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PRESENTACIÓ 2002

Les persones, encara.
Enllà de qualsevol càlcul, tota transacció econòmica

comporta, alhora, una voluntat de guany i un risc

inevitable com a projecció de moltes circumstàncies

externes. Negociar, ni que sigui amb valors aparentment

moderats, en aquests casos, poden relativitzar-ne els

resultats: és l'hora de posar la nostra confiança en

les persones. Assentar la nostra fe en elles mateixes,

creure en la capacitat i honorabilitat dels conductors

de tota empresa econòmica, valorar-ne el seu coneixe-

ment i prudència, allunya de tota incertesa, enrobusteix

els propis convenciments i tranquil·litza les nostres

inseguretats. Aquestes han estat, un any més, les

coordenades segures que ens han portat, el passat

2002, a nous progressos en el compte de resultats

de la Caixa, tal com podran llegir en l'Informe de

Gestió que tenen a mà.

2002, una cursa d'obstacles.
Hem fet aquesta reflexió prèvia, posant el nostre

accent en les persones, perquè la seva proverbial

visió ha vençut, un cop més, les perspectives contra-

dictòries d'un exercici plagat d'entrebancs aliens a

tota gestió, tenint en compte les incidències externes

que ha conformat aquella cursa anual, marcada per
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la contorbació operativa, encara que suau, en l'estrena

de l'euro; la inflació malaltissa i persistent; la corba

descendent dels interessos actius i passius, amb la

consegüent minva del marge diferencial; la persistent

crisi borsària, que ha torçat il·lusions i ha menyscabat

tantes inversions, forçant inevitables dotacions en

ordre a mantenir vigents els valors del balanç, i la

general desacceleració econòmica, tant a nivell

europeu com mundial. I, entre altres motivacions,

les inseguretats que donen els conflictes internacionals

latents en el moment de redactar aquestes lletres,

que inviten a la societat en general i als clients en

particular, a actuacions discretes, a disposicions

menys agosarades, a restar atents i promptes a uns

aires més esperançadors.

Les estratègies saludables.
Per això ens apressem a remarcar, en un any assenyalat

per tantes situacions obstaculitzants, el desenvolu-

pament feliç i final del passat exercici, que si en

realitat també ha rebut el suport addicional de

determinades plusvàlues, aquestes no fan altra cosa

que la de confirmar-nos la visió dels nostres directius

en la previsió i destresa d'accedir, al seu moment, a

constituir en actius rendibles els valors bàsics

d'aquelles inversions. Una brillantor, la nostra, amb

augments notables en recursos gestionats i en dipòsits

de clients; un increment patrimonial discret en els

fons d'inversió i de pensions i més que notable en

productes d'estalvi i vida, més l'acreixement percentual

del crèdit sobre el sector privat, que han posat la

nota positiva i prevalent en l'activitat interna i

essencial de la Caixa, en una actitud moderadora

d'aquelles contrarietats extemporànies, de les quals

n'hem fet esment en l'anterior paràgraf. Hi ha ajudat,

sens dubte, la resta d'empreses del Grup que, amb

altres objectius, han contribuït a la formació dels

resultats finals, des de la projecció en alça dels

productes propis de la seva activitat.
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Altrament, una expansió en plena vigència, amb

projecció a les comunitats de Madrid, Aragó i València,

han elevat a 536 les oficines operatives a 31 de

desembre passat i projecten la imatge d'una Institució

respectable i respectada, en el marc d'una competi-

tivitat enervant que ens ronda des de tots els punts

del món financer, on el triomf de les persones i de

la seva responsabilitat en l'organigrama ens ha

assegurat el tercer lloc en el rang de les caixes

catalanes i també el quinzè entre les 47 que conformen

la Confederació estatal.

La morositat: un enemic a vèncer.
La morositat latent és la quota que ens cal assumir

com a fruit de l'aiguabarreig d'una major expansió i

de l'augment de l'activitat creditícia: un repte que

ens és precís d'afrontar i corregir, amb resolta voluntat

de vèncer.

Obra Social: entre la cultura,
la protecció i el lleure.
L'acció subsidiària de totes les caixes és l'Obra Social,

que hom projecta i executa en la mida de les prioritats

més exigents del respectiu entorn. Quant a nosaltres,

amb voluntat propensa a l'ajuda als nostres majors,

a l'educació i a la cultura, anem, any rere any, deixant

petjada precisa a institucions pròpies i en

col·laboració, com ho són el manteniment i millora

de Casals i residències, a l'important complex educatiu

"Camp Joliu" i, en general, a tot allò que, com museus

i institucions anàlogues, necessiten suports importants

i adients; sense oblidar el nostre compromís en

l'edificació del Centre Cultural a la ciutat de Barcelona,

del qual en fèiem esment l'any passat, i que ara,

adjudicat ja el projecte arquitectònic, es troba avui

en la fase prèvia de retocs, permisos i autoritzacions;

mentre que el capítol d'edicions, especialment les de

caràcter local, el suport a fires, espectacles, folklore

i esports, emplenen i esgoten el pressupost anual i

urgeixen ampliacions pressupostàries.

Persones i productes: una conjunció social
més raonable.
També aquí, en aquesta Obra Social i diversa, és

important sigui la pròpia Caixa, en la seva totalitat,

la que s'hi senti implicada, recuperant-la d'aquella

subsidiaritat i elevant-la - per l'acció personal de

cada u, exempta de tot risc - a formar un sol cos amb

l'oferta financera, com l'objectiu culminant del projecte

que un dia va impel·lir la creació de les caixes

d'estalvis.

Decenni del Centenari, a la vista.
En darrer terme, amb la renovació d'òrgans de govern

amb les modificacions que exigeix la nova Llei finan-

cera, la Caixa, als seus noranta anys d'existència,

emprèn una nova singladura per la mar procel·losa

i agitada de l'economia en permanent evolució. Que

el treball il·lusionat i humil dels nostres fundadors,

aquell primer d'abril de 1913, trobi en la gent d'avui,

des de l'ombra imperceptible del nostre record, una

merescuda i agraïda recompensa.

Josep Parera i Ripoll
PRESIDENT
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ASSEMBLEA GENERAL*

ÒRGANS DE GOVERN

SENYORS CONSELLERS GENERALS ELEGITS
EN REPRESENTACIÓ DELS IMPOSITORS

Sr. Francisco-Javier Abad i Escribano
Sra. Marta Almirall i Pauls
Sra. Olga Alonso i López
Sra. Juana Aragoneses i Arroyo
Sr. Josep Badell i Badell
Sra. Maria Eulàlia Bartrolí i Piquemal
Sr. Joan Batet i Solé
Sra. Meritxell Cabestany i Vives
Sr. Josep Capdevila i Cortada
Sr. Antoni Carbó i Asensio
Sr. Joan Casañas i Montané
Sra. Mercè Codorniu i Salvadó
Sr. Jordi Colom i Rabasó
Sr. Jordi Coll i Torrent
Sr. Francisco Cortés i Garcia
Sr. Ramon Escardó i Martí
Sr. Jaume Farré i Aymerich
Sr. Josep Fernàndez i Tirado
Sr. José Antonio Galvez i Villanueva
Sr. Juan Gallego i Galimany
Sr. Aureli Gorriz i Bertolin
Sr. Amado Isanta i Roca
Sra. Gemma Julià i Ventura
Sr. Antoni Luesma i Garí
Sr. Joaquim Llorach i Vidal
Sra. Maria Pilar Masramon i Vila
Sra. Meritxell Mateu i Marrugat
Sra. Maria Mercè Puigredon i Viñeta
Sra. Maria Pujol i Montserrat
Sra. Adriana Rafart i Corominas
Sr. Joaquim Rebollo i Mota
Sr. José María Ribera i Extremo
Sra. Olga Rico i Vidal
Sr. Lluis Riera i Sola
Sr. Joan Riera i Vidal
Sr. Jaume Ros i Raventós
Sr. Joan Tarrada i Masanell
Sr. Josep Torres i Canals
Sr. Antoni Vandellòs i Boque
Sr. Gabriel Vilaginés i Vilamosa

SENYORS CONSELLERS GENERALS ELEGITS PEL GRUP DE
PERSONAL DE LA NOSTRA CAIXA

Sra. Rosa Alonso i Martínez
Sr. Josep Arayo i Sànchez
Sr. Pere Esteve i Roca
Sr. Miquel Font i Sagristà
Sr. Josep Fornós i Santias
Sr. Alfred Garcia i Martí
Sr. Sergi Méndez i Porras
Sr. Jordi Mestre i Escofet
Sr. David Rogel i Cuenca
Sr. Joan Santó i Cots
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SENYORS CONSELLERS GENERALS DESIGNATS EN RE-
PRESENTACIÓ D'ENTITATS DE CARÀCTER CULTURAL,
CIENTÍFIC, BENÈFIC, CÍVIC, ECONÒMIC 0 PROFESSIONAL

Sr. Josep Ballester i Bustos
Sr. Eloi Benedicto i Puig
Sr. Armand Beneyto i Alberó
Sr. Joan Boronat i Boronat
Sr. Magí Casulleras i Canela
Sr. Josep Colomer i Ràfols
Sr. Jaume Coll i Bofill
Sr. Joan Cusiné i Cusiné
Sr. Carles Dalmau i Ausàs
Sr. Carles Domènech i Soler
Sr. Martí Ferrer i Bruguera
Sr. Pasqual Ferrer i Soler
Sr. Xavier Forés i Garcia
Sr. Jordi Gili i Farrés
Sra. Maria Rosa Giró i Ribot
Sr. Josep Jorba i Rovira
Sr. Joan Jordana i Ollé
Sr. Pere Mata i Fuentes
Sr. Jordi Mercader i Parés
Sr. Eloi Miralles i Figueres
Sr. Ramon Montserrat i Suriol
Sr. Pere Olivella i Massana
Sr. Josep Parera i Ripoll
Sr. Ramon N. Pareta i Rovira
Sr. Enric Regull i Llorach
Sr. Francesc Solé i Vélez
Sr. Josep Santacana i Domenech
Sr. Ignasi-Francesc Seguí i García
Sr. Joan Surià i Pascual
Sr. Miquel A. Torres i Riera

SENYORS CONSELLERS GENERALS DESIGNATS EN
REPRESENTACIÓ D'ENS TERRITORIALS
I CORPORACIONS LOCALS

Sr. Ramon Cardús i Llatse
Sr. Ramon Colomé i Borrós
Sr. Daniel Coll i Olivé
Sr. Jordi Cuyàs i Soler
Sr. Jordi Girona i Alaiza
Sr. Raimon Gusi i Amigó
Sr. Joan Llombart i Padrós
Sr. Jaume Llopart i Alemany
Sr. Joaquim Mas i Rius
Sr. Josep Mitjans i Boada
Sra. Angèlica Rodríguez i Herrera
Sra. Anna Maria Paredes i Rodríguez
Sr. Francesc Piñol i Sobrepere
Sr. Emili Pujolàs i Saus
Sr. Josep Maria Riba i Satorras
Sra. Concepció Rodríguez i Cara
Sr. Antoni Romero i Bertolín
Sr. Albert Serrats i Llach
Sr. Enric Termens i Beltran
Sr. Albert Vancells i Noguer



ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

President
Sr. Josep Parera i Ripoll

Vicepresident 1r
Sr. Enric Regull i Llorach

Vicepresident 2n
Sr. Josep Colomer i Ràfols

Vocals
Sr. Josep Maria Arayo i Sànchez
Sra. Maria Eulàlia Bartrolí i Piquemal
Sr. Ramon Cardús i Llatse
Sr. Magí Casulleras i Canela
Sr. Ramon Escardó i Martí
Sr. Josep Fernàndez i Tirado
Sr. Raimon Gusi i Amigó
Sr. Jaume Llopart i Alemany
Sra. Meritxell Mateu i Marrugat
Sr. Eloi Miralles i Figueres
Sr. Joaquim Rebollo i Mota
Sr. Joan Riera i Vidal
Sr. Jaume Ros i Raventós
Sr. Joan Santó i Cots

Secretari
Sr. Jaume Bosch i Pugès

Director General
Sr. Ricard Pagès i Font

COMISSIÓ D'OBRA SOCIAL

Delegada del Consell d'Administració

President
Sr. Josep Parera i Ripoll

Vocals
Sr. Josep Arayo i Sànchez
Sra. Maria Eulàlia Bartrolí i Piquemal
Sra. Meritxell Mateu i Marrugat

Secretari i Director General
Sr. Ricard Pagès i Font

Cap de l'Obra Social
Sr. Josep-Francesc Cortés i Ribas

COMISSIÓ EXECUTIVA

Delegada del Consell d'Administració

President
Sr. Josep Parera i Ripoll

Vicepresident 1r
Sr. Enric Regull i Llorach

Vicepresident 2n
Sr. Josep Colomer i Ràfols

Vocals
Sr. Eloi Miralles i Figueres
Sr. Magí Casulleras i Canela

Secretari i Director General
Sr. Ricard Pagès i Font

Secretari d'Actes
Sr. Jaume Bosch i Pugès

COMISSIÓ DE CONTROL

President
Sr. Martí Ferrer i Bruguera

Vocals
Sra. Meritxell Cabestany i Vives
Sr. Josep Fornós i Santías
Sr. Joaquim Llorach i Vidal
Sra. Maria Pilar Masramon i Vila
Sr. Pere Mata i Fuentes
Sr. Francesc Piñol i Sobrepere
Sr. Joan Tarrada i Masanell
Sr. Albert Vancells i Noguer

Secretari
Sr. Pasqual Ferrer i Soler
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*Composició a 31 de desembre de 2002.
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Informe de Gestió de l'Exercici 2002 de Caixa d'Estalvis del Penedès i
Societats que componen el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès

El Grup Caixa d'Estalvis del Penedès ha desenvolupat la seva activitat, durant l'exercici 2002, en un clima marcat per la incertesa
sobre l'evolució econòmica, propiciat pel deteriorament experimentat per les principals economies europees, pels dubtes de la
recuperació als Estats Units i la persistent situació dolenta de l'economia japonesa.

Davant d’aquesta situació, les autoritats monetàries han efectuat significatives reduccions dels tipus d'interès per afavorir l'activitat
econòmica, amb els conseqüents potencials efectes inflacionistes, que en el nostre país s'han posat de manifest de manera
important.

Tot això ha configurat un escenari de tipus d'interès especialment baixos, amb forta incidència en la reducció de marges, i
successives retallades de les cotitzacions borsàries, que han exigit importants dotacions i, conseqüentment, penalitzat els resultats
de la majoria de les entitats financeres.

El Grup Caixa d'Estalvis del Penedès, en el seu afany d'oferir el millor servei als clients i reforçar la seva presència en el mercat,
ha portat a terme diverses accions, entre les quals cal destacar les següents:

- S'ha desenvolupat una intensa activitat comercial, orientada fonamentalment a l'increment de la base de clients i a la
seva major fidelització i vinculació, que s'ha reflectit en un elevat creixement del total de recursos gestionats i de la
inversió creditícia.

- S'ha ampliat el catàleg de productes i serveis, amb el disseny de nous productes d'estalvi, productes d'actiu i de mitjans
de pagament. En l'exercici 2002, es va consolidar l'operativa mitjançant la xarxa de caixers Servired, oferint així un major
servei als clients a un menor cost.

- S'ha continuat ampliant la xarxa de vendes, mitjançant l'obertura de 12 noves oficines i la potenciació de la banca
electrònica.

L'any 2002 es considera un bon exercici per al Grup Caixa d'Estalvis del Penedès, donat que el grup ha complert amb els objectius
fixats per a l'any: aconseguir elevades taxes de creixement i rendibilitat, millorar l'eficiència operativa, i mantenir el progressiu
desenvolupament territorial. Els aspectes més rellevants dels resultats de la gestió en l'exercici 2002 es poden sintetitzar per
l'evolució que han experimentat les variables següents:

- Benefici net de 78.983 milers d'euros (deduïts 36.766 milers d'euros d'impostos), que suposa un augment del 19,07%
respecte l'any anterior.

- Benefici brut de 115.749 milers d'euros, amb un augment del 19,85%, després de destinar 54.511 milers d'euros a
dotacions, sanejaments i amortitzacions.

- Marge d'explotació de 170.543 milers d'euros, incrementant-se en un 96,40%. Els costos nets d'explotació, incloses les
amortitzacions, s'han incrementat un 11,73%, situant-se en 161.369 milers d'euros.

- Marge d'intermediació de 233.113 milers d'euros, el que suposa una variació del 19,39% respecte de l'any anterior.
Considerant les comissions per serveis, avals, resultat per operacions financeres, etc., el marge ordinari es situa en 331.912
milers d'euros, amb un increment del 43,52%.

- El total de recursos gestionats es va situar, a 31 de desembre, en 7.180.922 milers d'euros, amb un creixement del 13,16%.
Els recursos aliens en balanç van ser de 6.788.097 milers d'euros, amb un increment del 14,24%. Els dipòsits de clients
residents del sector privat han augmentat un 18,63%, aconseguint un saldo (sense incloure cessió temporal d'actius) de
5.490.171 milers d'euros a 31 de desembre de 2002. Al març es va produir una amortització de Cèdules Hipotecàries per
un import de 60.101 milers d'euros, amb el que el conjunt dels recursos en títols hipotecaris suposa, a finals d'any, 45.501
milers d'euros. S'han mantingut col·locats 60.101 milers d'euros d'Obligacions Subordinades, emeses al 1993, entre una
àmplia base de clients, amb petits imports individuals.



- Les inversions creditícies netes (deduïts els fons de provisió per a insolvències de crèdits) ascendien a 5.577.117 milers
d'euros, el que suposa un increment del 14,34% en el transcurs de l'exercici. El volum de la inversió creditícia, sense
considerar la titulització d'actius de l'exercici, va ser de 5.630.102 milers d'euros, cosa que suposaria un augment del
15,43%.

Des del punt de vista de garantia patrimonial, el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès té àmpliament cobert el coeficient de recursos
propis exigit a les entitats de crèdit.

Seguint amb la tradicional política de màxim sanejament del seu actiu, el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès disposa, a finals de
l'exercici, d'un fons de provisió per a insolvències i cobertura estadística de 172.524 milers d'euros, que proporciona una cobertura
del 157,67% dels actius irregulars, amb el que es compleixen àmpliament els requeriments i recomanacions que, sobre això, estableix
l'Autoritat Monetària.

En la Memòria dels Comptes Anuals de l'exercici 2002 es comenten les diferents partides del Balanç de Situació i del Compte de
Pèrdues i Guanys. També es recull la informació corresponent al grup empresarial consolidat amb Caixa Penedès i la informació de
les societats que, sense ser consolidables per la seva activitat, s'integren en el seu Grup.

S'ha previst destinar, dels 69.063 milers d'euros de beneficis obtinguts per Caixa d'Estalvis del Penedès, 6.611 milers d'euros per a
les diferents realitzacions de l'Obra Social i els 62.452 milers d'euros restants a increment de reserves.

Des de la data de tancament de l'exercici 2002, no s'han produït fets rellevants per al Grup Caixa d'Estalvis del Penedès que puguin
afectar substancialment als Comptes Anuals de la Caixa i Societats que formen el Grup en l'esmentat exercici.

Durant l'exercici 2003, es preveu potenciar l'activitat de Caixa Penedès i les Societats que componen el Grup Caixa d'Estalvis del
Penedès en els segments de mercat corresponents a les economies domèstiques i a la petita i mitjana empresa, principals sectors
en els quals el Grup ve operant. Per a això, el Grup s'ha marcat objectius ambiciosos de creixement dels recursos gestionats, de la
base de clients, de la inversió creditícia, així com d'incrementar l'oferta de serveis i productes. Com a fruit d'aquestes accions, es
preveu una evolució favorable dels resultats.

El conjunt de societats amb activitat asseguradora i de gestió de fons ha crescut de manera important en l'exercici 2002. L'import
de les primes d'assegurances de risc emeses i intermediades durant l'exercici 2002 ha estat de 77.365 milers d'euros, que corresponen
bàsicament a: 7.580 a CEP-Vida de Seguros y Reaseguros, S.A., amb un increment del 14,76%; 40.725 a CEP Correduría de Seguros
de la Caja de Ahorros del Penedès, S.A., amb un increment del 18,19%; 29.060 a CEP d'Assegurances Generals, S.A., amb un increment
del 25,04%. Els recursos de les assegurances d'estalvi s'han situat en 717.584 milers d'euros, amb un increment del 16,68%. També
ha estat notable la contractació de fons de pensions gestionats per CEP Pensions Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A., amb
un patrimoni a 31 de desembre de 2002 de 148.483 milers d'euros i 25.949 partícips, que suposa uns increments del 7,46% i 6,00%
respectivament. El patrimoni gestionat per CEP Gestora Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, S.A., ha aconseguit,
a 31 de desembre, 491.362 milers d'euros, el que suposa un increment del 4,55%.

En el pròxim any 2003, es preveu potenciar l'actuació de les diferents societats del Grup en els mercats d'assegurances, fons de
pensions, fons d'inversió mobiliària i altres camps d'activitat que els són propis, generant les oportunes sinergies entre tots els
components amb el fi de millorar els resultats del Grup Caixa d'Estalvis del Penedès.

INFORME DE GESTIÓ
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Caixa d'Estalvis del Penedès i Societats que componen el Grup Caixa
d'Estalvis del Penedès
Balanços de Situació Consolidats a 31 de desembre de 2002 i 2001 (Notes 1 a 6).

ACTIU Milers d'euros
2002 2001

Caixa i Dipòsits en Bancs Centrals 142.522 144.220
Caixa 60.062 57.289
Banc d'Espanya 82.460 86.931
Altres bancs centrals - -

Deutes de l'Estat (Nota 7) 1.147.469 1.130.368
Entitats de Crèdit (Nota 8) 204.136 77.020

A la vista 4.418 158
Altres crèdits 199.718 76.862

Crèdits sobre Clients (Nota 9) 5.577.117 4.877.700
Obligacions i Altres Valors de Renda Fixa (Nota l0) 142.789 136.187

D'emissió pública 19.664 19.746
Altres emissors 123.125 116.441
Pro memòria: títols propis - 153

Accions i Altres Títols de Renda Variable (Nota 11) 78.178 87.374
Participacions (Nota 12) 863 1.037

En Entitats de Crèdit - -
Altres participacions 863 1.037

Participacions en Empreses del Grup (Nota 13) 65.392 49.864
En Entitats de Crèdit - -
Altres 65.392 49.864

Actius Immaterials 1.359 58
Despeses constitució i primer establiment - -
Altres despeses amortitzables 1.359 58

Fons de Comerç de consolidació 32 43
Per integració global - -
Per posada en equivalència 32 43

Actius Materials (Nota 14) 269.903 229.610
Terrenys i edificis d'ús propi 124.310 118.629
Altres immobles 9.025 8.295
Mobiliari, instal·lacions i altres 136.568 102.686

Capital Subscrit no Desemborsat - -
Per integració global - -
Resta - -

Accions Pròpies 1 1
Pro memòria: nominal 1 1

Altres Actius (Nota 15) 109.600 95.524
Comptes de Periodificació (Nota 16) 59.091 54.873
Pèrdues en Societats Consolidades (Nota 23) 1.848 242

Per integració global 1.066 143
Per posada en equivalència 782 99
Per diferències de conversió - -

Pèrdues Consolidades de l'Exercici - -
Del Grup - -
De minoritaris - -

TOTAL ACTIU 7.800.300 6.884.121

Comptes d'Ordre (Nota 26) 1.485.333 1.300.387
Les Notes 1 a 32 descrites en la memòria adjunta formen part integrant d'aquests balanços de situació.
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PASSIU Milers d'euros
2002 2001

Entitats de Crèdit (Nota 8) 229.593 325.452
A la vista - 3.180
A termini amb preavís 229.593 322.272

Dèbits a Clients (Nota 17) 6.682.073 5.775.736
Dipòsits d'estalvi 5.664.611 4.769.261

A la vista 2.317.258 1.985.934
A termini 3.347.353 2.783.327

Altres dèbits 1.017.462 1.006.475
A la vista - -
A termini 1.017.462 1.006.475

Dèbits Representats per Valors Negociables 45.923 106.054
Bons i obligacions en circulació (Nota 18) 45.501 105.602
Pagarés i altres valors 422 452

Altres Passius (Nota 19) 150.323 106.774
Comptes de Periodificació (Nota 16) 113.784 68.643
Provisions per a Riscos i Càrregues (Nota 20) 11.939 10.331

Fons de pensionistes 8 8
Provisió per a impostos - -
Altres provisions 11.931 10.323

Fons per a Riscos Bancaris Generals 589 589
Diferència Negativa de Consolidació 227 227

Per integració global i proporcional - -
Per posada en equivalència 227 227

Beneficis Consolidats de l'Exercici (Nota 6) 78.983 66.331
Del Grup 78.947 66.330
De minoritaris 36 1

Passius Subordinats (Nota 21) 60.101 60.101
Interessos Minoritaris 337 4
Fons de Dotació - -
Primes d'Emissió - -
Reserves (Nota 22) 362.934 309.372
Reserves de Revaloració (Nota 22) 26.395 26.395
Reserves en Societats Consolidades (Nota 23) 37.099 28.112

Per integració global 1.803 1.144
Per posada en equivalència 35.296 26.968
Per diferències de conversió - -

Resultats d'Exercicis Anteriors - -

TOTAL PASSIU 7.800.300 6.884.121

Les Notes 1 a 32 descrites en la memòria adjunta formen part integrant d'aquests balanços de situació.
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Comptes de Pèrdues i Guanys consolidats corresponents als exercicis anuals acabats

el 31 de desembre de 2002 i 2001 (Notes 1 a 6).

Milers d'euros
2002 2001

Interessos i Rendiments Assimilats (Nota 28) 424.555 395.316
Dels quals: cartera de renda fixa 84.958 87.188

Interessos i Càrregues Assimilades (Nota 29) (194.915) (204.288)
Rendiment de la Cartera de Renda Variable 3.473 4.224

D'accions i altres títols de renda variable 1.927 2.676
De participacions 30 30
De participacions en el grup 1.516 1.518

A) MARGE D'INTERMEDIACIÓ 233.113 195.252
Comissions Percebudes (Nota 28) 45.969 41.220
Comissions Pagades (4.368) (3.536)
Resultats d'Operacions Financeres (Nota 28) 57.198 (1.667)

B) MARGE ORDINARI 331.912 231.269
Altres Productes d'Explotació 1.129 989
Despeses Generals d'Administració (Nota 30) (135.237) (126.643)

De personal, dels quals (92.064) (86.041)
Sous i salaris (69.556) (65.189)
Càrregues socials (18.509) (16.636)

de les quals: pensions (2.571) (2.217)
Altres despeses administratives (43.173) (40.602)

Amortització i Sanejament d'Actius Materials i Immaterials (25.145) (16.768)
Altres Càrregues d'Explotació (Nota 4) (2.116) (2.012)

C) MARGE D'EXPLOTACIÓ 170.543 86.835
Resultats Nets generats per Societats Posades en Equivalència 15.726 12.226

Participacions en beneficis de societats posades en equivalència 17.272 13.774
Participacions en pèrdues de societats posades en equivalència - -
Correccions de valor per cobrament de dividends (1.546) (1.548)

Amortització del Fons de Comerç de Consolidació (11) (11)
Beneficis per Operacions Grup - -
Menyscaptes per Operacions Grup (1) -
Amortització i Provisions per a Insolvències (net) (29.371) (14.025)
Sanejaments d'Immobilitzacions Financeres (net) 5 5
Dotació al Fons per a Riscos Bancaris Generals - -
Beneficis Extraordinaris (Nota 28) 7.314 12.901
Menyscaptes Extraordinaris (Nota 29) (48.456) (1.355)

D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 115.749 96.576
Impost sobre Beneficis (Nota 25) (36.766) (30.245)

E) RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 78.983 66.331
Resultat Atribuït a la Minoria 36 1
Resultat Atribuït al Grup 78.947 66.330

Les Notes 1 a 32 descrites en la memòria adjunta formen part integrant d'aquests comptes de pèrdues i guanys.
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Caixa d'Estalvis del Penedès i Societats que componen el Grup Caixa
d'Estalvis del Penedès

Memòria Consolidada Corresponent als Exercicis Anuals Acabats el 31 de desembre de 2002 i 2001

D'acord amb la normativa vigent sobre la presentació dels comptes anuals consolidats, aquesta memòria completa, amplia i comenta
els balanços de situació i els comptes de pèrdues i guanys adjunts i forma amb ells una unitat, amb l'objectiu de facilitar la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de Caixa d'Estalvis del Penedès i societats que componen el Grup Caixa d'Estalvis del
Penedès (d'ara endavant el Grup) a 31 de desembre de 2002 i 2001, així com, dels resultats de les seves operacions i dels recursos
obtinguts i aplicats durant els exercicis anuals acabats en les esmentades dates.

• 1. NATURALESA DE L'ENTITAT CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS.

Caixa d'Estalvis del Penedès (d'ara endavant la Caixa o l'Entitat, és l'entitat dominant del Grup Caixa d'Estalvis del Penedès) és una
institució exempta de lucre mercantil, amb caràcter de Caixa General d'Estalvi Popular. Va iniciar les seves activitats el 6 d'abril de
1913 i figura inscrita en el Registre de Caixes de Estalvis de Catalunya de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
amb el número 7 i en el Llibre Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular del Banc d'Espanya amb el número 35. La
Institució està dotada de personalitat jurídica i, com a entitat financera d'utilitat pública al servei dels seus impositors i del
desenvolupament econòmic de el seu àmbit territorial d'actuació, ha de destinar els excedents nets obtinguts en cada exercici a
constituir reserves per a major garantia dels fons administrats, per finançar el seu propi desenvolupament, així com per realitzar
obres socials previstes en els seus fins específics.

Donat les activitats a les quals es dedica el Grup, el mateix no té responsabilitats, despeses, actius ni provisions i contingències
de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del
mateix. Per aquest motiu no s'inclouen desglossaments específics en la present memòria dels comptes anuals consolidats pel que
fa a la informació de qüestions mediambientals.

La gestió i la utilització dels recursos aliens captats i administrats per les Caixes d'Estalvis estan subjectes a determinades normes
legals que regulen, entre d'altres aspectes, la distribució del 50%, com a mínim, de l'excedent net de l'exercici a reserves, i l'import
restant al Fons de l'Obra Benèfico-Social.

A 31 de desembre de 2002 el número d'oficines de Caixa d'Estalvis del Penedès, com a capçalera de grup, ascendeix a 536. Totes
les oficines, llevat de sis a Madrid, vuit a la província d'Osca, i tres a la de Castelló, estan ubicades a Catalunya. L'activitat de la
Caixa es desenvolupa bàsicament en l'Esmentada Comunitat.

• 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS I PRINCIPIS COMPTABLES I DE CONSOLIDACIÓ.

Bases de presentació dels comptes anuals.

Els comptes anuals consolidats del Grup Caixa d'Estalvis del Penedès es presenten d'acord amb els models, principis comptables i
normes de valoració resultants de la normativa del Banc d'Espanya (Circular 4/1991 de 14 de juny i actualitzacions posteriors, vegeu
Nota 5), de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves operacions i
dels recursos obtinguts i aplicats durant els exercicis 2002 i 2001 de la Caixa i de les societats del seu Grup. Aquests comptes anuals
consolidats s'han preparat a partir dels registres de comptabilitat de Caixa d'Estalvis del Penedès i de les societats del seu Grup, i
inclouen certs ajustaments i reclassificacions per homogeneïtzar els criteris de comptabilitat i presentació seguits per les restants
dependents, amb els de la Caixa (vegeu Notes 3, 4 i 5).

Els comptes anuals consolidats de l'exercici 2002 han estat formulats pel Consell d'Administració de la Caixa amb data 20 de febrer
de 2003, i es sotmetran a l'aprovació de l'Assemblea General de la Caixa, estimant-se que seran aprovats sense cap modificació.
Per part seva, els comptes anuals consolidats de l'exercici 2001 van ser aprovats per l'Assemblea General en la seva reunió de data
11 d'abril de 2002.

Principis comptables.

Per a l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han seguit els principis comptables i normes de valoració generalment acceptats
descrits en la Nota 5, que corresponen bàsicament als establerts per la Circular 4/1991 del Banc d'Espanya i en les posteriors
modificacions a la mateixa. No existeix cap principi comptable obligatori que, sent significatiu el seu efecte en els comptes anuals,
s'hagi deixat d'aplicar en l'elaboració de les mateixes.
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(1)Denominació social: CEP D'ASSEGURANCES
GENERALS, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Asseguradora de riscs rams no vida.

(2)Denominació social: CEP-VIDA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Asseguradora de riscs rams vida.

(3)Denominació social: CEP CORREDURÍA DE SEGUROS DE
LA CAJA DE AHORROS DEL PENEDÈS, S.A. VINCULADA A
CEP-VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. I CEP
D'ASSEGURANCES GENERALS, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Corredoria d’assegurances i reassegurances.

(4)Denominació social: CEP PENSIONS ENTITAT GESTORA
DE FONS DE PENSIONS, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Societat gestora de fons de pensions.

(5)Denominació social: CEP GESTORA SOCIEDAD GESTORA
DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.
Adreça: Parellada, 18. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Administració i representació d’Institucions 
d’Inversió Col.lectiva.

(6)Denominació social: GESTIÓ INTEGRAL D’ASSESSORAMENT
I TRAMITACIÓ DE SERVEIS, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Assessorament comptable i jurídic, i la gestió i 
tramitació de documents.

(7)Denominació social: STAR RENTING, S.A.
Adreça: Parellada, 18. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Compravenda i arrendament de vehicles.

(8)Denominació social: INFODESA, S.A.
Adreça: Parque empresarial San Fernando, edif. II. San Fernando
de Henares. Madrid.
Activitat: Prestació de serveis d’informàtica.

(*) Resultats corresponents a 30-09-00 (tancament de
l’exercici).
(#) Socis persones físiques.

Principis de consolidació.

La definició del Grup s'ha efectuat d'acord amb les Circulars 4/1991, 5/1993 i 2/1996, del Banc d'Espanya, és a dir, s'han consolidat
pel mètode d'integració global les societats dependents financeres (CEP Pensions Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A.; CEP
Gestora Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.; Penedescep, S.A.; Capital Penedès Mixt, S.A., S.I.M.C.A.V.),
instrumentals (CEP Participacions Preferents Limited) i de serveis (Star Renting, S.A.) amb una participació directa o indirecta de
la Caixa d'Estalvis del Penedès igual o superior al 20% i que constitueixen juntament amb aquesta una unitat de decisió. Tots els
comptes i transaccions importants entre les societats consolidades han estat eliminades en el procés de consolidació.

Així mateix, i d'acord amb l'apartat 7è de la Norma 21 de la Circular 4/1991 del Banc d'Espanya, les Societats del Grup no consolidables
(participacions del 20% com a mínim, o del 3% si l'empresa associada cotitza en Borsa) s'han integrat en els estats financers
consolidats adjunts pel procediment de posada en equivalència. A aquests efectes, s'han utilitzat els estats financers d'aquestes
societats definitius o provisionals a 31 de desembre de 2002 i 2001, en funció de la informació disponible, a excepció de la societat
Infodesa, S.A., el tancament de l'exercici de la qual es produeix el 30 de setembre, i les societats Esquemes i Detalls, S.L., i Punt
Urbà, S.A. que es produeix el 31 d'octubre.

La resta de les inversions de la cartera de valors es presenten en els balanços de situació adjunts d'acord amb el criteri descrit en
la Nota 5.b.3.

• 3. GRUP CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS.

A 31 de desembre de 2002, les societats que juntament a Caixa d'Estalvis del Penedès componen el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès,
són les següents:

Xifres en milers d'euros

DENOMINACIÓ (1) CEP D'ASSEG. (2) CEP VIDA DE (3) CEP (4) CEP- (5) CEP (6) GESTIÓ (7) STAR (8) INFODESA,
GENERALS SEGUROS CORREDURÍA PENSIONS GESTORA INTEGRAL RENTING S.A.

GESTORA FONS SGICC, S.A. GIATS, S.A.
Fracció de capital que es posseeix:

-Directa 99,99% 99,99% 99,00% 99,95% 99,67% 99,90% 60,00% 25,00%
-Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 25,00%

Total Capital
Social Desemborsat 4.523 9.015 60 2.000 1.803 60 60 1.202

Reserves /
Pèrdues exercicis anteriors 11.743 11.898 553 486 756 2.931 774 1.584

Resultats nets,
últim exercici 2.199 5.257 320 257 149 1.150 116 702

Valor en llibres
de la participació 4.523 9.015 60 1.999 1.799 60 36 301

Dividends rebuts pel Grup
en l'exercici 2002 407 811 - 178 162 298 - 30

Altres societats alienes al
Grup que posseeixin més del 10%
del capital d'aquestes Societats: (#)

C.A. DE NAVARRA - - - - - - - 25%

C.A. SAN FERNANDO - - - - - - - 25%

CAJA DUERO - - - - - - - 25%

(*)
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Xifres en milers d'euros

DENOMINACIÓ (17) (18) (19) CP PARTICIP. (20)
RESIDENCIAL PAEPSA PREFERENTS CEUS

VILADES LIMITED FINANCIERO

Fracció de capital que es posseeix:
-Directa 00,00% 00,00% 100,00% 16,67%
-Total 33,33% 33,33% 100,00% 20,83%

Total Capital
Social Desemborsat 3.600 4.763 11 96

Prima emissió - - - -

Reserves /
Pèrdues exercicis anteriors - (2) - -

Resultats nets,
últim exercici - 2 (1) (43)

Valor en llibres
de la participació 1.200 4.588 10 16

Dividends rebuts pel Grup
en l'exercici 2002 - - - -

Altres societats alienes al
Grup que posseeixin més del 10%
del capital d'aquestes Societats:

C.A. DE NAVARRA - - - 16,67%
EDIFICACIONS VILANOVA, S.A. 33,33% - - -
RESIDENCIAL FÀBRICA NOVA, S.A. 33,33% - - -
CATALANA D’INICIATIVES C.R., S.A. - 33,33% - -
PROM I SERV. IMM. GRECO, S.A. - 33,33% - -
CÍRCULO CATÓLICO DE BURGOS - - - 16,67%
C.A. DE GUADALAJARA - - - 16,67%
C.A. DE JAÉN - - - 16,67%

Xifres en milers d'euros

DENOMINACIÓ (9) MIQUEL Y (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
COSTES & PROMODISCEP PENEDESCEP ESQUEMES PUNT SERINCEP CAPITAL BVCORP

MIQUEL, S.A. I DETALLS URBÀ MIXT SIMCAV SOFTWARE

Fracció de capital que es posseeix:
-Directa 00,00% 99,00% 99,00% 00,00% 00,00% 99,00% 99,95% 24,92%
-Total 13,59% 100,00% 100,00% 51,00% 51,00% 100,00% 99,95% 24,92%

Total Capital
Social Desemborsat 15.410 60 60 627 601 60 6.002 11

Prima emissió - - - - - - - 1.628

Reserves /
Pèrdues exercicis anteriors 63.830 80 (237) (675) 2 2 (1.066) (843)

Resultats nets,
últim exercici 16.784 78 250 938 400 21 (1.553) (598)

Valor en llibres
de la participació 3.359 60 60 373 307 60 6.000 182

Dividends rebuts pel Grup
en l'exercici 2002 430 - - - - - - -

Altres societats alienes al
Grup que posseeixin més del 10%
del capital d'aquestes Societats:

MARCOVE, S.A. - - - 49% - - - -

HORITZÓ 2000, S.A. - - - - 48% - - -

3i Group plc - - - - - - - 28,06%

(#)

(+)

(*)

(++)

(*)

(++)

(#)

(+) (+)

(#)

(5)

(17) Denominació social: RESIDENCIAL VILADES, S.A.
Adreça: Ronda Europa, 60, 1a planta. Vilanova i la Geltrú
Activitat: Operacions pròpies de caràcter immobiliari.

(18) Denominació social: PARC D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
POBLE NOU, S.A.
Adreça: Passeig de Gràcia, 2, 2n-B. Barcelona.
Activitat: Operacions pròpies de caràcter immobiliari.

(19) Denominació social: CAIXA PENEDÈS PARTICIPACIONS
PREFERENTS LIMITED.
Adreça: A les oficines de M&C Corporate Services Limited -
George Town, Illes Caiman.
Activitat: Portar a terme el negoci d’una societat d’inversió.

(20) Denominació social: CEUS FINANCIERO, S.A.
Adreça: Parc empresarial Japón II. San Fernando de Henares,
Madrid.
Activitat: Portar a terme el negoci d’una societat d’inversió.

(+) Valor en llibres de PENEDESCEP.
(#) Resultats provisionals no auditats.

(9) Denominació social: MIQUEL Y COSTES & MIQUEL, S.A.
Adreça: Tuset 8-10 7a planta. Barcelona.
Activitat: Fabricació i comercialització de papers.

(10) Denominació social: PROMODISCEP, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Promoció i comercialització d’articles de consum,
de béns mobles i immobles.

(11) Denominació social: PENEDESCEP, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Operacions pròpies de caràcter immobiliari.

(12) Denominació social: ESQUEMES I DETALLS, S.L.
Adreça: Sant Esteve, 29. Sant Cugat del Vallès.
Activitat: Operacions pròpies de caràcter immobiliari.

(13) Denominació social: PUNT URBÀ, S.A.
Adreça: General Prim, 3, 6a planta. Cornellà de Llobregat.
Activitat: Operacions pròpies de caràcter immobiliari.

(14) Denominació social: SERINCEP, S.A.
Adreça: Rambla Ntra. Senyora, 2-4. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Prestació de serveis d’informàtica.

(15) Denominació social: CAPITAL PENEDES MIXT, S.A.,
S.I.M.C.A.V.
Adreça: La Parellada, 18. Vilafranca del Penedès.
Activitat: Gestió de cartera de valors mobiliaris i altres actius
financers.

(16) Denominació social: BVCORP SOFTWARE, S.L.
Adreça: Claudio Coello, 124, 7a planta. Madrid.
Activitat: Prestació de serveis d’informàtica.

(#) Resultats provisionals no auditats.
(*) Resultats corresponents al 31-10-02 (tancament exercici).
(+) Valor en llibres de CEP-VIDA DE SEGUROS
(++) Valor en llibres de PENEDESCEP.
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Al  2002 s'han incorporat al Grup les següents societats constituïdes en l'esmentat exercici i en el que Caixa d'Estalvis del
Penedès manté les següents participacions a 31 de desembre de 2002:

Societat Participacions
Directa Indirecta TOTAL

CEP Participacions Preferents Limited 100,00% - 100,00%
PAEPSA - 33,33% 33,33%
Residencial Vilades, S.A. - 33,33% 33,33%
Ceus Financiero, S.A. 16,67% 4,16% 20,83%

També a l'exercici 2002, tenint en compte l'evolució de l'activitat de la societat "Star Renting, S.A." s'ha decidit consolidar-
la per integració global.

Durant 2001 no es va produir cap canvi significatiu en la definició del grup.

Caixa d'Estalvis del Penedès és l'entitat dominant del Grup Caixa d'Estalvis del Penedès. Els seus estats financers individuals,
que figuren a continuació de manera resumida, s'han preparat aplicant els mateixos principis i criteris comptables que els
que es descriuen en la Nota 5 amb excepció de la valoració de les participacions representatives de capital en societats en
les quals la Caixa directament posseeix una participació igual o superior al 20% (3% si cotitzessin en Borsa), que figuren
registrades al seu preu d'adquisició, regularitzat i actualitzat en el seu cas, o al seu valor de mercat, si fóra inferior.

Com a conseqüència, els estats financers individuals de Caixa d'Estalvis del Penedès no reflecteixen les variacions patrimonials
que resultarien d'aplicar criteris de consolidació o de posada en equivalència, segons procedís, a les citades participacions.

A continuació es presenten de manera resumida, els estats financers individuals de Caixa d'Estalvis del Penedès a 31 de
desembre de 2002 i 2001:

Caixa d’Estalvis del Penedès

Balanços de Situació (resumits) a 31 de desembre de 2002 i 2001.

Milers d’euros Milers d’euros
ACTIU 2002 2001 PASSIU 2002 2001
Caixa i dipòsits en

Bancs Centrals 142.522 144.220 Entitats de Crèdit 229.593 325.452
Deutes de l’Estat 1.147.469 1.130.369 Dèbits a Clients 6.686.279 5.781.913

Dèbits Representats per
Entitats de Crèdit 203.966 76.862 Valors Negociables 45.923 106.054
Crèdits sobre Clients 5.582.077 4.879.462 Altres Passius 148.421 106.484
Obligacions i Altres

Valors de Renda Fixa 142.788 136.077 Comptes de Periodificació 78.825 68.620
Accions i altres Títols Provisions per a

de Renda Variable 74.987 82.354 Riscs i Càrregues 11.928 10.321
Participacions 327 316
Participacions en Fons per a Riscs

Empreses del Grup 21.024 22.429 Bancaris Generals 589 589
Actius immaterials 1.261 -
Actius Materials 237.299 229.581 Beneficis de l’Exercici 69.063 57.608
Altres Actius 109.421 95.363 Passius Subordinats 60.101 60.101

Reserves 360.569 308.370
Comptes de Periodificació 54.545 54.874 Reserves de Revaloració 26.395 26.395
TOTAL ACTIU 7.717.686 6.851.907 TOTAL PASSIU 7.717.686 6.851.907
Comptes d’Ordre 1.485.334 1.300.386
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Caixa d’Estalvis del Penedès. Comptes de pèrdues i guanys (resumits) corresponents

als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2002 i 2001.
Milers d’euros

2002 2001

Interessos i Rendiments Assimilats 413.005 395.303

Interessos i Càrregues Assimilades (193.572) (204.556)

Rendiment de la Cartera de Renda Variable 3.732 4.488

A) MARGE D’INTERMEDIACIÓ 223.165 195.235
Comissions Percebudes 44.504 39.892

Comissions Pagades (3.939) (3.536)

Resultats d’Operacions Financeres 58.909 (744)

B) MARGE ORDINARI 322.639 230.847
Altres Productes d’Explotació 1.081 1.008

Despeses Generals d’Administració (129.626) (125.673)

Amortització i Sanejament d’Actius Materials i Immaterials (17.899) (16.732)

Altres Càrregues d’Explotació (2.116) (2.011)

C) MARGE D’EXPLOTACIÓ 174.079 87.439
Amortització i Provisions per a Insolvències (net) (29.209) (14.015)

Sanejament d’Immobilitzacions Financeres (net) (1.415) (1.364)

Dotació al Fons per a Riscs Bancaris Generals - -

Beneficis Extraordinaris 4.750 12.901

Menyscaptes Extraordinaris (48.454) (1.341)

D) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 99.751 83.620
Impost sobre Beneficis (30.688) (26.012)

E) RESULTAT DE L’EXERCICI (Nota 6) 69.063 57.608

Caixa d’Estalvis del Penedès. Quadres de finançament (resumits) corresponents

als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2002 i 2001.

Milers d’euros Milers d’euros
APLICACIONS 2002 2001 ORÍGENS 2002 2001

Inversió creditícia 735.997 605.954 Recursos generats de les operacions 168.733 91.414

Inversió de renda fixa 23.804 - Títols de renda fixa - 67.890

Inversió menys finançament en
Banc d'Espanya i entitats
de crèdit i estalvi 221.265 444.190

Títols de renda variable no permanent - 7.368 Títols de renda variable no permanent 219 -

Emprèstits 60.131 60.131 Creditors 904.367 980.407

Adquisició d'inversions permanents 32.045 44.775 Venda d'inversions permanents 6.404 12.741

Altres conceptes actius menys passius 6.481 - Altres conceptes actius menys passius - 9.966

TOTAL APLICACIONS 1.079.723 1.162.418 TOTAL ORÍGENS 1.079.723 1.162.418

• 4. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

Els estats financers consolidats adjunts a 31 de desembre de 2002 i 2001 es presenten atenent a les estructures i als principis
comptables establerts en la normativa vigent de Banc d'Espanya.

En els exercicis 2002 i 2001 no s'ha produït cap modificació rellevant de la normativa comptable aplicada que afecti a la
comparació de la informació entre exercicis.
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• 5. PRINCIPIS DE COMPTABILITAT I NORMES DE VALORACIÓ APLICADES.

Els principis de comptabilitat i normes de valoració que s'han aplicat en la preparació dels comptes anuals adjunts consolidats
són els establerts en la Circular 4/1991 del Banc d'Espanya i en les posteriors modificacions a la mateixa. No existeix cap
principi obligatori que essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals s'hagi deixat d'aplicar a l'elaboració de les
mateixes.

Els més importants es resumeixen a continuació:

a) Principis de meritació i de registre.

Els ingressos i despeses es registren en funció del període en què es meriten, i no quan es produeix el seu cobrament o el
seu pagament.

Com a principal excepció a la regla general indicada, i d'acord amb la normativa del Banc d'Espanya, els interessos meritats
pels deutors en litigi o de cobrament dubtós es reconeixen com a ingrés en el moment del seu cobrament (vegeu apartat b2)
d'aquesta Nota).

Així mateix, seguint la pràctica financera, les transaccions es registren en la data en què es produeixen, que pot ser diferent
del seu corresponent data valor, en base a la qual es calculen els ingressos i despeses per interessos.

b) Normes de valoració.

D'acord amb el que disposa la normativa del Banc d'Espanya:

1) Valoració dels comptes en moneda estrangera.

Com a conseqüència de la introducció de l'euro com a moneda oficial des de l'1 de gener de 1999 tenen la consideració
de monedes estrangeres totes aquelles monedes no corresponents a les unitats monetàries nacionals dels països
participants en la UME. Així doncs, quan es fa referència a les unitats monetàries euros, en els exercicis 2002 i 2001
figuren contravalorades totes aquelles monedes nacionals dels països participants en la UME i la resta de monedes
apareixen agrupades sota el concepte de moneda estrangera.

Els saldos deutors i creditors en moneda estrangera i les operacions de compra-venda de divises contractades i no
vençudes, que són de cobertura, es valoren en euros al canvi mitjà del mercat de divises al tancament de l'exercici.
Les operacions de compra-venda de divises a termini contractades i no vençudes que no són de cobertura, es valoren
al tipus de canvi del mercat de divises a termini. Les diferències de canvi es registren íntegrament pel net en el capítol
"Resultats d'operacions financeres" dels comptes de pèrdues i guanys adjunts, i amb contrapartida en l'epígraf "Altres
actius/passius - Diferències de canvi per operacions a termini" dels balanços de situació consolidats adjunts, per la
part corresponent a operacions a termini.

2) Inversions creditícies i altres actius a cobrar, i fons de provisió per a insolvències.

Els comptes a cobrar, reflectits fonamentalment en els capítols "Crèdits sobre clients" i "Entitats de crèdit", de l'actiu
dels balanços de situació consolidats adjunts, es comptabilitzen per l'import efectiu lliurat als deutors o disposat per
aquests, amb excepció dels actius adquirits al descompte, que es comptabilitzen pel seu import nominal. La diferència
entre aquest import i l'efectiu disposat es registra en el capítol "Comptes de periodificació" del passiu dels balanços
de situació consolidats adjunts.

Els fons d'insolvències, que es presenten minorant els saldos dels capítols "Entitats de crèdit", "Crèdits sobre clients"
i "Obligacions i altres valors de renda fixa" de l'actiu dels balanços de situació consolidats, tenen per objecte cobrir
les possibles pèrdues que, en el seu cas, poguessin produir-se en la recuperació íntegra dels riscos de tot tipus, excepte
els de firma, contrets pel Grup en el desenvolupament de la seva activitat.

Els fons d'insolvències s'han determinat d'acord amb els següents criteris:
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1. Provisions per a riscs nacionals i estrangers, excepte risc-país:
a) Provisions específiques: d'acord amb allò requerit per la Circular 4/1991, de manera individual en funció de
les expectatives de recuperació dels riscos i, com a mínim, per aplicació dels coeficients establerts en dita Circular
i en les seves posteriors modificacions. El saldo d'aquestes provisions s'incrementa per les dotacions registrades
amb càrrec als resultats de cada exercici i es minora per les cancel·lacions de deutes considerades com a incobrables
o que hagin romàs més de tres anys en situació de morositat (més de sis anys en el cas d'operacions hipotecàries
amb cobertura eficaç) i, en el seu cas, per les recuperacions que es produeixin en els imports prèviament provisionats
(vegeu Nota 9).

b) Provisió genèrica: a més i seguint la normativa del Banc d'Espanya, existeix una provisió genèrica, equivalent
a l'1% de les inversions creditícies, títols de renda fixa del sector privat, passius contingents i actius dubtosos
sense cobertura obligatòria (sent el percentatge 0,5% per a determinats crèdits hipotecaris), destinada a la
cobertura de pèrdues no identificades específicament al tancament de l'exercici.

2. Provisions per a risc-país: en funció de la classificació estimada del grau de dificultat financera de cada país.
Donada la inexistència de riscos contrets amb països amb dificultats financeres, el Grup no té constituïda provisió
alguna per aquest concepte.

3. Fons per a la cobertura estadística d'insolvències: addicionalment, des de l'1 de juliol de 2000 el Grup està
obligat a dotar trimestralment, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, la diferència positiva entre una quarta
part de l'estimació estadística de les insolvències globals latents en les diferents carteres de riscs homogenis (risc
creditici de cada cartera multiplicat pels coeficients establerts per la Circular 4/1991, que estan compresos entre
el 0% i l'1,5%), com a minuend, i les dotacions netes per a insolvències realitzades en el trimestre, com subtrahend.
Si l'esmentada diferència fos negativa, el seu import s'abonaria al compte de pèrdues i guanys amb càrrec al fons
constituït per aquest concepte en la mesura que existeixi saldo disponible. Aquest fons es dotarà fins a aconseguir
el triple de la suma dels productes dels imports de les diferents categories del risc creditici pels seus corresponents
coeficients. A 31 de desembre de 2002 i 2001 el Grup té constituït en la seva totalitat l'esmentat fons (fins a
aconseguir el triple) per un import de 63.447 milers d'euros (57.086 milers d'euros a 31 de desembre de 2001),
dels quals 61.177 milers d'euros (55.114 milers d'euros a 31 de desembre de 2001), corresponen al fons per a la
cobertura estadística d'insolvències d'inversions creditícies i es han registrat dins dels Fons de provisió per a
insolvències (vegeu Nota 9), i els 2.269 milers d'euros restants (1.912 milers d'euros a 31 de desembre de 2001),
corresponen a passius contingents i es registren dins del Fons d'Insolvències - Avals, inclòs en l'epígraf "Provisions
per a riscs i càrregues - Altres provisions" del passiu dels balanços de situació adjunts (vegeu Nota 20).

Les provisions per cobrir les pèrdues en què es pot incórrer com a conseqüència dels riscs de firma mantinguts
pel Grup (inclosa la seva part corresponent de Fons per a la cobertura estadística d'insolvències) es registren dins
del Fons d'Insolvències - Avals, inclòs en l'epígraf "Provisions per a riscs i càrregues - Altres provisions" dels
balanços de situació adjunts (vegeu Nota 20).

Els fons d'insolvències registrats compleixen el requerit per la normativa del Banc d'Espanya.

3) Cartera de valors.

Durant els exercicis 2002 i 2001, i d'acord amb el disposat per la Circular 4/1991 del Banc d'Espanya i posteriors
actualitzacions, la cartera de valors es classifica i valora de la següent forma:

3.1) De Renda Fixa.

Els valors de renda fixa poden figurar en la cartera de negociació, en la cartera d'inversió ordinària, o en la cartera
d'inversió a venciment. Durant els exercicis 2002 i 2001 el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès no ha tingut cartera de
negociació.

a) Els valors assignats a la cartera d'inversió ordinària, incloses les Lletres del Tresor, es comptabilitzen inicialment
pel seu preu d'adquisició, prèvia deducció de l'import del cupó corregut en els valors amb rendiment explícit. La
diferència, positiva o negativa, entre el preu d'adquisició i el valor de reemborsament es periodifica per la taxa
interna de rendibilitat durant la vida residual del valor, i es corregeix el preu inicial del títol amb abonament o
càrrec al compte de pèrdues i guanys. La valoració resultant es denomina preu d'adquisició corregit. Trimestralment,
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i per consegüent, al final de l'exercici, es calcula per a cada classe de valor la diferència entre el valor de mercat i
el valor denominat preu d'adquisició corregit, i per una part es carrega la suma de les diferències negatives a un
compte periodificador d'actiu, mentre que el sumatori de les diferències positives s'abona al citat compte
periodificador fins a l'import de les diferències negatives. La contrapartida d'aquests moviments és el fons de
fluctuació de valors. Aquest fons minora els epígrafs "Deutes de l'Estat" i "Obligacions i altres valors de renda
fixa" dels balanços de situació adjunts (vegeu Notes 7 i 10).

En cas de venda, els beneficis o pèrdues respecte al preu d'adquisició corregit es porten a resultats, però en el
cas dels beneficis es dota una provisió, integrada en el fons de fluctuació de valors, pel seu mateix import.
Aquestes provisions s'apliquen, al tancament del trimestre, al compte de periodificació actiu citat en el paràgraf
anterior fins al límit del saldo calculat en aquest moment per a aquest compte, i s'allibera l'excés; no obstant
això, les provisions alliberades tornen a constituir-se en trimestres posteriors del mateix exercici si es produeix
un increment de la citada compte de periodificació.

b) Els valors assignats a la cartera d'inversió a venciment són aquells que el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès ha
decidit mantenir en cartera fins a la data de la seva amortització, una vegada complerts tots els requisits assenyalats
en la normativa vigent. Aquests títols es presenten valorats de la mateixa forma que els que figuren en la cartera
d'inversió ordinària, però per a aquests no és necessari constituir el fons de fluctuació de valors.

Els resultats de les vendes que puguin produir-se es porten al compte de pèrdues i guanys com resultats extraordinaris,
però, en cas de benefici, es dota una provisió específica pel mateix import i es disposa linealment de la mateixa
al llarg de la vida residual del valor venut.

3.2) De Renda Variable.

Les accions o participacions es presenten al seu preu d'adquisició, regularitzades, en el seu cas, conforme a les normes
legals aplicables, o al seu valor de mercat, si aquest fora inferior. Les participacions en Societats Participades en les
que es posseeixi una participació del 20% com mínim (si no cotitzen en Borsa o del 3% si cotitzen en Borsa) es
valoren per la fracció que representen del net patrimonial de la Societat Participada (vegeu Notes 12 i 13). El valor
de mercat es determina d'acord amb els següents criteris:

- Títols cotitzats: Cotització mitjana de l'últim trimestre o cotització de l'últim dia de l'exercici, si aquesta fóra
inferior.

- 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 existents en el moment de l'adquisició i que subsisteixin
en el de les valoracions posteriors.

Com a conseqüència de l'esmentada comparació, es constitueix una provisió per cobrir les minusvàlues existents el
saldo del qual figura registrat en l'epígraf "Fons de fluctuació de valors". Aquest fons pot minorar els capítols "Accions
i altres títols de renda variable" i "Participacions".

En els estats financers consolidats s'integren i valoren les empreses participades segons els procediments descrits
en la Nota 2.

4) Actius immaterials i materials.

En l'immobilitzat immaterial s'inclouen, en l'exercici 2002, els costos incorreguts per adquisició i/o elaboració de sistemes
i programes informàtics i es troben valorats a preu de cost. En l'exercici 2001, aquests es registraven directament en el
compte de pèrdues i guanys.

L'immobilitzat material es troba valorat a preu de cost actualitzat d'acord amb diverses disposicions legals (entre les quals
es troba el Reial decret-Llei 7/1996, de 7 de juny) (vegeu Notes 14 i 22).

Les plusvàlues o increments nets de valor resultant de les operacions d'actualització s'amortitzen en els períodes impositius
que resten per completar la vida útil dels elements patrimonials actualitzats.
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L'amortització es calcula linealment en funció dels anys de vida útil estimada dels diferents elements de l'immobilitzat,
segons el següent detall:

Anys de vida útil estimada
Immobles 50
Mobiliari i instal·lacions 8 a 17
Equip informàtic 4
Software 3

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què s'incorren.

5) Pensions i subsidis al personal.

D'acord amb el conveni col·lectiu i els acords laborals vigents, Caixa d'Estalvis del Penedès ha de complementar les
percepcions de la Seguretat Social que corresponen als seus empleats en cas de jubilació, viduïtat, orfandat, incapacitat
permanent o gran invalidesa.

Com a conseqüència de l'acord laboral de 6 de juliol de 2001 (vegeu Nota 20), es va pactar la liquidació de l'anterior
sistema de previsió social per al personal actiu transformant-lo en un sistema d'aportació definida, reconeixent-se uns
serveis passats, l'import dels quals va ser aportat en la seva totalitat, a 31 de desembre de 2001, al pla de pensions "CEP
Empleats – Pla Pensions" (integrat en "Penedès Pensió Empleats, Fons de Pensions"), i a pòlisses d'assegurances contractades
a l'efecte i adaptades al R.D. 1588/1999. Així mateix, també en l'exercici 2001 van ser exterioritzats els compromisos
per pensions amb el personal passiu coberts fins a aquest moment mitjançant fons intern, a través de la contractació
d'una pòlissa d'assegurances adaptada.

La Caixa venia realitzant dotacions al fons de pensions durant els exercicis anteriors per tal de cobrir la totalitat del passiu
actuarial meritat, tant pel personal actiu com passiu. En l'exercici 2001 (fins a la data d'exteriorització), Caixa d'Estalvis
del Penedès va efectuar dotacions que van cobrir el cost meritat durant l'esmentat exercici, calculat pel mètode de
capitalització individual.

Les contingències complementàries per riscs d'invalidesa, orfandat i viduïtat del seu personal actiu, estan cobertes tant
en l'exercici 2002 com en el 2001, per una pòlissa d'assegurança col·lectiva de vida contractada amb Intercaser, Societat
Anònima d'Assegurances i Reassegurances el prenedor de la qual és el pla de pensions. La durada del contracte és d'un
any, entenent-se prorrogat per períodes anuals, llevat que alguna de les parts ho denunciï en el termini marcat.

A 31 de desembre de 2002 i 2001, l'Entitat tenia coberts íntegrament els seus compromisos per pensions meritades, ja
sigui a través del pla de pensions o a través de les pòlisses d'assegurances subscrites. La dotació al fons de pensions de
l'exercici 2001 (fins a la data del seu traspàs al pla o pagament de la prima) es va efectuar amb càrrec al compte de
pèrdues i guanys de l'exercici, desglossant el cost financer dels rendiments generats pel fons ja constituït, calculats al
mateix interès que es va utilitzar en la valoració dels compromisos i riscs meritats per pensions, i tenint en compte les
variacions que es poguessin produir, en el seu cas, com a conseqüència de modificacions en les hipòtesi utilitzades en
el seu càlcul.

Les aportacions al pla de pensions meritades en els exercicis 2002 i 2001 es registren en l'epígraf "Despeses de personal
– Pensions" dels comptes de pèrdues i guanys consolidades de cada exercici, ascendint a 2.571 i 2.217 milers d'euros,
respectivament (vegeu Nota 30).

6) Operacions de futurs.

El Grup utilitza aquests instruments bàsicament com operacions de cobertura de les seves posicions patrimonials (vegeu
Nota 27). Es mostren com a comptes d'ordre els imports corresponents a les operacions que en la normativa del Banc
d'Espanya reben la denominació genèrica d'"Operacions de Futurs", amb les següents especificacions per a cadascuna:

a) Les compravendes de divises no vençudes es comptabilitzen segons s'indica en la Nota 5.b.1.

b) Les compravendes de valors no vençuts es comptabilitzen pel valor contractat dels valors.
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c) Els futurs financers sobre valors i divises recullen pel seu principal, les operacions d'aquest tipus contractades en
mercats organitzats.

d) Les opcions comprades o emeses es comptabilitzen pel valor d'exercici de l'instrument financer subjacent. Les primes
cobrades o pagades es registren en comptes diverses com un actiu patrimonial per al comprador o com un passiu per
a l’emissor. Si les opcions s'han contractat en mercats organitzats, aquests actius o passius es valoraran a Futur a
preus de mercat, i si no han estat contractades en mercats organitzats es mantindran valorats pel preu cobrat o pagat
fins al seu venciment, registrant-se en el compte de pèrdues i guanys quan es liquiden.

e) Les permutes financeres sobre tipus d'interès (IRS) es comptabilitzen pel principal de l'operació.

Així mateix, es registren com a opcions emeses sobre valors els imports assegurats al venciment dels fons d'inversió
garantits.

D'acord amb la normativa del Banc d'Espanya, les operacions amb aquests productes es recullen en comptes d'ordre,
bé pels drets i compromisos futurs que puguin tenir repercussió patrimonial, bé per aquells saldos que fossin necessaris
per reflectir les operacions, encara que no tinguessin incidència en el patrimoni del Grup. Per tant, el nocional d'aquests
productes (valor teòric dels contractes) no expressa ni el risc total de crèdit ni el de mercat assumit pel Grup.

7) Impost sobre Societats.

La despesa per l'Impost sobre Societats corresponent a cada exercici es calcula en funció del resultat econòmic-comptable,
abans d'impostos, augmentat o disminuït, en el seu cas, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent-
se per tal, la base imposable del citat impost.

En l'exercici 2001 i després de les aportacions al pla de pensions i a pòlisses d'assegurances (vegeu Nota 5), la major
part de la despesa va passar a ser deduïble, per la qual cosa es va registrar el consegüent impost anticipat, que podrà
imputar-se en dècimes parts en el càlcul de l'impost sobre Societats.

El benefici fiscal corresponent a la deducció per doble imposició, per reinversió i per despeses de formació de personal
es considera com una despesa menor de l'impost sobre Societats de cada exercici. Perquè aquestes deduccions siguin
efectives hauran de complir-se els requisits establerts per la normativa vigent.

Les possibles diferències entre l'Impost sobre Societats comptabilitzat al tancament de l'exercici i el definitivament liquidat
s'inclouen dins d'aquest capítol.

8) Fons de Garantia de Dipòsits.

Les contribucions al Fons de Garantia de Dipòsits establertes en el Reial decret-Llei 18/1982 de 24 de setembre així com
en l'Ordre Ministerial 5408 de 27 de febrer de 1995 del Ministeri d'Economia i Hisenda, el Reial decret 2606/1996 de 20
de desembre, i el Reial decret 948/2001 de 3 d’agost, s'imputen als resultats de l'exercici en què es coneixen. Com a
conseqüència de la publicació de l'Ordre 136/2002, de 24 de gener, per la que s'estableixen les aportacions al Fons de
Garantia de Dipòsits de les Caixes d'Estalvi, durant els exercicis 2002 i 2001 ha estat necessari registrar una aportació al
Fons de Garantia de Dipòsits de 1.448 i 1.690 milers d'euros, respectivament, amb càrrec al capítol "Altres càrregues
d'explotació" dels comptes de Pèrdues i Guanys consolidats adjunts.

9) Indemnitzacions per acomiadament.

D'acord amb la legislació vigent, existeix l'obligació d'indemnitzar a aquells empleats que siguin acomiadats sense causa
justificada. No existeix cap pla de reducció de personal que faci necessària la creació d'una provisió per aquest concepte.
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• 6. DETERMINACIÓ DEL PATRIMONI I EXCEDENT DE L'EXERCICI.

Els estats financers adjunts es presenten d'acord amb els models establerts pel Banc d'Espanya per als grups consolidats de
les entitats de crèdit.

A fi d'avaluar el patrimoni net consolidat del Grup Caixa d'Estalvis del Penedès a 31 de desembre de 2002 i 2001 s'han de
considerar els següents epígrafs dels balanços de situació adjunts:

Milers d’euros
2002 2001

Reserves 362.934 309.372
Reserves de Revaloració 26.395 26.395
Reserves en Societats Consolidades 37.099 28.112
Pèrdues en Societats Consolidades (1.848) (242)
Subtotal 424.580 363.637
Beneficis de l'Exercici (del Grup) 78.947 66.330
TOTAL 503.527 429.967

El detall de l’aplicació de l’excedent de Caixa d’Estalvis del Penedès de l’exercici 2001 i la proposta de l’exercici 2002 és la
següent:

Milers d’euros
2002 2001

Fons Obra Social 6.611 5.409
Reserves Generals 62.452 52.199
TOTAL 69.063 57.608

Els resultats de les societats consolidades s’aplicaran en la forma que acordin les respectives Juntes Generals d’Accionistes.

• 7. DEUTES DE L’ESTAT.

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull el valor d’adquisició, corregit de les Lletres del Tresor adquirides en
ferm, dels Bons de l’Estat, Obligacions de l’Estat i d’altres deutes que formen part de les carteres d’inversió ordinària i a
venciment.

La composició del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts és la següent:

Milers d’euros
2002

Cartera inversió  Cartera inversió
Ordinària a Venciment TOTAL

Lletres del Tresor 143.337 - 143.337
Altres deutes anotats 913.437 90.695 1.004.132
Subtotal 1.056.774 90.695 1.147.469
Fons de fluctuació de valors - - -
TOTAL 1.056.774 90.695 1.147.469

Milers d’euros
2001

Cartera inversió  Cartera inversió
Ordinària a Venciment TOTAL

Lletres del Tresor 247.210 - 247.210
Altres deutes anotats 791.800 91.358 883.158
Subtotal 1.039.010 91.358 1.130.368
Fons de fluctuació de valors - - -
TOTAL 1.039.010 91.358 1.130.368
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El valor de mercat a 31 de desembre de 2002 i 2001 dels valors assignats a les carteres d'inversió ordinària i d'inversió a
venciment es detalla a continuació:

Milers d’euros
2002 2001

Ordinària a Venciment Ordinària a Venciment
Lletres del Tresor 143.954 - 248.354 -
Altres deutes anotats 1.011.271 97.469 889.411 102.333
TOTAL 1.155.225 97.469 1.137.765 102.333

En els exercicis 2002 i 2001 no s'han produït traspassos entre carteres.

El tipus d'interès anual mitjà de les Lletres del Tresor ha oscil·lat entre un 2,85% i un 3,87% el 2002, i entre un 2,88% i un
4,45% el 2001.

El compte "Altres deutes anotats" recull obligacions, bons i deute de l'Estat, amb un tipus d'interès anual mitjà del 6,57% el
2002, i del 7,43% el 2001.

Una part de les Lletres del Tresor i altres deutes anotats per import d'1.216.069 i 1.269.132 milers d'euros havia estat cedida
el 2002 i 2001, respectivament, a tercers, i figura comptabilitzada en el passiu dels balanços de situació adjunts en els epígrafs
"Entitats de crèdit - Altres dèbits" (vegeu Nota 8) i "Dèbits a clients - Altres dèbits" (vegeu Nota 17) pel seu valor efectiu.

El desglossament del saldo d'aquest capítol, en funció de la durada del termini residual, és el següent:

Milers d’euros
Fins a 3 mesos Entre 3 mesos i 1 any Més d’1 any fins a 5 anys Més de 5 anys Total

Saldos a 31 de desembre de 2002 120.958 358.624 440.731 227.156 1.147.469
Saldos a 31 de desembre de 2001 118.610 149.653 660.266 201.839 1.130.368

D’altra banda, no s’ha produït moviment en el "Fons de Fluctuació de Valors" durant els exercicis 2002 i 2001, no sent necessària
la seva dotació.

• 8. ENTITATS DE CRÈDIT.

El detall d'aquests capítols de l'actiu i passiu dels balanços de situació adjunts, atenent a la moneda de contractació i a la
seva naturalesa és el següent:

Milers d’euros
ACTIU PASSIU

2002 2001 2002 2001
Per moneda

En euros 186.353 58.884 229.593 322.820
En moneda estrangera 17.783 18.136 - 2.632

TOTAL 204.136 77.020 229.593 325.452

Per naturalesa
Comptes mutus 4.247 - - 3.180
Dipòsits i altres comptes 199.874 27.269 31.754 61.645
Adquisició/cessió temporal d’actius 15 49.751 197.839 260.627

TOTAL 204.136 77.020 229.593 325.452

El detall per venciments en funció del seu termini residual, del saldo a 31 de desembre de 2002 i 2001, per als epígrafs de
"A la vista", "Altres crèdits" i "Altres dèbits" del capítol "Entitats de crèdit" així com els tipus d'interès mitjans és el següent:
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Milers d’euros
Més de Tipus d’interès

3 mesos i Més d’1 any i Més de mitjà al tancament
A la vista Fins a 3 mesos fins a 1 any fins a 5 anys 5 anys TOTAL de l’exercici

Saldo a 31 de desembre de 2002
ACTIU
A la vista 4.417 - - - - 4.417 3,26
Altres crèdits 1.127 189.555 - 9.037 - 199.719 3,35
TOTAL SALDOS ACTIUS 5.544 189.555 - 9.037 - 204.136

PASSIU
A la vista - - - - - - -
A termini amb preavís 353 197.901 128 21.020 10.191 229.593 2,15
TOTAL SALDOS PASSIUS 353 197.901 128 21.020 10.191 229.593

Saldo a 31 de desembre de 2001
ACTIU
A la vista 158 - - - - 158 2,25
Altres crèdits 966 66.525 356 - 9.015 76.862 4,23
TOTAL SALDOS ACTIUS 1.124 66.525 356 - 9.015 77.020

PASSIU
A la vista 3.180 - - - - 3.180 3,66
A termini amb preavís 510 296.286 152 16.462 8.862 322.272 3,52
TOTAL SALDOS PASSIUS 3.690 296.286 152 16.462 8.862 325.452

•  9. CRÈDITS SOBRE CLIENTS.

El desglossament d'aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts atenent a la moneda de contractació i al sector
que ho origina, és el següent:

Milers d’euros
2002

Tercers Empreses del Grup i Associades Total

Per moneda
Crèdits en euros 5.705.913 36.970 5.742.883
Crèdits en moneda estrangera 822 - 822

5.706.735 36.970 5.743.705
Menys - Fons de provisió per a Insolvències,
risc-país i de cobertura estadística (165.068) (1.520) (166.588)

TOTAL 5.541.667 35.450 5.577.117

Milers d’euros
2001

Tercers Empreses del Grup i Associades Total

Per moneda
Crèdits en euros 4.965.364 51.718 5.017.082
Crèdits en moneda estrangera 3.402 - 3.402

4.968.766 51.718 5.020.484
Menys - Fons de provisió per a Insolvències,
risc-país i de cobertura estadística (141.458) (1.326) (142.784)

TOTAL 4.827.308 50.392 4.877.700

Milers d’euros
2002 2001

Per sectors
Administracions Públiques 73.316 86.650
Altres sectors residents 5.528.759 4.823.792
No residents 32.207 25.185
Actius dubtosos 109.423 84.857

TOTAL 5.743.705 5.020.484
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El saldo a 31 de desembre de 2002 i 2001 de les empreses del Grup i Associades correspon bàsicament a comptes de crèdit i
a préstecs hipotecaris.

El detall dels crèdits sobre clients a 31 de desembre de 2002 i 2001, per modalitat del crèdit, és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Cartera comercial 175.107 164.134
Deutors amb garantia real 4.155.308 3.528.185
Arrendaments financers 131.533 126.047
Altres deutors a termini 991.490 976.638
Deutors a la vista i diversos 180.844 140.623
Actius dubtosos 109.423 84.857
TOTAL 5.743.705 5.020.484

Els béns cedits en règim d'arrendament financer es presenten en el detall anterior pel principal de les quotes pendents de
venciment, més el valor residual de l'opció de compra, sense afegir les càrregues financeres ni l'Impost sobre el Valor Afegit.

El detall dels crèdits sobre clients a 31 de desembre de 2002 i 2001 per venciments en funció de la durada del termini residual
és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Per terminis residuals
A la vista 158.491 106.229
Fins a 3 mesos 420.650 406.219
Més de 3 mesos fins a 1 any 621.051 549.477
Més d’1 any fins a 5 anys 1.527.543 1.427.955
Més de 5 anys 2.882.963 2.418.093
Resta(*) 133.007 112.511

TOTAL 5.743.705 5.020.484
(*) Venciment no determinat, vençut o sense classificar.

Al mes de juny de 2002, s'han donat de baixa préstecs hipotecaris per un import de 21.022 milers d'euros per la cessió dels
esmentats actius al fons de titulització d'actius "AyT.7 Promocions Immobiliàries 1, Fons de Titulització d'Actius", constituït
per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.

Al mes d'abril de 2002, s’han donat de baixa préstecs personals per cessió i traspàs al fons de titulització d'actius "AyT.9,
FTPYME-ICO III, Fons de Titulització d'Actius", constituït per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización,
S.A., per un import de 25.000 milers d'euros.

Al mes de desembre de 2002 s'han donat de baixa préstecs personals per import de 14.200 milers d'euros per la seva cessió
i traspàs al fons de titulització d'actius "AyT. FTGENCAT, Fons de Titulització d'Actius", constituït per Ahorro y Titulización,
Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.

Al mes de juliol de 2001 es van donar de baixa préstecs hipotecaris per un import de 240.405 milers d'euros mitjançant
l'emissió de participacions hipotecàries que van ser subscrites per Titulación de Activos, S.A., Sociedad Gestora de Fondos
de Titulización Hipotecaria, per a la seva agrupació en un Fons de titulització d'Actius, amb la denominació de "TDA14-MIXT,
Fons de Titulització d'Actius".

Al mes d'abril de 2001 es van donar de baixa préstecs personals per cessió i traspàs al fons de titulització d'actius "AyT.6,
FTPYME-ICO II, Fons de Titulització d'Actius" representat per Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización,
S.A., per un import de 30.247 milers d'euros.

A 31 de desembre de 2002 i 2001 el saldo viu de préstecs titulitzats ascendia a 431.130 i 450.530 milers d'euros, respectivament
(vegeu Nota 10). El detall per fons de titulització és el següent:
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Milers d’euros
2002 2001

TDA – 7 157.758 191.779
AyT.3, FTPYME – ICO I 5.395 7.844
AyT.6, FTPYME – ICO II 19.934 26.033
TDA.14 – MIXT 195.058 224.874
AyT.9, FTPYME – ICO III 21.750 -
AyT.7, Promocions Immobiliàries 1 17.089 -
AyT. FTGENCAT 14.146 -
TOTAL 431.130 450.530

El moviment dels actius dubtosos durant els exercicis 2002 i 2001 és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 84.857 60.594
Més - Classificats a dubtosos durant l’exercici 57.540 62.784
Menys - Reclassificats a risc viu (25.822) (31.962)

- Passa a fallits (7.152) (6.559)
Saldo al tancament de l’exercici 109.423 84.857

A continuació es mostra el moviment que s'ha produït en el saldo del compte "Fons d'insolvències" que, tal i com s'indica
en la Nota 5.b.2., inclou la provisió específica i genèrica i el fons de cobertura estadística relatiu als saldos de "Crèdits sobre
clients":

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 142.784 131.177
Més - Dotacions netes amb càrrec als resultats de l’exercici 44.013 35.969
Menys - Fons disponibles (13.985) (18.836)

- Utilització de fons (6.104) (5.052)
- Traspassos (120) (474)

Saldo al tancament de l’exercici 166.588 142.784

Milers d’euros
2002 2001

Del qual:
Provisions per a riscs específics 61.029 48.451
Provisió genèrica 44.382 39.219
Provisió per a risc-país - -
Fons de cobertura estadística 61.177 55.114
TOTAL 166.588 142.784

Els traspassos s'han efectuat al fons especial d'immobilitzat procedent de regularització de crèdits.

Tal i com s'indica en la Nota 5.b.2., el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès té completament constituït el "Fons per a la cobertura
estadística d'insolvències" a 31 de desembre de 2002 i 2001.

La composició de l'epígraf d'"Amortització i provisions per a insolvències (net)" dels Comptes de Pèrdues i Guanys en el relatiu
a inversions creditícies, i sense considerar avals ni valors (vegeu Notes 10 i 20), és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Dotacions netes amb càrrec als resultats de l’exercici 44.014 35.963
Més - Amortitzacions sense fons 1.048 1.505
Menys - Fons disponibles (13.823) (18.830)
      - Recuperacions d’actius en suspens (3.382) (4.960)
TOTAL 27.857 13.678
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• 10. OBLIGACIONS I ALTRES VALORS DE RENDA FIXA.

La composició per sector que ho origina, admissió o no a cotització i naturalesa del saldo d'aquest capítol dels balanços de
situació consolidats adjunts, és la següent:

Milers d’euros
2002 2001

Per sectors:
D’emissió pública-Administracions Públiques 19.663 19.746
Altres emissors

D’entitats oficials de crèdit 6 1
D’altres entitats de crèdit residents 54 225
D’altres sectors residents 119.252 111.574
De no residents 3.814 4.662

123.126 116.462
Subtotal 142.789 136.208
Altres periodificacions (Circular 6/1994 del Banc d’Espanya) - -
Menys - Fons de fluctuació de valors - (21)
         - Fons de provisió per a insolvències - -
TOTAL 142.789 136.187
Per cotització:

Cotitzats 142.789 136.055
No cotitzats - 153

TOTAL 142.789 136.208
Per naturalesa:

Fons Públics 19.663 19.746
Bons i obligacions 123.126 116.309
Pagarés d’empresa - -
Cèdules per a inversió - -
Altres valors - 153

TOTAL 142.789 136.208

La totalitat dels valors inclosos en aquest epígraf en els exercicis 2002 i 2001 formen part de la cartera d'inversió ordinària.

El tipus d'interès mitjà de les obligacions i altres valors de renda fixa a 31 de desembre de 2002 és del 3,32%. A 31 de
desembre de 2001 va ser del 4,94%.

El valor de mercat a 31 de desembre de 2002 i 2001 dels títols assignats a cartera d'inversió ordinària ascendeix a 148.394 i
a 141.116 milers d'euros, respectivament.

Dins del concepte bons i obligacions cotitzats d'altres emissors residents s'inclouen 119.248 i 111.559 milers d'euros a 31
de desembre de 2002 i 2001, respectivament, corresponents a bons de titulització segons el següent detall per tipus d'emissió
(vegeu Nota 9):

Milers d’euros
2002 2001

TDA – 7 90.379 97.209
AyT.3, FTPYME – ICO I 1.500 2.042
AyT.6, FTPYME – ICO II 5.776 6.316
TDA.14 – MIXT 5.993 5.992
AyT.9, FTPYME – ICO III 1.400 -
AyT. FTGENCAT 14.200 -
TOTAL 119.248 111.559

El moviment que s'ha produït en el saldo d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts durant els exercicis 2002 i 2001,
es mostra a continuació:
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Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 136.208 205.123
Compres 18.256 70.887
Vendes i amortitzacions (11.675) (139.802)
Traspassos - -
Saldo al tancament de l’exercici 142.789 136.208

El detall de les obligacions i altres valors de renda fixa, existents a 31 de desembre de 2002 i 2001 per venciments, si el Grup
els manté fins a la seva amortització, és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

A termini de venciment
Fins a 3 mesos - 157
Més de 3 mesos fins a 1 any 21.575 1
Més d’1 any fins a 5 anys 111.121 127.358
Més de 5 anys 10.093 8.692

TOTAL 142.789 136.208

D'altra banda, el moviment que s'ha produït en el saldo de l'apartat "Fons de fluctuació de valors", durant els exercicis 2002
i 2001 s'indica a continuació:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 21 132
Més - Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici - 54

- Dotació amb càrrec a comptes de periodificació
(Circulars 18/1992 i 6/1994 del Banc d’Espanya) - -

Menys - Disponibilitat amb abonament a comptes de
periodificació (Circulars 18/1992 i 6/1994 del Banc d’Espanya) - -
- Fons que han quedat disponibles (21) (165)

Saldo al tancament de l’exercici - 21

• 11. ACCIONS I ALTRES TÍTOLS DE RENDA VARIABLE.

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull les accions i títols que representen participacions en el capital d'altres
societats que no formen part del perímetre de consolidació, així com les participacions en fons d'inversió.

El desglossament del saldo d'aquest capítol en funció de la seva admissió o no a cotització, s'indica a continuació:

Milers d’euros
2002 2001

Per cotització:
Cotitzats 88.893 79.211
No cotitzats 5.863 17.788

94.756 96.999
Menys - Fons de fluctuació de valors (16.578) (9.625)
TOTAL 78.178 87.374

Dels saldos anteriors, 3.739 i 1.914 milers d'euros corresponen a inversions mantingudes en entitats de crèdit a 31 de desembre
de 2002 i 2001, respectivament.

El valor de les participacions mantingudes en fons d'inversió gestionats per societats del Grup ascendeixen a 44.226 i 48.991
milers d'euros a 31 de desembre de 2002 i 2001, respectivament.

A continuació s'indica el moviment que s'ha produït en el saldo d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts durant els
exercicis 2002 i 2001:
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Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 96.999 90.760
Compres 27.270 23.975
Vendes (29.513) (17.736)
Saldo al tancament de l’exercici 94.756 96.999

Durant els exercicis 2002 i 2001 s'han realitzat plusvàlues que han suposat uns beneficis nets de 59.768 i 378 milers d'euros,
respectivament, i figuren comptabilitzades en l'epígraf "Resultats d'operacions financeres" dels Comptes de Resultats.

La major part del benefici per realització d'accions de l'exercici 2002 s'ha produït com a conseqüència de la venda de 176.917
títols de "Autopistes de Catalunya, Concessionària de la Generalitat, S.A." amb un valor en llibres de 12.564 milers d'euros.
La venda ha suposat un benefici de 61.034 milers d'euros que s'ha registrat en l'epígraf "Resultats d'operacions financeres"
del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt de 2002 (vegeu Nota 28). Donat que una part significativa del preu de venda
es satisfarà de forma ajornada en els exercicis 2003 i 2004, el Grup ha dotat un fons per a bloqueig de beneficis amb l'objectiu
de periodificar el benefici de l'operació al llarg del període de cobrament de la mateixa, tenint en compte les quanties dels
citats pagaments ajornats. L'esmentat fons s'ha registrat en l'epígraf "Altres passius" del passiu del balanç de situació consolidat
de l'exercici 2002 adjunt (vegeu Nota 19) amb càrrec a l'epígraf "Menyscaptes extraordinaris" del compte de pèrdues i guanys
consolidats de l'exercici 2002 adjunt (vegeu Nota 29). A 31 de desembre de 2002 l'import del citat fons ascendeix a 45.126
milers d'euros.

D'altra banda, el moviment que s'ha produït en el saldo del "Fons de fluctuació de valors" durant els exercicis 2002 i 2001
s'indica a continuació:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 9.625 2.452
Més - Dotació neta amb càrrec als resultats de l’exercici 16.203 14.533
Menys - Utilització del fons - -

- Fons disponibles (9.250) (7.360)
- Traspassos - -

Saldo al tancament de l’exercici 16.578 9.625

A 31 de desembre de 2002 i 2001, el valor de cotització de les accions i altres títols de renda variable amb una participació
inferior al 3%, excedeix del seu corresponent valor en llibres en 31.530 i 33.579 milers d'euros, respectivament.

• 12. PARTICIPACIONS.

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull la inversió en societats que, encara que la participació supera el 20%
o el 3% si cotitza en borsa, no es posseeix la majoria de capital ni de decisió i queden englobades dins de la cartera de
participacions permanents.

A continuació s'indica el moviment que s'ha produït en el saldo d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts durant els
exercicis 2002 i 2001.

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 1.037 1.075
Adquisició de capital 20 -
Efecte de la posada en equivalència de les

participacions en empreses participades (194) (38)
Saldo al tancament de l’exercici 863 1.037

L'adquisició de capital de l'exercici 2002 correspon al capital subscrit de la societat Ceus Financiero, S.A., creada en aquest
exercici (vegeu Nota 3).

• 13. PARTICIPACIONS EN EMPRESES DEL GRUP.

Aquest capítol dels balanços de situació adjunts recull la inversió en societats del Grup no consolidables pel mètode d'integració
global (vegeu Nota 2, apartat "Principis de consolidació").
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A continuació s'indica el moviment que s'ha produït en el saldo d'aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts
durant els exercicis 2002 i 2001:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 49.864 42.035
Desemborsaments de capital 2.788 -
Efecte de la posada en equivalència de les participacions

en empreses del Grup 12.740 7.829
Saldo al tancament de l’exercici 65.392 49.864

El desemborsament de capital de l'exercici 2002 correspon al desemborsament del capital subscrit de les societats Residencial
Vilades, S.A. i Parc d'Activitats Empresarials Poble Nou, S.A. (vegeu Nota 3).

• 14. ACTIUS MATERIALS.

El moviment dels comptes d'actius materials dels balanços de situació consolidats adjunts durant els exercicis 2002 i 2001 i
de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:

Milers d’euros
Afecte a l’activitat financera Afecte a l’Obra

Benèfic Social (Nota 24)
Solars i Solars i

immobles immobles en Mobiliari i Mobiliari i
ús propi renda i altres instal.lacions Immobles intal.lacions Total

Cost actualitzat
Saldo a 31 de desembre de 2000 124.891 12.045 190.761 2.936 11.509 342.142
Addicions 9.528 9.709 20.149 - 2.092 41.478
Sortides per baixes o reduccions (584) (6.361) (9.033) (55) (1) (16.034)
Disminucions per transferències o traspassos - - - - - -
Augments per transferències o traspassos - - - - - -
Saldo a 31 de desembre de 2001 133.835 15.393 201.877 2.881 13.600 367.586
Addicions 6.527 1.084 62.834 2.386 4.072 76.903
Sortides per baixes o reduccions (221) (3.544) (3.895) (55) (49) (7.764)
Disminucions per transferències o traspassos - - (1.916) - - (1.916)
Augments per transferències o traspassos 1.778 138 - - - 1.916
Saldo a 31 de desembre de 2002 141.919 13.071 258.900 5.212 17.623 436.725

Amortització acumulada
Saldo a 31 de desembre de 2000 13.025 917 99.413 692 7.433 121.480
Dotacions 2.207 85 14.249 43 518 17.102
Sortides per baixes o reduccions (26) (13) (8.858) - - (8.897)
Disminucions per transferències o traspassos - - - - - -
Augments per transferències o traspassos - - - - - -
Saldo a 31 de desembre de 2001 15.206 989 104.804 735 7.951 129.685
Dotacions 2.413 18 28.200 67 524 31.222
Sortides per baixes o reduccions (40) (16) (1.771) - - (1.827)
Disminucions per transferències o traspassos - (30) - - - (30)
Augments per transferències o traspassos 30 - - - - 30
Saldo a 31 de desembre de 2002 17.609 961 131.233 802 8.475 159.080

Altres fons
Saldo a 31 de desembre de 2000 - 9.339 46 - - 9.385
Dotacions de l’exercici - 1.691 36 - - 1.727
Més traspassos - 689 - - - 689
Menys - Fons disponibles - (3.273) - - - (3.273)
Menys - Utilitzacions de fons - (191) (46) - - (237)
Saldo a 31 de desembre de 2001 - 8.255 36 - - 8.291
Dotacions de l’exercici - 777 301 - - 1.078
Més traspassos - 267 - - - 267
Menys - Fons disponibles - (1.688) - - - (1.688)
Menys - Utilitzacions de fons - (116) (90) - - (206)
Saldo a 31 de desembre de 2002 - 7.495 247 - - 7.742

Dins de l'apartat "Altres fons" s'inclouen, bàsicament, el fons per a immobles en contenciós i el fons especial per a lloguers
amb baixa rendibilitat. A 31 de desembre de 2002 i 2001, el saldo net del capítol "Actius materials" dels balanços de situació
consolidats adjunts ascendeix a 269.903 i 229.610 milers d'euros, respectivament desglossat entre cost actualitzat, amortització
acumulada i altres fons, com es desprèn del quadre anterior.
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Tal i com s'indica en la Nota 5.b.4., el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès va procedir a l'actualització dels valors del seu
immobilitzat material a l'empara de diverses disposicions legals, entre d'altres, el Reial decret-Llei 7/1996, de 7 de juny.

Els comptes afectats per l'actualització emparada en el Reial decret-Llei 7/1996, de 7 de juny i el seu efecte a 31 de desembre
de 2002 és com segueix:

Milers d’euros
Increment Amortització acumulada Efecte net

Terrenys i edificis d’ús propi 12.746 1.661 11.085
Altres immobles 1.187 102 1.085
Instal·lacions i altres 11.215 8.391 2.824
TOTAL 25.148 10.154 14.994

L'efecte de l'actualització sobre les amortitzacions de l'exercici 2002 ha ascendit a 1.084 milers d'euros (1.215 milers d'euros
el 2001). Les provisions sobre l'increment per actualització van patir en l'exercici 2002 una disminució de 35 milers d'euros
(el 2001 una disminució de 53 milers d'euros).

• 15. ALTRES ACTIUS.

El detall del saldo d’aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Xecs a càrrec d’Entitats de Crèdit 31.052 31.238
Hisenda Pública:

Impost sobre beneficis anticipat (Nota 25) 37.089 32.589
Altres conceptes 1.122 2.949

Operacions financeres pendents de liquidar 2.690 3.146
Operacions en camí 5.213 4.173
Altres conceptes 32.434 21.429
TOTAL 109.600 95.524

Dins de l'apartat "Altres conceptes" s'inclou per als exercicis 2002 i 2001 bàsicament, pagaments a compte per l'adquisició
d'immobilitzat, interessos a cobrar per permutes financeres sobre tipus d'interès de cobertura i diversos deutors.

• 16. COMPTES DE PERIODIFICACIÓ.

La composició d'aquests capítols de l'actiu i del passiu dels balanços de situació consolidats adjunts és la següent:

Milers d’euros
2002 2001

Actiu:
Meritació de productes no vençuts 51.133 52.479
Despeses pagades no meritades 5.536 1.128
Interessos anticipats de recursos presos a descompte 67 83
Altres periodificacions 2.355 1.183

TOTAL 59.091 54.873
Passiu:

Productes anticipats d’operacions preses a descompte 36.940 2.158
Meritació de costos no vençuts 57.782 45.678
Despeses meritades no vençudes 16.476 18.330
Meritació de productes no vençuts

d’inversions preses a descompte (1.055) (1.140)
Altres periodificacions 3.641 3.617

TOTAL 113.784 68.643

• 17. DÈBITS A CLIENTS.

La composició d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts, atenent a la moneda de contractació de l'operació i al sector,
és la següent:
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Milers d’euros
2002 2001

Per monedes:
Euros 6.665.039 5.760.168
Moneda estrangera 17.034 15.568
TOTAL 6.682.073 5.775.736
Per sectors:

Sector públic 116.679 87.931
Sector privat:

Comptes corrents 1.162.855 926.583
Comptes d’estalvi 1.093.861 1.002.567
Dipòsits a termini 3.233.455 2.698.830
Cessió temporal d’actius 1.015.118 1.003.885

6.505.289 5.631.865
Sector no resident:

Comptes corrents 19.328 21.564
Dipòsits a termini 38.464 31.786
Cessió temporal d’actius 2.313 2.590

60.105 55.940
TOTAL 6.682.073 5.775.736

A 31 de desembre de 2002 i 2001, del total de Dèbits a Clients 556.062 i 455.574 milers d'euros, respectivament, corresponen
a empreses del Grup i associades no consolidables.

Dins de l'epígraf "Dipòsits a termini" s'inclouen per als exercicis 2002 i 2001 les emissions de cèdules hipotecàries úniques
destinades a la titulització emeses per un import global de 410.050 i 210.050 milers d'euros, respectivament.

El desglossament per venciments, en funció dels terminis residuals, dels saldos a 31 de desembre de 2002 i 2001 que figuren
registrats en els epígrafs "Dipòsits d'estalvi a termini" i "Altres dèbits a termini" dels balanços de situació consolidats adjunts
s'indica a continuació:

Milers d’euros
2002 2001

Dipòsits d’estalvi a termini:
Fins a 3 mesos 1.245.301 1.255.189
Més de 3 mesos fins a 1 any 1.454.079 1.249.318
Més d’1 any fins a 5 anys 224.411 278.820
Més de 5 anys 423.562 -

TOTAL 3.347.353 2.783.327

Altres dèbits a termini:
Fins a 3 mesos 660.424 728.230
Més de 3 mesos fins a 1 any 97.077 75.275
Més d’1 any fins a 5 anys 246.588 186.970
Més de 5 anys 13.373 16.000

TOTAL 1.017.462 1.006.475

• 18. BONS I OBLIGACIONS EN CIRCULACIÓ.

Caixa d'Estalvis del Penedès ha efectuat diverses emissions de cèdules hipotecàries. Les característiques principals de les
emissions pendents d'amortització a 31 de desembre de 2002 i 2001 són les següents:

Milers d’euros
 Import nominal Tipus d’interès nominal   Amortització

 Emissió Cèdules Hipotecàries 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 Any Tipus
Catorzena - 60.101 - 3,75% 2002 A la par
Quinzena 45.501 45.501 3,50% 3,75% 2003 A la par
TOTAL 45.501 105.602

D'acord amb les disposicions vigents, la Caixa afecta expressament en garantia de les cèdules hipotecàries les hipoteques
que en qualsevol moment constin inscrites a favor seu.

Al tancament de l'exercici 2002 la Caixa no té títols propis en cartera. Els títols propis en cartera al tancament de l'exercici
2001 per import de 153 milers d'euros, corresponents a les diferents emissions, figuren comptabilitzats en l'epígraf "Obligacions
i altres valors de renda fixa" de l'actiu del balanç de situació consolidat adjunt, a 31 de desembre de 2001.
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Els interessos i despeses meritats per Cèdules Hipotecàries han estat de 2.188 i 3.846 milers d'euros en els exercicis 2002 i
2001, respectivament, i es troben inclosos en el capítol "Interessos i càrregues assimilades", dels comptes de pèrdues i guanys
consolidats adjunts.

• 19. ALTRES PASSIUS.

El detall del saldo d'aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Fons Obra Social (Nota 24) 17.550 15.131
Impost sobre beneficis diferit (Nota 25) 8.492 11.538
Obligacions a pagar 15.391 12.691
Operacions en camí 268 524
Partides a regularitzar per operacions de futur 7.348 5.110
Comptes de recaptació 44.296 38.962
Comptes especials 1.765 2.051
Altres conceptes 1.968 12.344
Fons bloqueig de beneficis 53.245 8.423
TOTAL 150.323 106.774

Dins de l'apartat "Altres conceptes" s'incloïa per a l'exercici 2001 bàsicament la contrapartida dels bitllets i monedes euro
avançats a clients.

El saldo de "Fons per bloqueig de beneficis" correspon a les provisions constituïdes pel Grup pel benefici pendent de meritar-
se en les vendes d'immobles amb cobrament ajornat, així com les provisions constituïdes en relació amb la venda d'AUCAT
(vegeu Nota 11). El moviment d'aquest fons en els exercicis 2002 i 2001, és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l’inici de l’exercici 8.423 12.928
Més - Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici (Notes 11, 28 i 29) 46.513 2.395
Menys - Fons disponibles (Notes 11, 28 i 29) (1.691) (6.683)

- Utilització de fons - -
- Traspassos - (217)

Saldo al tancament de l’exercici 53.245 8.423

• 20. PROVISIONS PER A RISCS I CÀRREGUES.

El detall d'aquest epígraf dels balanços de situació consolidats adjunts a 31 de desembre de 2002 i 2001 és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Fons de Pensions 8 8
Fons d’Insolvències- Avals 5.936 4.401
Altres Provisions per a riscs i càrregues 5.994 5.922
TOTAL 11.938 10.331

El moviment dels fons de pensions durant els exercicis 2002 i 2001 ha estat el següent:

Milers d’euros
Saldo a 31 de desembre de 2000 32.514
Dotacions amb càrrec a resultats de l’exercici:

Amb càrrec a despeses de personal (Nota 30) 3
Amb càrrec a cost financer (Nota 29) 1.283
Amb càrrec a dotacions extraordinàries (Nota 29) 1.034

Utilització de fons per pagament de pensions (397)
Aportacions a pla de pensions extern i pagament de primes (34.429)
Saldo a 31 de desembre de 2001 8
Dotacions amb càrrec a resultats de l’exercici -
Utilització de fons per pagament de pensions -
Aportacions a pla de pensions extern i pagament de primes -
Saldo a 31 de desembre de 2002 8
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En l'exercici 2001, com a conseqüència de l'acord laboral subscrit el 6 de juliol d'aquest any (vegeu Nota 5.b.5) i en aplicació
del corresponent pla de reequilibri, es van aportar al pla de pensions "CEP Empleats Pla Pensions", 19.605 milers d'euros (que
incloïen els serveis passats reconeguts a 31 de desembre de 2.000 capitalitzats al 4,5% fins a 31 de desembre de 2001). Així
mateix, es van pagar les primes d'assegurança corresponents per a la completa exteriorització dels serveis passats amb el
personal actiu de la Caixa. Addicionalment, i per la part meritada en l'exercici, es van efectuar aportacions a l'esmentat pla
de pensions per import de 2.217 milers d'euros (vegeu Nota 30).

Paral·lelament, es va procedir a l'exteriorització dels compromisos per pensions amb el personal passiu, pagant-se una prima
per completar l'esmentada exteriorització per import de 5.945 milers d'euros. Aquesta pòlissa va ser contractada amb una
asseguradora aliena al Grup, satisfent-se la prima al tancament de l'exercici, amb el que la provisió matemàtica de la mateixa
coincidia pràcticament amb la prima.

En l'exercici 2002 s'han meritat aportacions al Pla de pensions i a pòlisses d'assegurances per import de 3.163 milers d'euros.

Fins ara de l'exteriorització adaptada dels compromisos per pensions, els pagaments als pensionistes tenien el caràcter de
despesa deduïble, però únicament podien considerar-se activables els impostos meritats a recuperar en els pròxims deu. A
31 de desembre de 2002 i 2001, i una vegada conclòs l'esmentat procés d'exteriorització (vegeu Nota 5.b.7), els impostos
anticipats associats al mateix, registrats pel Grup ascendeixen a 3.428 milers d'euros.

El moviment del capítol "Fons d'insolvències d'avals" en els exercicis 2002 i 2001, és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l'inici de l'exercici 4.401 4.060
Més - Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici 1.549 416

- Traspassos - -
Menys - Fons disponibles (14) (75)
Saldo al tancament de l'exercici 5.936 4.401

El saldo d'"Altres provisions per a riscs i càrregues" a 31 de desembre de 2002 i 2001 correspon bàsicament a les provisions
constituïdes pel Grup per cobrir contingències del negoci. A més, el 2001 inclou provisions per fer front a les despeses
d'adaptació a la moneda única (disposats en gran part en el propi exercici 2001 i la seva totalitat al 2002). El moviment
d'aquests fons en els exercicis 2002 i 2001, és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l'inici de l'exercici 5.922 9.158
Més - Dotació neta amb càrrec a resultats de l’exercici  (Notes 28 i 29) 2.580 1.449
Menys - Fons disponibles (Notes 28 i 29) (1.948) (4.440)

- Traspassos - -
- Utilització de fons (560) (245)

Saldo al tancament de l'exercici 5.994 5.922

• 21. PASSIUS SUBORDINATS.

Caixa d'Estalvis del Penedès va llançar la seva primera emissió d'obligacions subordinades de caràcter perpetu (sense venciment)
l'octubre de 1993 per un import nominal de 60.101 milers d'euros, estant subscrits en la seva totalitat a 31 de desembre de
2002 i 2001. L'emissió consta de 100.000 obligacions subordinades de 601,01 euros nominals cadascuna, representades per
mitjà d'anotacions en compte, d'acord amb el R.D. 116/1992, de 14 de febrer. El tipus d'interès s'ha revisat el 15 de desembre
de 2002 passant del 4,00%. (tipus aplicable des del 15 de desembre de 2001; en el període anual immediatament anterior
va ser del 5,25%) al 3,75%. L'abonament de cupons és semestral. A 31 de desembre de 2002 i 2001 no hi ha cap títol pignorat.

Cap de les societats del Grup té adquirides obligacions subordinades emeses per Caixa d'Estalvis del Penedès. Els interessos
meritats a 2002 i 2001 per aquesta emissió ascendeixen a 2.415 i 3.138 milers d'euros, respectivament.
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• 22. RESERVES I RESERVES DE REVALORACIÓ.

A continuació es desglossa el detall i moviment de les reserves durant els exercicis 2002 i 2001:

Milers d’euros
Reserves per a regularitzacions Reserves

i actualitzacions de balanços Generals Total
Saldo a 31 de desembre de 2000 26.395 269.333 295.728
Distribució de l’excedent de 2000 - 40.126 40.126
Dividends repartits a l’Entitat - 1.002 1.002
Dividends repartits a l’Entitat durant l’exercici anterior - (1.089) (1.089)
Saldo a 31 de desembre de 2001 26.395 309.372 335.767
Distribució de l’excedent de 2001 - 52.199 52.199
Dividends repartits a l’Entitat - 959 959
Fons de fluctuació de valors de societats

del Grup de l'exercici anterior - 1.406 1.406
Dividends repartits a l’Entitat durant l’exercici anterior - (1.002) (1.002)
Saldo a 31 de desembre de 2002 26.395 362.934 389.329

Segons s'indica en la Circular 5/1993 de 26 de març del Banc d'Espanya, els grups consolidables 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, per
risc de canvi i per risc de mercat de la cartera de negociació. Els recursos propis seran suficients quan es mantingui un
coeficient de solvència no inferior al 8%, definint-se aquest com quocient entre els recursos propis ponderats del Grup i els
riscs abans indicats, ponderats tal i com s'indica en l'esmentada Circular.

A 31 de desembre de 2002 i 2001, el Grup Caixa d'Estalvis del Penedès compleix amb els citats requisits legals.

Conforme s'indica en la Nota 5 Caixa d'Estalvis del Penedès es va acollir a les disposicions del Real Decret-Llei 7/1996, de 7
de juny, sobre regularització i actualització de balanços. Com a conseqüència d'això, el cost de l'immobilitzat material es va
incrementar en el següent import que, al seu torn, va ser aplicat en la forma que s'indica a continuació:

Milers d’euros
Regularitzacions i actualitzacions de l’immobilitzat material 27.208
Menys - Gravamen sobre el saldo del compte d’actualització (813)
Saldo a 31 de desembre de 2002 i 2001 26.395

Les plusvàlues corresponents a les actualitzacions d'immobilitzat s'han vingut amortitzant des de la data del seu registre
seguint els mateixos criteris que per a l'amortització dels valors de cost.

Després que l'Administració Tributària ha comprovat i acceptat el saldo del compte "Reserves d'Actualització Reial decret-
Llei 7/1996, de 7 de juny", aquest saldo pot destinar-se, sense que es meritin impostos, a eliminar els resultats comptables
negatius que es puguin produir en el futur. A partir de l'1 de gener de l'any 2007 es podran destinar 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 practicada comptablement o quan els elements patrimonials actualitzats hagin estat transmesos o donats de
baixa en els llibres de comptabilitat.

Si es disposés del saldo d'aquest compte de forma diferent de la prevista en el Reial decret-Llei 7/1996, aquest saldo passaria
a estar subjecte a tributació.

• 23. RESERVES I PÈRDUES EN SOCIETATS CONSOLIDADES.

El detall per societats del Grup d'aquest capítol dels balanços de situació consolidats adjunts al tancament dels exercicis 2002
i 2001 s'indica a continuació:
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Milers d’euros
2002 2001

Per integració global:
CEP Pensions, E.G.F.P., S.A. 482 462
CEP Gestora, S.G.I.I.C., S.A. 742 682
Penedès CEP, S.A. 115 -
Star Renting, S.A. 464 -

1.803 1.144
Per posada en equivalència:
CEP Vida de Seguros y Reaseguros, S.A. 12.178 8.399
CEP d’Assegurances Generals, S.A. 11.743 9.247
Infodesa, S.A. 396 340
Gestió Integral d’Assessorament i Tramitació de Serveis, S.A. 2.931 2.296
CEP Correduría de Seguros de la Caja de Ahorros del Penedés, S.A. 553 268
Miquel y Costas & Miquel, S.A. 7.406 6.088
Star Renting, S.A. - 318
Esquemes i Detalls, S.L. - 8
Serincep, S.A. 3 1
Promodiscep, S.A. 81 3
Punt Urbà, S.A. 1 -
Ceus Financiero, S.A. 4 -

35.296 26.968
TOTAL 37.099 28.112

El moviment que s'ha produït en les reserves en societats consolidades durant els exercicis 2002 i 2001 ha estat el següent:

Milers d’euros
Per Integració Global Per Posada en Equivalència

2002 2001 2002 2001
Saldo a l'inici de l'exercici 1.144 1.210 26.968 20.513
Resultats de l’exercici anterior 226 (66) 8.438 6.694
Altres 433 - (110) (239)
Saldo al tancament de l'exercici 1.803 1.144 35.296 26.968

Per la seva part, les pèrdues en societats consolidades corresponen a les següents societats:

Milers d’euros
2002 2001

Per integració global:
Capital Penedès Mixt, S.A., S.I.M.C.A.V. 1.066 135
Penedès CEP, S.A. - 8

1.066 143
Per posada en equivalència:
BVCORP Software, S.L. 437 99
Esquemes i Detalls, S.L. 344 -
Parc d'Activitats Empresarials Poble Nou, S.A. 1 -

782 99
TOTAL 1.848 242

El moviment que s'ha produït en les pèrdues en societats consolidades durant els exercicis 2002 i 2001 ha estat el següent:

Milers d’euros
Per Integració Global Per Posada en Equivalència

2002 2001 2002 2001
Saldo a l'inici de l'exercici 143 23 99 8
Resultats de l’exercici anterior 923 120 683 91
Saldo al tancament de l'exercici 1.066 143 782 99

• 24. OBRA SOCIAL.

La normativa que regula l'Obra Social de les Caixes d'Estalvi indica que es destinaran al finançament d'obres socials pròpies
o en col·laboració la totalitat dels excedents que, de conformitat amb les normes vigents, no hagin d'integrar les seves
reserves.
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D'acord amb les normes de presentació del balanç de situació, els actius i passius afectes a l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis
del Penedès es classifiquen en els epígrafs següents:

Concepte Epígraf dels balanços
Immobilitzat afecte a l'Obra Social Actius materials
Altres actius afectes a l'Obra Social Crèdits sobre clients
Fons de l'Obra Social menys despeses de manteniment Altres passius

El fons de l'Obra Social presenta, a 31 de desembre de 2002 i 2001 els saldos següents:

  Milers d’euros
2002 2001

Composició del Fons Obra Social
Dotació i reserves per a regularització de béns afectes 19.530 18.273
Altres passius 2.852 1.074
Menys  - Despeses de manteniment (4.832) (4.216)
Saldo al tancament de l'exercici 17.550 15.131

El concepte "Altres passius" correspon a obligacions contretes per l'Obra Social pendents de pagament.

Els moviments del fons abans de la liquidació de les despeses de manteniment dels exercicis 2002 i 2001 han estat els següents:

  Milers d’euros
2002 2001

Saldo a l'inici de l'exercici 19.347 18.241
Més - Dotació al fons segons distribució de

l’excedent de l’exercici anterior 5.409 4.808
- Altres moviments 1.842 373

Menys - Despeses de manteniment de l’exercici anterior (4.216) (4.075)
Saldo al tancament de l'exercici 22.382 19.347

Amb data 30 de desembre de 1988, l'Entitat va constituir una fundació, denominada Fundació Caixa Penedès, dotada inicialment
amb 12 milers d'euros, amb el dret d'ús dels edificis, mobiliari i instal·lacions de totes les obres socials pròpies i en col·laboració
que manté la Caixa, i amb dotacions anuals que farà l'Entitat fundadora dins del seu pressupost destinat a l'Obra Social. La
dotació corresponent als exercicis 2002 i 2001 s'ha elevat a 2.099 i 1.929 milers d'euros, respectivament.

• 25. SITUACIÓ FISCAL.

De conformitat amb la normativa mercantil i les disposicions del Banc d'Espanya, l'Impost sobre Societats corresponent al
resultat comptable ha estat registrat com a despesa en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici, atenent al principi de
meritació.

Com a conseqüència de les diferències existents entre les normes comptables i les tributàries, l'impost corresponent al resultat
comptable no coincideix amb l'import de la liquidació tributària que determina la quota a satisfer a la Hisenda Pública; això
condueix a comptabilitzar l'impost sobre beneficis anticipat per l'excés entre l'impost a pagar i l'impost meritat, o el diferit,
per l'excés entre l'impost meritat i l'impost a pagar.

D'acord amb la normativa vigent, només han estat objecte de comptabilització com impostos anticipats els que es preveu
que seran recuperats abans de transcórrer el termini de 10 anys, a comptar des de la data de la seva activació.

La conciliació entre el resultat comptable de l'exercici 2002 i 2001, i les bases imposables de l'impost sobre Societats a nivell
consolidat, és la següent:

Milers d’euros
2002 2001

Resultat de l’exercici abans d’impostos 115.749 96.576
Diferències permanents (1.798) (1.512)
Diferències temporals 

De l’exercici 4.792 1.119
D’exercicis anteriors (2.514) (5.770)

Base imposable 116.229 90.413
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Les diferències permanents per als exercicis 2002 i 2001 bàsicament corresponen a les dotacions a l'Obra Social, a la dotació
genèrica d'inversió creditícia amb garantia real, a la correcció monetària en les plusvàlues generades en les vendes d'immobles,
a l'exteriorització del fons de pensions portada a terme en l'exercici 2001 i a despeses generals no deduïbles. D'altra banda
les diferències temporals per als exercicis 2002 i 2001 bàsicament corresponen a les dotacions per insolvències (inclòs el
Fons de cobertura estadística), a la dotació al fons de beneficis no meritats per vendes d'immobles a termini, a l'amortització
accelerada, a la dotació al fons d'immobles en renda, a la recuperació del fons per l'adaptació a l'Euro, a la llibertat d'amortització
i a la reinversió de beneficis extraordinaris.

Durant l'exercici 2002 el Grup s'ha acollit a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris per un import de 15.737
milers d'euros. A l'exercici 2001 l'import acollit al règim de reinversió de beneficis extraordinaris vigent fins a 1 de gener de
2002 va ser d'1.976 milers d'euros, que no es van integrar a la corresponent base imposable.

En la liquidació de l'Impost de Societats de l'exercici 2001, el Grup ha decidit incloure parcialment les rendes pendents
d'integrar en la base imposable, per haver-se acollit a la reinversió de beneficis extraordinaris prevista en la llei 43/1995,
segons la seva redacció vigent fins a 1 de gener de 2002, per import d'11.007 milers de euros, aplicant així mateix a les
esmentades rendes la deducció prevista en l'esmentada llei per les rendes integrades en la base imposable. Han quedat pendents
d'integrar 3.282 milers d'euros, per comprendre a rendes generades per la transmissió d'elements patrimonials no susceptibles
d'acollir-se a la deducció segons la redacció vigent.

Durant els exercicis 2002 i 2001 s'ha materialitzat la reinversió en els següents elements patrimonials:

Milers d’euros
2002 2001

Edificis nous 1.084 4.994
Edificis usats 4.467 3.804
Solars i equip informàtic 2.322 10.178
Instal·lacions i altres 5.711 7.739
Software 1.393 -
Participacions en empreses 5.804 -
TOTAL 20.781 26.715

La renda ja incorporada a la base imposable ha estat la següent:

Exercici Milers d’euros
2002 11.267
2001 302
Fins a 2000 144
TOTAL 11.713

La diferència entre la càrrega fiscal corresponent a l'exercici i a exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que es pagarà
en el futur, ha representat que el saldo a 31 de desembre de 2002 i 2001 dels impostos anticipats i diferits comptabilitzats
sigui el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Impostos anticipats
Per dotacions al fons d’insolvències 29.351 27.231
Per dotacions al fons de pensions 3.427 3.428
Per dotacions al fons per venda d’immobles a termini 2.801 519
Altres 1.510 1.411

TOTAL 37.089 32.589
Impostos diferits

Llibertat d’amortització (3.504) (5.348)
Amortització accelerada (1.405) (934)
Reinversió de beneficis extraordinaris (1.058) (5.059)
Altres (2.525) (197)

TOTAL (8.492) (11.538)

D'acord amb el que autoritza la Llei 43/1995, de 27 de desembre, Caixa d'Estalvis del Penedès va sol·licitar i va obtenir, per
als exercicis 1997 a 1999, i va comunicar per als exercicis 2000 a 2002, l'aplicació del règim dels grups de societats en l'Impost
sobre Societats. La composició del Grup Consolidat per a la tributació en l'Impost sobre Societats és el següent:
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- Caixa d’Estalvis del Penedès (entitat dominant)
- CEP Vida de Seguros y Reaseguros, S.A.
- CEP d’Assegurances Generals, S.A.
- CEP Pensions Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A.
- CEP Correduría de Seguros de la Caja de Ahorros del Penedès, S.A.
- CEP Gestora, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.
- Gestió Integral d’Assessorament i Tramitació de Serveis, S.A.
- Promodiscep, S.A.
- Penedescep, S.A.
- Serincep, S.A.

Caixa d'Estalvis del Penedès, conjuntament amb el Grup Consolidat, tenen pendents d'inspecció fiscal els tres últims exercicis
per a tots els impostos que li són aplicables. S'ha tancat la inspecció fiscal per als exercicis 1996 a 1999 per a l'Impost de
Societats, i per als exercicis de 1997 a 1999 per a les retencions i altres pagaments a compte (Capital Mobiliari i Immobiliari
i Rendiments del Treball Personal) i l'Impost sobre el Valor Afegit, amb actes signades en conformitat ja liquidades i en
disconformitat, per a les quals, encara que estan recorregudes, s'ha dotat una provisió en el compte de Pèrdues i Guanys, per
import de 2.015 milers d'euros.

Les diferents interpretacions que podrien donar-se a la normativa fiscal aplicable a les institucions de crèdit podrien donar
lloc a passius fiscals de caràcter contingent l'import dels quals no és possible quantificar d'una manera objectiva. La Direcció
de l'Entitat i els seus assessors legals estimen que el deute tributari que d'ells pogués derivar-se no afectaria significativament
als comptes anuals adjunts.

• 26. COMPTES D’ORDRE.

Els principals compromisos i contingències contrets en el curs normal de les operacions del Grup per als exercicis 2002 i 2001
són els següents:

  Milers d’euros
2002 2001

Passius contingents
Avals i caucions 234.543 201.888
Altres passius contingents 14.580 14.354

249.123 216.242
Compromisos

Disponibles per tercers 1.102.422 940.459
Altres compromisos 133.788 143.686

1.236.210 1.084.145
TOTAL 1.485.333 1.300.387

• 27. OPERACIONS AMB DERIVATS FINANCERS.

A continuació es detallen les operacions a termini no vençudes, a 31 de desembre de 2002 i 2001 per a la cobertura del risc
de canvi i de tipus d'interès.

Tipus d’Operació Operació Tipus de risc que cobreix Moneda Milers d’euros
2002 2001

Compres de divisa a més de 2 dies Cobertura De canvi Divisa 579 7.980
Vendes de divisa a més de 2 dies Cobertura De canvi Divisa 579 7.978
Futurs (EUREX) comprats sobre divisa Cobertura De cotització Divisa 125 622
Futurs (MEFFSA) comprats s/IBEX 35 Cobertura De cotització Euro - 397
Futurs comprats s/DJEUROSTOXX50 Cobertura De cotització Euro 221 291
Permutes financeres sobre tipus d'interès (IRS) Cobertura D'interès Euro 434.342 213.644
Compres d'actius financers a més de dos anys - D'interès Euro 3.684 -
Compres d'actius financers al comptat - D’interès Euro 175 -
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• 28. INGRESSOS I BENEFICIS EXTRAORDINARIS.

En relació amb els ingressos del Grup, a continuació s'indica determinada informació rellevant, atenent a la naturalesa de
les operacions.

Milers d’euros
2002 2001

Interessos i rendiments assimilats:
De la cartera de renda fixa 84.958 87.188
Del Banc d’Espanya 3.006 3.416
D’entitats de crèdit 2.342 3.108
D’Administracions Públiques 3.224 5.015
De crèdits sobre clients 323.018 291.844
Actius dubtosos 5.262 4.714
Rectificació de productes financers per operacions de cobertura (2) 31
Altres productes financers 2.747 -

Subtotal 339.597 308.128
TOTAL 424.555 395.316

Comissions percebudes:
De disponibilitat 1.298 1.281
De passius contingents 3.164 2.803
De canvi de divises i bitllets 381 731
De serveis de cobrament i pagaments 24.028 20.853
De serveis de valors 8.531 8.042
Operacions de factoring 55 35
Per comercialització de productes financers no bancaris 6.368 5.980
D’altres operacions 2.144 1.495

TOTAL 45.969 41.220

Beneficis extraordinaris:
Alienació d’actius materials 1.612 1.963
Beneficis exercicis anteriors 2.422 1.868
Altres productes 12 19
Indemnització d’entitats asseguradores 2.411 224
Fons de cobertura de l’immobilitzat:

Recuperació 1.688 3.273
Dotació (831) (1.727)

Fons disponibles:
Bloqueig de beneficis (Nota 19) - 6.683
Altres fons (Nota 20) - 4.440

Dotació altres fons específics:
Bloqueig de beneficis (Nota 19) - (2.395)
Altres fons (Nota 20) - (1.447)

TOTAL 7.314 12.901

El capítol beneficis extraordinaris està constituït bàsicament per beneficis en alienació d'actius materials, interessos deutors
cobrats per operacions en mora i litigi d'exercicis anteriors i, d'acord amb els criteris de presentació establerts pel Banc
d'Espanya, els resultats nets positius per recuperació i dotació del fons de cobertura de l'immobilitzat, i en l'exercici 2001
els resultats nets positius per recuperació i dotació d'altres fons específics (que en l'exercici 2002 presenten resultat net
negatiu, per la qual cosa es presenten dins de "Menyscaptes extraordinaris" - vegeu Nota 29).

L'increment de les indemnitzacions d'entitats asseguradores es deu, principalment, a l'efecte de la consolidació pel mètode
d'integració global d’Star Renting, S.A., corresponent-se a indemnitzacions meritades per reparacions de la flota de vehicles.

Els resultats d'operacions financeres a 31 de desembre de 2002 han estat positius en 57.198 milers d'euros, constituïts
bàsicament per les plusvàlues derivades de la venda de títols d'AUCAT (vegeu Nota 11). A 31 de desembre de 2001 aquests
resultats van ser negatius en 1.667 milers d'euros, constituïts bàsicament per comissions positives de titulització de préstecs
hipotecaris i pel resultat net negatiu associat a la cartera de renda variable per import de 4.376 milers d'euros.
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• 29. INTERESSOS I CÀRREGUES ASSIMILADES I MENYSCAPTES EXTRAORDINARIS.

El detall d'aquests capítols dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts, atenent a la naturalesa de les operacions,
és el següent:

Milers d’euros
2002 2001

Interessos i càrregues assimilades:
D’entitats de crèdit 5.484 22.225
D’Administracions Públiques 3.507 3.574
D’altres creditors 182.677 170.528
D’emprèstits i altres valors negociables 4.619 7.002
Rectificacions cost d'operacions de cobertura (3.654) (332)
Cost imputable al fons de pensions (Nota 20) - 1.283
Altres interessos 2.282 8

TOTAL 194.915 204.288

Menyscaptes extraordinaris:
Dotació altres fons específics:

Bloqueig de beneficis (Nota 19) 46.513 -
Altres fons (Nota 20) 2.580 -

Fons disponibles:
Bloqueig de beneficis (Nota 19) (1.691) -
Altres fons (Nota 20) (1.948) -

Dotació extraordinària Fons de pensions (Nota 20) 592 1.034
Menyscaptes exercicis anteriors 2.241 38
Altres menyscaptes 169 283

TOTAL 48.456 1.355

El capítol menyscaptes extraordinaris recull en l'exercici 2002, d'acord amb els criteris de presentació establerts pel Banc
d'Espanya els resultats nets negatius per dotació i recuperació d'altres fons específics.

• 30. DESPESES GENERALS D'ADMINISTRACIÓ.

a) Despeses de Personal.

La composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts és la següent:

  Milers d’euros
2002 2001

Sous i salaris 69.556 65.189
Càrregues socials 18.509 16.636
Altres despeses 3.999 4.216
TOTAL 92.064 86.041

Dins de l'apartat "Càrregues socials" s'inclou l'aportació al fons de pensions extern meritada en cada exercici 2002.

El número mitjà d'empleats del Grup Consolidat en els exercicis 2002 i 2001, distribuït per categories, ha estat el següent:

2002 2001
Direcció General 7 7
Caps 679 606
Administratius 1.671 1.569
Subalterns i oficis diversos 26 28
TOTAL 2.383 2.210

b) Altres Despeses Administratives.

El detall d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys consolidats adjunts, corresponent als exercicis 2002 i 2001,
és el següent:

  Milers d’euros
2002 2001

Immobilitzat, instal·lacions i material 14.415 9.812
Tecnologia i sistemes 6.188 8.156
Comunicació 5.531 5.360
Publicitat 4.857 4.875
Altres despeses 12.182 12.399
TOTAL 43.173 40.602
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Dins del concepte d’ "Altres despeses" s'inclouen, a 31 de desembre de 2002, 892 milers d'euros en concepte d'informes
tècnics. D'aquest import, 80 milers d'euros corresponen als honoraris i despeses meritats per l'auditor principal i 8 a altres
auditors, en concepte de l'auditoria dels comptes anuals del Grup. Addicionalment s'inclouen 18 milers d'euros per altres
serveis prestats per l'auditor principal i les seves societats vinculades.

• 31. RETRIBUCIONS I ALTRES PRESTACIONS ALS ÒRGANS DE GOVERN.

El desè article dels Estatuts de la Caixa estableix que els càrrecs de membres de l'Assemblea General, de vocals del Consell
d'Administració, de la Comissió Executiva i de la Comissió de Control tindran caràcter honorífic i gratuït i no podran originar
percepcions diferents de les dietes per assistència i desplaçament, les condicions i la quantia de les quals seran proposades
pel Consell d'Administració a l'Assemblea, per a la seva aprovació, dins dels límits màxims que en cada moment siguin
autoritzats amb caràcter general pel Protectorat de la Generalitat.

L'import de les dietes i altres remuneracions percebudes pels vocals del Consell d'Administració de Caixa d'Estalvis del Penedès
ha estat, l'any 2002, de 247 milers d'euros. L'import satisfet per aquests conceptes l'any 2001 va ser de 346 milers d'euros.

En aquests imports s'inclouen les retribucions salarials dels vocals del Consell d'Administració que, a la vegada, són empleats
de l'Entitat, així com les aportacions al pla de pensions.

L'import de les bestretes i crèdits concedits per Caixa d'Estalvis del Penedès, a 31 de desembre de 2002 al conjunt de membres
del seu Consell d'Administració és de 319 milers d'euros. Aquests imports meriten un tipus d'interès anual que oscil·la entre
el 3,75% i el 5,5%. L'import concedit per aquests conceptes en l'any 2001 va ser de 362 milers d'euros i meritava un tipus
d'interès anual que oscil·lava entre el 4,30% i el 7,75%.

La Caixa no té contreta cap obligació en concepte d'assegurances de vida o pensions amb els membres antics i actuals del
seu Consell d'Administració per la seva condició de consellers.

• 32. QUADRES DE FINANÇAMENT.

A continuació es presenten els quadres de finançament del Grup Consolidat corresponents als exercicis 2002 i 2001.

                    Milers d’euros Milers d’euros
APLICACIONS 2002 2001 ORÍGENS 2002 2001
Inversió creditícia (increment net) 732.828 605.874 Recursos generats de les operacions- 166.676 88.283

Resultat de l’exercici 78.983 66.331

Amortitzacions 25.145 16.768
Inversió menys finançament en Dotació neta a fons de depreciació 

Banc d’Espanya i entitats d’actius i fons genèrics 81.379 17.559
de crèdit i estalvi (variació neta) 221.278 444.261 Sanejaments directes d’actius - -

Resultats de societats posades
en equivalència després d’impostos (17.272) (10.542)

Benefici net per vendes d’immobilitzat (1.559) (1.833)

Emprèstits (disminució neta) 60.131 60.132 Creditors (variació neta) 906.337 980.677

Títols de renda fixa (increment net) 23.429 - Títols de renda fixa (disminució neta) - 68.960

Títols de renda variable no permanent Títols de variable no permanent
(increment net) - 6.587 (disminució neta) 2.167 -

Adquisició d’inversions permanents 88.885 52.673 Venda d’inversions permanents 6.702 11.545
Compra de participacions en empreses Venda de participacions en empreses

del Grup i altres participacions 15.354 7.831 del Grup i altres participacions - -
Compra d’elements d’immobilitzat Venda d’elements d’immobilitzat

material i immaterial 73.531 44.842 material i immaterial 6.702 11.545

Altres conceptes actius menys passius Altres conceptes actius menys passius
(variació neta) - - (variació neta) 44.669 20.062

TOTAL APLICACIONS 1.126.551 1.169.527 TOTAL ORÍGENS 1.126.551 1.169.527
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Milers d’euros

Trams de capital Nombre % Saldo Pendent % Capital Inicial %

Fins a 6 22.369 16,46 42.703 0,74 89.299 1,03

De 6 a 12 19.960 14,69 105.948 1,85 190.144 2,19

De 12 a 60 56.634 41,66 1.228.577 21,42 1.710.654 19,68

De 60 a 150 30.100 22,15 2.103.548 36,66 2.679.060 30,83

De 150 a 300 4.390 3,23 661.410 11,53 855.305 9,84

Més de 300 2.465 1,81 1.594.784 27,80 3.165.710 36,43

TOTAL 135.918 100,00 5.736.970 100,00 8.690.172 100,00

DISTRIBUCIÓ DE LA CARTERA DE PRÉSTECS, CRÈDITS I LEASINGS PER SECTORS
Milers d’euros

Sectors Saldo Pendent Nombre %

PROMOTORS HABITATGE 1.119.061 4.411 19,51

ELECRICITAT, GAS I AIGUA 66.089 687 1,15

INDÚSTRIA 709.401 26.555 12,37

COMERÇ 372.578 11.755 6,49

PARTICULARS 3.073.524 72.851 53,57

SECTOR PÚBLIC 82.009 141 1,43

ALTRES 314.308 19.518 5,48

TOTAL 5.736.970 135.918 100,00

2002 / DISTRIBUCIÓ DE LA CARTERA DE PRÉSTECS, CRÈDITS I LEASINGS PER SECTORS
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INVERSIONS CREDITÍCIES I LEASINGS PER TERMINIS I TIPUS DE RENDIMENT
En %

Tipus d’interès Fins a 1 any D’1 a 2 anys De 2 a 3 anys De 3 a 5 anys De 5 a 10 anys De 10 a 20 anys Més de 20 anys TOTAL

Menor de 5,00% 0,63 1,00 0,35 2,30 4,31 9,30 30,30 48,19

5,01%-6,00% 0,56 0,47 0,19 0,80 1,98 16,77 22,07 42,84

6,01%-7,00% 0,42 0,43 0,17 0,71 1,11 0,67 0,27 3,78

7,01%-8,00% 0,21 0,26 0,12 0,80 1,51 0,06 0,00 2,96

8,01%-9,00% 0,04 0,10 0,05 0,44 0,95 0,02 0,00 1,60

9,01%-10,00% 0,01 0,04 0,01 0,14 0,28 0,04 0,00 0,52

Major de 10,01% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,01 0,11

TOTAL 1,87 2,30 0,89 5,20 10,16 26,93 52,65 100,00

2002 / INVERSIONS CREDITÍCIES I LEASINGS PER TERMINIS I TIPUS DE RENDIMENT

DISTRIBUCIÓ DELS SALDOS DE CREDITORS PER IMPORTS A 31-12-02
Trams Comptes % Saldos (milers d’euros) %

De 0 a 2.999 830.325 62,90 287.145 4,30

De 3.000 a 5.999 147.815 11,20 300.463 4,50

De 6.000 a 11.999 143.837 10,90 553.549 8,28

De 12.000 a 59.999 166.665 12,62 1.982.415 29,67

Més de 60.000 31.507 2,38 3.558.501 53,25

TOTAL 1.320.149 100,00 6.682.073 100,00
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DISTRIBUCIÓ DELS SALDOS DE CREDITORS PER TIPUS D’INTERÈS A 31-12-02
% Comptes % Saldos (milers d’euros) %

<1 859.345 65,09 3.078.923 46,08

1 a 3,99 411.999 31,21 2.850.478 42,66

>4 48.805 3,70 752.672 11,26

TOTAL 1.320.149 100,00 6.682.073 100,00
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52,65%
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2002 / CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

PERSONAL

ACTIVITATS I SERVEIS

A 31 de desembre de 2002 la plantilla de personal actiu de la Caixa estava integrada per 2.128 empleats, dels quals 2.076
eren en plantilla fixa, i 52 en contractes temporals.

Durant l'any 2002 s'ha produït un augment net en la plantilla de 115 empleats, aquest increment de llocs de treball ha estat
possible gràcies a la política d'expansió de l'Entitat, amb l'obertura de noves sucursals i al reforçament d’altres. L'augment
net de la plantilla representa el 5,71% respecte al personal a 31-12-01.

L’edat mitjana del personal de la Caixa és de 35,5 anys, mentre que l'antiguitat mitjana de permanència a la Institució és de
10,6 anys. El personal amb una edat inferior a 36 anys suposa el 59,82% de la plantilla, agrupant-se bàsicament en les
categories d'auxiliars i oficials, mentre que el personal més gran de 56 anys representa únicament el 3,76%.

Edat mitjana del personal Nre. d’empleats %

Fins a 25 anys 307 14,43

De 26 a 35 anys 966 45,39

De 36 a 45 anys 434 20,40

De 46 a 55 anys 341 16,02

Més de 56 anys   80   3,76

La distribució de la plantilla, segons l’antiguitat a la Caixa i distribuïda per categories laborals és la següent:

Directius Caps Ajudants Oficis
Antiguitat i Caps Intermedis Oficials Auxiliars i Grums varis Informàtica Temporals Totals

Fins a 5 anys 16 88 67 590 - 2 15 52 830

De 6 a 10 anys 11 142 115 168 1 4 10 - 451

D’11 a 15 anys 30 130 133 - - - 15 - 308

De 16 a 20 anys 22 84 58 - - 2 12 - 178

Més de 20 anys 96 88 152 - 16 1 8 - 361

TOTAL 175 532 525 758 17 9 60 52 2.128

Quant a la composició de la plantilla, es pot observar la relació existent entre les categories professionals i l'antiguitat a la
Caixa. En aquest sentit, cal observar que el nombre de personal amb edat inferior a 36 anys, i el corresponent a empleats
amb menys de 10 anys d'antiguitat són molt similars (1.273 i 1.281 empleats, respectivament), mentre que un 63,65% dels
caps, té una antiguitat superior a 10 anys.

Any Increment plantilla

1993 75

1994 89

1995   94

1996 107

1997    60

1998    87

1999 136

2000 145

2001 110

2002 115

Creació de Llocs de Treball
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L'estructura de personal reflecteix també la d'una Caixa en creixement, circumstància que ens ha permès contribuir cada any
a la creació de nous llocs de treball. L'increment de la plantilla en els darrers 10 anys, i per tant respecte de l'existent a finals
de 1992, ha estat del 108,83%. L'edat mitjana de la plantilla, també reflecteix la política de noves incorporacions, basada
principalment en gent jove, i amb estudis universitaris. A partir de la seva incorporació, aquests nous empleats reben la
formació i el suport necessari per la seva adaptació i adequació al lloc de treball encomanat, tenint cura que assumeixin l'estil
propi de la Caixa, i els valors que conformen la seva cultura.

115
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L'estructura de personal per categories, considerant l'edat mitjana de cada grup, és la següent:

Categories Nre. d'empleats % Edat mitjana

Directius i caps 175 8,22 47,5 anys

Caps intermedis 532 25,00 39,9 anys

Oficials 525 24,67 39,3 anys

Auxiliars 758 35,62 27,2 anys

Ajudants i grums  17 0,79 55,4 anys

Oficis varis 9 0,42 41,6 anys

Informàtica 60 2,82 37,1 anys

Temporals 52 2,44 23,2 anys

2002 / DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LA PLANTILLA
Distribució geogràfica de la plantilla

Serveis Centrals 14,61%

Barcelona -ciutat- 16,96%

Comarques de Barcelona 50,23%

Comarques de Tarragona 5,26%

Comarques de Lleida 4,37%

Comarques de Girona  6,25%

Madrid -ciutat- 0,75%

Província d'Osca 1,27%

Província de Castelló 0,28%
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Hem de fer especial esment a l'hora de destacar l'esperit d'empresa del personal que, amb un autèntic sentit de servei i
professionalitat es va habilitant a les necessitats canviants del mercat, contribuint a donar a la Caixa, el segell peculiar d'un
acurat tracte als clients. Per tant, de la bona marxa de l'Entitat, tot el personal, des del seu lloc de treball, ha estat protagonista.

Conveni amb la Generalitat de Catalunya

Durant aquest any 2002 s'ha seguit col·laborant amb els Instituts de Formació Professional, de cara a permetre que un total
de 206 alumnes realitzessin pràctiques compartides a la nostra Caixa. Han participat en aquest Programa, iniciat l'any 1986,
Instituts i Escoles de les següents poblacions: Badalona, Badia del Vallès, Barcelona, Caldes de Montbui, Calella, Castellar
del Vallès, Cervera, Cornellà de Llobregat, El Vendrell, Esplugues de Llobregat, Granollers, Igualada, La Llagosta, L’Arboç,
L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Molins de Rei, Mollerussa, Mollet del Vallès, Monzón, Navàs, Premià de Mar, Salt,
Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç
dels Horts, Santa Coloma de Farners, Sitges, Tortosa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

6,25%
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25 Anys de Servei a l’Entitat

ANTONIO ALARCÓN I OLLER 416 VILADECANS

JOSÉ BOIX I RODRÍGUEZ 091 SANT BOI DE LLOBREGAT

JORGE CANAL I PINO 152 EL PAPIOL

LUIS CANALS I CASAOLIVA 010 PALLEJÀ

FRANCISCO CASTRO I CADENA 403 MONTORNÈS DEL VALLÈS

MIGUEL COSTA I MARCÉ 010 PALLEJÀ

JUAN CUSCÓ I PASCUAL 142 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

SALVADOR DOMÈNECH I PUJOL 003 SANT PERE DE RIUDEBITLLES

LUIS F. FERNÁNDEZ DE REQUESENS 019 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

JOAN FERRÉ I OLIVELLA 000 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

JACINTO GALLART I ROMEVA 154 TORRELLES DE LLOBREGAT

ALFONS GARCÍA I COLL 063 SANT PERE DE RIBES

CARLOS GIMÉNEZ I CAMARASA 483 PREMIÀ DE MAR

JORGE GINÉ I PIÑOL 127 EL PRAT DE LLOBREGAT

MANUEL MANDOS I VIÑAS 004 VALLIRANA

XAVIER MARTÍNEZ I BESER 239 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

JOAN ANTONI MASCARÓ I FUENTES 937 ADMINISTRACIÓ DE PRÉSTECS

FRANCESC D'ASÍS MATEU I FARRÉ 959 CAMBRA DE COMPENSACIÓ

ISIDRE NAHARRO I MORENO 999 COMPTABILITAT

JUAN JOSÉ NICOLAU I BRUNET 117 VILANOVA I LA GELTRÚ

JOAN NICOLAU I MOYES 021 SANT VICENÇ DELS HORTS

SALVADOR OLIVELLA I TORNÉ 959 CAMBRA DE COMPENSACIÓ

TOMÁS PONCELA I GUTIÉRREZ 896 ZONA 10 GRANOLLERS

ENRIQUE ROCA I MADORELL 052 LA PALMA DE CERVELLÓ

JAIME ROIG I MOURON 947 SEGURETAT

JOAN RUBIO I PIÑOL 906 CAFETERIA

JOSÉ RUIZ I MARTOS 991 DIRECCIÓ TERRITORIAL 1 (NORD)

GUILLEM SALAS I RETUERTA 045 MOLINS DE REI

JOSÉ LUIS SALVATIERRA I LORENZO 029 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

JUAN ANGEL SÁNCHEZ I MARTÍNEZ 890 ZONA 18 BARCELONA NORD

JOAN SANTÓ I COTS 075 SANT JOAN DESPÍ

JOSEP SOLER I SOLÉ 949 MAGATZEM I ARXIU

Al llarg de l'any 2002 els següents empleats han complert 25 anys de servei a la Institució:

El Consell d'Administració del dia 26 de setembre, en un
acte íntim els expressà el seu agraïment per la fidelitat
i entrega a l'Entitat, fent-los lliurament, de la mà del seu
president Sr. Parera, de l'ensenya d'or de la Caixa així com
d'un obsequi commemoratiu.



Els àmbits més rellevants d’actuació de la Formació durant l’any 2002, han estat els següents:

• En primer lloc, donar suport formatiu al nostre negoci en temes tan importants com l’assessorament financer i fiscal dels
nostres clients o l’acostament a les empreses amb productes especialment dissenyats per les seves necessitats.

• En segon lloc, seguir evolucionant en l’ús de l’Aula Virtual amb diferents actuacions:

- Adquisició de cursos de continguts tècnics i operatius.

- Vinculació d’aquests cursos a alguns programes presencials amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de la formació a
través de les metodologies mixtes (combinació de classes presencials amb cursos a distància).

El nombre total d’hores realitzades
ha estat de 110.500, més del 50%
de les quals han estat impartides
per monitors interns. La mitjana
per empleat ha estat de 44 hores
persona/any, que es converteixen
en 53 si hi afegim les dels cursos
d’acollida. Un 30% de les hores de
formació s’han fet a distància, un
57% en presència i el 13% restant,
utilitzant metodologies mixtes.
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Aquest exercici va començar amb la posada en marxa de l’Euro l’1 de gener de 2002 i amb la progressiva consolidació de la
moneda única en tots els productes i aplicacions de l’entitat, suposant la seva adopció definitiva com a moneda base, l’adaptació
definitiva de les normatives d’intercanvi amb els Organismes afectats així com la definició i posada en pràctica del període
de convivència Euro/Pesseta.

S’ha continuat potenciant l'estructura tecnològica de l'Entitat amb la posada en producció de  diferents servidors corporatius
de la marca Hewlett Packard, per afrontar el futur immediat i anar consolidant el creixement continuat de la nostra Entitat.

S’han substituït tots els llocs de treball de les nostres oficines per dotar-los de més capacitat de procés i així poder donar
un servei adequat a les noves eines i procediments de treball.

Juntament amb aquests projectes estratègics, s’han continuat desenvolupant un seguit de projectes planificats, així com el
manteniment, assistència i suport als diferents usuaris i departaments.

A continuació es detallen els més significatius:

Projectes en l’entorn corporatiu:

• Adaptació a la Llei d’Ordenació de l’Edificació.
• Nou producte de Participacions Preferents.
• Nou Fons de Pensió “Penedès Pensió Creixent”.
• Conveni Pla Habitatge 2002-2005.
• Nous caixers automàtics amb tecnologia web.
• Sistema Documental d’alta disponibilitat.

FORMACIÓ

INFORMÀTICA I ORGANITZACIÓ

Cap Zona

Cap Oficina

Empleat Oficina

Cap Àrea SSCC

Cap Dpt. SSCC

Empleat SSCC

MITJANA
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2002 / DISTRIBUCIÓ HORES PER EMPLEAT

29

25

17

21

67

• Aplicació de Verificacions Registrals per Giats, S.A.
• Nova aplicació de gestió d’impagats de Cartera.
• Aplicació de Vida Risc.
• Traspassos de Plans de Pensió i Fons d’Inversió.
• Campanya de Nòmines i Pensions.
• Tractament d’Impostos de Gestories.
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SERVEIS

• Evolució tecnològica del Sistema Informacional i migració d’aplicacions (Expedients, Petició d’efectiu, Control SEP, Control SICA).
• Implantació de l’eina de reporting MRE per usuaris del Sistema Informacional.
• Implantació de la nova versió del Sistema d’Acció Comercial, SACOM 1.08 i millora en la qualitat de la informació.
• Incorporació de nova informació a les alarmes: rebutjats d’oficines i venciments de garanties dels fons.
• Millores per reduir la dedicació a tasques administratives amb l’ampliació fins a 500 euros dels reintegres diaris a les targetes

de dèbit i lliurament de pins de llibretes des del terminal.
• Dins de l’àmbit d’operacions d’Actiu:

- Nova aplicació pel tractament de les Provisions de Fons.
- Carta al Notari amb captura automàtica de dades.
- Oferta Vinculant amb captura automàtica de dades.
- Noves transaccions de gestió de l’Assegurança Decennal.

• Nou circuit de comunicació amb el Departament de Precontenciós.
• Constitució de la xarxa privada virtual de veu.

S’ha avançat de forma important en el desenvolupament dels següents projectes, alguns posats en funcionament de manera
parcial, i altres en fase de proves:

• Posada en funcionament del primer bloc d’aplicacions del projecte global d’Anàlisi i Seguiment del Risc, emmarcat dins del
projecte Sectorial de Control Global del Risc.

Projectes en l’entorn Internet/Intranet:

• Posada en marxa del nou Portal de la Intranet personalitzat per a cada empleat, el qual incorpora novetats com la publicació
de comunicats, circulars i documentació operativa amb la corresponent eliminació de la mateixa documentació física.

• Pagament d’Impostos des de Banca Internet.
• Visualització de documents de correu des de Banca Internet.
• Nou software de transmissió de fitxers des de Banca Internet.
• Instal·lació del certificat de firma digital per a la campanya Renda 2001.

Organismes oficials

Com en altres exercicis, la col·laboració de Caixa Penedès amb els principals organismes per a la recaptació dels impostos i
tributs ha enregistrat de nou un creixement respecte l'any anterior. Els serveis mes representatius són: Generalitat de Catalunya,
Hisenda, Corporacions Locals i la Seguretat Social.

Hisenda/Generalitat Nre. Documents Milers d’euros

Impostos Generalitat-Liquidacions/Autoliquidacions 38.379 9.258

Impostos Hisenda-Liquidacions/Autoliquidacions 421.991 749.834

Corporacions Locals 1.279.820 186.507

TOTAL 1.740.190 945.599

Seguretat Social Nre. Documents Milers d’euros

Recaptació Inss 261.227 293.004

Domiciliacions Inss 315.856 106.700

Pensions Inss pagades 739.644 398.279

Prestacions pagades 128.272 67.378

TOTAL 1.444.999 865.361
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Premis d’Atzar

Un altre servei que la nostra Entitat ofereix al seus clients, és la gestió dels diferents premis d'atzar, que per a l'any 2002 ha
suposat un volum de 15.128 milers d'euros.

Compensació

Pels sistemes nacionals de compensació electrònica, Caixa Penedès ha compensat xecs, rebuts, etc. amb importants creixements
en relació amb l’exercici anterior.

Any Nre. Documents Milers d’euros

2000 1.266.292 679.378

2001 1.349.032 775.515

2002 1.444.999 865.361

Nre. Documents Milers d’euros

Documents presentats 6.582.644 5.001.678

Documents rebuts 11.515.592 6.763.221

TOTAL 18.098.236 11.764.899

Domiciliacions

Caixa Penedès ofereix als seus clients l'edició i facturació de rebuts, abonaments de nòmines, campanyes de verema, etc. per
als quals s'han obtingut una vegada més creixements considerables, segons les dades més significatives anotades a continuació:

Nre. Documents Milers d’euros

Rebuts de diversos emissors propis i externs 6.247.178 1.539.658

Edició i facturació de rebuts 1.635.740 446.183

Tractament de nòmines 705.856 716.157

TOTAL 8.588.774 2.071.998

2002 / EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ SEGURETAT SOCIAL (milers d’euros)
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Any Nre. Documents Milers d’euros

2000 1.379.978 623.982

2001 1.551.196 768.562

2002 1.740.190 945.599

2002 / EVOLUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ D’HISENDA (milers d’euros)
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Any Nre. Documents Milers d’euros

2000 14.940.992 10.396.812

2001 16.831.300 11.981.482

2002 18.098.236 11.764.899

2002 / EVOLUCIÓ DE LA COMPENSACIÓ ELECTRÒNICA (milers d’euros)

2000

2001

2002

10.396.812

11.981.482

0 2.000.000

11.764.899

4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Durant l’any 2002 i mitjançant el Servei d'Intercanvi de la CECA, Caixa Penedès ha compensat la quantitat de 3.331.514
operacions, essent les dades més significatives:

Nre. Operacions Milers d’euros

Iniciades SICA 216.084 444.464

Rebudes SICA 68.475 6.370.631

TAF 3.022.291 4.300.325

C. Compensador/Cartera 24.664 15.529.698

TOTAL 3.331.514 26.645.118
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Descompte comercial

Caixa Penedès ha gestionat per compte de diversos cedents, a través de la Central de Descompte més de 497.600 efectes
per un valor de 930.564 milers d'euros.

Avals

Caixa Penedès ha donant cobertura a 5.316 operacions, d'un deute a favor de tercers per valor de 234.543 milers d'euros.

Cobraments per finestreta

Caixa Penedès té un sistema àgil i automàtic a l'abast dels seus clients que facilita els cobraments dels diferents tipus de
rebuts per finestreta, mitjançant el qual s'ha aconseguit superar la xifra de 594.400 documents, amb un  import de 39.282 milers d'euros.

Banca electrònica

El creixement dels usuaris que accedeixen a Internet i al desenvolupament de la banda ample i les instal·lacions dels accessos
d’alta velocitat a la xarxa d’Internet faciliten any rera any la utilització dels serveis de banca electrònica. Ho demostren les
següents dades:

Estranger

La consolidació de la xarxa d'oficines durant l'any 2002 ha provocat un augment molt significatiu dels volums d'operacions i
d'efectiu en el negoci d'estranger, ja sigui en el segment de particulars com el d'empreses. Cal destacar els resultats aconseguits
de 19.830 milers d'euros en finançaments d'importació amb un increment del 142,83% respecte l'any 2001 i els 26.826 milers
d'euros en finançaments d'exportació, amb un increment del 78,67%. D'altra banda, quant a transferències rebudes i emeses
s'han aconseguit uns volums de 491.814 milers d'euros, el que significa un augment de 92,99% respecte 2001. També és
important assenyalar els 43.412 milers d'euros en crèdits documentaris, un 208,15% més que l'exercici 2001. Finalment, cal
destacar l'increment d'operacions en comptes de comerç exterior, un 140,15%.

Valors

Durant l'exercici 2002, Caixa Penedès ha consolidat el servei de compra - venda de valors per Internet anomenat "Borsa on
line". Aquest servei, nascut l'any 2001, gaudeix a 31 de desembre de 2002 de 1.090 altes de clients, el que significa un
augment de 382 persones donades d'alta respecte 2001. En aquest sentit s'han generat més de 7.200 altes d'ordres que han
comptabilitzat un moviment d'efectiu de 26.483 milers d'euros. En total, cal destacar que aquest portal de valors ha rebut
254.763 visites.

Per tercer any consecutiu, l'any 2002 s'ha caracteritzat per un clima de debilitat econòmica en els principals països de l'OCDE.
Degut a la crisi d'algunes multinacionals i als problemes socio-polítics a escala internacional, s'ha generat una situació
d'incertesa en els mercats financers que ha provocat fortes caigudes en la majoria de borses de tot el món.

Tot i aquest ambient d'incertesa, el nombre total de clients adscrits al servei de valors tradicional de Caixa Penedès era de 36.395 a
31 de desembre de 2002, un 2,78% més que l'any 2001, i l'import de les comissions generades va situar-se en els 634 milers d'euros.

2001 2002 % Increment

Clients 25.211 38.853 54,11%

Operacions Banca Internet 4.408.581 6.346.986 43,96%
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Caixers automàtics

A 31 de desembre de 2002, la xarxa de caixers de Caixa Penedès es composava de 591 unitats amb 18 de nova incorporació
dins d'aquest darrer exercici, cosa que reforça la idea que l'entitat continua ampliant els punts de servei automàtic per atendre
les necessitats del seus clients les 24 hores del dia amb rapidesa i seguretat. Els nostres caixers estan oberts a altres xarxes
de targetes nacionals i internacionals com Visa, Europay, Mastercard, Euroxec, Cauce, 4B i Servired.

Durant l'any 2002 s'han realitzat als nostres caixers automàtics 16.419.795 operacions, per un import total de reintegraments
de 861.353 milers d'euros, fet que representa un 13% respecte l'any 2001.

Targetes

• Targetes de crèdit
Al tancament de l'exercici, el nombre de targetes lliurades a clients era de 114.650 unitats de les tres opcions amb modalitat
de pagament ajornat que ofereix Caixa Penedès (Visa Classic, Visa Or i Eurocard), amb un augment de targetes del 7%
respecte 2001.

Els nostres clients durant l’any 2002 han realitzat un total de 6.692.775 operacions, per un import total de 347.066 milers
d'euros, fet que representa un 15% respecte l'any anterior.

• Targetes de dèbit
El nombre de targetes de dèbit de la nostra entitat a finals de l'exercici 2002 era de 196.591 unitats operatives. Amb
aquesta modalitat de targetes es van realitzar un total de 13.877.252 operacions per un import de 610.919 milers d'euros,
cosa que representa un increment del 17% respecte l'any anterior.

• Multicompte
L'opció multicompte permet operar en caixers propis contra qualsevol dels comptes que haguem vinculat a qualsevol de
les targetes que emet la nostra entitat. Aquesta elecció ens evita haver de tenir una targeta per cada compte, amb una
reducció de risc en cas de robatori i major comoditat pel client, pel fet de poder fer tota l'operació amb una sola targeta.

• Targeta Telepàs
A finals de l'any 2002, Caixa Penedès havia lliurat un total de 2.597 dispositius per realitzar el pagament en peatges
dinàmics, amb un increment del 31,96% respecte l'exercici anterior. Aquest és un producte d'utilització molt específica
destinat a usuaris habituals d'autopistes.

Terminals punts de venda

La nostra entitat referma la seva voluntat de servei als nostres comerciants i durant aquest any s'han instal·lat 1.680 nous
terminals que, afegits als ja existents, sumen un total de 9.611 en funcionament permetent així una reducció de risc i donar
agilitat i seguretat a les vendes amb targeta.

Durant l'any 2002 s'han realitzat 7.107.736 operacions per un import de 309.138 milers d'euros, amb un increment del 28%
respecte l'exercici anterior.

Any Evolució clients

2000 33.856

2001 35.411

2002 36.395

2002 / EVOLUCIÓ CLIENTS
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2001
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33.856

35.411

36.395



59

ACTIVITATS I SERVEIS

Durant l’any 2002 s’obriren 12 nous centres d’atenció al públic, i la xifra global de la xarxa d’oficines de l’entitat, a 31 de
desembre, quedà en 536, repartides per 36 comarques catalanes, i les províncies d’Osca, Castelló i Madrid.

Any Total oficines

1997 417

1998 428

1999 456

2000 487

2001 524

2002 536

2002 / TOTAL OFICINES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

XARXA D’OFICINES

OFICINA LOCALITAT ADREÇA CP TELÈFON

498 SANT FRUITÓS DE BAGES Ctra. de Vic, 58 08272 93 876 18 79

530 MARTORELL Rambla de les Bòbiles, 14 08760 93 776 61 22

534 ARTESA DE SEGRE Ctra. d’Agramunt, 16 25730 973 40 12 49

536 SABADELL Ronda Zamenhof, 35 08201 93 745 15 93

537 SABADELL Av. Matadepera, 161 08207 93 713 63 62

542 MADRID Monte Igueldo, 26 28053 91 434 05 00

543 SABADELL Fuerteventura, 28-32 08205 93 745 18 24

544 TERRASSA Passeig Lluís Muncunill, 30-40 08225 93 734 93 15

546 OSCA Teruel, 7 22005 974 21 84 42

547 MADRID Marcelo Usera, 49 28026 91 392 03 92

548 CERVERA Av. President Macià, 25 25200 973 53 37 32

551 TERRASSA Av. Camp del Roure, 50-52 Local 4 B13 08227 93 730 80 20
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Tarragonès 15

Urgell 3

Segarra 2

Alt Camp 1

Garrigues 1

Baix Camp 6

Baix Ebre 4

Montsià 2

Conca de Barberà 3

Baix Penedès 7

Garraf 20

Alt Penedès 35

Baix Llobregat 93

Barcelonès 161
Anoia 20

Vallès Occidental 34

Madrid 6

Aragó 8

València 3

Vall d’Aran 1
Cerdanya 1

Alt Urgell 1

Ripollès 3
Berguedà 4

Osona 3
Garrotxa 3

Alt Empordà 7

Baix
Empordà 9

Gironès 12

Pla de
l’Estany 1

Selva 8
Vallès Oriental 21
Maresme 9

Pallars Jussà 1

Solsonès 1

Noguera 2

Bages 11

Segrià 13

Pla d’Urgell 1
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Amb la finalitat de millorar i potenciar la posició del Grup Caixa Penedès en el mercat, durant l'any 2002, l'entitat s'ha proposat
com a màxima fita donar resposta a les necessitats d'estalvi, finançament i de serveis financers que demanen els clients i la
societat en general. En aquest sentit, l'entitat ha desenvolupat un seguit d'accions comercials i de comunicació pensades i
dirigides a diversos col·lectius socials.

Les accions comercials s'han anat distribuint entre els apartats de la dimensió clàssica, que fa esment a productes d'estalvi,
de finançament i de serveis. Mentre, les accions de comunicació, enfocades amb una visió més social, s'han materialitzat entre
nombrosos esdeveniments que han beneficiat des de petits fòrums cívics fins a amplis nuclis de la societat.

També cal destacar, conjuntament amb aquests dos eixos d'actuació, la decidida i constant aposta per l'expansió territorial
com a element de servei i apropament a les persones. Aquest creixement ens ha fet realitzar un conjunt d'accions puntuals i
localitzades que han situat els nous centres en òptimes condicions de negoci i rendibilitat.

En definitiva, l’entitat ha assolit, des de la vessant més comercial, els objectius fixats per l’exercici 2002: aconseguir elevades
taxes de creixement i rendibilitat i mantenir un progressiu desenvolupament territorial.

Accions comercials

Promoció de l'estalvi i avantatges de la inversió

Llibreta Opció. Seguint amb la mateixa línia que en l'exercici anterior, l’estalvi amb interès en espècie ha continuat
assolint una notable acceptació quant a captació de passiu. Durant l’any 2002, s'han anat succeint diferents articles per
a la llar (catàleg d'articles de parament, un joc d'olles, una paella alta i edredons nòrdics) que es lliuraven per imposicions
a curt termini.

Incentiu per als joves. L'entitat ha continuat recolzant al sector joves fins als 18 anys amb la potenciació de les dues
llibretes d'estalvi que té adreçades a aquest públic: “La Primera” i “La Júnior”. Els clients d’aquest segment obtenen regals
com a motivació al seu estalvi aconseguint articles juvenils, entrades a concerts, descomptes per la realització d'activitats
esportives i d'altres.

Plans de Pensions garantits “Això s'ho val”. Coincidint amb el període de presentació de l'impost de la declaració de
la renda i el de final d’any, es va portar a terme una acció informativa dels plans de pensions que incidia en la importància
d'aquest tipus d'estalvi com una de les fórmules més adients per garantir els ingressos adaptats a les nostres expectatives
quan arribem a la jubilació.

Estalvi amb alta rendibilitat. Com a fruit de la demanda dels clients, es va recolzar la contractació de productes d'inversió
que ofereixen la màxima seguretat ja que gaudeixen de rendibilitat garantida. I, aprofitant la normativa vigent, es
publicitaven també els beneficis fiscals que comporta la contractació d'aquest tipus de fons d'inversió.

Opcions de finançament

“Regala't la tecnologia més avançada”. Caixa Penedès porta quasi una dècada oferint el finançament d'avançats equips
informàtics, de sobretaula i portàtils, així com la possibilitat d'obtenir els complements corresponents. Tots ells han tingut
sempre una gran acceptació. Accedir a aquests articles ha estat fàcil amb els préstecs de campanya amb atractiu interès
i ràpida concessió.

“Els seus records seran inoblidables”.  A la possibilitat d'obtenir articles de tecnologia punta amb un finançament
atractiu, s'hi ha afegit l'oferta de finançament de càmeres digitals, de vídeo i fotografia, la qual ha estat molt ben rebuda
pels nostres clients.

Rènting “Negoci sobre rodes”. Amb l'ànim d'oferir a empreses, comerços i professionals liberals la possibilitat de gaudir
d'un cotxe de lloguer, Caixa Penedès ofereix el servei de Rènting. En aquesta campanya passada ha estat d'especial interès
la promoció que s'ha realitzat d'una estada per a dues persones en una nit d'hotel i les guies pràctiques de rutes turístiques
que hem obsequiat de regal, obtenint una notòria acollida d'aquest servei.

El servei de Rènting de Caixa Penedès ofereix la possibilitat de gaudir d’un cotxe de lloguer, essent un producte especialment
indicat per a empreses, comerços i professionals liberals. Durant l’exercici es realitzaren dues importants campanyes de
comunicació amb ofertes molt atractives.

ACCIONS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EXTERNA
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Serveis a mida

Servei Nòmina i Pensió. S'ha desenvolupat un paquet de productes i serveis amb avantatges i condicions exclusives
adreçats a particulars que domiciliïn la seva nòmina o pensió a Caixa Penedès. A més, aquesta acció ha estat acompanyada
per suports publicitaris que han comunicat i reforçat la promoció. Un dels avantatges a destacar que gaudeixen els clients
és la participació en un sorteig mensual de pagues extres.

Servei Agrari. S’ha continuat aprofundint en  el coneixement de les necessitats del sector per poder transmetre al seu
públic objectiu informació i productes adequats al seu sector de negoci com per exemple préstecs de millora estructural,
assegurances, etc., a més de la tramitació d’ajuts i subvencions.

DUN 2002. Es va implantar la tramitació de la DUN (declaració única de conreu) com a pas previ a la petició
dels ajuts agraris concedits per la UE coneguts com a PAC (política agrària comunitària). Les sol·licituds van
augmentar en un 47% respecte de l’exercici anterior reportant, al conjunt de propietaris del sector, uns ingressos
de més de 7,5 milions d’euros que van rebre en forma d’ajuts, subvencions o primes.

Verema 2002. Facilitar l’elevat moviment de capitals que provoca la campanya de recollida del raïm, la venda
d’aquest als cellers i l’inici d’elaboració del vi i caves configuren un seguit de serveis que es van dur a terme
a partir del mes de setembre sota la denominació “Verema 2002”.



“Les targetes de Caixa Penedès et donen regals”. Pagar les compres o serveis amb les targetes de Caixa Penedès dóna
regals. Els titulars de targetes de l’entitat acumulen vals, segons el nivell de depeses realitzades en compres, que han
pogut bescanviar per peces de cristalleria, coberteria, 2 vaixelles o per una ampolla de cava especial.

Promoció noves oficines. Donat l’elevat nombre d’oficines que l’Entitat ha obert en els darrers anys s’ha dotat a aquests
nous centres d’unes accions de comunicació i d’una promoció especial durant els primers mesos de funcionament. Durant
aquest període els clients que obren un compte reben una ampolla de cava, edició especial Caixa Penedès. Donat la
qualitat de l’obsequi i l’atractiu dels productes d’estalvi, finançament i serveis que ofereixen les noves oficines ja des de
els primers dies hi circula un considerable nombre de nous clients.

Servei de Telefonia. Mitjançant Promodiscep, empresa del Grup Caixa Penedès, que té com a principal activitat la
comercialització d’aparells de telefonia mòbil, s’han realitzat campanyes de comunicació als clients de Caixa Penedès
informant de promocions per canviar els seus aparells de telefonia mòbil per telèfons d’última generació amb preus i
condicions preferents. També s'ha ampliat aquesta oferta amb promocions de telefonia fixa o connexions ADSL.

EuroScan. Autentificador d'euros. També a través de Promodiscep SA, el sector empreses podia aconseguir aparells per
autenticar els bitllets d'euro, oferint d'aquesta manera facilitats a la tasca diària dels nostres clients.

Accions de comunicació corporativa

Com a entitat cada vegada més implantada a nivell territorial i amb notables quotes de creixement anual, la presència de
Caixa Penedès com a generadora d'informació, ha augmentat la seva presència en els mitjans de comunicació, especialment
a premsa i ràdio, a més de mantenir el patrocini habitual a TV3 de l'espot del número guanyador del sorteig procecs.

L'objectiu de les accions de comunicació portades a terme el passat 2002 ha estat unificar sota els mateixos criteris generals
tots aquells instruments que ajuden a crear la imatge corporativa més efectiva per l'entitat, així com la gestió de totes les
vies de comunicació de les que disposa l'entitat per relacionar-se amb els seus clients i amb la societat en general.

Accions de relacions públiques

Visites Guiades als Serveis Centrals. Caixa Penedès ha continuat donant suport a les visites guiades al seu edifici de
Serveis Centrals, iniciades l'any 2000, responent a la demanda de diversos col·lectius com són casals d'avis, instituts de
secundària, que han mostrat interès en conèixer de primera mà el funcionament i les instal·lacions de l'entitat.

Conferències i Seminaris. En una altra vessant més socio-cultural
també ha donat el seu suport a les necessitats d'una societat cada
vegada més inquieta per la difusió i el coneixement dels problemes
de la nostra societat. Alguns exemples són les VI Jornades
d'Economia, la Conferència de Futur, el seminari sobre Les
intervencions rehabilitadores i la creació d'ocupació, Conferència
Telecities sobre "Un nou model educatiu per una nova societat",
entre moltes d'altres.

Fires i mostres

Un altre camp d'acció es la participació en fires i mostres comercials.
Caixa Penedès ha continuat recolzant a molts d'aquests certàmens entre
els quals són destacables: La Fira de la Candelera (Molins de Rei), XXII
Mostra de Vins i Caves de Catalunya (Barcelona), Fira de St. Miquel
(Lleida), Fira de l'Avet (Espinelves), Cavatast (St. Sadurní D'Anoia), Fira
del Comerç i la Indústria de Primavera (Martorell), Fira del Gall i Fires
de Maig (Vilafranca del Penedès).

Patrocinis i esponsoritzacions

Caixa Penedès també ha donat suport a les tradicions de caire més popular de les poblacions on és present patrocinant o
esponsoritzant esdeveniments culturals, esportius o infantils. Com a més destacables cal assenyalar El Tren del Cava (St.
Sadurní d'Anoia), el patrocini de l'Espai Plàcido del Festival de Cinema Negre (Manresa), tot i que també ha donat recolzament
a diferents activitats infantils com el Parc Infantil Pin de Nadal (Girona) o promocionant esdeveniments esportius com poden
ser l'esponsorització de la Milla Internacional Ciutat de Cornellà, Carrera dels 10 km de Martorell, El Trial Indoor de Girona
i Tarragona, etc.
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Conferència al Fòrum Berger Balaguer:
“VI Jornades d’Economia de l’Alt Penedès”

Disseny del nou stand inaugurat a la Fira del Gall
de Vilafranca del Penedès



CEP d'Assegurances Generals, S.A.

La nostra entitat ha aconseguit aquest any 2002 un augment significatiu del volum de negoci aconseguint la xifra de 29.061
milers d'euros enfront dels 23.238 de l'any anterior, el que suposa un increment del 25,05%.

Cal destacar el volum de primes d'assegurances agràries, que s'eleva fins als 13.460 milers d'euros i que representa un creixement
del 38,69% respecte l'any anterior. Això és degut bàsicament a un major nivell d'assegurament del sector agropecuari i a un
major grau de penetració de la nostra entitat en aquest mercat, fet que ens consolida com a líder de Catalunya en aquest
ram amb més d'un terç de quota de mercat.

Quant a la resta de rams, les primes han crescut un 15,27%, destacant els multirriscos amb un augment del 19% i un volum
de primes de 13.133 milers d'euros.

Durant aquest exercici s'ha registrat una elevada sinistralitat com a conseqüència de fenòmens atmosfèrics adversos concentrats
a les zones on tenim un major índex de penetració, fent que el número d'expedients augmentés un 31% en els rams de
multiriscs i que, en algunes modalitats, la nostra sinistralitat es situés per damunt de la mitjana del sector.

D'altra banda, el mal comportament dels mercats borsaris ha influït negativament en l'obtenció d'ingressos financers. Tot i
això, el benefici abans d’impostos obtingut per la companyia ha estat de 3.318 milers d'euros el 2002.

CEP Correduría de Seguros de CEP, S.A.

Cep-Correduría de Seguros ha tancat favorablement l'exercici 2002 arribant a intermediar més de 76.000 pòlisses, el que suposa
un increment del 14,40% respecte a l'exercici anterior. El volum de primes intermediades ha superat els 40.000 milers d'euros
que suposen un increment respecte a l'any anterior del 18,19%.

En primer lloc caldria destacar el notable creixement aconseguit en les pòlisses d'actes. Tot i el descens del 8% en la venda
d'automòbils a Espanya, hem obtingut un increment del 12,50% en el nombre de pòlisses.

També hem d'esmentar que, una vegada transcorreguts dos anys de l'entrada en vigor de la LOE (Llei Orgànica de l'Edificació),
podem constatar un important creixement de noves pòlisses de l'assegurança decennal arribant a gestionar una cartera de
961 pòlisses en l'any 2002.

64

ACTIVITATS I SERVEIS

SOCIETATS FILIALS

CAIXA PENEDÈS
SOCIETAT MATRIU

Grup Caixa Penedès

ASSEGURADORES ENTITATS GESTORES IMMOBILIÀRIES I
SERVEIS TECNOLÒGIQUES

CEP D’ASSEGURANCES
GENERALS, S.A.

CEP CORREDORÍA DE
SEGUROS DE CEP, S.A.

CEP-VIDA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.

MIQUEL Y COSTAS
& MIQUEL, S.A.

CEP GESTORA
S.G.I.I.C., S.A.

CEP PENSIONS
E.G.F.P., S.A.

CAPITAL PENEDÈS MIXT,
S.A. S.I.M.C.A.V.

PENEDÈSCEP, S.A.

ESQUEMES I
DETALLS, S.L.

PUNT URBÀ, S.A.

PROMODISCEP, S.A.

STAR RENTING, S.A.

SERINCEP, S.A.

INFODESA, S.A.

BVCORP SOFTWARE, S.L.

GIATS, S.A.

CEP PARTICIPACIONS
PREFERENTS LIMITED

RESIDENCIAL
VILADES S.A.

PARC D’ACTIVITATS
EMPRESARIALS POBLE NOU, S.A.

CEUS FINANCIERO, S.A.



D'altra banda, la cartera de salut manté un creixement continuat aconseguint les 3.250 pòlisses que representen 2.710 milers
d'euros en primes i un increment del 9,71%.

Pel que fa a la resta d'assegurances intermediades seguim mantenint una important cartera i hem superat els 1.477 milers
d'euros amb 1.464 pòlisses intermediades.

Finalment hem de citar la participació de la nostra corredoria, juntament amb les d'altres 29 entitats financeres, en la creació
d’AMAEF (Agrupació per a la Mediació Asseguradora d'Entitats Financeres). L'esmentada associació té com a finalitat millorar
la qualitat de servei ofert per les companyies asseguradores als nostres clients així com ser un referent del canal banca-
assegurances davant del mercat assegurador.

CEP Vida de Seguros y Reaseguros, S.A.

Durant l'any 2002 CEP Vida ha superat les 84.000 pòlisses en cartera d'assegurances de risc aconseguint un volum de primes
de 7.580 milers d'euros, xifra que representa un increment del 14,78% respecte l'any anterior.

Durant aquest exercici la companyia ha realitzat un gran esforç per millorar i simplificar tot el circuit de contractació d'aquest
tipus de pòlisses. Des del mes de juny ja es poden contractar les assegurances de risc a través del terminal financer de les
oficines de Caixa Penedès, el que permet formalitzar la pòlissa al mateix moment.

Quant als productes de Vida – Estalvi s'ha aconseguit la xifra de 56.063 pòlisses en cartera i les primes emeses han ascendit
a 277.416 milers d'euros, un 25,89% més que l'any anterior. Les reserves matemàtiques vinculades a aquesta mena de productes
ha aconseguit la xifra de 718.000 milers d'euros. Aquest increment de primes ha estat possible gràcies a la constant adaptació
de la nostra gamma de productes a les circumstàncies del mercat, com ha ocorregut amb el llançament del nou producte
denominat Interès 20%, una assegurança de vida la rendibilitat de la qual està vinculada a una cistella de cinc accions de la
Borsa Espanyola i que garanteix la prima aportada.

Cep-Vida ha aconseguit un benefici abans d'impostos de 7.847 milers d'euros, el que representa un important creixement
respecte a l'exercici anterior, un 22,50%.

Per al pròxim any 2003, la Llei de Reforma Parcial del I.R.P.F introduirà canvis en el tractament fiscal de les assegurances de
vida que afavoriran l'estalvi a mitjà i llarg termini en aquest tipus de productes. Una altra novetat important que incorpora
aquesta Llei és la de la regulació dels Plans de Previsió Assegurats com una nova modalitat asseguradora assimilable als plans
de pensions, que gaudeix dels mateixos avantatges fiscals i que a més ofereix una garantia de tipus d'interès.

CEP Gestora Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.

L'any 2002 s'ha caracteritzat per un clima de debilitat econòmica en els principals països de l'OCDE, la proliferació d'irregularitats
i escàndols comptables d'algunes empreses multinacionals i la tensa situació geopolítica degut al conflicte iraquià. Tot això
ha generat una situació d'incertesa en els mercats financers que ha provocat, per tercer any consecutiu, fortes caigudes en
la majoria de borses de tot el món.

Els índexs borsaris dels mercats europeus han registrat caigudes que oscil·len entre el 24,48% del FUTSE 100  del Regne Unit
i el 43,94% del DAX Alemany. La caiguda ha estat més continguda als EUA (-16,76% del Down Jones). Aquestes fluctuacions
borsàries han provocat un traspàs de diners de la renda variable cap a actius més assegurances de renda fixa, actuant com a
refugi en moments de crisi. D'altra banda, l'Euro ha tingut una notable revaloració en front del dòlar, un 18%.

L'esmentada situació econòmica ha provocat que el patrimoni dels Fons gestionats pel conjunt de gestores d'Espanya hagi
disminuït en un 3,81%. En contra de la tendència del mercat, CEP GESTORA SGIIC SA ha aconseguit incrementar en un 5% el
patrimoni de fons d'inversió i Simcav's gestionats, aconseguint els 491.362 milers d'euros.
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CEP - Pensions, Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A.

Les fluctuacions registrades en els mercats borsaris durant l'exercici 2002 han provocat que molts inversors optessin per
traspassar els seus estalvis de la renda variable a posicions més conservadores de renda fixa, actuant com a refugi en temps
de crisi.

Durant l'any 2002, Cep-Pensions EGFP va llançar un nou Fons de Pensions, el "Penedès Pensió Creixent", que garanteix el 100%
de la quantitat aportada i una revaloració del 45%  transcorreguts 10 anys. D'aquesta manera, amplia a vuit el ventall de fons
de pensions gestionats per l'entitat, completant la gamma de productes existent:

• Cep 1, Fons de Pensions: 100% renda fixa

• Penedès Pensió Mixt, Fons de Pensions: 70% renda fixa - 30% renda variable

• Penedès Pensió Variable Mixt, Fons de Pensions: 30% renda fixa - 70% renda variable

• Penedès Pensió Borsa, Fons de Pensions: 100% renda variable nacional

• Penedès Pensió Euroborsa, Fons de Pensions: 100% renda variable zona euro

• Penedès Pensió Garantit, Fons de Pensions: capital 100% garantit a 3 anys

• Penedès Pensió Creixent, Fons de Pensions: capital 100% garantit a 10 anys més una revaloració del 45%

• Penedès Pensió Empleats, Fons de Pensions: 100% renda fixa

El patrimoni gestionat al final de l'exercici 2002 ascendeix a 148.483 milers d'euros, el que representa un 7,46% respecte
del tancament del 2001.

Gestió Integral d’Assessorament i Tramitació de Serveis (GIATS, S.A.)

Aquesta empresa del grup Caixa Penedès, dedicada a la gestió integral d'escriptures, ha continuat amb la tendència de
creixement dels darrers anys.  L’any 2002 s'ha caracteritzat per un volum significatiu en el nombre d'expedients, concretament
l’augment ha estat del 23,04%. Durant l’any 2002 s’han tramitat directament els documents de 445 oficines de Caixa Penedès,
representant el 83% de la xarxa de l'entitat. Com a resultat s'han pogut obtenir uns millors marges que han repercutit
positivament  en el compte de resultats.

D'aquesta manera, el benefici brut de GIATS, S.A. l’any 2002 ha estat de 1.770 milers d'euros, amb un increment respecte
l’exercici anterior del 23,35%. L’aportació al grup ha estat de 2.846 milers d'euros, amb un increment del 13,82%.

Cal esmentar també que la plantilla de GIATS, S.A. a 31 de desembre de 2002 era de 23 persones repartides entre les delegacions
de Vilafranca del Penedès, Barcelona, Martorell, Terrassa, Viladecans i Lleida.

D'entre les activitats de GIATS, S.A., a part de la tramitació d'escriptures, també s’ha anat generalitzant la tramitació d’altres
serveis, com la inscripció de reserves de dominis, leasings, renovacions de préstecs qualificats, cancel·lacions de càrregues
de domini, etc., a més d’anar introduint nous serveis com l'elaboració de verificacions registrals.

2002 / PATRIMONI DE LES INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA (milers d’euros)
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379.737



Promodiscep, S.A.

L'objectiu de la creació d'aquesta empresa l'any 2001 era potenciar i ampliar l'activitat de telefonia mòbil. Durant l'exercici
2002 no només s'ha acomplert aquest objectiu continuant la venda de les diferents modalitats de telefonia mòbil, sinó que
s'ha ampliat l'oferta a una altra tipologia de productes. El fet més remarcable al respecte ha estat aconseguir la concessió
per part de Telefònica de España de la distribució de tots els seus productes. Això comporta que a partir d’aquest any,
PROMODISCEP, S.A. pot comercialitzar línies ADSL i telefonia fixa. Paral·lelament, també s’ha comercialitzat un aparell detector
de falsificacions d'euros, amb tecnologia làser, únic en el mercat.

Des d'aquesta perspectiva d'ampliació de serveis, el resultat de la companyia ha crescut i el seu benefici brut ha estat de
121 milers d'euros i l’aportació al Grup Caixa Penedès de 282 milers d'euros.

Star Renting, S.A.

Continuant amb la línia de posicionament i ampliació del volum de negoci d'exercicis anteriors, al llarg de 2002 s’han realitzat
diferents campanyes de producte que han facilitat un increment al final del mateix d’un 23,60% en el nombre d’operacions
realitzades respecte a l’any anterior, això ha pressuposat incrementar la flota viva de vehicles un 14,60%.

També al llarg d’aquest exercici s’han començat a comercialitzar els vehicles amb contractes finalitzats amb el corresponent
increment de facturació i marge, així la facturació global ha arribat fins els 18.623 milers d’euros, un 32,30% superior a l’any
2001.

L'ampliació de la plantilla directa de logística, juntament amb la planificació d'accions de marketing i formació directes, així
com la constatació de l'agilitat de l'aplicatiu informàtic posat en marxa al llarg del present any, permet afrontar el proper
exercici amb moltes expectatives de creixement.

Serincep, S.A.

Societat participada al 100% per Caixa Penedès i orientada a donar serveis d'Outsourcing d’Explotació a Entitats Financeres.
Aquest servei d'Outsourcing es donarà inicialment a la Caja de Ahorros Provincial de Jaén i a la Caja de Ahorros Provincial de
Guadalajara.

Durant aquest exercici 2002 l'activitat ha estat centrada en la preparació de les instal·lacions, en la compra de la maquinària
i del programari de base per compte d’aquestes Entitats, en la instal·lació, integració i posada a punt de les diferents
plataformes de servei, en la preparació de l’equip humà, i en la resta de treballs previs a la posta en servei d’una instal·lació
d’aquest tipus, tot amb la finalitat de poder iniciar els serveis d'Outsourcing del Servidor Financer Unificat  previstos pel
primer trimestre de l’any 2003.

Pel que respecte al volum de negoci i als resultats del conjunt d’activitats que es realitzen en l’àrea de prestació de serveis,
l’any s’ha tancat favorablement. Cal ressaltar les excel·lents perspectives de futur, ja que en aquest entorn globalitzat al qual
ens dirigim, el camí que iniciem a l'hora de compartir entre vàries entitats financeres tant el software d’aplicacions com
l’explotació, provocarà que més entitats s'interessin en solucions com la que proposem.

Infodesa, S.A.

Societat del Grup Caixa Penedès que desenvolupa la seva activitat en l'entorn del software corporatiu, camp en el que gaudeix
d'una bona posició competitiva pel prestigi i qualitat de les seves aplicacions desenvolupades i pels serveis que presta. Durant
l'exercici 2002, tant la facturació com els resultats han tingut una favorable evolució, dins l'entorn de la seva especialització.

67

ACTIVITATS I SERVEIS



68

ACTIVITATS I SERVEIS

Bvcorp Software, S.L.

Societat participada del Grup Caixa Penedès que és posseïdora del 100% del capital de Business Vision, S.A. i Business Vision
Software Solutions, S.A., que centren la seva activitat en el desenvolupament del software orientat a l'entorn de les oficines
per millorar la prestació de serveis als clients. Durant l'exercici 2002 ha continuat amb la implementació de les seves aplicacions,
que estan tenint una gran acceptació en el sector financer.



OBRA SOCIAL 2002



Caixa Penedès ha desenvolupat la seva Obra Social al servei de la seva àrea geogràfica, contribuint al desenvolupament
econòmic i social de la mateixa, adaptant-se també a les necessitats de les noves zones d’influència. Ha destinat durant l’any
2002 un total de 9.970 milers d'euros en els següents apartats:

a) Projecció, col·laboració i patrocini a la Cultura.

Música.
Mitjançant pròrroga del conveni amb la Fundació Palau de la Música Catalana, Caixa Penedès ha continuat amb el patrocini
del cor de l’Orfeó Català, que comporta una important aportació a la música, no només al món de la interpretació i als concerts,
sinó també a la formació de futurs cantaires. D'altra banda, cal destacar la signatura d'un conveni de col·laboració amb
l’orquestra de Cambra de l’Empordà.

Les col·laboracions per activitats musicals d’iniciativa externa han compartit protagonisme amb les d’iniciativa pròpia. Aquesta
promoció pròpia ha consistit amb concerts de l’Orfeó Català a: Osca, Gavà, Tarragona, Sitges i Palau de la Música; de l’Orquestra
Filharmònica Arthur Rubinstein de Lodz (Polònia), i un concert per a joves, a càrrec del grup “Jarabe de Palo” al Palau de la
Música Catalana; així com Cicles de concerts en l'Auditori del Fòrum Berger Balaguer. En la promoció musical externa s’han
aportat col·laboracions a 24 entitats organitzadores de cicles i de concerts, dels que podem destacar-ne la VI Edició del
Festival de Música Guillem de Berguedà, a la comarca de Berga, el Concert de Música Sacra a Barbastre, i la 21a Mostra
d’havanera catalana a Palamós.

Cultura Popular.
L’Obra Social ha estat fidel a la seva vocació popular, i així ha dedicat recursos a les manifestacions més genuïnament populars,
com són les festes de barri, festes majors, trobades culturals, etc. concedint ajuts a moltes entitats i institucions promotores
d’activitat cultural, aconseguint una àmplia diversificació.
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Concert de “Jarabe de Palo” al Palau de la Música Catalana, Barcelona.Concert al Palau de la Música Catalana, Barcelona.

Concert de l'Orfeó Català a l'Hotel Gran Melià, Sitges. Festa popular.
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D'altra banda, La Fundació Caixa Penedès ha patrocinat l'exposició "Els Sentits del Vi" que reconstrueix l'ampli univers del vi
i alhora contribueix a la difusió de les qualitats dels vins i caves amb denominació d'origen que s'elaboren a Catalunya.
L'exposició va tenir lloc al Palau Robert de Barcelona i es va inaugurar el nou de desembre de 2002. L'objectiu general de
l'exposició és el de posar de manifest la diversitat formal i cultural del vi i del cava a Catalunya, els coneixements, tècniques
i recursos esmerçats en el treball a la vinya, el premsat, els processos finals, el celler i el laboratori, els usos del vi en els
diferents entorns socials, els efectes del seu ús o eventual abús sobre la salut i el vi com a producte acabat, les seves qualitats
olfactives i cromàtiques.

OBRA SOCIAL

Inauguració de l'exposició Vives Fierro a l'Aula de Cultura del
Fòrum Berger Balaguer.

Escultura “Sentinella de la Pau”, Manresa.

Exposició al Fòrum Berger Balaguer. Obres escultòriques de l'artista
Clemente Ochoa.

Exposicions.
S’han realitzat un total de 84 exposicions principalment a les 17 Aules de Cultura de Caixa Penedès, però també amb producció
conjunta amb el Museu de la Pell de Vic i el Museu de Granollers. Destaquem la de Fèlix Plantalech, el recull d'Icones Russes,
i l’exposició de Vives Fierro.

Catàleg de l'exposició Baldomer Galofre.
Reus 1846 - Barcelona 1902.

Catàleg de l'exposició “Els Sentits
del Vi”, Palau Robert, Barcelona.

Catàleg de l'exposició Martí Torrents.
1887-1977.
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Auditori del Fòrum Berger Balaguer.
S’han celebrat diversos actes culturals, jornades, presentacions de llibres, concerts i cicles de música. Hi fa la seva activitat,
de forma continuada l’Aula Universitària, s’hi ha celebrat les jornades del Firavi – Incavi - Actes del Divinum, Assemblea Cor
Penedès, Jornades econòmiques Fundació Pro-Penedès, Institut Català de la Cuina, Actes del 600è aniversari de l’Hospital
de Vilafranca, Jornades per l’Institut d’Estudis Penedesencs, Jornades de Viticultura i Enologia de la Universitat Rovira i Virgili,
Vilafranca Virtual Conferència Telecites, Seminari programa Europeu URB-AL, Cloenda 34è Concurs de Joves Intèrprets de Piano
de Catalunya.

Concursos.
L’Obra Social és patrocinadora del Concurs de Joves Intèrprets
de Piano de Catalunya, i ha dotat nou premis de concursos
varis (poesia, literari, fotogràfic, de pintura etc.). Cal
destacar-ne el Premi Aurora Díaz Plaja d’articles de crítica
de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi de Poesia López
Pico, Premi Sant Ramon de Penyafort Concurs de Teatre
de Tàrrega i d’Olesa de Montserrat, i el Concurs Rotllo
fotogràfic de Martorell.

Edició de llibres i treballs.
Aquest any hem publicat com a edició pròpia, entre d’altres:

• Marató de Mirades.
• Llibre de poemes d’autors catalans. (Coral Cantiga – Festival Grec ‘02)
• Vint-i-cinc anys de recerca i bibliografia local. (Institut Estudis Penedesencs)

L’Obra Social ha col·laborat amb 27 edicions de llibres i revistes de diferents entitats culturals i escoles, dels quals en
destaquem:

• Quatre relats de nou. • 30 Aniversari de l’Orfeó Vilanoví.
• Llibre Gimcana de les Llengües. • Crònica lliure de Molins de Rei.

Hem donat suport per a la publicació de 32 edicions de temàtiques tan variades com poesia, contes, història local, revistes
científiques, etc.

Altres activitats artístiques i culturals.
Destaquem especialment  les aportacions als actes de celebració Festa del Renaixement a Tortosa, al patrocini de la 7a Mostra
de Curtmetratges de Vilafranca, i la dotació de una beca per la Biografia de Víctor Balaguer.

S’ha continuat amb els convenis de col·laboració que fan possible les aportacions de Caixa Penedès, a col·lectius dedicats a
l’estudi, a la investigació i a l’art, com són: Fundació Anton Parera de Sant Sadurní, Institut d’Estudis Penedesencs, Societat
Dansaires Vilanovins i Fundació Museu de Vilafranca-Museu del Vi.

OBRA SOCIAL

Cloenda del Concurs de Joves Intèrprets de Piano, Vilafranca del Penedès.

Actuació de "Gospel Song", integrada en
el Cicle de Concerts de Jazz 2002.

Actuació de la mezzosoprano Consuelo
Maravella Martínez, acompanyada al piano
per Carles Puig.

Cicle de concerts. Actuació dels
Cantaires de la Coral Antiga.
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Col·laboració amb l’esport.
Aportacions fetes a diferents clubs i associacions per activitats com curses, competicions i lliurament de material esportiu.
Podem destacar el patrocini del VIIè Circuit de Catalunya Internacional de Tennis ATP, Club Esportiu APROMI de les Borges
Blanques i les aportacions a la Unió de Consells Esportius de Catalunya a més de diferents Consells Esportius: de la Noguera,
del Pla de l’Estany, del Berguedà, de les Garrigues, de la Segarra, de l’Alt Empordà, del Segrià, del Bages, del Pla de l’Urgell,
de la Garrotxa, del Ripollès, de l’Urgell, del Pallars Jussà, d’Osona, de la Vall d’Aran, del Garraf i a les múltiples col·laboracions amb
les manifestacions de l’esport base.

b) Activitat assistencial.

Aportació a la salut.
Històricament, aquest tema ha gaudit d’una atenció especial de la nostra Obra Social, tant en els propis centres com en les
aportacions fetes a col·lectius d’afectats i a centres hospitalaris.

Atenció a la 3a edat.
Asil Inglada Via. Durant l’any 2002 s'ha continuat amb la tasca d’atenció
a persones grans, en especial a les que no tenen possibilitats de
desenvolupar-se soles en les necessitats del dia a dia. Han rebut l’atenció
adequada per part de la comunitat religiosa que té cura del centre i
del personal assalariat. Una trentena de persones són les beneficiàries
d’aquesta obra. Caixa Penedès manté el seu compromís de sosteniment
d’aquest centre, mitjançant el conveni subscrit amb la Fundació Privada
Asil Inglada Via.

Casals d’Avis propis. En els 17 casals d’avis, propietat de Caixa Penedès, s’hi han portat a terme tasques lúdiques, formatives,
esportives, de serveis, i culturals. Els propis  socis són el que, amb la seva participació en la gestió del Casal, organitzen la
majoria d’actes lúdics. Amb iniciativa de la pròpia Obra Social, es realitzen tota la resta d’activitats: manualitats, gimnàstica
activa i passiva, balls de saló i moderns, puntes de coixí, coral, ioga, tècniques de relax, play back, taller de pintura, sardanes,
sevillanes, concurs de billar, confèrencies de temes socials i sanitaris, etc. En total han sigut 155 activitats diverses que n’han
gaudit un total de 3.059 socis/es.

Casals d’Avis en col·laboració. La nostra Entitat ha donat el seu suport a 20 Casals d’altres entitats, generalment Ajuntaments,
mantenint els convenis de Casals en col·laboració.

Altres centres i particulars. Mereixen especial menció el lliurament de pensions a famílies que tenen cura de persones grans,
i de subvencions a residències geriàtriques.

Atenció als discapacitats.
El  col·lectiu de persones discapacitades, ha estat motiu d’una especial atenció per part de l’Obra Social de Caixa Penedès,
bona part de les subvencions han estat concedides per programes d’inserció en el món del treball. Algunes de les Entitats
que han estat beneficiades de les aportacions de l’Obra Social han estat: Fundació Formació i Treball per la inserció laboral
al Garraf, Associació pro subnormals del Baix Llobregat, Associació de Paràlisi Cerebral de Tarragona, Fundació Privada Boscana,
Cooperativa Industrial Coinre de Badalona, Associació Mifas, Associació de paraplègics i disminuïts de Lleida, Fundació l’Espiga
de l’Alt Penedès, El Turó – Salut Mental  (Associació de Familiars i Amics de l´Alt Penedès), Associació de Discapacitats Oscenses
Miguel Servet, i moltes més.

Aportacions a entitats d’activitat solidària.
Hem col·laborat amb programes de varies ONGs, essent-ne beneficiades Mans Unides, amb la campanya als mitjans de
comunicació “Si vols la pau, rebutja la violència”; Intermón Oxfam amb la campanya per l’esperança, que s’ha dut a terme
en 42 poblacions; Pro-Mundi 3 per la tramesa de medicaments i aliments al tercer món; i la festa de la solidaritat a Vilanova
i la Geltrú.

OBRA SOCIAL

Asil Inglada Via de la Fundació Caixa Penedès.
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c) Formació

Tant per iniciativa pròpia com en col·laboració amb col·lectius interessats en determinats camps, s’han realitzat conferències
i jornades monogràfiques a diferents localitats: Jornades de prevenció de Riscs Laborals a la Universitat de Lleida, II Trobada
de professors de Ciències de la Salut Universitat de Barcelona, Conferència sobre el teixit empresarial al Penedès, Jornades
del Nou pla Comptable del sector Vitivinícola a Lleida, Reus, Girona i Vilafranca, Conferència sobre fiscalitat en la successió
de l’Empresa Familiar a Igualada, VII Jornades d’Economia de l’Alt Penedès, Jornades Compostos Aromàtics del Vi, Centre
d’Activitats i Tecnologia de Masquefa.

També s’han secundat iniciatives i actes que, a més de formatius, han contribuït a la dinamització econòmica, com el Seminari
sobre el Pla Comptable Vitivinícola i les Jornades Internacionals de Desenvolupament Rural Integrat de Solsona, entre d'altres.

Docència.
S’han concedit aportacions a Centres docents com la Guarderia Infantil Santa Anna de Santa Margarida de Montbui, i cal fer
especial esment a les de l’Escola Familiar Agrícola “Camp Joliu”, de l’Arboç. Durant l’any 2002, gairebé s’han finalitzat les
obres del nou edifici, la Vinya, que des de el proppassat setembre ha permès duplicar les places formatives. En la pròpia Escola
i mitjançant el Centre d’Economia i Marketing Superior del Penedès (CEIMP Camp Joliu), s’han seguit impartint Estudis Superiors
de Ciències i l’Empresa, mitjançant cicles de grau superior, que donen el títol de tècnic superior en varies especialitats.

En aquest centre educatiu, hi assisteixen alumnes de 25 de les comarques de Catalunya i de 163 municipis.

d) Ajut a l’agricultura.

Caixa Penedès ha estat fidel a la seva tradició de col·laboració amb l’agricultura, i ha dedicat el seu recolzament a un nombre
important d’iniciatives que col·laboren en el món agrícola i agroalimentari, generalment representades per fires, jornades,
actes de formació i de divulgació, celebrades a Divinum de Vilafranca, Fira del Cavatast a Sant Sadurní, Fira dels Espàrrecs
de Gavà, Fira de la Cirera a Santa Coloma de Cervelló, Fira de la Candelera a Molins de Rei, Fira de Sant Isidre de Solsona,
Mostra de Vins i Caves a Barcelona, etc.

e) Centre Cultural de Barcelona. Espai Subirachs.

Caixa Penedès ha començat a fer realitat el Centre Cultural de Barcelona, que serà una de les obres socials emblemàtiques
de la nostra Entitat, amb repercussió a tota Catalunya. Ubicada al carrer Princesa 21 de Barcelona, acollirà una activitat
cultural molt variada, amb unes possibilitats de difusió tan àmplies que permetran la realització d’activitats d’alt nivell. Estarà
dotada d’espais d’exposició permanent, exposició itinerant, auditori, espai de formació, etc.

Aquest Centre Cultural a Barcelona, mitjançant conveni subscrit amb l’escultor Josep Mª Subirachs, comptarà amb una nombrosa
representació de l’obra d’aquest artista, i una petita mostra d’escultors predecessors,  que formarà part del patrimoni de la
Fundació Caixa Penedès. També, mitjançant l’espai Subirachs, s’instal·larà part de l’exposició permanent citada, taller de
l’artista i espai a on s’imparteixin cursos d’aprofundiment a la disciplina de l’escultura.

Durant el 2002, la Fundació Caixa Penedès ha desenvolupat amb eficàcia i agilitat l’activitat que estatutàriament li és pròpia,
participant activament amb l’Obra Social. De la xifra total invertida per l’Obra Social, en els diferents capítols que hem
comentat, la Fundació n’ha gestionat la quantitat de 2.065 milers d'euros.
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Comarques de Barcelona

Abrera
071 Martorell, 2 08630 937700889
Argentona
520 Av. Puig i Cadafalch, 16 08310 937974122
Artés
487 Ctra. Prats de Lluçanès, 2 08271 938203807
Avinyonet  del Penedès
189 Ctra. de Barcelona, 56 08793 938970451
Badalona
308 Carrer del Mar, 30 08911 934642306
319 Torner, 1 08912 934601861
320 Mercat Mun. Pomar-Morera local 2.1  08915 934653164
321 Av. Lloreda, 66-84 08914 933972763
334 Av. Congrés Eucarístic, 29 08913 934601862
337 Av. Alfons XIII, 299 08918 934601879
339 Av. Catalunya, 65-71 08915 934601758
359 Av. Marques de Sant Mori, 207 08914 934603465
366 Av. Sant Salvador, 105 08913 934602848
476 Av. Martí Pujol, 519 08911 934970111
532 Prim 66-70/Sant Bru 08911 933899174
Badia del Vallès
376 Pl. Major, local 1 i 12 08214 937185003
Barberà del Vallès
285 Av. Generalitat, 66 08210 937292318
Barcelona - Ciutat Vella
110 Joaquim Costa, 64 08001 933014843
161 Maquinista, 20 08003 932218656
218 Carders, 24 08003 933198389
249 Rambles, 44 08002 933184788
338 Hospital, 127-129 08001 934417941
Barcelona - Eixample
050 Rambla Catalunya, 73 08007 932158654
078 Provença, 483 08025 934354704
128 Pl. Tetuan, 31 08010 932455795
133 València, 37-43 08015 932264500
162 Girona, 109 08009 934576365
163 Tamarit, 179 08015 934241956
229 Londres, 90 cant. Muntaner, 195 08036 934305927
241 Comte Borrell, 202-204 08029 934548403
243 València, 178 08011 933235213
244 Casanova, 144 08036 934518804
271 Av. Gaudí, 69 08025 934357855
302 Comte Borrell, 46 08015 934433016
323 Av. Mistral, 18 08015 934230292
360 Enrique Granados, 103 08008 932375603
371 Ausias March, 87-89 08013 932324098
380 Pl. Sagrada Família, 17 08013 934576274
386 Consell de Cent, 455 08013 932317129
394 Marina, 301-303 08025 934551158
401 Urgell, 98 08011 933236038
419 Gran Via de les Corts Catalanes, 568 08011 934515974
456 Consell de Cent, 145-147 08015 934267268
463 Av. Roma, 22-30 08015 932292096
Barcelona - Sants-Montjuïc
100 Vallespir, 82-84 08014 934905661
112 Sants, 30 08014 934318850
123 Creu Coberta, 76 08014 933328096
148 Gavà, 80-90 08014 933321741
153 Sant Jordi, 11 08028 933395253
254 Foneria, 34 local 2 08038 932964229
280 Sants, 358 08028 933336357
293 Badal, 98-102 08014 934323050
318 Magallanes, 62-68 08004 934429705
333 Av. Paral.lel, 97 08004 934412518
385 Carretera de Sants, 206-210 08028 934912263
388 Blai, 12 08004 934426360
391 Olzinelles, 69 08014 934317705
393 Galileu, 23 08028 934903607
414 Gran Via de les Corts Catalanes, 192 08004 934319125
441 Constitució, 187-191 08014 933327059
446 Mare de Déu del Port, 279 08038 934313118
531 Longitudinal 4, 22 loc.11 (Mercabarna) 08033 932626430
Barcelona - Les Corts
066 Cardenal Reig, 28 bis 08028 934498010
166 Nicaragua, 137-139 08029 934100491
212 Av. Madrid, 179-187 08028 934111328
248 Joan Güell, 185-187 08028 933307673
378 Felipe de Paz, 13 08028 934906939
397 Capità Arenas, 17-19 08034 932049883
399 Caballero, 58 08014 934194178

Barcelona - Sarrià-Sant Gervasi
062 Sant Gervasi de Cassoles, 45 08022 932127608
124 Guillem Tell, 16 08006 932179610
134 Escoles Pies, 58 08017 932125994
198 Major de Sarrià, 63 08017 932048965
296 Via Augusta, 122 cant. Alfons XII 08006 932018349
350 Pl. de Vallvidrera, 7-8 08017 934068388
351 Amigó, 65 "Mercat Galvany" 08021 934145410
396 Balmes, 367-369 08006 934182057
Barcelona - Gràcia
121 Puigmartí, 11 08012 932105953
143 Pl. Llibertat, 10 08012 932371235
182 Travessera de Gràcia, 300-308 08025 934586358
255 Escorial, 117 08024 932855066
274 Travessera de Dalt, 14 08041 934156474
300 Av. Diagonal, 456 08006 932370233
322 Pg. Sant Joan, 168 08037 934575782
346 Còrsega, 381 08037 932072250
357 Torrent de l'Olla, 180 08012 932182889
382 Pi i Margall, 39 08024 932850620
Barcelona - Horta-Guinardó
109 Conca de Tremp, 21 08032 933575281
199 Av. Mare Déu Montserrat, 278 08026 933409336
216 Horta, 50 08032 933589025
245 Tajo, 66 08032 934290999
292 Santuari, 23 08032 934208923
304 Dante Alighieri, 98-100 08032 934070822
349 Oblit, 46 08041 934361801
437 Av. Mare de Déu de Montserrat, 26 08024 932100378
469 Judea, 11 08035 934188358
494 Passeig Maragall, 409 08032 934072267
Barcelona - Nou Barris
070 Sant Iscle, 4 08031 934081417
113 Antoni Machado, 18 08042 934275453
119 Pg. Fabra i Puig, 159-161 08016 933493198
185 Pg. Valldaura, 186-190 (mercat) 08042 933500327
219 Joaquim Valls, 48 08016 933592622
238 Cartellà, 109-115 08031 934298651
328 Vallcivera, 8 08033 932764456
330 Cadí, 31 08031 934201083
331 Quarter de Simancas, 2 08042 933549956
405 Via Júlia, 73-75 08042 933598293
436 Pg. Valldaura, 254-256 08016 933508033
470 Pg. de Verdum, 33-39 08042 933548707
514 Doctor Pi i Molist, 86-88 08016 932430645
Barcelona - St. Andreu
197 Gran de St. Andreu, 264-266 08030 933467122
226 Pg. Fabra i Puig, 6-8 08030 932745385
236 Navas de Tolosa, 344 08027 934085767
290 Felip II, 182-184 08027 933495914
307 Turó de la Trinitat, 59-61 08033 933453547
327 Olesa, 45 08027 933514752
392 Pg. Onze de Setembre, 2-4 08030 933456166
448 Gran de Sant Andreu, 436 08030 933453304
453 Felip II, 46-52 08027 933519543
459 Pg. Maragall, 98 08027 933490457
Barcelona - St. Martí
132 Av. Diagonal, 48 08019 933073831
183 Ramon Turró, 212-214 08005 932252883
191 Rbla. Guipúscoa, 57-59 08020 933072865
227 Gran Via Corts Catalanes, 904-922 08018 934853094
235 Mallorca, 551-555 08026 934366876
242 Rbla. Poble Nou, 82 08005 934853975
247 Sèquia Comtal, 7 08018 932657685
288 Av. Icària, 150 b-5 08005 932211461
289 Pl. Tirant lo Blanc, 6 bloc 11 08005 932218812
291 Gran Via Corts Catalanes, 1088 08020 932663756
299 Menorca, 45-47 08020 933055239
329 Puigcerdà, 191-197 08020 932782361
361 València, 637-641 08026 933527443
369 Còrsega, 673 08026 934503185
381 Sant Antoni Mª. Claret, 324-328 08041 934350807
404 Rbla. Prim, 228-230 08020 933054058
432 Provençals, 10 08019 932665118
445 Marina, 51 08005 932254807
447 Bilbao, 201-203 08018 933083494
Begues
026 Ptge. de l'Església, 4 08859 936390167
Berga
484 Pl. Viladomat, 22 08600 938222382
485 Pg. de la Pau, 3 08600 938214151
Caldes de Montbui
428 Av. Pi i Margall, 5-7 08140 938654948
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Calella
511 Església, 174 08370 937664115
Canet de Mar
503 Ample, 16 08360 937943763
Canovelles
362 De la Riera, 40 08420 938464262
Canyelles
105 Nou, 24 08811 938973000
Capellades
036 Major, 5-7 08786 938010711
Cardedeu
335 Pl. de l'Església, 6-7-8 08440 938712503
Castellar del Vallès
375 Av. Sant Esteve, 23 08211 937146501
461 Barcelona, 78-80 08211 937148745
Castellbisbal
174 Major, 23 08755 937720012
Castelldefels
030 Av. Santa Maria, 26 08860 936651779
051 Av. Manuel Girona, 55 08860 936651579
398 Granada, 24 08860 936362690
Cerdanyola del Vallès
175 Av. Catalunya, 37 08290 936919602
411 Sant Casimir, 18-20 08290 935864068
Cervelló
006 Major, 80 08758 936600587
Corbera de Llobregat
015 Av. Catalunya, 20 08757 936500861
054 Andreu Cerdà, 14 08757 936500602
Cornellà de Llobregat
009 Mn. Jaume Soler, 10-12 08940 933769800
016 Rbla. J. Anselm Clavé, 4 08940 933771708
057 Av. del Parc, 4 08940 933771923
061 Doctor Arús, 10 08940 933762991
111 Rubió i Ors, 129 08940 933777406
118 Avellaner, 9 08940 933762149
139 Conca de Barberà, 1-J B.Fatjo 08940 933775957
298 Feliu i Codina, 24 08940 933757501
332 Sant Jeroni, 26-28 08940 934741469
340 Ctra. d'Esplugues, 1-19 08940 934743049
473 Av. Pablo Picasso, 12-14 08940 934750622
Cubelles
027 Pg. Narcís Bardají, 3 08880 938950175
El Masnou
529 Pl. Marcel.lina Monteys, 6 08320 935406270
El Papiol
152 Major, 37 08754 936730184
El Pla del Penedès
084 Pl. Pau Fontanals, 2 08733 938988178
El Prat de Llobregat
020 Av. Verge de Montserrat, 88 08820 933790479
064 Pl. Catalunya, 15 08820 933795415
126 Ctra. de la Marina, 64-66 08820 933709401
127 Lleida, 67 08820 933709351
439 Riu Llobregat, 44 08820 933709733
440 Av. del Remolar, 74-76 08820 934782648
Esparreguera
156 Arbres, 36 08292 937774852
424 Sant Joan, 4-6 08292 937777213
Esplugues de Llobregat
028 Av. Torrent, s/n. Can Vidalet 08950 933718212
168 Laureà Miró, 259 08950 933720101
186 Nord, 62  loc.1 08950 933719972
306 Plaça de la Sardana, 5-6 08950 934738582
377 Pl. Sant Lluís Gonzaga, 7 08950 934739400
Gavà
022 Màrtirs del Setge de 1714, 32 08850 936621897
058 Av. de l'Eramprunya, 28 08850 936624704
145 Rbla. Pompeu Fabra, 85 08850 936628953
146 Marquès de Montflorit, 92 08850 936628002
Gelida
046 Pl. de l'Església, 9 08790 937790261
Gironella
519 Av. Catalunya, 34 08680 938251900
Granollers
315 Av. Sant Esteve, 37 08400 938795380
354 Rafael de Casanova, 48 08400 938467970
368 Pl. Maluquer, 13 08400 938790484
434 Mare de Déu de Montserrat, 42 08400 938796934
Guardiola de Fontrubí
192 Av. Catalunya, 28 08736 938979126
Igualada
014 Rambla Sant Isidre, 22 08700 938032922

065 Pau Muntades, 44 08700 938035405
080 Av. Dr. Pasteur, 2-4 08700 938030767
089 Av. Ntra. Sra. Pietat, 75 08700 938030915
466 Soledat, 118 08700 938066222
L´Hospitalet de Llobregat
019 Pl. Eivissa, 1 08905 934370125
029 Av. Torrent Gornal, 40 08904 934401741
038 Castelao, 113-115 08902 933316793
047 Baquer, 9 08903 933345516
104 Igualtat, 55 08902 933360158
108 Pareto, 23 08902 933314792
122 Rbla. Marina, 200 08907 933360208
129 Av. Europa, 37 08907 933363652
142 Pl. Ajuntament, 29 08901 933389238
151 Pol. Can Serra Bl. K-31 08906 934371794
160 Marcel.lí Esquius, 49 08906 934376595
181 Enric Prat de la Riba, 111 08901 933377060
264 Pl. Espanyola, 10 08904 934480913
283 De la Font, 55 08905 933336347
311 Carmen Amaya, 37-39 08902 933360621
316 Joventut, 1 08904 933344568
413 Av. Tomàs Giménez, 57 08906 934497396
421 Riera Blanca, 94 08903 934499877
472 Av. Ntra. Senyora de Bellvitge, 40-48 08907 933360118
488 Enric Prat de la Riba, 251 08901 932600323
La Garriga
379 Pl. de l'Església, 11 08530 938718574
La Granada
090 Estació, 12 08792 938974004
La Llacuna
077 Pl. Fortmicó, 9 08779 938976005
La Llagosta
253 Sant Josep, 2 08120 935606389
427 Pintor Sert, s/n 08120 935603649
La Munia - Castellví de la Marca
053 Av. Catalunya, 15 08732 938918253
La Palma de Cervelló
052 Av. Catalunya, 58 08756 936720184
La Pobla de Claramunt
076 Av. Catalunya, 15 08787 938086052
La Ràpita - Sta. Margarida i els Monjos
167 Av. Penedès, 70 08730 938981077
La Roca del Vallès
372 Placeta, 10 08430 938422449
La Torre de Claramunt
102 Ctra. Capellades, 2 08786 938010988
Les Franqueses del Vallès
262 Pl. Espanya, 2-3 08520 938463214
Llinars del Vallès
449 Pl. Santa Maria, 27 08450 938413415
Malgrat de Mar
479 Del Carme, 65 08380 937619115
Manresa
500 Nou/cant. Muralla del Carme (Can Jorba) 08241 938752135
504 Barcelona, 21 08240 938739387
527 Font dels Capellans, bloc núm. 3 08240 938748402
535 Viladordis, 96 08240 938748030
Martorell
012 Av. Germans Martí, 3 08760 937750558
158 Pl. de la Vila, 26 08760 937755318
177 Cervelló, 14 08760 937755756
336 Pep Ventura, 13 08760 937742767
530 Rbla. de les Bòbiles, 14 08760 937766122
Masquefa
073 Major, 14 08783 937725320
Moja-Olèrdola
120 Carrerada, 6 08734 938904019
Molins de Rei
045 Pl. Pompeu Fabra, 1 08750 936682126
069 Ferran Agulló, 6-A 08750 936684301
Mollet del Vallès
260 Can Pantiquet, 28 08100 935702409
367 Fivaller, 9 08100 935791033
481 Gallecs, 58 08100 935793673
Montcada i Reixac
170 Major, 68 08110 935642426
383 Rbla. dels Països Catalans, 51 08110 935643822
Montgat
384 Rbla. del Turó, 12 08390 934690200
Montmeló
356 Major, 16 08160 935720866
Montornès del Vallès
403 Palau d'Ametlla, 5 08170 935722131
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Navarcles
505 Pl. de la Vila, 9 08270 938276727
Navàs
489 Ctra. de Manresa a Berga, 36 08670 938391503
Òdena
137 Sant Jaume, 4 08711 938044352
Olesa de Montserrat
106 Anselm Clavé, 122 08640 937782814
455 Arquebisbe Torrella, 20 08640 937786117
Palau de Plegamans
412 Anselm Clavé, 1 08184 938643482
Pallejà
010 Prat de la Riba, 41-43 08780 936630365
Parets del Vallès
358 Av. Catalunya, 92-94 08150 935621566
Piera
074 Sant Cristòfol, 1 08784 937788174
Pineda de Mar
521 Pl. Espanya, 6 08397 937629244
Polinyà
482 Pl. Barcelona, s/n. Urb. “Can Serra” 08213 937134233
Premià de Mar
483 Gran Vía Lluís Companys, 131-139 08330 937548539
Puig Reig
486 Llobregat, 8 08692 938290990
Ripollet
169 Rambla Sant Jordi, 1 08291 936914036
465 Ctra. Barcelona, 240-244 08291 935942314
501 Av. Maria Torras, 9 08291 935942298
Rubí
107 Llobateres, s/n Mercat Munic. 08191 936993131
165 Ctra. Sabadell, 1 08191 936972805
510 Ntra. Sra. de Lourdes, 49/Madrid, 19 08191 935861300
Sabadell
516 Pg. Espronceda, 21 08204 937205594
517 Av. Josep Tarradellas, 12-14 08208 937247110
518 Corneli Nepos, 1-3 08206 937243164
536 Rda. Zamenhof, 35 08201 937451593
537 Av. Matadepera, 161 08207 937136362
538 Av. Matadepera, 93 08207 937234747
543 Fuerteventura, 28-32 08205 937451824
Sant Adrià del Besòs
275 Av. Catalunya, 10 08930 934621243
305 Doctor Fleming, 1 08930 934622353
457 Sant Ramon de Penyafort, 40 08930 934622716
Sant Andreu de la Barca
035 Major, 16 08740 936532811
088 Av. Constitució, 80 08740 936530078
140 Av. Constitució, 2 Mercat Munic. 08740 936532603
420 Guatemala, 18 08740 936822636
Sant Boi de Llobregat
007 Cardenal Vidal i Barraquer, 13 08830 936406654
032 Jaume Balmes, 34 08830 936402981
056 Eusebi Güell, 98 08830 936407948
059 Ventura i Gassol, 10-12 08830 936614999
072 Francesc Macià, 54 08830 936614158
091 Viladecans, 24 08830 936613960
097 Joan Martí, 70 08830 936542801
135 Pl. Ajuntament, 12 08830 936401059
149 Mercat Ciutat Cooperativa 08830 936546252
344 Rda. Sant Ramon, 113-115 08830 936307574
345 Aleix Pares i Valls, 11 08830 936615588
433 Riera Basté, s/n (Mercat de S. Josep) 08830 936520550
Sant Celoni
343 Major, 97 08470 938674772
Sant Climent de Llobregat
157 Pl. Francesc Macià, 3 08849 936588053
Sant Cugat del Vallès
147 Av. Rius i Taulet, 5 08190 936751174
324 Av. Torreblanca, 2-8 08190 936741402
415 Av. Francesc Macià, 75-77 08190 936752528
Sant Cugat Sesgarrigues
190 Sant Antoni, 1 08798 938970466
Sant Esteve Sesrovires
094 Serafí Julià, 3 08635 937714075
Sant Feliu de Codines
423 Pl. Josep Umbert, 9 08182 938662029
Sant Feliu de Llobregat
002 Pl. de la Vila, 10 08980 936661104
037 Marquesa de Castellbell, 84 08980 936660225
060 Europa, 14-16 08980 936660385
086 Josep Ricart, 5-7 08980 936666601
116 Rupert Lladó, 9-11 08980 936668351
387 Pg. Comte Vilardaga, 95-99 08980 936855449

Sant Fruitós de Bages
498 Ctra. de Vic, 58 08272 938761879
Sant Joan de Mediona
081 Florenci Gustems, 8 08773 938985101
Sant Joan Despí
034 Pl. Espanya, 4-bis 08970 933732155
075 Bonviatge, 5 08970 933731092
211 Av. Josep Tarradellas, 8 08970 933737305
417 Av. Barcelona, 19 08970 934772035
443 Av. Lluís Companys, 6 08970 934773259
Sant Joan de Vilatorrada
526 Major, 38 08250 938767801
Sant Just Desvern
048 Bonavista, 68 08960 933715947
373 Salvador Espriu, 6 08960 934990966
Sant Llorenç d'Hortons
131 Canals, s/n 08791 937716148
Sant Martí de Tous
141 Prats, 7 08712 938096104
Sant Martí Sarroca
042 Av. Anselm Clavé, 63 08731 938991404
Sant Pere de Ribes
055 Sant Jordi, 13 -Les Roquetes- 08812 938934483
063 Nou, 16 08810 938963268
422 Carç, 48 08810 938961712
Sant Pere de Riudebitlles
003 Pl. de l'Església, 2 08776 938995157
Sant Quintí de Mediona
005 Pl. Pi i Margall, 7 08777 938998055
Sant Quirze del Vallès
458 Av. Camí del Mas, 8 08192 937212113
Sant Sadurní d'Anoia
011 De Cavallers, 17 08770 938911117
041 Barcelona, 30 08770 938910906
Sant Vicenç de Castellet
497 Gran, 22-24 08295 938334028
Sant Vicenç dels Horts
021 Mn. Cinto Verdaguer, 3-5 08620 936561911
068 Mn. Cinto Verdaguer, 216 08620 936560819
093 Sant Josep, 97 08620 936560949
Santa Coloma de Cervelló
023 Pl. de la Constitució, 9 08690 936340721
067 Barrau, 13 08690 936521813
Santa Coloma de Gramenet
301 Verdi, 33 08922 934682243
341 Rbla. Sant Sebastià, 60-62 08922 934661890
342 Pl. Sagarra, 7 08921 934661607
431 Major, 66-70 08921 933859693
468 Amèrica, 82 08924 934685449
Santa Margarida de Montbui
018 Ctra. de Valls, 61 08710 938034747
083 Ctra. de Valls, 12 08710 938034810
114 Major, 13 08710 938045000
Santa Margarida i Els Monjos
013 Av. Catalunya, 77 08730 938980100
Santa Perpètua de Mogoda
406 Pg. de la Florida, 4-6 08130 935607908
Sitges
001 Pl. Cap de la Vila, s/n 08870 938943000
025 Av. de les Flors, 1 08870 938941700
130 Camí de la Fita, 9 08870 938944352
278 Joan Maragall, 38 08870 938110945
312 Ps. de la Ribera, 40 08870 938947595
Subirats
044 Pl. Subirats, 2 08739 938993154
Súria
512 González Solesio, 4 08260 938694026
Terrassa
513 Rbla. Francesc Macià, 124 08226 937363303
522 Pl. Dr. Cadevall, 20-22 08221 937899003
523 Pl. Triomf, 32 08225 937349096
544 Pg. Lluís Muncunill, 30-40 08225 937349315
551 Av. Camp del Roure, 50-52 local 4 B-13 08227 937308020
Tordera
474 Camí Ral, 54 08490 937650858
Torrelavit
096 Bonavista, 6 08775 938995415
Torrelles de Foix
043 Ctra. de Pontons, 31 08737 938971052
Torrelles de Llobregat
154 Major, 10 08629 936891276
Vallbona d'Anoia
136 Major, 79 08785 937718148
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Vallirana
004 Major, 342-344 08759 936831226
Viladecans
031 Doctor Reig, 62 08840 936583451
087 Bertran i Musitu, 5 08840 936580633
115 Doctor Reig, 94 08840 936591708
125 Av. Can Batllori, 10 08840 936586453
138 Sant Joan, 1 08840 936588003
408 Av. Ballester, 7 08840 936378681
416 Narcís Monturiol, 1 08840 936378122
Vic
477 Rda. Camprodon, 24-26 08500 938869231
480 Pg. de la Generalitat, 25 08500 938856374
496 Av. Olimpia, 1 08500 938851109
Vilafranca del Penedès
000 Rbla. Ntra. Senyora, 2-4 08720 938916500
024 Tossa de Mar, 20 08720 938903229
040 Mn. Coy, 8 08720 938922539
082 Cort, 32 08720 938922049
092 Espirall, 35 08720 938920148
103 Sant Julià, 30 08720 938904010
144 Mercat Sant Salvador 08720 938903604
155 Salvador Seguí, 7 08720 938923853
164 Pl. Constitució, 37 08720 938922994
178 La Parellada, 18 08720 938922996
239 Amàlia Soler, 144 08720 938172620
418 Torrelles de Foix, 30 08720 938173265
435 Rbla. La Girada, 16-20 08720 938173382
Vilanova del Camí
017 Major, 10 08788 938034992
079 Migdia, 37 08788 938035381
325 Santa Llúcia, 19 08788 938053069
Vilanova i la Geltrú
008 Av. Francesc Macià, 8 08800 938932612
039 Aigua, 121 08800 938934497
049 Rbla. Llibertat, 134 08800 938155934
085 Rbla. del Castell, 47 08800 938934066
095 Av. Francesc Macià, 138 08800 938151943
098 Av. Cubelles, 50 08800 938150943
101 Caputxins, 10 08800 938930112
117 De les Casernes, 18 08800 938931289
284 Francesc Macià, 149 08800 938156470
467 Plaça Fàbrica Nova, 1 08800 938143926
Vilobí del Penedès
150 Pl. Major, 5 08735 938978630

Comarques de Girona

Anglès
214 Indústria, 53 17160 972422104
Arbúcies
442 Camprodon, 11 17401 972162327
Banyoles
202 Pl. Major, 47 17820 972575667
Blanes
205 Pg. de Dintre, 13 17300 972337371
370 Sebastià Llorens, 11 17300 972354255
Camprodon
207 Pl. Cesar August Torres, 1 17867 972740788
Cassà de la Selva
222 Pl. Petita, 5 17244 972460619
Figueres
246 Rambla, 5 17600 972503723
276 Pl. del Gra, 2 17600 972510139
348 Ramon Basil, 3 17600 972674044
471 Pere III, 73-75 17600 972513589
Girona
200 Gran Via Jaume I, 29 17001 972203267
220 Joan Maragall, 53-55 17002 972203029
270 Josep Mª Prat, 6 17007 972226420
272 Pare Coll, 5 17005 972402387
425 Av. Lluís Pericot, 20-22 17003 972412820
426 Sant Sebastià, 44 17006 972231784
454 Güell, 74/Pg. Masaguer 17001 972426376
L'Escala
203 Port, 16 17130 972772107
La Bisbal d'Empordà
266 Ample, 6 17100 972643082
Llagostera
215 Àngel Guimerà, 19 17240 972805324
Llançà
281 Pl. Major, 5 17490 972120803
Lloret de Mar
240 Sant Pere, 26 17310 972370287

Olot
223 Sant Esteve, 1 17800 972262573
395 Pare Roca, 12 17800 972268568
462 Ctra. de la Deu, 4 17800 972276494
Palafrugell
221 Pi i Margall, 14-16 17200 972612164
464 Bruc, 45 17200 972301396
Palamós
204 Av. President Macià, 10 17230 972318927
438 Av. Catalunya, 15 17230 972601945
Platja d'Aro
225 Av. de S’agaró, 80 17250 972816435
Puigcerdà
209 Pl. Santa Maria, 13 17520 972882275
Ribes de Freser
231 Sant Quintí, 34 17534 972728085
Ripoll
237 Pl. Sant Eudald, 9 17500 972702096
Roses
228 Av. Jaume I, 34-36 17480 972253262
Salt
208 Francesc Macià, 3 17190 972243576
258 Picasso, 1 17190 972243051
444 Major, 49-51-53 17190 972242883
Sant Feliu de Guíxols
213 Rbla. Antoni Vidal, 12-14 17220 972325663
257 Pl. Salvador Espriu, s/n 17220 972820744
Sant Hilari Sacalm
251 Pl. Dr. Gravalosa, 3 17403 972869350
Santa Coloma de Farners
201 Pare Lluís Rodés, 22 17430 972840058
Torroella de Montgrí
206 Ullà, 28 17257 972759562
Tossa de Mar
506 Av. Costa Brava, 8 17320 972343101

Comarques de Lleida

Agramunt
326 Àngel Guimerà, 26 25310 973392412
Alcarràs
495 Major, 83 25180 973791805
Almacelles
374 Major, 34 25100 973742128
Artesa de Segre
534 Ctra. d’Agramunt, 16 25730 973401249
Balaguer
273 Pl. Pau Casals, 3 25600 973447865
Cervera
193 General Güell, 9 25200 973531519
548 Av. President Macià, 25 25200 973533732
La Seu d'Urgell
309 Pg. J. Brudieu, 21 25700 973350408
Les Borges Blanques
402 La Bassa, 24 25400 973143313
Lleida
180 Major, 18 25007 973239761
217 Gran Passeig de Ronda, 79 25006 973261829
224 Pl. Ricard Viñes, 1 25006 973239762
232 Pi i Margall, 44 25004 973238955
250 Av. de les Garrigues, 5 25001 973211001
310 Baró de Maials, 38 25005 973225723
353 Hostal de la Bordeta, 15 25001 973202114
363 Lluís Companys, 25 25003 973265392
389 Rbla. Pardinyes/Av. Alcalde Recasens, s/n 25005 973248966
502 Pl. Joan XXIII, 3/Joan Gavarra, s/n 25001 973210348
Mollerussa
159 Pl. Major, 6 25230 973600330
Raïmat - Lleida
277 Major, 1 25111 973724103
Solsona
352 Castell, 17 25280 973481577
Tàrrega
187 Santa Anna, 5 25300 973313030
355 Sant Pelegrí, 72 25300 973312004
Tremp
365 Pg. del Vall, 2 25620 973651307
Vielha
364 Av. deth Pas d'Arro, 6 25530 973641230
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Comarques de Tarragona

Amposta
267 Av. de la Ràpita, 36 43870 977704193
Calafell
176 Sant Pere, 19 43820 977691641
Calafell (Segur de)
294 Ctra. de Barcelona, 104 43882 977163320
Cambrils
256 Barcas, 4 43850 977363809
303 Pere III, 4 43850 977363362
Castellet i La Gornal
033 Rbla. del Penedès, 1 43720 977670010
Cunit
184 Major, 21 43881 977675424
El Vendrell
172 Pl. Nova, 16 43700 977663120
407 Sant Xavier, 28 43700 977663501
L'Ametlla de Mar
286 Andreu Llambrich, 54 43860 977493660
L'Arboç
265 Major, 56 43720 977671614
L'Espluga de Francolí
234 Lluís Carulla, 17 43440 977871069
Llorenç del Penedès
179 Àngel Guimerà, 2 43712 977677381
Montblanc
195 Riber, 27 43400 977860219
Reus
233 Llovera, 53-57 43201 977340611
269 Pg. General Prim, 35 43205 977330048
313 Morell, 12 43203 977344745
347 Mas d'Abelló, 22 43204 977756824
Salou
210 Barcelona, 35-37 43840 977381171
Sant Carles de la Ràpita
287 Sant Isidre, 84 43540 977745169
Santa Coloma de Queralt
194 Marxants, 1 43420 977881020
Tarragona
171 Rambla Nova, 118 43001 977216704
188 Rambla Nova, 62 43004 977211162
252 Barri S. Pere/S. Pau Bl. Tomas, 4 43007 977200021
259 Gravina, 43 -Serralló 43004 977220235
261 Av. Catalunya, 15 43002 977220329
263 Ramón i Cajal, 46 43001 977240675
279 Bda. Misericòrdia, 12 43003 977245460
282 Gran Canària, 13 Barri la Granja 43006 977551208

317 Av. Sant Salvador, 40 43130 977523807
409 Carrer Veintiuno, 27 ( Bonavista) 43100 977546713
410 Riu Glorieta, 6 Local 1 43006 977545343
430 Pere Martell, 45-47 43005 977252539
Torredembarra
196 Antoni Roig, 8 43830 977640949
Tortosa
268 Argentina, 15 43500 977445612
295 Av. de l'Estadi, 3-5 43500 977580624
297 Av. Generalitat, 100 43500 977511084
Valls
173 Pl. el Pati, 10 bis 43800 977605809
Vila-Seca
390 Rbla. de Catalunya, 1 43480 977393785

Castelló

Benicarló
475 Joan Carles I, 15 12580 964462350
Vinaròs
400 Av. Barcelona, 2 / Leopoldo Querol 12500 964407540
429 Ptge. Doctor Santos, 9 12500 964450549

Madrid

230 Cedaceros, 3 28014 915327442
490 Bravo Murillo, 211 28020 913119100
492 López de Hoyos, 115 28002 914151538
525 Pº de las Delicias, 59 28045 915396237
542 Monte Igueldo, 26 28053 914340500
547 Marcelo Usera, 49 28026 913920392

Huesca

Fraga
314 Av. Aragón,1 22520 974471585
Barbastro
450 Torreciudad, 15 22300 974312431
Binéfar
451 Av. Aragón, 24 22500 974432229
Monzón
452 Plaza Mayor, 11 22400 974402637
Huesca
460 Pl. Concepción Arenal, 2 22002 974224750
493 Av. Pirineos, 7 22002 974238500
515 Pº Ramón y Cajal, 22 22001 974421841
546 Teruel, 7 22005 974218442

ZONES
La xarxa d’oficines de Caixa Penedès està organitzada territorialment en 21 zones, a 31.12.2002.

ZONA 1 VILAFRANCA DEL PENEDÈS Rbla. Nostra Senyora 2-4 938922847
ZONA 2 VILANOVA I LA GELTRÚ Av. Francesc Macià, 8 938115674
ZONA 3 IGUALADA Rbla. Sant Isidre, 22 938017055
ZONA 4 MARTORELL Rbla. de les Bòbiles, 14 937745138
ZONA 5 ST. BOI DE LLOBREGAT Cardenal Vidal i Barraquer, 13 936305778
ZONA 6 CORNELLÀ DE LLOBREGAT Mossèn Jaume Soler, 10-12 934710081
ZONA 7 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Pl. Eivissa, 1 934383686
ZONA 8 CERDANYOLA DEL VALLÈS Av. Catalunya, 37 935863055
ZONA 9 BADALONA Torner, 1 933839055
ZONA 10 GRANOLLERS Pl. Maluquer, 13 938701192
ZONA 11 GIRONA Gran Via Jaume I, 29 872080026
ZONA 12 LLEIDA Major, 18 973223043
ZONA 13 TARRAGONA Rambla Nova, 62 977239951
ZONA 14 SABADELL Rda. Zamenhof, 27 937451662
ZONA 15 BARCELONA-Sud Av. Diagonal, 456 932379755
ZONA 16 BARCELONA-Oest Av. Diagonal, 456 932379755
ZONA 17 BARCELONA-Est Av. Diagonal, 456 932379755
ZONA 18 BARCELONA-Nord Av. Diagonal, 456 932379755
ZONA 19 MANRESA Muralla del Carme "Can Jorba" 938752256
ZONA 20 HUESCA Pº Ramón y Cajal, 22 974218480
ZONA 21 BLANES Sebastià Llorens, 11 972358413

CENTRAL
Rbla. Ntra. Senyora, 2-4 • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS • Tel. 938916500

SERVEIS CENTRALS 
Font de Cuscó, 11 (Pol. Mercaderies) • 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS • Tel. 938916700

http://www.caixapenedes.es • e-mail: cep@caixapenedes.com
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Fundació
6 d'abril de 1913.

Inscripció
Inscrita al Registre Especial de Caixes d’Estalvi de la Generalitat de Catalunya amb el número 7, al Registre Especial de Caixes
d’Estalvi Popular del Banc d’Espanya, foli 23, amb el número 35 i el número de codificació 2081, i al Registre Mercantil de
Barcelona, tom 22093, foli 1, full nº B-31131 inscripció 1a.

Domicili Social
SEU SOCIAL - Rambla de Nostra Senyora, núm. 2-4 - Tel. 938916500
Télex: 52425 CAPE-E.  Fax: 938920816. 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Número d’identificació fiscal
G-08169807

Lloc de consulta dels Estatuts
Al Domicili Social.

Assemblea General Ordinària
La reunió anual ordinària es celebrarà dins dels sis primers mesos des de la data de tancament de l'exercici.

La convocatòria de l'Assemblea General Ordinària la farà el Consell d'Administració i es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i als diaris de major circulació
que es publiquin a la província on estigui situada la Seu Social, amb quinze dies, almenys, d'antelació sense perjudici de
notificació domiciliària als seus membres per correu ordinari. La convocatòria expressarà data, lloc, hora i ordre del dia, així
com la data i hora de reunió en segona convocatòria.

Assemblea General Extraordinària
El Consell d'Administració convocarà Assemblea General Extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos
socials de la Caixa, i també ho haurà de fer a petició d'un terç dels membres de la mateixa Assemblea o per acord de la
Comissió de Control, quan es tracti de matèries de la seva competència.  En ambdós casos, la convocatòria es farà dins del
termini de quinze dies des de la presentació de la petició, i no podran transcórrer més de vint dies entre la data de la
convocatòria i l'assenyalada per a la celebració de l'Assemblea.

L'Assemblea General Extraordinària serà convocada i es celebrarà de la mateixa forma que les ordinàries, però només s'hi podrà
tractar la qüestió per a la qual hagi estat expressament reunida.

DADES D’IDENTIFICACIÓ
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• I COMPTES ANUALS CONSOLIDATS
Estats financers (pàg. 13)
Quadre de finançament (Memòria. Nota 32)

• II INFORMACIÓ REFERENT ALS RECURSOS PROPIS
Estructura dels recursos propis i evolució (Memòria. Nota 22)
Estats financers (pàg. 13)

• III INFORMACIONS REFERENTS A LA INVERSIÓ
Estats financers (pàg. 13)
Inversions creditícies (Memòria. Nota 9)
Inversions creditícies per terminis (pàg. 29)
Inversions creditícies per instruments (pàg. 29)
Inversions creditícies per garanties (pàg. 29)
Actius dubtosos (pàg. 29)
Cartera de Valors (Memòria. Notes -10,11 i 12)
Fons de Fluctuació de Valors (Memòria. Nota 5.B.3)
Estructura i Rendiment de les Inversions (pàgs. 48 i 49)
Inversions Creditícies per Terminis (pàg. 49)

• IV INFORMACIONS REFERENTS ALS RECURSOS
Recursos aliens per instruments (Memòria. Nota 17)
Recursos aliens per terminis (Memòria. Nota 17)
Recursos aliens per imports i unitaris (pàg. 49)
Emprèstits (Memòria. Nota 18)
Estructura i cost dels recursos (pàg. 49)
Dipòsits classificats per tipus de cost (pàg. 49)

• V INFORMACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT INTERNACIONAL
Crèdits en moneda estrangera (Memòria. Nota 9)
Dipòsits en moneda estrangera (Memòria. Nota 17)

• VI ALTRES INFORMACIONS SOBRE L'ACTIVITAT
Activitats i serveis Grup Caixa Penedès (pàg. 50)
Directori d'oficines (pàg. 75)

• VII INFORMACIONS SOBRE EL TANCAMENT DE L'EXERCICI
Estats financers (pàg. 13)
Ingressos (Memòria. Nota 28)
Despeses d'explotació (Memòria. Nota 30)
Aplicació de l'excedent (Memòria. Nota 6)

• VIII INFORMACIONS SOBRE EL GRUP FINANCER
Estats financers (pàg. 13)
Principis de consolidació (Memòria. Nota 2)
Grup Financer Caixa d'Estalvis del Penedès (Memòria. Nota 3)
Participacions en empreses del Grup (Memòria. Nota 13)

• IX   DADES D'IDENTIFICACIÓ (pàg. 81)

LOCALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

L’ASSEMBLEA GENERAL de Caixa d’Estalvis del Penedès reunida en sessió ordinària, el dia d’avui, aprova els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió
individuals i consolidats i la proposta d’aplicació dels resultats de l’Entitat, corresponent a tot l’exercici 2002.

Vilafranca del Penedès, 10 d’abril de 2003.




