres 7.987 11.423

Immobles Obra Social 1.396 1.638

61.722 52.480

Fons de cobertura d'immobilitzat (7.529) (9.064)

54.193 43.416

Milers d'euros

2003 2002

Actiu
Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 14.879 17.399
Operacions en camí 8.338 6.392
Hisenda pública saldos fiscals recuperables 92 1.541
Operacions financeres pendents de liquidar 312 61
Fiances donades en efectiu 195 208
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Beneficis latents per altres causes 831 –
- Opcions adquirides 5.142 5.261
Fons específics cobertura Altres Actius (Nota 20) (181) (185)
Altres conceptes 5.525 3.792

35.133 34.469
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• Opcions adquirides

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

• Opcions emeses

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

• Comptes de recaptació

Inclou el líquid a ingressar corresponent a l'Impost sobre Societats de l'exercici
2003, un cop deduïdes les retencions i pagaments a compte, per import de 3.691
milers d'euros (2.739 milers d'euros a 31 de desembre de 2002).

• Fons Obra Social

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

Detall dels moviments haguts en aquest epígraf:

Milers d'euros

2003 2002

Passiu
Obligacions a pagar 10.533 7.006
Operacions en camí 855 2.190
Fiances rebudes 22 –
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Pèrdues potencials per altres causes – 221
- Opcions emeses 5.143 5.255
Comptes de recaptació 11.009 11.177
Comptes especials 63 81
Fons Obra Social 2.899 3.027
Bloqueig de beneficis 2.389 2.371
Altres conceptes 875 567

33.788 31.895
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 3.274

Distribució de l'excedent de 2001 3.606
Despeses de manteniment de 2002 (195)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (3.316)
Traspàs a Reserves de Revalorització d'actius afectes a la Caixa (Nota 20) (342)

Saldo al 31 de desembre de 2002 3.027

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 2.899

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

De conformitat amb allò indicat en la Nota 4, la proposta de distribució de l'ex-
cedent de l'exercici 2003, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de
la Caixa, contempla destinar 4.000 milers d'euros al Fons d'Obra Social, elevant-
se el pressupost d'O.S. per a l'exercici 2004 a 4.000 milers d'euros.

L'any 1994 es va aprovar cedir l'administració i la gestió del pressupost de l'O.S.
a la Fundació Caixa Laietana, Fundació Privada. Aquesta fundació fou creada el 30
d'abril de 1987 amb un capital social de 18 milers d'euros i la seva finalitat és el
desenvolupament, el foment, la promoció i la divulgació d'actes culturals, artístics,
científics, tècnics i qualsevulla expressió intel·lectual o industrial. Aquesta tasca de
promoció pot fer-la directament o bé mitjançant subvencions i ajuts d'altres perso-
nes o entitats. Està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat
de Catalunya amb el número 336.

• Bloqueig de beneficis

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

Detall del moviment del fons durant els exercicis 2002 i 2003:

Milers d'euros

2003 2002

Fons materialitzats en immobilitzat (Nota 14) 1.396 1.638
Fons disponibles 1.503 1.389

Total Fons d'Obra Social 2.899 3.027
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(16) Dèbits a clients

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

Milers d'euros

Saldo a 31 de desembre de 2001 2.907

Dotació de l'exercici –
Fons recuperats (536)
Traspassos –
Altres moviments –

Saldo a 31 de desembre de 2002 2.371

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

Saldo a 31 de desembre de 2003 2.389

Milers d'euros

2003 2002

Dipòsits d'estalvi
A la vista

Administracions públiques 26.819 29.463
Comptes corrents 319.058 283.545
Comptes d'estalvi 322.319 277.798
No residents 8.960 6.166

677.156 596.972

A termini
Administracions públiques 29.542 –
Imposicions a termini 2.045.669 1.890.787
No residents 51.496 25.352

2.126.707 1.916.139

Altres dèbits
A la vista – –
A termini – –

Cessió temporal d'actius (Nota 6) 210.686 155.533

210.686 155.533

3.014.549 2.668.644

Per monedes
En euros 3.010.612 2.667.254
En moneda estrangera 3.937 1.390

3.014.549 2.668.644
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Classificació dels dipòsits a termini per terminis residuals de venciment des de 31
de desembre:

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

Milers d'euros

2003 2002

Fins a 3 mesos 717.647 598.535
De 3 mesos a 1 any 947.497 786.948
D'1 any a 5 anys 415.360 414.197
Més de 5 anys 256.889 271.992

2.337.393 2.071.672

Milers d'euros

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

nominal (a la par) 2003 2002

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

(2,41% a 31.12.03)

247.150 247.150

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

Els interessos meritats en l'exercici 2003 per aquestes emissions s'eleven a 12.926
milers d'euros (8.901 milers d'euros en l'exercici 2002) i s'inclouen en el epígraf
«Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i guanys adjunts.

(17) Provisions per a riscos i càrregues

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

Milers d'euros

2003 2002

Fons de pensions 9.800 9.534
Provisió per a impostos 12.864 12.857
Altres provisions
- Fons d'insolvències (Nota 8) 2.059 1.732
- Provisions per operacions de futur (Nota 25) 2 –
- Altres fons específics 7.132 6.429

31.857 30.552
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Moviment durant els exercicis 2002 i 2003 d'aquests fons especials:

Milers d'euros

Fons Provisió Altres
de per a fons

pensions impostos específics

Saldo al 31 de desembre de 2001 9.417 11.811 9.901

Dotacions de l'exercici 1.878 1.046 3.316
Fons recuperats (1.235) – (6.638)
Traspassos (34) – –
Aplicacions (492) – (150)

Saldo al 31 de desembre de 2002 9.534 12.857 6.429

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.800 12.864 7.132

a) Fons de pensions

Detall dels fons de pensions constituïts al 31 de desembre:

El fons de pensions intern constituït (Fons Intern R.D. 1588/199) correspon a l'im-
port total meritat tant per al personal en actiu no adherit al Subpla 2001 (vegeu
Nota 3.g) com per al passiu, segons estudi actuarial fet per un actuari independent.
Les hipòtesis principals de l'estudi actuarial utilitzades en els exercicis 2003 i 2002
són les següents:

Milers d'euros

2003 2002

Fons Intern
Reial Decret 1588/1999 7.014 7.253
Resta 2.786 2.281

Fons Extern 22.917 23.889

32.717 33.423

a) Taxa nominal d'actualització 4%

b) Taxa de revisió de pensions 1%

c) Taxa nominal de creixement salarial 2%

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

e) Mètode actuarial emprat Capitalització
individual

f) Taules de supervivència utilitzades GRM-F 1995

Segons aquest estudi actuarial, el detall dels compromisos per pensions al 31 de
desembre de cada exercici, i la cobertura corresponent, és el següent:
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La dotació de l'exercici 2003 al fons de pensions intern incorpora 283 milers d'eu-
ros (298 milers d'euros en 2002) relatiu a la imputació d'un cost financer d'aquest
fons calculat segons estableix la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, que es presen-
ta sota l'epígraf «Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de pèrdues i
guanys adjunts. Així mateix, l'import d'«Aplicacions» correspon als pagaments a
pensionistes.

Els fons interns constituïts al 31 de desembre de 2003 i 2002 cobreixen totalment
els compromisos per pensions meritats reflectits en l'esmentat estudi actuarial. L'im-
port de l'apartat «Fons Intern-Resta» correspon a la provisió registrada per a la
cobertura dels restants compromisos establerts en la Circular 5/2000 del Banc d'Es-
panya.

b) Provisió per a impostos

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

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

c) Altres provisions - Altres fons específics

Composició d'aquests fons al 31 de desembre:

Milers d'euros

Fons Extern  Fons Intern R.D. Total
1588/1999

2003 2002 2003 2002 2003 2002
Compromís per pensions causades (a) 315 340 6.325 6.063 6.640 6.403
Riscos per pensions no causades

Meritats (b) 5.899 5.710 690 375 6.589 6.085
No meritats – – 2.142 1.929 2.142 1.929

Compromisos a cobrir (a) + (b) 6.214 6.050 7.015 6.438 13.229 12.488

Milers d'euros

2003 2002

Fons Extern - Subpla 2001 16.703 17.349

• Prestacions definides

• Aportacions definides

Milers d'euros

2003 2002

Provisió per a la cobertura de contingències generals 6.141 5.433
Altres provisions 991 996

7.132 6.429
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La Provisió per a la cobertura de contingències generals és una provisió constituï-
da per atendre possibles contingències derivades de reclamacions en curs.

(18) Fons per a riscos bancaris generals

Com s'indica en la Nota 3.j, la Caixa, durant l'exercici 2003, tot basant-se en un
criteri de prudència i d'acord amb la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, ha realit-
zat dotacions al fons per a riscos bancaris generals per import de 12.000 milers
d'euros (11.000 milers d'euros en l'exercici 2002).

(19) Passius subordinats

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

• Obligacions subordinades

Característiques de les emissions en vigor de deute subordinat:

Milers d'euros

2003 2002

Obligacions subordinades 54.090 54.090
Participacions preferents 60.101 60.101

114.191 114.191

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

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

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2003 s'eleva a 2.115
milers d'euros (2.338 milers d'euros en l'exercici 2002).

Emissió Data Nominal Tipus Pagament Data Import subscrit
d'emissió de l'emissió d'interès del d'amortització (Milers d'euros)

(milers de mitjà de cupó
euros) l'exercici 2003 2002

Primera 26.05.1988 9.015 3,74% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Segona 01.12.1994 9.015 3,79% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,95% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Quarta 10.10.2001 27.045 3,99% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090
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Les quatre emissions de deute constitueixen un finançament subordinat que se si-
tua, pel que fa a la prelació de crèdits, al darrere de tots els creditors comuns. Així
mateix, són computables a efectes de la determinació dels recursos propis (vegeu
Nota 20).

• Participacions preferents

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

Les característiques més rellevants de l'emissió són:

Valor: Participacions preferents Sèrie A
Data de desemborsament: 28/12/2002
Import total de l'emissió: 60.101.000 euros
Nombre i classe de les participacions: 60.101 participacions. No atorguen drets

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

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

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

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

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

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

(20) Reserves

Moviments dels epígrafs «Reserves» i «Reserves de revalorització» durant els exer-
cicis 2002 i 2003:
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L'import pendent de traspassar a reserves pel concepte «Previsió Llibertat d'Amor-
tització Reial Decret-Llei 2/85», s'eleva al 31 de desembre de 2003 a 181 milers
d'euros, i es troba registrat en l'epígraf «Altres actius-Fons específics cobertura al-
tres Actius» dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 15). En qualsevol ava-
luació del patrimoni net de la Caixa s'ha de considerar aquest import, un cop de-
duït l'Impost sobre Societats diferit corresponent.

• Reserves de revalorització

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

Milers d'euros

Reserves Reserves de
revalorització

Saldo al 31 de desembre de 2001 122.431 13.764

Distribució de l'excedent de l'exercici 2001 12.100 –
Traspàs de Previsió Llibertat d'Amortització RDL 2/85 4 –
Traspàs de Reserves de Revalorització d'actius afectes a l'Obra Social (Nota 15) – 342

Saldo al 31 de desembre de 2002 134.535 14.106

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 147.296 14.179

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

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

• Recursos propis

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

Milers d'euros

Import de Gravamen Import
l'actualització únic 3% total

Reserva de revalorització RDL 7/96 en Caixa 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorització RDL 7/96 en Fons Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995
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ment un volum suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per
risc de crèdit, d'acord amb els actius, compromisos i altres comptes d'ordre que
presentin aquest risc; per risc de canvi, d'acord amb la posició global neta en di-
vises, i per risc de mercat de la cartera de negociació i marges de solvència de
companyies asseguradores. Els recursos propis són suficients sempre que es man-
tingui un coeficient de solvència no inferior al 8%, definit aquest com el quocient
entre els recursos propis del Grup i els riscos abans indicats, ponderats de la ma-
nera que estableix la dita Circular.

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

En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa d’Es-
talvis Laietana al 31 de desembre de 2003 i dels esmentats coeficients, els seus
recursos propis a la dita data a efectes de la cobertura d'aquest coeficient, ascen-
dien a 328.550 milers d'euros (300.794 milers d'euros en 2002), amb un superà-
vit respecte del mínim exigit de 86.436 milers d'euros (106.238 milers d'euros en
2002).

(21) Comptes d'ordre

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

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

Milers d'euros

2003 2002

Passius contingents
Fiances, avals i caucions 139.067 106.181
Altres passius contingents 2.258 2.318

141.325 108.499

Compromisos i riscos contingents
Disponibles per tercers 527.589 359.301
Altres compromisos 35.995 31.476

563.584 390.777

704.909 499.276
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(22) Situació fiscal

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

Milers d'euros

2003 2002
Augments Disminució Saldo Augments Disminució Saldo

Resultat comptable de l'exercici 31.824 28.586
Diferències permanents 20.828 (5.835) 14.993 22.535 (16.225) 6.310

Resultat comptable ajustat 46.817 34.896

Diferències temporals
Amb origen en l'exercici – –
Amb origen en exercicis anteriors – –

Base imposable de l'exercici 46.817 34.896

La xifra de l'Impost sobre Societats dels exercicis 2003 i 2002 registrades en el
compte de pèrdues i guanys incorpora els següents conceptes:

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

No hi ha deduccions per inversió en actius qualificats com a pendents d'aplicació
al 31 de desembre de 2003 i 2002.

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

Milers d'euros

2003 2002
Impost Impost Impost Impost
meritat a pagar meritat a pagar

Quota (35%)
Sobre resultat comptable ajustat 16.386 – 12.214 –
Sobre base imposable – 16.386 – 12.214

Deduccions
Per doble imposició (1.027) (1.027) (809) (809)
Per reinversió beneficis en venda d'immobilitzat (640) (640) (268) (268)
Per formació (12) (12) (15) (15)
Per aportació pla de pensions (54) (54) (51) (51)

14.653 14.653 11.071 11.071

Milers d'euros

2003 2002

Impost meritat 14.653 11.071
Ajust de l'impost de l'exercici anterior (496) 973

14.157 12.044
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(23) Ingressos i despeses
Desglossament dels principals conceptes que integren els epígrafs de despeses i
ingressos extraordinaris dels comptes de pèrdues i guanys:

(24) Altres informacions

• Òrgans de Govern
Les remuneracions meritades durant els exercicis 2003 i 2002 pel conjunt dels
membres dels Òrgans d'Administració, distribuïdes per conceptes, han estat les
següents:

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

Milers d'euros

2003 2002

Despeses
Altres càrregues d'explotació

Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1) 970 814
Altres conceptes 117 294

1.087 1.108

 Crebants extraordinaris
Pèrdues per alienació d'immobilitzat 359 523
Crebants d'exercicis anteriors 127 1.122
Dotació neta fons compensació beneficis alienació títols

cartera d'inversió a venciment (Nota 15) 17 –
Dotació neta per al fons de prejubilacions i cessaments (Nota 17) 1.100 1.580

1.603 3.225

Ingressos
Altres productes d'explotació

Beneficis nets per explotació de finques en renda 1.247 1.230
Altres productes diversos 57 184

1.304 1.414

Beneficis extraordinaris
Beneficis nets en venda cartera d'inversió a termini 582 –
Beneficis per alienació d'immobilitzat 3.546 1.906
Beneficis d'exercicis anteriors 288 1.306
Altres productes 294 211
Recuperació fons de pensions intern (Nota 17) 636 1.235
Recuperació neta del fons de sanejament d'immobilitzat (Nota 14) 2.342 1.767
Recuperacions netes d'altres fons específics (Nota 17) – 4.137
Recuperació neta fons compensació beneficis alienació títols

cartera d'inversió a venciment (Nota 15) – 535

7.688 11.097

Milers d'euros

2003 2002

Sous i salaris (*) 86 87
Dietes 80 77
Primes d'assegurances – –
Despeses de desplaçaments 9 9

175 173
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Així mateix, els riscos crediticis i de signatura assumits amb el col·lectiu de mem-
bres dels Òrgans d'Administració s'ajusten a les característiques següents (en mi-
lers d'euros):

Els riscos esmentats anteriorment inclouen operacions a consellers representants del
grup de personal, acollides a conveni laboral, el tipus d'interès de les quals oscil·la
entre el 2,25 % i el 6,75 % i el seu termini entre 5 i 15 anys.

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

• Nombre mitjà d'empleats

Nombre mitjà d'empleats distribuït per categories:

• Despeses de personal

Composició de les despeses de personal:

Riscos directes Riscos indirectes

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

Exercici 2003

Riscos directes Riscos indirectes

Import 244 542
Tipus d'interès 2,25% - 6,75% 4,25% - 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 1-30 anys 1-30 anys

Exercici 2002

2003 2002

D'administració i gestió
Caps 223 209
Oficials 280 270
Auxiliars 349 317

Titulats 10 10
Informàtica 51 49
Ajudants d'estalvi 24 24
Altres 10 12

947 891

Milers d'euros

2003 2002

Sous, salaris i assimilats 29.893 28.463
Quotes de la Seguretat Social 7.554 7.035
Dotacions als fons de pensions interns (Nota 17) 34 9
Aportacions a fons de pensions externs 879 935
Altres conceptes 912 1.445

39.272 37.887



C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

88

• Saldos amb societats participades

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

• Saldos i transaccions en moneda estrangera

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

• Honoraris dels auditors de comptes

Import dels honoraris corresponents a l'auditoria de comptes i a altres serveis pres-
tats per la societat d'auditoria i altres societats del seu grup:

Milers d'euros

2003 2002
Balanç de situació

Actiu
Crèdit sobre clients 14.633 7.974

Passiu
Dèbits de clients 57.837 25.435
Passius subordinats 60.101 60.101

Compte de Pèrdues i Guanys
Deure

Interessos i càrregues assimilades (3.859) (598)
Haver

Interessos i rendiments assimilats 472 423
Rendiments de la cartera de renda variable 2.273 1.943
Comissions percebudes 2.554 2.384
Altres productes d'explotació 52 50

Milers d'euros

2003 2002

Actiu 13.778 26.227

Passiu 8.561 19.919

Ingressos 467 1.515

Costos 121 571

Milers d'euros

2003 2002

Auditoria de comptes anuals 36 35
Altres serveis 3 21

39 56
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(25) Operacions de futur i derivats financers

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

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

L'import de venda d'opcions sobre valors a 31 de desembre de 2003 inclou 44.481
milers d'euros corresponents als imports que assegura la Caixa al venciment dels
fons d'inversió garantits.

Tipus d'operació Operació Tipus de risc Moneda Milers d'euros
a cobrir 2003     2002

Compra de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 178 158
Venda de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 5.324 6.349
Compra d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 54.159 74.746
Compra d'opcions
sobre divises Cobertura De canvi Moneda estrangera – 8.582
Venda d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 129.508 47.195
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Moneda estrangera 283.705 291.821
Swaps sobre tipus d'interès
i canvi Cobertura D'interès i de canvi Moneda estrangera 5.977 5.977
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(26) Quadre de finançament segons Circular 4/91 del Banc d'Espanya

1- Recursos aplicats 1- Recursos generats
en les operacions 0 0 en les operacions 43.214 38.611

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

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

3- Títols subordinats emesos
4- Inversió menys finançament en (increments nets) 0 63.719
Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 0 0

4- Inversió menys finançament en
5- Inversió creditícia (increment net) 483.097 411.876 Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 69.324 35.280

6- Títols de renda fixa (increment net) 0 25.953 5- Inversió creditícia (disminució neta) 0 0

7- Títols de renda variable no 6- Títols de renda fixa (disminució neta) 69.566 0
permanent (increment net) 7.627 19.812

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

9- Emprèstits (disminució neta) 0 0 8- Creditors (increment net) 345.905 359.950

10- Adquisició d'inversions 9- Emprèstits (increment net) 0 0
permanents
10.1- Compra de participacions en 10- Venda d'inversions permanents
empreses del Grup i associades 13.740 633 10.1- Venda d'inversions permanents
10.2- Compra d'elements del en empreses del Grup i associades 0 0
immobilitzat material i immaterial 24.286 42.188 10.2- Venda d'elements del

immobilitzat material i immaterial 0 9.943
11- Altres conceptes Actius menys
Passius (variació neta) 0 7.041 11- Altres conceptes Actius menys

Passius (variació neta) 741 0

528.750 507.503 528.750 507.503

Milers d'euros Milers d'euros

Aplicacions 2003 2002 Orígens 2003 2002
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Després d’uns mesos d’incertesa i amb l’ocupació de l’Iraq al rerefons dels mercats, el
creixement de l’economia mundial no es va consolidar fins ben entrat l’exercici. La
recuperació del PIB real en l’eurozona es va iniciar en el segon semestre i els indica-
dors de confiança, producció i rendibilitat empresarial alimentaven, a final d’any, nous
indicis de millora.

El BCE va fixar  l’interès bàsic en el 2%. Les favorables condicions financeres, l’aug-
ment de la demanda del consum i l’impuls del sector de la construcció van contribuir
a l’evolució de l’economia espanyola amb un creixement del PIB del 2,4%, superior
en dos punts a la mitjana del conjunt de l’eurozona. La Borsa espanyola es va
revaloritzar d’un 28% després de tres anys de pèrdues. L’euro es va apreciar el 21%
enfront del dòlar. La seva fortalesa va representar un entrebanc per a la competitivitat
de les exportacions, però va tenir efectes balsàmics per a la importació de primeres
matèries, principalment el petroli, i va contribuir a reduir l’impacte de la inflació, del
2,6% a Espanya.

Des de la perspectiva de Caixa d’Estalvis Laietana l’exercici econòmic de 2003 ha estat
altament positiu. L’esforç comercial i de gestió dut a terme en un entorn cada cop més
competitiu i especialitzat, ha permès a Caixa Laietana assolir importants taxes de crei-
xement en el volum de negoci, així com també en les principals magnituds financeres,
per sobre dels objectius establerts i mantenint un decidit suport al desenvolupament
econòmic en el seu àmbit d’actuació.

El desenvolupament d’una intensa activitat comercial, orientada fonamentalment a l’in-
crement de la base de clients i a la seva major fidelització i vinculació, s’ha reflectit
en un elevat creixement de la inversió creditícia i, especialment, dels recursos direc-
tes. Al tancament de l’exercici, el total de recursos administrats per Caixa Laietana,
inclosos fons de pensions, assegurances, fons d’inversió i participacions preferents,
s’eleva a 3.464.303 milers d’euros, que suposa un augment substancial del 15,3% res-
pecte de l’any anterior, on destaca l’important creixement dels recursos aliens fora de
balanç, el 51,11%. Els recursos directes s’han situat, al tancament de l’exercici, en
3.128.740 milers d’euros, amb un increment anual del 12,4%.

La inversió creditícia assoleix, a 31 de desembre, els 2.776.122 milers d’euros, un cop
deduït el fons de provisió per a insolvències, comptabilitzat per un import de 77.213
milers d’euros. La variació anual ha estat de 472.798 milers d’euros, xifra que repre-
senta un creixement percentual del 20,5%. El total de crèdit gestionat, inclosos 126.942
milers d’euros que corresponen al saldo viu dels crèdits titulitzats, s’eleva a 2.903.064
milers d’euros, el 24,3% d’increment sobre l’exercici anterior.

El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de
màxima solvència i seguretat. Tot això es tradueix en un increment del percentatge de
les operacions cobertes amb garanties reals, que representen el 83,7% de la inversió
creditícia bruta al tancament de l’exercici. La gestió continuada del risc, basada en
criteris de prudència, rigor i professionalitat, tant en l’anàlisi com en el seguiment, ha
permès disminuir de manera important la ràtio de morositat fins a l’1,15%.

Caixa Laietana, tot seguint la política de màxim sanejament dels seus actius, disposa
al tancament de l’exercici d’un fons de provisió per a insolvències de 77.213 milers
d’euros, que proporciona una cobertura dels actius irregulars del 234% del saldo de
morosos existent a 31 de desembre, amb la qual cosa es compleixen totalment els
requeriments i les recomanacions que al respecte d’això estableix el Banc d’Espanya.

Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos propis que
s’exigeix a les entitats financeres, i se situa per sobre del mínim exigit pel Banc d’Es-
panya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen, a nivell consolidat, la xifra
de 328.550 milers d’euros, enfront dels 300.794 milers d'euros de l’exercici anterior.

INFORME DE GESTIÓ 2003
Caixa d'Estalvis Laietana
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Aquests recursos permeten mantenir un alt nivell de capitalització i garanteixen la
qualitat de la solvència del Grup per continuar la seva estratègia de creixement i ex-
pansió del negoci i escometre, així, nous projectes de futur.

El compte escalar de resultats reflecteix la favorable evolució de les principals magni-
tuds de gestió. El marge d’intermediació ha tingut un increment anual del 5,9%, i se
situa en 89.898 milers d’euros. La disminució de la rendibilitat de la inversió credití-
cia s’ha contrarestat amb l’augment del volum d’actius gestionats i la retallada de ti-
pus en el cost dels dipòsits.

L’increment del 10,9% del marge ordinari reflecteix el bon comportament en matèria
de comissions i els resultats positius de les operacions financeres. Les despeses d’ex-
plotació han crescut en menor proporció que els resultats ordinaris, tot incidint favo-
rablement en la millora de la ràtio d’eficiència. El marge d’explotació s’eleva a 47.218
milers d’euros, amb una variació positiva anual del 17,3%. Una part important dels
resultats d’explotació s’han destinat a augmentar les dotacions per a les cobertures de
riscos de caràcter extraordinari en aplicació del principi de prudència que caracterit-
za la gestió de Caixa Laietana.

El resultat net de l’exercici s’eleva a 17.667 milers d'euros, que millora en un 6,8% el
benefici de l’any anterior. Del benefici obtingut per Caixa Laietana, hom proposa des-
tinar el 77% de l’excedent net, 13.667 milers d’euros, a la constitució de reserves per
consolidar la garantia dels recursos administrats, mentre que el 23% del resultat, 4.000
milers d’euros, contribuirà a les activitats pròpies de l’Obra Social, en l’àmbit cultural,
assistencial, educatiu i científic.

Per al desenvolupament de l’activitat financera, Caixa Laietana ha comptat amb 947
empleats amb uns nivells de productivitat importants. La ràtio de recursos administrats
per empleat s’ha incrementat en un 8,5%, i se situa, al tancament de l’exercici, en
3.658 milers d’euros, mentre que el negoci per oficina ha augmentat un 7,4%, tot as-
solint els 14.868 milers d’euros.

Amb l’objectiu de millorar el servei als clients i tot seguint el pla d’expansió, Caixa
Laietana ha fet un esforç de diversificació en l’àmbit geogràfic i ha obert setze noves
oficines durant l’exercici, sis a la Comunitat de Madrid i la resta a Catalunya, mante-
nint, a 31 de desembre, una xarxa de 233 oficines.

Paral·lelament, amb una renovació constant de continguts, s’ha adaptat el catàleg de
productes i serveis financers a les noves necessitats del mercat. Cal afegir la qualitat i
el rendiment dels canals de caixa electrònica després del llançament de Laietana Net
Plus. S’ha incrementat en un 54% el nombre d’usuaris i en un 70% el volum d’ope-
racions, que assoleix la xifra de 2.500.000 al llarg de l’any.

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

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



CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA I SOCIETATS FILIALS

QUE COMPONEN EL GRUP FINANCER

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA (CONSOLIDAT)

Comptes anuals consolidats
corresponents als exercicis

acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002

Informe de gestió de l'exercici 2003
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Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el
Grup Financer Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Balanços de situació al 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

Actiu 2003 2002

Caixa i dipòsits en bancs centrals (Nota 5) 60.477 51.683

Caixa 21.954 21.008
Banc d'Espanya 38.523 30.675

Deutes de l'Estat (Nota 6) 252.309 295.323

Entitats de crèdit (Nota 7) 54.868 313.534

A la vista – 15.111
Altres crèdits 54.868 298.423

Crèdits sobre clients (Nota 8) 2.776.122 2.303.324

Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) 157.074 182.162

D'emissió pública 37.943 38.936
Altres emissors 119.131 143.226

Accions i altres títols de renda variable (Nota 10) 38.131 28.931

Participacions (Nota 11) 9.985 2.737

En entitats de crèdit – 270
Altres participacions 9.985 2.467

Participacions en empreses del Grup (Nota 12) 11.356 6.503

En entitats de crèdit – –
Altres participacions 11.356 6.503

Actius immaterials (Nota 13) 457 574

Despeses de constitució i de primer establiment 50 –
Altres despeses amortitzables 407 574

Actius materials (Nota 14) 173.923 151.986

Terrenys i edificis d'ús propi 92.046 82.769
Altres Immobles 54.193 43.416
Mobiliari, instal·lacions i altres 27.684 25.801

Altres actius (Nota 15) 38.289 34.760

Comptes de periodificació 33.257 35.531

Pèrdues en societats consolidades (Nota 21) 7 12

Per integració global i proporcional 7 –
Per posada en equivalència – 12

Total Actiu 3.606.255 3.407.060
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Caixa d'Estalvis Laietana i societats filials que componen el
Grup Financer Caixa d'Estalvis Laietana (Consolidat)

Balanços de situació al 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

Passiu 2003 2002

Entitats de crèdit (Nota 7) 160.453 341.001

A la vista 3.576 163
A termini o amb preavís 156.877 340.838

Dèbits a clients (Nota 16) 3.010.090 2.664.080

Dipòsits d'estalvi

A la vista 676.474 596.843

A termini 2.126.707 1.916.139

Altres dèbits

A la vista – –

A termini 206.909 151.098

Altres passius (Nota 15) 33.933 32.020

Comptes de periodificació 38.996 37.509

Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 31.857 30.552

Fons de pensionistes 9.800 9.534
Provisió per a impostos 12.864 12.857
Altres provisions 9.193 8.161

Fons per a riscos bancaris generals (Nota 18) 29.240 17.240

Beneficis consolidats de l'exercici 20.786 17.190

Del Grup 17.932 17.197
De minoritaris 2.854 (7)

Passius subordinats (Nota 19) 54.090 54.090

Interessos minoritaris (Nota 20) 60.101 60.101

Reserves (Nota 21) 148.749 135.646

Reserves de revalorització (Nota 21) 14.179 14.106

Reserves en societats consolidades (Nota 21) 3.781 3.525

Per integració global 3.268 3.179
Per posada en equivalència 513 346

Resultats d'exercicis anteriors – –

Total passiu 3.606.255 3.407.060

Comptes d'ordre (Nota 22) 704.909 500.726

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

Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002
(Milers d'euros)

2003 2002

1. Interessos i rendiments assimilats 179.085 173.444
Dels quals: de la Cartera de renda fixa 31.799 31.606

2. Interessos i càrregues assimilades (90.286) (91.599)
3. Rendiment de la cartera de renda variable 4.403 3.297

3.1. D'accions i altres títols de renda variable 2.549 1.765
3.2. De participacions 474 318
3.3. De participacions en el Grup 1.380 1.112

A) Marge d'intermediació 93.202 85.142

4. Comissions percebudes 28.970 24.823
5. Comissions pagades (8.924) (8.233)
6. Resultats per operacions financeres 1.426 (1.034)

B) Marge ordinari 114.674 100.698

7. Altres productes d'explotació (Nota 24) 1.252 1.364
8. Despeses generals d'administració (56.440) (52.897)

8.1. Despeses de personal (Nota 25) (39.676) (38.263)
dels quals: Sous i salaris (30.209) (28.757)

Càrregues socials (8.556) (8.061)
de les quals: pensions (926) (956)

8.2. Altres despeses administratives (16.764) (14.634)
9. Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials (8.415) (7.892)
10. Altres càrregues d'explotació (Nota 24) (1.087) (1.108)

C) Marge d'explotació 49.984 40.165

11. Resultats nets generats per societats posades en equivalència 1.227 1.774

11.1. Participació en beneficis de societats posades en equivalència 3.150 3.287
11.2. Participacions en pèrdues de societats posades en equivalència (93) –
11.3. Correccions de valor per cobrament de dividends (1.830) (1.513)

15. Amortització i provisions per a insolvències (net) (9.997) (8.543)
16. Sanejament d'immobilitzacions financeres (net) 521 74
17. Dotació al fons per a riscos bancaris generals (12.000) (11.000)
18. Beneficis extraordinaris (Nota 24) 6.571 11.097
19. Crebants extraordinaris (Nota 24) (486) (3.225)

D) Resultat abans d'impostos 35.820 30.342

20. Impost sobre Beneficis (Nota 23) (15.034) (13.152)

E) Resultat de l'exercici 20.786 17.190

E.1. Resultat atribuït a la minoria 2.854 (7)
E.2. Resultat atribuït al Grup 17.932 17.197

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

Memòria corresponent als exercicis anuals
acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002

(1) Naturalesa de l'entitat i del Grup

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

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

Els fins específics que s'assenyalen en els estatuts de la Caixa es concreten en la
intermediació financera, fomentant l'estalvi popular i canalitzant-lo a la inversió
productiva des de la seva doble perspectiva econòmica i social. Per al desenvolu-
pament de la seva activitat disposa de 233 oficines (217 oficines en 2002) distri-
buïdes totes elles en la geografia catalana, llevat de 17 a la Comunitat de Madrid.

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

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

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

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

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

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

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

(2) Bases de presentació i principis de consolidació

a) Imatge fidel

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

Els comptes anuals individuals de la Caixa i de cadascuna de les restants societats
dependents incloses en la consolidació corresponents a l'exercici 2003 es troben
pendents d'aprovació per l'Assemblea General de la Caixa i les corresponents Juntes
Generals d'Accionistes. No obstant això, el Consell d'Administració de la Caixa es-
tima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius.

b) Principis de consolidació

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

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

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

A continuació es detallen les societats que conformen el Grup Financer Caixa d'Es-
talvis Laietana al 31 de desembre de 2003, amb indicació del percentatge de par-
ticipació que, directament i indirecta, posseeix la Caixa així com també altre infor-
mació rellevant:
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Milers d'euros

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

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

Societats consolidades per integració global

Ges Laietana S.A., Societat Gestora
Gestora d'Institucions d'institucions
d'Inversió Col·lectiva 1 inversió col·lectiva 100,00 (b) 601 145 2.601 117

Ges Laietana de Pensions S.A., Gestora
Entitat Gestora de Fons fons de
de Pensions1 pensions 100,00 (b) 1.202 215 1.950 241

Caixa Laietana Preference Intermediació
Limited financera 100,00 (c) 10 – 3 2.854

Inversora Burriac, S.L.U.1 Tinença d'accions
o participacions 100,00 (b) 5.000 – 5.000 2

Societats valorades per posada en equivalència

Tramitació i Serveis, S.A.1 Prestació
de serveis 100,00 (d) 60 – 330 639

Anàlisi i Verificació, Control Prestació de
Tècnic de l'Edificació, S.L.1 serveis tècnics 100,00 (d) 18 – 24 20

CEA, Corredoria
d’Assegurances S.A.1 Corredoria d'assegurances 100,00 (b) 62 861 188 1.009

Laietana Vida, Cia. Asseg. Assegurances
de la Caixa d'Estalvis de vida
Laietana, S.A. Societat i
Unipersonal 1 (f) complementàries 100,00 (b) 4.510 – 4.562 153

Proyecto Inmobiliario Promoció
Partner, S.L.3 immobiliària 50,00 (b) 5.805 450 11.732 671

Audet Promocions, S.A.4 Promoció
immobiliària 33,33 (b) 1.000 – 3.000 9

Geoinvers, S.A.7 (f) Promoció
immobiliària 25,00 (b) 187 – 750 –

Barna Building, S.L.6 Promoció
immobiliària 30,02 (b) 2.834 – 2.953 (73)

Lobiflat, S.L.6 Promoció
immobiliària 25,03 (d) 842 – 1.040 (157)

Promocions Elentari, S.L.5 Promoció
immobiliària 25,00 (d) 845 – 3.380 (18)

Garaje San Jorge, S.A.8 Promoció
immobiliària 49,56 (d) 2.160 – 85 57

Complejo Capri Explotació
Gavà Mar, S.A.6 (g) hotelera 97,62 (d) 617 – 677 (29)

Residències La Font Explotació
Florida, S.L. 6 residències geriàtriques 50,00 (d) 30 – 60 –

(a) Segons balanç de situació disponible a 31 de desembre de 2003
(b) Percentatge de participació directa
(c) Percentatge de participació directa sobre els drets polítics de la societat; hi ha altres socis amb participacions
preferents sense drets polítics
(d) Percentatge de participació indirecta
(e) Capital social 9.020 milers d'euros desemborsat en un 50%
(f) Capital social 3.000 milers d'euros desemborsat en un 25%
(g) Capital social 2.528 milers d'euros desemborsat en un 27%

Domicilis socials:
1- C/.Santa Teresa, 63. Mataró
2- South Church Street, PO Box 309. George Town. Gran Cayman. Cayman Islands. British West Indies
3- C/ Pau Claris, 139 àtic 1r. Barcelona
4- Avda. President Lluís Companys, 62, planta baixa, local 3. Mataró
5- C/. Roger de Llúria, 16. Barcelona
6- Rda. General Mitre, 59. Barcelona
7- C/. Miquel Biada, 3. Pineda de Mar
8- C/ Mandonio, 11. Barcelona
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(3) Normes de valoració i principis de comptabilitat aplicats

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

a) Principi de la meritació

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

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

b) Comptes en moneda estrangera

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

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

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

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

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

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

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

• Cobertura específica

Es calcula aplicant als actius classificats com a dubtosos en funció de la seva
morositat determinats percentatges de cobertura en funció del temps transcorre-
gut des del venciment de la primera quota o termini impagat d'una mateixa
operació i en funció de la seva garantia. Aquests percentatges de cobertura s'apli-
quen, així mateix, als saldos dubtosos la classificació dels quals procedeixi de
l'acumulació de morositat (efecte arrossegament).
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En els actius i passius contingents classificats com a dubtosos per raons distintes
de la morositat, es provisiona un import igual a l'estimació de les quanties no
recuperables, efectuada amb criteris de màxima prudència valorativa.

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

• Cobertura genèrica

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

• Cobertura estadística

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

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

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

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

d) Cartera de valors

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

• Cartera de negociació

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

• Cartera d'inversió a venciment

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

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

• Cartera d'inversió ordinària

Integrada pels valors de renda fixa i renda variable no assignats a les dues carte-
res anteriorment descrites. Mensualment es compara el seu preu d'adquisició
(corregit en els valors de renda fixa, segons es defineix en l'apartat anterior) i el
seu valor de mercat.

La totalitat de la cartera d'inversió ordinària a 31 de desembre de 2003 i 2002
està constituïda per títols de renda variable, els quals es valoren individualment
al seu preu mitjà d'adquisició, o al seu valor de mercat, al tancament de l'exer-
cici, si aquest últim fos inferior.

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

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

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

Com a conseqüència d'aquesta comparació, es constitueix una provisió per cobrir
les minusvalies existents en els títols de renda variable, el saldo de la qual figura
registrat en l'apartat «Fons de fluctuació de valors», que figura minorant els
capítols dels balanços de situació adjunts on es presenten registrats els títols
(vegeu Nota 10).

• Cartera de participacions permanents

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

e) Actius immaterials

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

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

f) Actius materials

L'immobilitzat material propi, així com l'afecte a l'Obra Social, es presenta al seu
preu d'adquisició, regularitzat i actualitzat d'acord amb les disposicions legals
aplicables, i net de la seva corresponent amortització acumulada o sanejaments
aplicats (vegeu Nota 14). La Caixa es va acollir, el 1983, a allò establert en la
legislació sobre regularitzacions i actualitzacions de balanços. Així mateix, es va
acollir en l'exercici 1996 a l'actualització de balanços regulada per R/D Llei 7/96
i R/D 2607/96 (vegeu Nota 21).
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Anys de vida útil

Immobles 50

Mobiliari i instal·lacions 10

Equips de procés de dades 4

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

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

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

g) Compromisos per pensions

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

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

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

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

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

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

El Pacte de 2001 suposa l'extinció de totes les obligacions de la Caixa en matèria
de previsió social derivades del Conveni Col·lectiu i del Pacte de 1990, tant pel
que fa al Subpla d'Empleats d'ingrés anterior al XIV Conveni com pel que fa al
Subpla d'Empleats d'ingrés posterior al XIV Conveni, essent substituïdes les obli-
gacions en matèria de previsió social per allò acordat en el nou Pacte.
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Com a conseqüència del nou Pacte de 2001, la materialització dels compromisos
en matèria de pensions a 31 de desembre de 2003 i 2002 és la següent:

• Fons Extern

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

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

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

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

En el decurs de l'exercici 2002 va quedar extingit el subpla «a» en passar tots els
partícips al Subpla 2001. Aquest subpla era d'aportació definida segons Conve-
ni, per al personal incorporat com a fix en actiu en l'entitat a partir de l'entrada
en vigor del XIV Conveni.

• Fons Intern

El Fons Intern queda constituït per:

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

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

h) Impost sobre Societats

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

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

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

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

i) Operacions de futur

El Grup ha utilitzat aquests instruments de manera molt limitada, tant per a opera-
cions de cobertura de les seves posicions patrimonials, com per a altres operaci-
ons (vegeu Nota 26).
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S'inclouen com a comptes d'ordre les operacions anomenades de futur per la nor-
mativa del Banc d'Espanya, associades al risc de canvi, d'interès o de mercat i, en
concret:

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

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

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

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

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

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

j) Fons per a riscos bancaris generals

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

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

k) Aplicació uniforme

Els criteris comptables utilitzats en l'exercici 2002 han estat uniformes, en general,
amb els aplicats en l'exercici anterior.

(4) Determinació del patrimoni i distribució de beneficis

Per a la determinació del patrimoni net a 31 de desembre de 2003 i 2002, s'han
de considerar els epígrafs següents dels balanços de situació adjunts:
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Milers d'euros

2003 2002

Reserves 148.749 135.646
Reserves de revalorització 14.179 14.106
Reserves en societats consolidades 3.781 3.525
Pèrdues en societats consolidades (7) (12)

166.702 153.265

Més: benefici net de l'exercici atribuït al grup 17.932 17.197

Patrimoni net comptable 184.634 170.462

Dotació prevista al fons d'Obra Social (4.000) (3.785)

Patrimoni net després de la distribució de resultats proposada 180.634 166.677

Milers d'euros

2003 2002

Fons d'Obra Social 4.000 3.785
Reserves generals 13.667 12.757

17.667 16.542

Milers d'euros

2003 2002

Caixa
En euros 21.894 20.825
En moneda estrangera 60 183

21.954 21.008

Banc d'Espanya
Comptes corrents 38.523 30.675

60.477 51.683

La distribució del benefici de la Caixa de l'exercici 2002, acordada por l'Assemblea
General en sessió de 12 de maig de 2003, així com la proposta de distribució del
benefici de l'exercici 2003, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General,
és la següent:

(5) Caixa i dipòsits en bancs centrals

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

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

La taxa de rendibilitat mitjana del compte corrent del Banc d'Espanya ha estat del
2,35% (3,31% en 2002).
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 292.917

Altes 1.013
Baixes –
Altres 1.393

Saldo al 31 de desembre de 2002 295.323

Altes –
Baixes (43.488)
Altres 474

Saldo al 31 de desembre de 2003 252.309

Milers d'euros

2003 2002

Altre deute anotat 249.741 296.148

(6) Deutes de l'Estat

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre, que correspon en la seva totalitat a cartera d'inversió a venciment:

Detall del moviment en els exercicis 2002 i 2003 dels comptes de l'epígraf «Deu-
tes de l'Estat»:

El tipus d'interès mitjà anual d'aquests actius, calculat sobre el valor efectiu, ha
estat del 7,35% (7,51% en el 2002).

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

Milers d'euros

2003 2002

Estat
Altre deute anotat 252.309 295.323

Fons de fluctuació de valors – –

252.309 295.323

Per moneda
En euros 252.309 295.323
En moneda estrangera – –

252.309 295.323
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Milers d'euros

2003 2002

Fins a 3 mesos – –
De 3 mesos a 1 any – 1.249
D'1 any a 5 anys 167.952 154.903
Més de 5 anys 84.357 139.171

252.309 295.323

Milers d'euros

Actiu Passiu
2003 2002 2003 2002

A la vista
Comptes mutus – 15.111 3.562 –
Altres comptes – – 14 163

– 15.111 3.576 163

Altres crèdits-dèbits
Banc d'Espanya-cessió temporal d'actius – – – –
Comptes a termini 53.806 297.907 78.561 112.190
Adquisició-Cessió temporal d'actius – – 78.316 228.648
Altres comptes 1.062 516 – –

54.868 298.423 156.877 340.838

54.868 313.534 160.453 341.001

Per moneda
En euros 50.922 312.078 155.997 323.198
En moneda estrangera 3.946 1.456 4.456 17.803

54.868 313.534 160.453 341.001

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

(*) Imports eliminats en la consolidació.

Així mateix, l'import de les plusvàlues per la diferència entre el preu de mercat del
deute anotat i el valor comptable a 31 de desembre de 2003 i 2002 s'eleva a
29.079 i 40.521 milers d'euros, respectivament.

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

Milers d'euros

2003 2002

Ges Laietana, S.A. (*) 1.670 2.616
Ges Laietana de Pensions, S.A. (*) 1.519 1.819
Laietana Vida Cia. d'Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, S.A. Societat Unipersonal 14.530 1.827

17.719 6.262

(7) Entitats de crèdit

Detall dels saldos que componen aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de
desembre:
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Milers d'euros

2003 2002

Altres crèdits
Fins a 3 mesos 51.776 298.423
De 3 mesos a 1 any 52 –
D'1 any a 5 anys 3.040 –
Més de 5 anys – –

54.868 298.423

Milers d'euros

2003 2002

Altres dèbits
Fins a 3 mesos 83.617 243.913
De 3 mesos a 1 any 5.783 30.448
D'1 any a 5 anys 61.477 56.977
Més de 5 anys 6.000 9.500

156.877 340.838

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

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

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

(8) Crèdits sobre clients

Desglossament d'aquest epígraf dels balanços de situació adjunts, tot atenent els
sectors i tipus de risc:
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Milers d'euros

2003 2002

Crèdit a Administracions públiques espanyoles 18.408 18.641

Crèdit a altres sectors residents
Crèdit comercial 78.099 69.060
Deutors amb garantia real 2.389.060 1.947.685
Altres deutors a termini 217.043 196.840
Deutors a la vista i diversos 39.080 36.441
Arrendaments financers 47.915 46.338
Risc dubtós 32.928 36.723

2.804.125 2.333.087

Crèdit a no residents 30.802 20.433

2.853.335 2.372.161

Fons d'insolvències (Nota 3.c)
Cobertura específica (27.355) (29.887)
Cobertura genèrica (22.242) (17.357)
Cobertura estadística (27.616) (21.593)

(77.213) (68.837)

2.776.122 2.303.324

Per monedes
En euros 2.853.242 2.372.068
En moneda estrangera 93 93

2.853.335 2.372.161

Milers d'euros

Cobertura Cobertura Cobertura Total
específica genèrica estadística

Saldo al 31 de desembre de 2001 32.757 15.725 19.303 67.785

Dotació de l'exercici 5.650 3.671 5.261 14.582
Fons recuperats (5.973) – – (5.973)
Traspassos al fons de cobertura d'immobilitzat (Nota 14) (1.064) – – (1.064)
Utilitzacions-Traspassos a actius en suspens regularitzats (1.483) – – (1.483)

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.887 19.396 24.564 73.847

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 27.404 24.196 30.300 81.900

Classificació en balanç
Crèdits sobre clients 27.355 22.242 27.616 77.213
Obligacions i altres valors de renda fixa (Nota 9) – 939 1.689 2.628
Provisions per a riscos i càrregues (Nota 17) 49 1.015 995 2.059

27.404 24.196 30.300 81.900

Detall del moviment dels fons d'insolvències en els exercicis 2002 i 2003 i la seva
classificació en el balanç:
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Milers d'euros

2003 2002

Vençut i a la vista 76.802 78.946
Fins a 3 mesos 82.248 70.046
De 3 mesos a 1 any 75.774 69.950
D'1 any a 5 anys 168.443 143.979
Més de 5 anys 2.450.068 2.009.240

2.853.335 2.372.161

La rendibilitat mitjana de la cartera de préstecs i crèdits al tancament de l'exerci-
ci 2003, sense incloure el risc dubtós, ha estat del 5,45% (6,20% per a l'any 2002).

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

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

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

Al 31 de desembre de 2003 i 2002 el saldo vigent dels préstecs aportats a les
titulitzacions s'elevava a 126.942 i 32.205 milers d'euros, respectivament.
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Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
D'emissió pública

Administracions territorials 37.943 38.936
Fons de fluctuació de valors – –

37.943 38.936

Altres emissors
Entitats de crèdit 27.087 29.436
Altres sectors privats 94.672 117.068
Fons de fluctuació de valors – –

121.759 146.504

159.702 185.440

Fons d'insolvències (Nota 8)

Cobertura específica – –
Cobertura genèrica (939) (1.171)
Cobertura estadística (1.689) (2.107)

(2.628) (3.278)

157.074 182.162

Per monedes
En euros 150.202 161.604
En moneda estrangera 9.500 23.836

159.702 185.440

Per carteres
Cartera de negociació – –
Cartera d'inversió a termini ordinària 159.702 185.440

Fons de fluctuació de valors – –

159.702 185.440

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 159.702 185.440
Sense cotització a Borsa – –
Fons de fluctuació de valors – –

159.702 185.440

(9) Obligacions i altres valors de renda fixa

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació, integrat per la cartera de va-
lors classificada com a cartera d'inversió a venciment:

Detall dels moviments de la Cartera de valors de renda fixa durant els exercicis
2002 i 2003:
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 161.893

Altes 40.101
Baixes (11.389)
Altres (5.165)

Saldo al 31 de desembre de 2002 185.440

Altes 66.569
Baixes (90.293)
Altres (2.014)

Saldo al 31 de desembre de 2003 159.702

Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
D'entitats de crèdit 496 120
D'altres sectors residents 35.015 29.014
De no residents 2.626 324
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931

Per monedes
En euros 38.046 28.807
En moneda estrangera 85 124

38.131 28.931

Per carteres
Cartera de negociació 2.155 1.742
Cartera d'inversió ordinària 35.982 27.716
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa 32.814 26.690
Sense cotització a Borsa 5.323 2.768
Fons de fluctuació de valors (6) (527)

38.131 28.931

Les plusvàlues latents per la diferència entre el preu de mercat i el valor compta-
ble en relació amb els títols en cartera a 31 de desembre de 2003 i 2002 s'eleva-
ven a 14.058 i 8.426 milers d'euros, respectivament.

L'import efectiu dels venciments que es produiran durant 2004 de títols de renda
fixa que formen part d'aquesta cartera de valors a 31 de desembre de 2003 és de
4.688 milers d'euros.

La taxa mitjana de la rendibilitat de la cartera de renda fixa ha estat de 5,62% en
2003 (5,31% en 2002).

(10) Accions i altres títols de renda variable

Composició d'aquests epígrafs dels balanços de situació al 31 de desembre:
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Milers d'euros

2003 2002
Import Percentatge de Import Percentatge de

participació participació

Fonlaietana, FIM 695 4,02 695 3,53
Fonmix Laietana, FIM – – 1.803 60,01

Les inversions en títols de renda variable amb cotització a Borsa més significatius
a 31 de desembre del 2003 i 2002, són les següents:

La diferència entre el valor comptable dels títols de renda variable assignats a la
cartera d'inversió ordinària amb cotització a Borsa i el seu valor de mercat al tan-
cament de l'exercici 2003, reflecteix una plusvàlua latent de 44.305 milers d'eu-
ros (26.009 milers d'euros el 31 de desembre de 2002).

El preu d'adquisició dels títols de renda variable assignats a la cartera de negocia-
ció s'eleva a 2.094 milers d'euros (2.359 milers d'euros en 2002).

Les inversions en títols de renda variable sense cotització a Borsa, inclouen la in-
versió efectuada en l'exercici 2003 en Filmax Entertainment, S.A., per un import de
4.000 milers d'euros, que representa una participació del 7,84%. Essent el valor
teoricocomptable de la societat segons balanç no auditat de 31 de desembre de
2003 de 49.397 milers d'euros. Així mateix, inclou les següents participacions en
els fons d'inversió gestionats per Ges Laietana, amb la indicació del percentatge de
participació sobre el total de participacions dels fons:

Les plusvàlues existents a 31 de desembre de 2003, per la diferència entre el va-
lor comptable i el valor liquidatiu de les participacions a Fonlaietana, FIM, s'ele-
ven a 711 milers d'euros (628 milers d'euros al 31 de desembre de 2002).

Així mateix, les participacions en Fonmix Laietana, FIM, a 31 de desembre de 2002,
reflecteixen una minusvàlua, per la diferència entre el valor comptable i el valor
liquidatiu, que s'eleva a 522 milers d'euros, havent-se dotat el fons de fluctuació
de valors per aquest import amb càrrec al compte de resultats. (Vegeu Nota 3.d).

De la cartera de títols de renda variable es troben pignorats, a 31 de desembre de
2003 i 2002, en garantia de diverses operacions, títols per un valor nominal de
1.352 milers d'euros.

Milers d'euros

2003 2002
Valor Valor segons Valor Valor segons

comptable cotització comptable cotització

ABERTIS Infraestructuras S.A. 1 21.513 57.406 – –
ACESA Infraestructuras S.A. – – 18.178 43.786
AUREA, Concesiones de Infraestructuras S.A. – – 2.335 2.379
REPSOL - YPF, S.A. 2.332 3.092 2.332 2.520

1- Societat resultant de la fusió durant l'exercici 2003 de ACESA Infraestructuras S.A. i AUREA Concesiones de Infraestructuras S.A.
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Milers d'euros

Accions i Fons de
Altres títols fluctuació

Saldo al 31 de desembre de 2001 9.646 (6)

Altes 25.039 (521)
Baixes (5.360) –
Altres 133 –

Saldo al 31 de desembre de 2002 29.458 (527)

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 38.137 (6)

Milers d'euros

2003 2002

Per sectors
En entitats de crèdit – 270
Altres 9.985 2.467
Fons de fluctuació de valors – –

9.985 2.737

Per monedes
En euros 9.985 2.737
En moneda estrangera – –

9.985 2.737

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 9.985 2.737

9.985 2.737

Detall dels moviments de la cartera de valors de renda variable durant els exerci-
cis 2002 i 2003:

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

(11) Participacions

Composició d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desembre:
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Detall dels moviments de les participacions durant els exercicis 2002 i 2003:

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 1.817

Altes 632
Baixes (9)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del grup 297

Saldo al 31 de desembre de 2002 2.737

Altes 10.128
Baixes (1.687)
Traspàs (Nota 10) (1.052)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del grup (141)

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.985

Detall de les societats participades i del valor que aporten al consolidat:

Milers d'euros

Societat 2003 2002

Proyecto Inmobiliario Partner, S.L. 5.984 2.105
Audet Promocions, S.L. 1.002 –
Barna Building, S.L. 2.812 –
Geoinvers, S.A. 187 –
Altres (inferiors al 20% del capital) – 632

9.985 2.737

Vegeu altres detalls d'interès en la Nota 2.b
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Milers d'euros

2003 2002

Participacions en empreses del Grup
En entitats de crèdit – –
Altres 11.356 6.503

11.356 6.503

Per monedes
En euros 11.348 6.493
En moneda estrangera 8 10

11.356 6.503

Per admissió a cotització
Amb cotització a Borsa – –
Sense cotització a Borsa 11.356 6.503

11.356 6.503

(12) Participacions en empreses del Grup

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

Detall dels moviments de les participacions en empreses del Grup durant els exer-
cicis 2003 i 2002:

Durant els exercicis 2002 i 2003 no s'han produït traspassos de valors entre les
diferents carteres.

Detall de les participacions significatives en societats valorades per posada en equi-
valència:

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 6.184

Altes 10
Baixes –
Altres –
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup 309

Saldo al 31 de desembre de 2002 6.503

Altes 5.301
Baixes –
Altres (2)
Efecte de la posada en equivalència de les participacions en empreses del Grup (446)

Saldo al 31 de desembre de 2003 11.356
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(13) Actius immaterials

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

Milers d'euros

Societat 2003 2002

Tramitació i Serveis, S.A. 995 891
Anàlisi i Verificació, Control Tècnic de l'Edificació, S.L. – –
CEA Corredoria d’Assegurances, S.A. 1.195 1.047
Laietana Vida Cia. Asseg. de la Caixa d'Estalvis Laietana, S.A. Societat Unipersonal 4.715 4.565
Complejo Capri Gavà Mar, S.A. 589 –
Lobiflat S.L. 803 –
Promocions Elentari, S.L. 841 –
Residencies La Font Florida, S.L. 30 –
Garaje San Jorge, S.A. 2.188 –

11.356 6.503

Vegeu altres detalls d'interès en la Nota 2.b

Moviment d'aquest epígraf durant els exercicis 2002 i 2003:

Milers d'euros

2003 2002

Despeses de constitució i de primer establiment 50 –
Altres despeses amortitzables 407 574

457 574

Milers d'euros

Despeses de constitució i Altres despeses
de primer establiment amortitzables

Saldo al 31 de desembre de 2001 – 1.007

Altes – 250
Baixes – (105)
Amortitzacions – (575)
Variació en la composició del Grup – (3)

Saldo al 31 de desembre de 2002 – 574

Altes 53 230
Baixes – –
Amortitzacions (3) (398)
Variació en la composició del Grup – 1

Saldo al 31 de desembre de 2003 50 407

(14) Actius materials

Detall de la composició del saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre:
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Exercici 2003 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

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

247.647 (65.598) (9.599) 172.450

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

2.641 (1.245) – 1.396

Total actius materials Caixa 250.288 (66.843) (9.599) 173.846

Immobilitzat en societats consolidades 316 (239) – 77

Total actius materials Grup consolidat 250.604 (67.082) (9.599) 173.923

Exercici 2002 Milers d'euros

Cost Amortització Fons de Valor
actualitzat acumulada cobertura net

Terrenys i edificis d'ús propi 99.460 (14.433) (2.258) 82.769
Altres immobles 54.433 (3.591) (9.064) 41.778
Mobiliari, instal·lacions i altres 66.422 (40.411) (228) 25.783

220.315 (58.435) (11.550) 150.330

Immobilitzat Obra Social (Nota 15)
Immobles 2.717 (1.079) – 1.638
Mobiliari i instal·lacions 169 (169) – –

2.886 (1.248) – 1.638

Total actius materials Caixa 223.201 (59.683) (11.550) 151.968

Immobilitzat en societats consolidades 236 (218) – 18

Total actius materials Grup consolidat 223.437 (59.901) (11.550) 151.986

Detall del moviment de l'immobilitzat i de la seva amortització acumulada, durant
els exercicis 2002 i 2003:

Cost actualitzat Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari i Immobilitzat Immobilitzat
edificis immobles instal·lacions Obra en societats

ús propi Social consolidades

Saldo al 31 de desembre de 2001 87.821 38.935 58.955 4.062 227

Altes 3.421 34.594 3.923 – 9
Baixes (345) (7.774) (391) – –
Traspassos 8.563 (11.322) 3.935 (1.176) –

Saldo al 31 de desembre de 2002 99.460 54.433 66.422 2.886 236

Altes – 30.530 2.718 – 80
Baixes – (5.762) (400) – –
Traspassos 10.728 (14.845) 4.363 (245) –

Saldo al 31 de desembre de 2003 110.188 64.356 73.103 2.641 316
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L'import dels béns que a 31 de desembre de 2003 estaven totalment amortitzats
s'eleva a 32.316 milers d'euros (28.664 milers d'euros en 2002).

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

Segons s'indica en la Nota 3.f, la Caixa ha actualitzat els elements patrimonials del
seu immobilitzat material d'acord amb les normes establertes en el R.D. 2607/1996,
de 20 de desembre. Els moviments haguts en els exercicis 2002 i 2003 dels ele-
ments actualitzats s'indiquen a continuació:

Amortització acumulada Milers d'euros

Terrenys i Altres Mobiliari i Immobilitzat Immobilitzat
edificis Immobles instal·lacions Obra en societats

ús propi Social consolidades

Saldo al 31 de desembre de 2001 12.383 3.206 35.643 1.759 201

Altes 1.587 270 4.826 64 17
Baixes – – (55) – –
Traspassos 463 115 (3) (575) –

Saldo al 31 de desembre de 2002 14.433 3.591 40.411 1.248 218

Altes 1.718 305 5.183 52 21
Baixes – – (98) – –
Traspassos (79) 134 – (55) –

Saldo al 31 de desembre de 2003 16.072 4.030 45.496 1.245 239

Milers d'euros

Terrenys i Altres Immobilitzat Total
edificis immobles Obra

d'ús propi Social

Saldo al 31 de desembre de 2001 12.138 1.766 1.262 15.166

Baixes – – – –
Traspassos 306 47 (353) –

Saldo al 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

Amortització acumulada (1.791) (302) (159) (2.252)

Actualització neta 10.653 1.511 750 12.914

Saldo al 31 de desembre de 2002 12.444 1.813 909 15.166

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 12.345 1.995 826 15.166

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

Actualització neta 10.276 1.621 653 12.550
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L'efecte de l'actualització sobre la dotació a l'amortització de l'exercici 2003 ha es-
tat de 339 milers d'euros, (341 milers d'euros en 2002), estimant-se en el mateix
import l'efecte de l'exercici 2004.

El valor net de l'immobilitzat acollit a la Previsió Llibertat d'Amortització R.D. Llei
2/85 al 31 de desembre de 2003 és de 181 milers d'euros (vegeu Nota 21).

Moviment del fons de cobertura d'immobilitzat durant els exercicis 2003 i 2002:

Detall dels conceptes que integren l'apartat «Altres Immobles», nets de la seva
amortització acumulada:

Milers d'euros

2003 2002

Saldo inicial 11.550 12.253

Dotació de l'exercici 2.494 2.634
Fons recuperats (4.836) (4.401)
Traspàs de fons d'insolvències (Nota 8) 450 1.064
Altres conceptes (net) (59) –

Saldo final 9.599 11.550

En relació als edificis en renda, els productes nets obtinguts pel seu arrendament
ha assolit, en l'exercici 2003, els 1.195 milers d'euros (1.180 milers d'euros en
2002). Així mateix, sobre aquests immobles la Caixa té constituït un fons de cober-
tura, essent el seu import a 31 de desembre de 2003 de 3.208 milers d'euros (3.154
milers d'euros en 2002), import inclòs en l'apartat «Fons de cobertura d'immobi-
litzat».

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

Milers d'euros

2003 2002

Edificis en renda 15.000 13.434
Obres en curs 37.107 25.708
Altres 177 222
Immobilitzat procedent d'adjudicacions

Béns recuperats d'arrendaments financers 55 55
Altres 7.987 11.423

Immobles Obra Social 1.396 1.638

61.722 52.480

Fons de cobertura d'immobilitzat (7.529) (9.064)

54.193 43.416
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(15) Altres actius - Altres passius

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

• Opcions adquirides

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

• Opcions emeses

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

• Comptes de recaptació

Inclou el líquid a ingressar corresponent a l'Impost sobre Societats de l'exercici

Milers d'euros

2003 2002

Actiu
Xecs a càrrec d'entitats de crèdit 14.879 17.399
Operacions en camí 8.338 6.392
Hisenda pública saldos fiscals recuperables 92 1.541
Operacions financeres pendents de liquidar 312 61
Fiances donades en efectiu 195 208
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Beneficis latents per altres causes 831 –
- Opcions adquirides 5.142 5.261
Fons específics cobertura Altres actius (Nota 21) (181) (185)
Altres conceptes 8.681 4.083

38.289 34.760

Milers d'euros

2003 2002

Passiu
Obligacions a pagar 10.533 7.088
Operacions en camí 855 2.190
Fiances rebudes 22 –
Partides a regularitzar per operacions de futur
- Pèrdues potencials per altres causes – 221
- Opcions emeses 5.143 5.255
Comptes de recaptació 11.009 11.220
Comptes especials 63 81
Fons Obra Social 2.899 3.027
Bloqueig de beneficis 2.389 2.371
Altres conceptes 1.020 567

33.933 32.020
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2003, un cop deduïdes les retencions i pagaments a compte, per import de 3.691
milers d'euros (2.739 milers d'euros a 31 de desembre de 2002).

• Fons Obra Social

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

Detall dels moviments haguts en aquest epígraf:

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

Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 3.274

Distribució de l'excedent de 2001 3.606
Despeses de manteniment de 2002 (195)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (3.316)
Traspàs a Reserves de Revalorització d'actius afectes a la Caixa (Nota 21) (342)

Saldo al 31 de desembre de 2002 3.027

Distribució de l'excedent de 2002 3.785
Despeses de manteniment de 2003 (167)
Aportacions a Fundació Caixa Laietana (3.673)
Traspàs a Reserves de Revalorització d'actius afectes a la Caixa (Nota 21) (73)

Saldo al 31 de desembre de 2003 2.899

De conformitat amb allò indicat en la Nota 4, la proposta de distribució de l'ex-
cedent de l'exercici 2003, que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea General de
la Caixa, contempla destinar 4.000 milers d'euros al Fons d'Obra Social, ascendint
el pressupost d'O.S. per a l'exercici 2004 a 4.000 milers d'euros.

L'any 1994 es va aprovar cedir l'administració i la gestió del pressupost de l'O.S.
a la Fundació Caixa Laietana, Fundació Privada. Aquesta fundació fou creada el 30
d'abril de 1987 amb un capital social de 18 milers d'euros i la seva finalitat és el
desenvolupament, el foment, la promoció i la divulgació d'actes culturals, artístics,
científics, tècnics i qualsevulla expressió intel·lectual o industrial. Aquesta tasca de
promoció pot fer-la directament o bé mitjançant subvencions i ajuts d'altres perso-
nes o entitats. Està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat
de Catalunya amb el número 336.

• Bloqueig de beneficis

Fons específic creat, d'acord amb la normativa del Banc d'Espanya, per compensar

Milers d'euros

2003 2002

Fons materialitzats en immobilitzat (Nota 14) 1.396 1.638
Fons disponibles 1.503 1.389

Total Fons d'Obra Social 2.899 3.027
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Milers d'euros

Saldo al 31 de desembre de 2001 2.907

Dotació de l'exercici –
Fons recuperats (536)
Traspassos –

Saldo al 31 de desembre de 2002 2.371

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 2.389

Milers d'euros

2003 2002

Dipòsits d'estalvi
A la vista

Administracions públiques 26.819 29.463
Comptes corrents 318.376 283.426
Comptes d'estalvi 322.319 277.798
No residents 8.960 6.156

676.474 596.843

A termini
Administracions públiques 29.542 –
Imposicions a termini 2.045.669 1.890.787
No residents 51.496 25.352

2.126.707 1.916.139

Altres dèbits
A la vista – –
A termini

Cessió temporal d'actius (Nota 6) 206.909 151.098

206.909 151.098

3.010.090 2.664.080

Per moneda
En euros 3.006.153 2.662.700
En moneda estrangera 3.937 1.380

3.010.090 2.664.080

els guanys generats per l'alienació de títols de la cartera d'inversió a venciment, fons
que és objecte de disposició lineal, tot atenent la vida residual dels títols venuts.

Detall del moviment del fons durant els exercicis 2002 i 2003:

(16) Dèbits a clients

Composició del saldo d'aquest epígraf dels balanços de situació al 31 de desem-
bre:
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Classificació dels dipòsits a termini per terminis residuals de venciment des de 31
de desembre:

L'apartat «Imposicions a termini» inclou les següents emissions de Cèdules Hipo-
tecàries, no negociables, nominatives a favor d'Ahorro Corporación Financera,
S.V.B., S.A., amb les característiques següents:

Milers d'euros

2003 2002

Fins a 3 mesos 713.870 598.535
De 3 mesos a 1 any 947.497 786.948
D'1 any a 5 anys 415.360 414.197
Més de 5 anys 256.889 271.992

Total 2.333.616 2.071.672

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

Els interessos meritats en l'exercici 2003 per aquestes emissions s'eleven a 12.926
milers d'euros (8.901 milers d'euros en l'exercici 2002) i s'inclouen en l'epígraf «In-
teressos i càrregues assimilades» dels comptes de Pèrdues i Guanys adjunts.

(17) Provisions per a riscos i càrregues

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

Milers d'euros

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

(a la par) 2003 2002

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

(2,41% a 31.12.03)

247.150 247.150

Milers d'euros

2003 2002

Fons de pensions 9.800 9.534
Provisió per a impostos 12.864 12.857
Altres provisions
- Fons d'insolvències (Nota 8) 2.059 1.732
- Provisions per operacions de futur (Nota 3.i) 2 –
- Altres fons específics 7.132 6.429

31.857 30.552
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Milers d'euros

Fons Provisió Altres
de per a fons

pensions impostos específics

Saldo al 31 de desembre de 2001 9.417 11.811 9.901

Dotacions de l'exercici 1.878 1.046 3.316
Fons recuperats (1.235) – (6.638)
Traspassos (34) – –
Aplicacions (492) – (150)

Saldo al 31 de desembre de 2002 9.534 12.857 6.429

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

Saldo al 31 de desembre de 2003 9.800 12.864 7.132

Milers d'euros

2003 2002

Fons Intern
Reial Decret 1588/1999 7.014 7.253
Resta 2.786 2.281

Fons Extern 22.917 23.889

32.717 33.423

a) Taxa nominal d'actualització 4%

b) Taxa de revisió de pensions 1%

c) Taxa nominal de creixement salarial 2%

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

e) Mètode actuarial emprat Capitalització
individual

f) Taules de supervivència utilitzades GRM-F 1995

Moviment durant els exercicis 2002 i 2003 d'aquests fons especials:

a) Fons de pensions

Detall dels fons de pensions constituïts al 31 de desembre:

El fons de pensions intern constituït (Fons Intern RD 1588/199) correspon a l'import
total meritat tant per al personal en actiu no adherit al Subpla 2001 (vegeu Nota
3.g) com per al passiu, segons estudi actuarial fet per un actuari independent. Les
hipòtesis principals de l'estudi actuarial utilitzades en els exercicis 2003 i 2002 són
les següents:

Segons aquest estudi actuarial, el detall dels compromisos per pensions al 31 de
desembre de cada exercici, i la cobertura corresponent, és el següent:
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• Prestacions definides

• Aportacions definides

La dotació de l'exercici 2003 al fons de pensions intern incorpora 283 milers d'eu-
ros (298 milers d'euros en 2002) relatiu a la imputació d'un cost financer d'aquest
fons calculat segons estableix la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, que es presen-
ta sota l'epígraf «Interessos i càrregues assimilades» dels comptes de Pèrdues i
Guanys adjunts. Així mateix, l'import d'«Aplicacions» correspon als pagaments a
pensionistes.

Els fons interns constituïts al 31 de desembre de 2003 i 2002 cobreixen els com-
promisos per pensions meritats reflectits en l'esmentat estudi actuarial.

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

b) Provisió per a impostos

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

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

c) Altres provisions - Altres fons específics

Composició d'aquests fons al 31 de desembre:

Milers d'euros

Fons Extern  Fons Intern R.D. Total
1588/1999

2003 2002 2003 2002 2003 2002
Compromís per pensions causades (a) 315 340 6.325 6.063 6.640 6.403
Riscos per pensions no causades

Meritats (b) 5.899 5.710 690 375 6.589 6.085
No meritats – – 2.142 1.929 2.142 1.929

Compromisos a cobrir (a) + (b) 6.214 6.050 7.015 6.438 13.229 12.488

Milers d'euros

2003 2002

Fons Extern - Subpla 2001 16.703 17.349

Milers d'euros

2003 2002

Provisió per a la cobertura de contingències generals 6.141 5.433
Altres provisions 991 996

7.132 6.429
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La provisió per a la cobertura de contingències generals és una provisió constituï-
da per atendre possibles contingències derivades de reclamacions en curs.

(18) Fons per a riscos bancaris generals

Com s'indica en la Nota 3.j, la Caixa, durant l'exercici 2003, tot basant-se en un
criteri de prudència i d'acord amb la Circular 4/91 del Banc d'Espanya, ha realit-
zat dotacions al fons per a riscos bancaris generals per import de 12.000 milers
d'euros (11.000 milers d'euros en l'exercici 2002).

(19) Passius subordinats

Detall i característiques de les emissions de deute subordinat que componen aquest
epígraf:

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

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

L'import dels interessos meritats per aquest passiu en l'exercici 2003 s'eleva a 2.115
milers d'euros (2.338 milers d'euros en l'exercici 2002).

Les quatre emissions de deute constitueixen un finançament subordinat que se si-
tua, pel que fa a la prelació de crèdits, al darrere de tots els creditors comuns. Així
mateix, són computables a efectes de la determinació dels recursos propis (vegeu
Nota 21).

Emissió Data Nominal Tipus Pagament Data Import subscrit
d'emissió de l'emissió d'interès del d'amortització

mitjà de cupó
l'exercici 2003 2002

Primera 26.05.1988 9.015 3,74% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Segona 01.12.1994 9.015 3,79% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Tercera 23.11.1998 9.015 3,95% Trimestral Perpètua 9.015  9.015
Quarta 10.10.2001 27.045 3,99% Trimestral 10.10.2021 27.045 27.045

54.090 54.090

Milers d'euros
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(20) Interessos minoritaris

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

El saldo d'aquest epígraf correspon a l'import efectiu desemborsat pels subscriptors
de participacions preferents emeses per aquesta filial.

Les característiques més rellevants de l'emissió són:

Valor: Participacions preferents Sèrie A
Data de desemborsament: 28/12/2002
Import total de l'emissió: 60.101.000 euros
Nombre i classe de les participacions: 60.101 participacions. No atorguen drets

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

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

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

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

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

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

(21) Reserves

Moviments dels epígrafs «Reserves», «Reserves de revalorització», «Reserves en so-
cietats consolidades» i «Pèrdues en societats consolidades» durant els exercicis
2002 i 2003:

Milers d'euros

2003 2002

Caixa Laietana Preference Limited 60.101 60.101

60.101 60.101
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Milers d'euros

Import de Gravamen Import
l'actualització únic 3% total

Reserva de revalorització RDL 7/96 en Caixa 14.232 (427) 13.805
Reserva de revalorització RDL 7/96 en Fons Obra Social 1.226 (36) 1.190

15.458 (463) 14.995

L'import pendent de traspassar a reserves pel concepte «Previsió Llibertat d'Amor-
tització Reial Decret-Llei 2/85», s'eleva al 31 de desembre de 2003 a 181 milers
d'euros, i es troba registrat en l'epígraf «Altres actius-Fons específics cobertura al-
tres Actius» dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 15). En qualsevol ava-
luació del patrimoni net de la Caixa s'ha de considerar aquest import, un cop de-
duït l'Impost sobre Societats diferit corresponent.

• Reserves de revalorització

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

Milers d'euros

Reserves Reserves de Reserves Pèrdues Beneficis
revalorització en Societats en Societats de

consolidades consolidades l'exercici

Saldo al 31 de desembre de 2001 123.442 13.764 3.431 – 15.897

Distribució de l'excedent de l'exercici 2001

A reserves 12.200 – 103 (12) (12.291)
A dotació Fons O.S. – – – – (3.606)

Altres ajustaments de consolidació – – (9) – –
Traspàs de Previsió Llibertat

Amortització RDL 2/85 4 – – – –
Traspàs de Reserves de Revalorització

d'actius afectes a l'Obra Social (Nota 15) – 342 – – –
Beneficis consolidats de l'exercici 2002 – – – – 17.190

Saldo al 31 de desembre de 2002 135.646 14.106 3.525 (12) 17.190

Distribució de l'excedent de l'exercici 2002
A reserves 13.099 – 301 5 (13.405)
A dotació Fons O.S. (Nota 4) – – – – (3.785)

Altres ajustaments de consolidació – – (45) – –
Traspàs de Previsió Llibertat

Amortització RDL 2/85 4 – – – –
Traspàs de Reserves de Revalorització

d'actius afectes a l'Obra Social (Nota 15) – 73 – – –
Beneficis consolidats de l'exercici 2003 – – – – 20.786

Saldo al 31 de desembre de 2003 148.749 14.179 3.781 (7) 20.786

Aquestes reserves podran destinar-se, sense que se'n meritin impostos, a eliminar
els resultats comptables negatius, tant els acumulats d'anys anteriors com els del
mateix exercici o aquells que es puguin produir en el futur. A partir de l'1 de ge-
ner de 2007 podran destinar-se a reserves de lliure disposició, sempre que la
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Milers d'euros

2003 2002

Passius contingents
Fiances, avals i caucions 139.067 106.181
Altres passius contingents 2.258 2.318

141.325 108.499

Compromisos i riscos contingents
Disponibles per tercers 527.589 359.301
Altres compromisos 35.995 32.926

563.584 392.227

704.909 500.726

plusvàlua necessària hagi estat realitzada. S'entendrà realitzada la plusvàlua en la
part corresponent a l'amortització comptablement practicada o quan els elements
patrimonials actualitzats hagin estat venuts o donats de baixa dels registres comp-
tables.

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

• Recursos propis

Segons determina la norma quarta de la Circular 5/1993 del Banc d'Espanya, del 26
de març, els grups consolidats d'entitats de crèdit han de mantenir en tot moment un
volum suficient de recursos propis per cobrir la suma de les exigències per risc de
crèdit, d'acord amb els actius, compromisos i altres comptes d'ordre que presentin
aquest risc; per risc de canvi, d'acord amb la posició global neta en divises, i per risc
de mercat de la cartera de negociació i marges de solvència de companyies assegu-
radores. Els recursos propis són suficients sempre que es mantingui un coeficient de
solvència no inferior al 8%, definit aquest com el quocient entre els recursos propis
del Grup i els riscos abans indicats, ponderats de la manera que estableix la dita Circular.

Aquesta Circular constitueix el desenvolupament, en l'àmbit de les entitats de crèdit,
de la legislació sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats
financeres a partir de la Llei 13/1992, del Reial Decret 1343/1992 i de l'Ordre minis-
terial de 30 de desembre de 1992. Estableix igualment que el deute subordinat cons-
titueix un recurs propi de segona categoria, i que és computable com a tal la part que
no excedeixi del 50% dels recursos propis bàsics, així com també que la totalitat de
recursos propis de segona categoria no pot superar el 100% dels recursos propis bà-
sics en la part que aquest excés no hagi estat eliminat per la primera limitació indicada.

En funció dels saldos comptables dels actius de risc del Grup Financer Caixa d’Estal-
vis Laietana al 31 de desembre de 2003 i dels esmentats coeficients, els seus recursos
propis a la dita data a efectes de la cobertura d'aquest coeficient, ascendien a 328.550
milers d'euros (300.794 milers d'euros en 2002), amb un superàvit respecte del mínim
exigit de 86.436 milers d'euros (106.238 milers d'euros en 2002).

(22) Comptes d'ordre
Detall dels principals compromisos i altres operacions vigents al 31 de desembre:
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Milers d'euros

2003 2002
Augments Disminució Saldo Augments Disminució Saldo

Resultat comptable de l'exercici 35.820 30.342
Diferències permanents 20.828 (5.835) 14.993 22.535 (16.225) 6.310
Ajustos de consolidació (2.605) –

Resultat comptable ajustat 48.208 36.652

Diferències temporals
Amb origen en l'exercici – –
Amb origen en exercicis anteriors – –

Base imposable de l'exercici 48.208 36.652

Milers d'euros

2003 2002
Impost Impost Impost Impost
meritat a pagar meritat a pagar

Quota (35%)
Sobre resultat comptable ajustat 16.873 – 12.828 –
Sobre base imposable – 16.873 – 12.828

Deduccions
Per doble imposició (636) (636) (314) (314)
Per reinversió beneficis en venda d'immobilitzat (640) (640) (268) (268)
Per formació (12) (12) (16) (16)
Per aportació pla de pensions (54) (54) (51) (51)

15.530 15.530 12.179 12.179

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

(23) Situació fiscal

El Grup format per Caixa d’Estalvis Laietana, com a societat dominant, i Ges Laie-
tana S.A., Societat Gestora d'Institucions d'Inversió col·lectiva, Ges Laietana de Pen-
sions, S.A., Entitat Gestora de Fons de Pensions, Tramitació i Serveis, S.A., Anàlisi
i Verificació S.A., Control Tècnic de l'Edificació S.L., CEA Corredoria d’Assegurances
S.A., Laietana Vida Cia. d'Assegurances de la Caixa d'Estalvis Laietana, S.A. i Inver-
sions Burriach S.L., como societats dependents, es troba acollit al Règim de Decla-
ració Consolidada.

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'Impost sobre
Societats dels exercicis 2003 i 2002, s'indica a continuació:

La xifra de l'Impost sobre Societats dels exercicis 2003 i 2002 registrada en el
compte de Pèrdues i Guanys incorpora els següents conceptes:
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Milers d'euros

2003 2002

Despeses
Altres càrregues d'explotació

Contribució al Fons de Garantia de Dipòsits (Nota 1) 970 814
Altres conceptes 117 294

1.087 1.108

 Crebants extraordinaris
Pèrdues per alienació d'immobilitzat 359 523
Crebants d'exercicis anteriors 127 1.122
Dotació neta altres fons específics – 1.580

486 3.225

Ingressos
Altres productes d'explotació

Beneficis nets per explotació de finques en renda 1.195 1.230
Altres productes diversos 57 134

1.252 1.364

Beneficis extraordinaris
Beneficis per alienació d'immobilitzat 3.546 1.906
Beneficis d'exercicis anteriors 288 1.306
Altres productes 876 211
Recuperació fons de pensions intern (Nota 17) 636 1.235
Recuperació neta d'altres fons específics 1.225 6.439

6.571 11.097

Milers d'euros

2003 2002

Impost meritat 15.530 12.179
Ajust de l'impost de l'exercici anterior (496) 973

15.034 13.152

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

No hi ha deduccions per inversió en actius qualificats com a pendents d'aplicació al
31 de desembre de 2003 i 2002.

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

(24) Ingressos i despeses

Desglossament dels principals conceptes que integren els epígrafs de despeses i in-
gressos extraordinaris dels comptes de Pèrdues i Guanys del Grup:
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Riscos directes Riscos indirectes

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

Exercici 2003

Riscos directes Riscos indirectes

Import 244 542
Tipus d'interès 2,25% - 6,75% 4,25% - 7,75%
Garantia Personal-Hipotecària Personal-Hipotecària
Termini 1-30 anys 1-30 anys

Exercici 2002

Milers d'euros

2003 2002

Sous i salaris (*) 86 87
Dietes 80 77
Primes d'assegurances – –
Despeses de desplaçaments 9 9

175 173

(25) Altres informacions
• Òrgans de Govern

Les remuneracions meritades durant els exercicis 2003 i 2002 pel conjunt dels
membres dels Òrgans d'Administració de la Caixa, distribuïdes per conceptes, han
estat les següents:

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

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

Els riscos esmentats anteriorment inclouen operacions a consellers representants del
grup de personal, acollides a conveni laboral, el tipus d'interès de les quals oscil·la
entre el 2,25 % i el 6,75 % i el seu termini entre 5 i 15 anys.

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

• Nombre mitjà d'empleats

Nombre mitjà d'empleats de la Caixa i de les societats dependents que consoliden
globalment, distribuïts per categories:
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2003 2002

D'administració i gestió
Caps 225 211
Oficials 283 273
Auxiliars 351 319

Titulats 11 11
Informàtica 53 51
Ajudants d'estalvi 24 24
Altres 10 12

957 901

Milers d'euros

2003 2002

Sous, salaris i assimilats 30.209 28.757
Quotes de la Seguretat Social 7.629 7.105
Dotacions als fons de pensions interns (Nota 17) 34 9
Aportacions a fons de pensions externs 892 947
Altres conceptes 912 1.445

39.676 38.263

• Despeses de personal

Composició de les despeses de personal:

• Saldos amb societats participades

Els balanços de situació i els comptes de Pèrdues i Guanys adjunts inclouen els se-
güents saldos mantinguts amb societats participades que no han estat objecte d'elimi-
nació en la consolidació en haver-se valorat per posada en equivalència:

• Saldos i transaccions en moneda estrangera

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

Milers d'euros

2003 2002

Balanç de situació
Actiu

Crèdits amb clients 14.633 7.974
Passiu

Dèbits a clients 53.378 20.870
Passius subordinats – –

Compte de Pèrdues i Guanys
Deure

Interessos i càrregues assimilades (734) (416)
Haver

Interessos i rendiments assimilats 472 423
Rendiments de la cartera de renda variable 1.913 1.583
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Tipus d'operació Operació Tipus de risc Moneda Milers d'euros
a cobrir 2003     2002

Compra de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 178 158
Venda de divises a termini
no vençudes Cobertura De canvi Moneda estrangera 5.324 6.349
Compra d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 54.159 74.746
Compra d'opcions
sobre divises Cobertura De canvi Moneda estrangera – 8.582
Venda d'opcions
sobre valors Cobertura De mercat Euros 129.508 47.195
Swaps sobre tipus d'interès Cobertura D'interès Moneda estrangera 283.705 291.821
Swaps sobre tipus d'interès
i canvi Cobertura D'interès i de canvi Moneda estrangera 5.977 5.977

Milers d'euros

2003 2002

Actiu 13.778 26.227

Passiu 8.561 19.919

Ingressos 467 1.515

Costos 121 571

Milers d'euros

2003 2002

Auditoria de comptes anuals 81 69
Altres serveis 3 25

84 94

• Honoraris dels auditors de comptes

Import dels honoraris corresponents a l'auditoria de comptes i a altres serveis pres-
tats per la societat d'auditoria i altres societats del seu Grup en els exercicis 2003
i 2002:

(26) Operacions de futur i derivats financers

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

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

L'import de venda d'opcions sobre valors a 31 de desembre de 2003 inclou 44.481
milers d'euros corresponents als imports que assegura la Caixa al venciment dels
fons d'inversió garantits.
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(27) Quadre de finançament segons Circular 4/91 del Banc d'Espanya

1- Recursos aplicats 1- Recursos generats
en les operacions 0 0 en les operacions 46.359 39.280

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

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

3- Títols subordinats emesos
4- Inversió menys finançament en (increments nets) 0 63.719
Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 0 0

4- Inversió menys finançament en
5- Inversió creditícia (increment net) 483.097 411.876 Banc d'Espanya i ECA (variació neta) 69.324 35.280

6- Títols de renda fixa (increment net) 0 25.953 5- Inversió creditícia (disminució neta) 0 0

7- Títols de renda variable no 6- Títols de renda fixa (disminució neta) 68.752 0
permanent (increment net) 7.627 19.812

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

9- Emprèstits (disminució neta) 0 0 8- Creditors (increment net) 346.010 359.951

10- Adquisició d'inversions 9- Emprèstits (increment net) 0 0
permanents
10.1- Compra de participacions en 10- Venda d'inversions permanents
empreses del Grup i associades 13.153 1.239 10.1- Venda d'inversions permanents
10.2- Compra d'elements de en empreses del Grup i associades 0 0
l'immobilitzat material i immaterial 24.421 42.198 10.2- Venda d'elements de

l'immobilitzat material i immaterial 0 9.943
11- Altres conceptes Actius menys
passius (variació neta) 2.147 7.095 11- Altres conceptes Actius menys

passius (variació neta) 0 0

530.445 508.173 530.445 508.173

Milers d'euros Milers d'euros

Aplicacions 2003 2002 Orígens 2003 2002
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Després d’uns mesos d’incertesa i amb l’ocupació de l’Iraq al rerefons dels mercats, el
creixement de l’economia mundial no es va consolidar fins ben entrat l’exercici. La re-
cuperació del PIB real en l’eurozona es va iniciar en el segon semestre i els indicadors
de confiança, producció i rendibilitat empresarial alimentaven, a final d’any, nous in-
dicis de millora.

El BCE va fixar l’interès bàsic en el 2%. Les favorables condicions financeres, l’augment
de la demanda del consum i l’impuls del sector de la construcció van contribuir a l’evo-
lució de l’economia espanyola amb un creixement del PIB del 2,4%, superior en dos
punts a la mitjana del conjunt de l’eurozona. La Borsa espanyola es va revaloritzar d’un
28% després de tres anys de pèrdues. L’euro es va apreciar el 21% enfront del dòlar.
La seva fortalesa va representar un entrebanc per a la competitivitat de les exportaci-
ons, però va tenir efectes balsàmics per a la importació de primeres matèries, princi-
palment el petroli, i va contribuir a reduir l’impacte de la inflació, del 2,6% a Espanya.

Des de la perspectiva del Grup Financer format per Caixa d’Estalvis Laietana i les so-
cietats filials que l’integren, d’ara endavant Grup Caixa Laietana, l’exercici econòmic
de 2003 ha estat altament positiu. L’esforç comercial i de gestió dut a terme en un
entorn cada cop més competitiu i especialitzat, ha permès al Grup Caixa Laietana as-
solir importants taxes de creixement en el volum de negoci, així com també en les
principals magnituds financeres, per sobre dels objectius establerts i mantenint un de-
cidit suport al desenvolupament econòmic en el seu àmbit d’actuació.

El desenvolupament d’una intensa activitat comercial, orientada fonamentalment a l’in-
crement de la base de clients i a la seva major fidelització i vinculació, s’ha reflectit
en un elevat creixement de la inversió creditícia i, especialment, dels recursos direc-
tes. Al tancament de l’exercici, el total de recursos administrats pel Grup Caixa Laie-
tana, inclosos fons de pensions, assegurances, fons d’inversió i participacions preferents,
s’eleva a 3.459.844 milers d’euros, que suposa un augment substancial del 15,3% res-
pecte de l’any anterior, on destaca l’important creixement dels recursos aliens fora de
balanç, el 51,11%. Els recursos directes, incloses les participacions preferents, s’han
situat, al tancament de l’exercici, en 3.124.281 milers d’euros, amb un increment anual
del 12,4%.

La inversió creditícia assoleix, a 31 de desembre, els 2.776.122 milers d’euros, un cop
deduït el fons de provisió per a insolvències, comptabilitzat per un import de 77.213
milers d’euros. La variació anual ha estat de 472.798 milers d’euros, xifra que repre-
senta un creixement percentual del 20,5%. El total de crèdit gestionat, inclosos 126.942
milers d’euros que corresponen al saldo viu dels crèdits titulitzats, s’eleva a 2.903.064
milers d’euros, el 24,3% d’increment sobre l’exercici anterior.

El creixement dels préstecs i crèdits sobre clients es correspon amb els principis de
màxima solvència i seguretat. Tot això es tradueix en un increment del percentatge de
les operacions cobertes amb garanties reals, que representen el 83,7% de la inversió
creditícia bruta al tancament de l’exercici. La gestió continuada del risc, basada en
criteris de prudència, rigor i professionalitat, tant en l’anàlisi com en el seguiment, ha
permès disminuir de manera important la ràtio de morositat fins a l’1,15%.

El Grup Caixa Laietana, tot seguint la política de màxim sanejament dels seus actius,
disposa al tancament de l’exercici d’un fons de provisió per a insolvències de 77.213
milers d’euros, que proporciona una cobertura dels actius irregulars del 234% del saldo
de morosos existent a 31 de desembre, amb la qual cosa es compleixen totalment els
requeriments i les recomanacions que al respecte d’això estableix el Banc d’Espanya.

El Grup Caixa Laietana té àmpliament cobert el coeficient de solvència dels recursos
propis que s’exigeix a les entitats financeres, i se situa per sobre del mínim exigit pel
Banc d’Espanya (8%). Així, els recursos propis computables assoleixen, a nivell conso-

INFORME DE GESTIÓ 2003
Corresponent al Grup Consolidat de Caixa d'Estalvis Laietana
i societats dependents que formen el Grup Caixa Laietana



G
R

U
P 

C
A

IX
A

 L
A

IE
TA

N
A

142

lidat, la xifra de 328.550 milers d’euros, enfront dels 300.794 milers d’euros de l’exer-
cici anterior. Aquests recursos permeten mantenir un alt nivell de capitalització i ga-
ranteixen la qualitat de la solvència del Grup per continuar la seva estratègia de crei-
xement i expansió del negoci i escometre, així, nous projectes de futur.

El compte escalar de resultats reflecteix la favorable evolució de les principals magni-
tuds de gestió. El marge d’intermediació ha tingut un increment anual del 9,5%, i se
situa en 93.202 milers d’euros. La disminució de la rendibilitat de la inversió credití-
cia s’ha contrarestat amb l’augment del volum d’actius gestionats i la retallada de ti-
pus en el cost dels dipòsits.

L’increment del 13,9% del marge ordinari reflecteix el bon comportament en matèria
de comissions i els resultats positius de les operacions financeres. Les despeses d’ex-
plotació han crescut en menor proporció que els resultats ordinaris, tot incidint favo-
rablement en la millora de la ràtio d’eficiència. El marge d’explotació s’eleva a 49.984
milers d’euros, amb una variació positiva anual del 24,4%. Una part important dels
resultats d’explotació s’han destinat a augmentar les dotacions per a les cobertures de
riscos de caràcter extraordinari en aplicació del principi de prudència que caracterit-
za la gestió de Caixa Laietana.

El resultat net consolidat de l’exercici s’eleva a 20.786 milers d’euros, que millora en
més d'un 20% el benefici de l’any anterior. Del benefici obtingut per Caixa Laietana,
entitat dominant, hom proposa destinar el 77% de l’excedent net, 13.667 milers d’eu-
ros, a la constitució de reserves per consolidar la garantia dels recursos administrats,
mentre que el 23% del resultat, 4.000 milers d’euros, contribuirà a les activitats prò-
pies de l’Obra Social, en l’àmbit cultural, assistencial, educatiu i científic.

Per al desenvolupament de l’activitat financera, Caixa Laietana ha comptat amb 957
empleats amb uns nivells de productivitat importants. La ràtio de recursos administrats
per empleat s’ha incrementat en un 8,6%, i se situa, al tancament de l’exercici, en
3.615 milers d’euros, mentre que el negoci per oficina ha augmentat un 7,4%, tot as-
solint els 14.849 milers d’euros.

Amb l’objectiu de millorar el servei als clients i tot seguint el pla d’expansió, Caixa
Laietana ha fet un esforç de diversificació en l’àmbit geogràfic i ha obert setze noves
oficines durant l’exercici, sis a la Comunitat de Madrid i la resta a Catalunya, mante-
nint, a 31 de desembre, una xarxa de 233 oficines.

Paral·lelament, amb una renovació constant de continguts, s’ha adaptat el catàleg de
productes i serveis financers a les noves necessitats del mercat. Cal afegir la qualitat i
el rendiment dels canals de caixa electrònica després del llançament de Laietana Net
Plus. S’ha incrementat en un 54% el nombre d’usuaris i en un 70% el volum d’ope-
racions, que assoleix la xifra de 2.500.000 al llarg de l’any.

Al tancament de l’exercici, el Grup Caixa Laietana estava integrat per la Institució
matriu, vuit societats dependents i nou d’associades que, complementàriament a l’En-
titat, realitzen activitats en les àrees d’intermediació financera, gestió de fons, assegu-
rances, promoció immobiliària, construcció, prestació de serveis i d’altres.

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

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

ALCORCÓN Mayor Mayor, 21 914.880.026

ALELLA Alella Empedrat del Marxant, 5 935.401.127

ARENYS DE MAR Arenys de Mar Rambla Bisbe Pol, 46-50 937.920.898

Lourdes Riera del Pare Fita, 93-95 937.958.271

ARENYS DE MUNT Arenys de Munt Rambla Francesc Macià, 2 937.951.321

ARGENTONA Argentona Carrer Gran, 3-5 937.970.156

Cros Urb. Sant Miquel del Cros s/n 937.983.573

BADALONA Alfons XIII Alfons XIII, 299 934.605.105

Bufalà Independència, 147 933.995.702

C. Ant. València Carretera Antiga de València, 48 933.980.570

Can Cabanyes Passatge Riu Mogent, local 16 933.970.803

La Plana Arbres, 27-29 933.847.423

Llefià Austràlia, 11 933.872.194

Lloreda Passatge Riu Ter, 2 A 933.973.403

Montigalà Olof Palme, 16-18 934.658.766

Pomar Sant Feliu de Llobregat, 19-21 933.953.411

Principal Carrer del Mar, 67 933.892.903

Sant Joan de la Creu Sant Joan de la Creu, 104 933.998.188

Sant Jordi Edificis Sant Jordi, bloc 9 933.840.805

Trafalgar Trafalgar, 15-16 933.876.904

BANYOLES Banyoles Plaça dels Turers, 20 972.582.972

BARCELONA Avgda. Icària Avinguda Icària, 157 932.240.334

Avgda. de Madrid Avinguda de Madrid, 60 933.300.550

Barceloneta Carrer Baluard, 48 932.254.380

Berlín/Numància Berlín, 51-53 933.227.611

Besòs/Prim Rambla Prim, 82 933.052.952

Carmel Dante Alighieri, 132 933.578.658

Casp/Bailèn Casp, 59 932.655.113

Concili de Trento Concili de Trento, 110 933.088.600

Congrés Eucarístic Felip II, 178-184 933.522.246

Creu Coberta Torre d'en Damians, 2-4 934.321.885

Dante Dante Alighieri, 64 934.298.128

Diagonal/Poble Nou Avgda. Diagonal, 151-159 933.079.329

Fabra i Puig Fabra i Puig, 259-261 934.206.961

Ferran Ferran, 10 933.024.225

Gràcia Gran de Gràcia, 85 934.155.016

Gràcia/UBAE Perill, 24-26 934.574.814

Gran Via/Muntaner Gran Via de les Corts Catalanes, 569 934.544.598

Guipúscoa Guipúscoa, 97 933.056.853

Llobregós Llobregós, 127-133 934.074.016

Llucmajor Passeig de Valldaura, 185 932.763.969

Mercat del Ninot Mallorca, 162-164 934.531.487

Mina Ciutat Mina de la Ciutat, 32-38 933.595.361

Muntaner 515 Muntaner, 515 932.531.464
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Població Oficina Adreça Telèfon

Muntaner/Madrazo Muntaner, 324 932.097.909

Nou de la Rambla Nou de la Rambla, 60-64 934.426.994

Pablo Iglesias Pablo Iglesias, 71-77 933.597.270

Padilla Padilla, 286 934.353.305

Paral·lel Avinguda del Paral·lel, 123-125 934.262.392

París/Calàbria Calàbria, 267-271 933.224.323

Passeig Valldaura Passeig de Valldaura, 192-196 933.545.598

Pere IV Rambla del Poble Nou, 116-118 934.855.057

Pi i Margall Sardenya, 492 933.476.988

Rambla de Sant Andreu Fabra i Puig, 48 933.458.415

Rambla Prim Rambla Prim, 218 933.055.304

Ramon Turró Ramon Turró, 331-335 933.034.625

Roquetes Jaume Pinent, 2 933.508.819

Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 291 933.117.806

Sant Martí Puigcerdà, 289 933.053.604

Sarrià Pedró de la Creu, 24 932.031.996

Trav. de les Corts Travessera de les Corts, 238 bis 934.910.446

València/Independència València, 568 932.656.830

Verge de Montserrat Avgda. Verge de Montserrat, 249 934.559.462

Zona Franca Mare de Déu del Port, 301-319 933.312.012

BLANES Blanes Passeig de Dintre, 19 972.353.475

Ca La Guidó Ca la Guidó, 2 972.358.450

Els Pins Josep Tarradellas, 37-39 972.336.288

La Plantera Avinguda Catalunya, 30 972.355.018

CABRERA DE MAR Cabrera de Mar Plaça del Poble, 1 937.590.343

Carrefour Carretera N-II, Km. 644 937.592.012

CABRILS Cabrils Mestre J. Jambert, 10 937.532.304

CALDES D’ESTRAC Caldes d'Estrac Camí Ral, 18 937.911.056

CALELLA Calella Església, 317 937.691.866

Pequín Plaça Espanya, 65-67 937.693.350

CANET DE MAR Canet de Mar Riera Buscarons, 64 937.941.536

Gavarra Riera Gavarra, 77 937.954.393

CANOVELLES Canovelles La Riera, 4 938.402.240

CANYAMARS Canyamars Major, 50 937.955.221

CARDEDEU Cardedeu Plaça Francesc Macià, 2 938.454.900

CASTELLDEFELS Centre Dr. Trueta, 11 936.342.526

Manuel Girona Av. Manuel Girona, 24 936.342.108

CERDANYOLA DEL VALLÈS Cerdanyola V. Carrer Reis, 24 936.917.214

Serraparera Sant Casimir, 25 935.863.637

CORNELLÀ Plaça Catalunya Carrer Miranda, 83 934.710.200

Riera Sant Jeroni, 21-23 934.751.672

Sant Ildefons Avgda. Sant Ildefons, 10 933.761.251
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Població Oficina Adreça Telèfon

DOSRIUS Dosrius Plaça d’Espanya, 5 937.919.086

EL MASNOU El Masnou Àngel Guimerà, 1 935.550.414

Centre Plaça Marcel·lina Monteis, 4 935.400.000

Maricel Almeria, 9 935.554.313

EL PRAT DE LLOBREGAT Centre Verge de Montserrat, 165 933.741.300

Verge Montserrat Verge de Montserrat, 54-56 933.788.989

FIGUERES Carrer Nou Nou, 147-149 972.513.531

Figueres Plaça de la Palmera, 10 972.672.657

FUENLABRADA Fuenlabrada Leganés, 25 914.920.962

GAVÀ Eramprunyà Avinguda Eramprunyà, 18 936.389.188

Les Bòbiles Guifré el Pelós, 8 936.389.185

Rambla Vayreda Rambla Vayreda, 51 936.389.182

GIRONA Girona Ronda Ferran Puig, 10 972.204.738

Güell Plaça Miquel de Palol, 6 972.216.397

Principal Emili Grahit, 10 972.411.766

Santa Eugènia Santa Eugènia, 169 972.241.705

GRANOLLERS Centre Plaça de les Olles, 17 938.705.249

Roger de Flor Roger de Flor, 78 938.606.381

Sur Francesc Macià, 2 938.706.230

Tres Torres Carrer de Montserrat, 56 938.613.184

GUALBA Gualba Passeig del Montseny, 18 938.487.076

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT L'Hospitalet Pujós, 34 933.337.883

Bellvitge Rambla Marina, 150 932.634.114

Can Vidalet Amapolas, 28 934.807.167

Miraflores Avgda. Miraflores, 88 934.492.456

Plaça Espanyola Plaça Espanyola, 3 934.470.682

Pubilla Casas Avgda. Tomás Giménez, 62 934.384.231

Santa Eulàlia Carrer Pareto, 12 933.327.506

Torrent Gornal Torrent Gornal, 13 934.483.309

LA BISBAL La Bisbal Aigüeta, 6 972.644.850

LA GARRIGA La Garriga Calàbria, 2 938.605.573

LA LLAGOSTA La Llagosta Avgda. Primer de Maig, 18 935.607.617

LA ROCA DEL VALLÈS La Roca La Placeta, 2 938.420.220

La Torreta Plaça Vallderiolf, 40 938.709.421

LEGANÉS Leganés El Sol, 12 914.987.089

LES FRANQUESES Les Franqueses Girona, 39-41 938.403.000

LLINARS DEL VALLÈS Llinars Avgda. Comas i Masferrer s/n 938.411.567

LLORET DE MAR Lloret de Mar Sant Pere, 25 972.364.032

Fenals Avgda. d'Amèrica, 40 972.361.243
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MADRID Bernabeu Santiago Bernabeu, 7 914.110.851

Bravo Murillo Bravo Murillo, 170-172 915.670.596

Camino Viejo de Leganés Francisco Guzmán, 38 914.608.092

Emilio Ferrari Emilio Ferrari, 56 913.677.310

Fuencarral Fuencarral, 91 915.932.179

Jaime el Conquistador Jaime el Conquistador, 28 914.748.971

Laguna/Oca Laguna, 129 914.220.481

Marqués de Corbera Marqués de Corbera, 21 913.561.035

Palencia Palencia, 10 915.358.766

Santo Domingo Plaza Santo Domingo, 1 915.429.448

Vallecas/Palomeras Rafael Alberti, 27 913.806.344

Vallecas/Pedro Laborde Pedro Laborde, 3 913.806.252

MALGRAT DE MAR Malgrat de Mar Carrer del Mar, 18 937.610.393

Capità Cardona Girona, 96 937.653.981

MARTORELL Puig del Ravell Puig del Ravell, 10 937.735.376

MATARÓ Camí de la Serra Ronda Frederic Mistral, 30-32 937.570.491

Camí del Mig Biada, 82-86 937.984.487

Central Palau, 18 937.417.500

Cerdanyola Avinguda Puig i Cadafalch, 194 937.576.877

Cirera Ronda Doctor Ferran, 50 937.987.659

El Palau Avinguda d’Amèrica, 120 937.902.240

Els Alamos Els Alamos, 42-44 937.963.700

Els Molins Nostra Senyora de l’Esperança, s/n 937.985.116

Isern Jaume Isern, 75 937.587.150

Jaume Recoder Avinguda Jaume Recoder, 2 937.575.844

La Llàntia Sant Pol, 1 937.988.456

Maresme Camí Ral, 114-116 937.961.646

Mercat Plaça de Cuba, 6 937.985.217

Parc Central Julià Gual, 17-19 937.414.317

Perú Avinguda Perú, 42 al 46 937.903.188

Pla d'en Boet Pablo Iglesias, 41-43 937.417.548

Plaça Granollers Avda. Puig i Cadafalch, 12 937.414.933

Puig i Cadafalch Avda. Puig i Cadafalch, 187 937.983.180

Ramon Berenguer Passeig Ramon Berenguer, 88-90 937.984.645

Rocablanca Ronda Roca Blanca, 90 937.574.704

Rocafonda Mèxic, 40-42 937.964.152

Ronda O’Donnell Ronda O’Donnell, 51 937.990.854

Santa Anna Plaça de Santa Anna, 1-2 937.961.400

Torre Llauder Francesc Macià, 40 937.411.352

Via Europa Alemanya, 26 937.989.703

MOLLET DEL VALLÈS Mollet Avda. Caldes de Montbui, 2 935.935.401

Can Borrell Francesc Lairet, 14 935.790.569

Can Pantiquet Avinguda Gaudi, 16 935.706.037

Centre Avinguda Llibertat, 31 935.937.212
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MONTGAT Montgat Miquel Batlle, 7 934.692.497

Centre Riera de Sant Jordi, 45 934.690.913

MONTORNÉS DEL VALLÉS Montornés García Lorca, 10-11 935.681.790

Centre Palau d'Ametlla, 2 935.799.074

MÓSTOLES Baleares Avenida Baleares, 17 916.469.969

Centre Juan XXIII, 2 916.655.132

OLOT Olot Pare Roca, 14 972.262.854

ÒRRIUS Òrrius Plaça de la Constitució, 5 937.560.688

PALAFOLLS Palafolls Major, 2 937.620.092

PALAFRUGELL Palafrugell Pi i Margall, 8 972.305.004

PALAMÓS Palamós Onze de Setembre, 26-30 972.317.620

PINEDA DE MAR Centre Plaça de les Mèlies, 6 937.670.031

Poblenou Avinguda Hispanitat, 30 937.695.691

PREMIÀ DE DALT Premià de Dalt Riera de Sant Pere, 142 937.522.888

PREMIÀ DE MAR Can Farrerons Enric Granados, 105 937.549.066

Centre Gran Via, 153 937.523.845

Cotet Aragó, 2 937.522.843

Verge de Núria Verge de Núria, 18 937.521.103

RIPOLLET Ripollet Rambla Sant Jordi, 78-80 936.924.533

ROSES Roses Pescadors, 21 (cantonada Jaume I) 972.153.480

RUBÍ Rubí Lumière, 13 935.861.285

SALT Salt Carrer Major, 113 972.242.600

Francesc Macià Francesc Macià, 20 972.230.002

SANT ADRIÀ DE BESÒS Mercat del Besòs Cristòbal de Moura, 248 934.626.504

Sant Adrià Andreu Soler, 9-11 933.976.260

SANT ANDREU DE LLAVANERES Llavaneres Carrer de Munt, 24 937.926.171

SANT ANTONI VILAMAJOR S.A. Vilamajor Plaça de la Vila, 11 938.452.332

SANT BOI Centre Francesc Macià, 37 936.354.365

Marianao Ronda Sant Ramon, 89 936.525.465

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA St. Cebrià V. Avgda. Maresme, 6 937.631.416

SANT CELONI Sant Celoni Carrer Major, 95 938.674.893

SANT CUGAT DEL VALLÈS Rius i Taulet Avinguda Rius i Taulet, 7-9 936.742.767

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA St. Esteve P. Carretera de Montseny, 13 938.483.511

SANT FELIU DE GUÍXOLS St. Feliu G. Placeta de Sant Joan, 3 972.821.698

SANT FELIU DE LLOBREGAT St. Feliu de Llobregat Laureà Miró, 332-336 936.327.723

SANT ISCLE DE VALLALTA St. Iscle V. Les Escoles, 6 937.946.074
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SANT JOAN DESPÍ Les Planes Galicia, 15 934.776.266

SANT PERE DE VILAMAJOR St. P. Vilamajor Sant Nonet, 14 938.452.608

SANT POL DE MAR St. Pol de Mar Carrer Nou, 44 937.602.220

SANT VICENÇ DE MONTALT St. Vicenç M. Major, 2 937.910.764

SANT VICENÇ DELS HORTS St. Vicenç dels Horts Plaça Onze de Setembre, 3 936.568.153

SANTA COLOMA DE FARNERS Sta. Coloma de F. Pare Rodés, 43 972.843.615

STA. COLOMA DE GRAMENET Banús Avinguda Banús Baixa, 58-60 933.864.199

Camil Rossell Mossèn Camil Rossell, 59-61 934.662.851

Centre Passeig Llorenç Serra, 29 934.663.992

Irlanda Irlanda, 68 934.660.747

Singuerlín Avinguda Anselm Riu, 60-62 934.683.849

Verdaguer Mossèn J. Verdaguer, 152-154 933.920.103

STA. MARIA DE PALAUTORDERA Sta. Maria Plaça Major, 24-25 938.482.418

STA. PERPÈTUA DE MOGODA Sta. Perpètua Passeig de la Florida, 10 935.602.443

SITGES Sitges Artur Carbonell, 1-3 938.113.404

TEIÀ Teià Passeig de la Riera, 81 935.553.769

TIANA Tiana Sant Francesc, 5 934.656.663

TORDERA Tordera Plaça de l’Església, 3 937.640.599

Camí Ral Camí Ral, 52 937.642.284

TOSSA DE MAR Tossa de Mar Pou de la Vila, 16-18 972.341.803

VALLGORGUINA Vallgorguina Carretera Nova, 69 938.679.141

VILADECANS Torrent Ballester Salvador Baroné, 98-100 936.472.227

Viladecans Verge Montserrat, 83 936.472.224

VILANOVA I LA GELTRÚ Centre Av. Francesc Macià, 10 938.147.252

VILASSAR DE DALT Vilassar de Dalt Anselm Clavé, 16 937.507.200

VILASSAR DE MAR Vilassar de Mar Avinguda Escultor Monjo, 12-14 937.593.708

Maria Vidal Maria Vidal, 52 937.597.680

Montevideo Avgda. Montevideo, 170-172 937.500.811
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Dades d'identificació

CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, fundada el 8 de febrer de 1863,
està inscrita al llibre registre de Caixes d’Estalvis de la Direc-
ció General de Política Financera del Departament d’Economia,
Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya amb el
número 5, al llibre registre especial de Caixes Generals d’Estal-
vi Popular del Banc d’Espanya amb el número de codificació
2042, i al Registre Mercantil de Barcelona, tom 21529, secció
general, foli 1, full B-23609, inscripció 1a.

Domicili social: Palau, 18 – 08301 Mataró.
Número d’identificació fiscal: G 0816982.3
Número de codificació bancària: 2042
Telèfon: 93 741 75 00
Fax: 93 755 17 22
Tèlex: CALM 94.491
Adreça a Internet: http://www.caixalaietana.es
E-mail: admin@caixalaietana.es

Els estatuts vigents poden ser consultats a la Secretaria Gene-
ral de Caixa d’Estalvis Laietana, al Departament d’Economia,
Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya i al Banc
d’Espanya.

Les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea Gene-
ral de la Caixa d’Estalvis Laietana són convocades pel Consell
d’Administració, d’acord amb els terminis, els requisits i les
condicions establertes pels estatuts de l’entitat. Les convocatò-
ries són publicades en un diari d’àmplia difusió en l’àmbit ter-
ritorial de la Caixa, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Caixa d’Estalvis Laietana pertany al Fons de Garantia de Dipò-
sits de les Caixes d’Estalvis des del moment que va ser consti-
tuït. (R.D. 3.047/1977 d’onze de novembre).
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