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Carta del President

Des de la seva creació, fa més de 100 anys, ”la Caixa” manté inalterable un dels seus trets més distintius:
contribuir al progrés de les persones i de la societat, posant especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables.
Aquest compromís, concretat en l’Obra Social, s’ha reforçat en la present conjuntura econòmica, entenent
que, ara més que mai, és necessari treballar per donar oportunitats a persones que passen per situacions de
dificultat.
Estem immersos en un context complex i en permanent canvi. Canvis que no podem obviar a l’hora de definir
el nostre posicionament i estratègia. L’elevada incidència de la pobresa infantil a Espanya, el nombre de
persones en situació d’atur o la taxa de fracàs escolar són concloents respecte als grans reptes de la societat
espanyola. En aquest sentit, som especialment sensibles a les transformacions que viuen els àmbits en què
l’Obra Social desenvolupa la seva acció: des del social al cultural, passant pel científic i l’educatiu.
Els canvis que es produeixen en les entitats del tercer sector, grans aliades de l’Obra Social i indispensables per
al desenvolupament de bona part dels seus projectes, mereixen menció especial. Això és fruit, al seu torn, dels
ajustos duts a terme per les administracions públiques en els últims anys. Sense oblidar les modificacions en la
normativa legal i reguladora del sector bancari, concretada, en el nostre cas, en la creació de CaixaBank.

Històricament, la flexibilitat per adaptar-se als canvis i l’anticipació per detectar necessitats socials emergents
han estat dos principis d’actuació definitoris de l’acció social que duem a terme. Però el context actual ens
planteja set grans reptes que han esdevingut línies d’actuació estratègiques per a l’Obra Social ”la Caixa”:
1. Intensificació del caràcter social de les actuacions per donar resposta a les necessitats més urgents dels
ciutadans, de forma innovadora i amb resultats mesurables.
2. Continuïtat de les activitats culturals, encapçalades per la xarxa de centres CaixaForum.
3. Increment d’activitats educatives, entenent l’educació com a motor de progrés social i personal.
4. Aposta ferma pel suport a la cultura científica, la investigació i la sostenibilitat ambiental.
5. Desenvolupament de noves aliances estratègiques i expansió internacional.
6. Millora de l’eficiència.
7. Enfortiment de les sinergies entre l’Obra Social i la resta del Grup ”la Caixa”.
Al llarg de 2011, i amb un pressupost de 500 milions d’euros per quart any consecutiu, l’Obra Social ha centrat
bona part dels seus recursos a l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat, posant especial èmfasi en la
lluita contra l’exclusió social, el foment de l’ocupació i l’accés a l’habitatge.
Això es concreta, fonamentalment, en el desenvolupament de tres grans programes, com CaixaProinfància,
dirigit a l’atenció de famílies amb nens en risc o situació d’exclusió i que es desenvolupa a les principals ciutats
espanyoles. En el cas del programa d’integració laboral, Incorpora, el seu principal objectiu és facilitar una feina
a persones desafavorides, a les quals també es dirigeix el programa Lloguer Solidari, endegat aquest any per
facilitar un habitatge a col·lectius especialment afectats per la crisi.
A aquest nou projecte s’hi afegeixen el programa eduCaixa, que aglutina totes les iniciatives educatives de
l’Obra Social, i Emprenedoria Social, dirigit a l’impuls de projectes empresarials que neixen amb alt contingut
social.
La divulgació de la cultura, el suport a la formació i la recerca i la conservació del medi ambient també centren la
nostra atenció.
Compromís, innovació i eficiència. Aquestes tres paraules són, en definitiva, les que millor resumeixen l’activitat
de l’Obra Social, l’ànima de ”la Caixa”, al llarg del 2011.
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Naturalesa de l’organització
La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, (d’ara endavant, la Fundació
”la Caixa”, la Fundació o FLC) és una
institució de naturalesa no lucrativa,
benèfica i social, de caràcter privat i
independent, l’objectiu fundacional de la
qual és el foment i desenvolupament
d’obres socials, benèfiques,
assistencials, docents i/o culturals. Com
a entitat no lucrativa està regulada per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, de la Generalitat
de Catalunya, i per la Llei 49/2002, de
23 de desembre, del Règim Fiscal de les
Entitats Sense Finalitats Lucratives i dels
Incentius Fiscals al Mecenatge. El seu
domicili social és a Barcelona (av. Diagonal,
núm. 621-629, 08028, Barcelona). Consta
inscrita amb el número d’identificació 512
del Registre de les Fundacions Privades de
la Generalitat de Catalunya.
La Fundació neix, l’any 1990, de la fusió
de la Fundació Caixa d’Estalvis i de la
Fundació Privada Caixa de Barcelona, que
va ser aprovada pel Protectorat el 20 de
febrer de 1991, i és successora legítima,
i continuadora, a títol universal, de la

personalitat de les fundacions fusionades
pel que fa a la seva naturalesa, finalitats,
drets i obligacions.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (d’ara endavant, la Caixa
d’Estalvis o l’Entitat) és la seva entitat
fundadora, i la Fundació es regeix per la
seva voluntat. Així mateix, la Fundació té
per objecte la gestió i l’administració de les
obres de caràcter benèfic i/o social que li
siguin encomanades per qualsevol òrgan
competent de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, que proveeix les dotacions o
assignacions de fons i mitjans necessaris. En
compliment d’aquesta funció, la Fundació
està subjecta a les directrius, la supervisió i el
control del consell d’administració i/o de la
comissió d’obres socials de l’Entitat, a qui ha
de retre comptes.
El Patronat és l’òrgan superior de govern de
la Fundació ”la Caixa”, a qui corresponen
el seu govern, l’administració i la màxima
representació, així com vetllar per la
consecució i el compliment de les finalitats
fundacionals, la protecció dels seus fons,
i l’administració, conservació, custòdia i
defensa dels béns de la Fundació.
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Obra Social ”la Caixa”
Un dels objectius de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona1 és el finançament
i el manteniment d’activitats d’interès
benèfic i/o social, d’acord amb les bases
de la legislació sobre aquesta matèria i
seguint les orientacions del Protectorat
de la Generalitat de Catalunya. La
realització d’obra social ha de ser pròpia
i/o en col·laboració amb altres institucions
públiques o privades. El Govern de la
Generalitat de Catalunya realitza una tasca
orientadora en matèria d’obra social i
n’indica les carències i prioritats, i respecta,
però, la llibertat de cada caixa d’estalvis
pel que fa a l’elecció de les inversions
concretes i a la forma de gestió i execució
de cada actuació.
És, per tant, mitjançant l’acció social
de l’Obra Social que l’entitat Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona
1 Conforme a allò que es disposa a l’article 3
del Decret legislatiu 1/2008 de Catalunya, d’11
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de caixes d’estalvis de Catalunya (LORCA; d’ara
endavant Llei de caixes d’estalvi de Catalunya o
LORCA).

Fundació ”la Caixa”

reverteix a la societat una part
important dels seus beneficis i
compleix el seu objectiu fundacional.
L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa
programes i fomenta iniciatives que
tenen com a objectiu donar resposta
a les necessitats socials més vivament
sentides per la ciutadania, de forma
directa o en estreta col·laboració amb les
administracions públiques i les entitats
socials. La seva actuació es duu a terme
a partir de diversos principis, alguns
dels quals són el d’anticipació, donant
resposta a problemàtiques socials no
ateses per altres institucions, i el de
flexibilitat, adaptant els seus programes
a les noves necessitats d’una societat
canviant i en constant transformació.

Des de fa més de cent anys, una ànima inquieta recorre el país per ajudar
qui més ho necessita. De barri en barri, de carrer en carrer, de racó en racó,
aquesta ànima viatgera ha anat invertint tot l’esforç, i tot el temps,
a alleujar les necessitats de milers de persones i contribuir, d’aquesta manera, a mil orar la societat.
Sense defallir, conscient que queda molt per fer,
aquesta ànima vigorosa pensa posar-hi encara més ganes i recursos perquè moltes altres
persones tinguin, en el futur, l’oportunitat de tornar a somriure.
I és que una ànima com aquesta, per més que passi el temps,
no canvia mai.

En relació amb l’aportació econòmica
de la Caixa d’Estalvis a l’Obra Social,
l’article 3 de la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya (LORCA) disposa que els
excedents líquids de les operacions,
activitat i gestió realitzades s’hauran de
dedicar a la constitució de reserves (en un
50% com a mínim, de conformitat amb la
legislació sobre recursos propis d’aquest
tipus d’entitats financeres) i a la realització
d’obres socials.
La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, a l’empara de la modificació
introduïda a la Llei de caixes d’estalvis
de Catalunya mitjançant el Decret llei
5/2010, de 3 d’agost, adoptà la decisió,
l’any 2011, de desenvolupar el seu
objectiu propi com a entitat de crèdit a
través d’una entitat bancària, l’entitat
CaixaBank, S.A., a la qual aportà tot el
seu negoci financer, i la decisió tingué
com a conseqüència una reorganització
del Grup ”la Caixa”. La Caixa d’Estalvis
és l’accionista majoritari de CaixaBank,
el nou banc cotitzat a través del qual
l’Entitat exerceix la seva activitat
financera de manera indirecta. Per altra
banda, agrupa una important cartera de
participacions industrials i immobiliàries
en una nova companyia no cotitzada.

aff_CAT_210x297.indd 1

27/04/11 13:11

Aquestes participacions són les seves
fonts de finançament2.

2 Per obtenir informació addicional sobre la
reorganització del Grup ”la Caixa”, consulteu la
pàgina web corporativa del Grup ”la Caixa” o de
CaixaBank a http://www.lacaixa.com/corporate/
home_ca.html o a http://www.caixabank.com/
index_ca.html.
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És competència de l’Assemblea General,
òrgan suprem de govern i de decisió de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
aprovar la gestió de l’Obra Social, els seus
pressupostos anuals i la seva liquidació,
d’acord amb la legislació aplicable i
segons l’article 11 dels Estatuts de
l’Entitat.

Fundació ”la Caixa”

El pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
per a l’exercici 2012 es manté en els 500
milions d’euros dels tres anys anteriors, dels
quals es destinarà un 66% (331 milions) a
la realització de programes socials.

100%

D’acord amb el que es disposa a l’article 4
de la citada LORCA, l’obra social pot dur-se
a terme mitjançant els òrgans de les caixes
directament o indirectament a través d’uns
ens instrumentals, en forma de fundació
privada subjecta a la legislació civil
catalana, els quals han d’actuar d’acord
amb els criteris del Consell d’Administració
o, si li n’ha delegat la fixació, de la comissió
d’obres socials, als quals han de retre
comptes.

Cartera industrial
Actius immobiliaris

Banca minorista i assegurances
Cartera de banca internacional

L’actuació de l’Obra Social ”la Caixa”3
es realitza en part directament a través
dels òrgans interns de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, a través de les
oficines de CaixaBank i, majoritàriament,

–76%

A continuació es presenta el detall
del pressupost d’aportació de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona a l’Obra

3 Per obtenir informació sobre els programes i
actuacions de l’Obra Social ”la Caixa” gestionats
directament a través dels seus òrgans interns,
consulteu l’Informe de Responsabilitat Corporativa
corresponent al Grup ”la Caixa”, accessible a:
http://portal.lacaixa.es/responsabilidadcorporativa/
informesanuales_ca.html.

Social i de la liquidació del pressupost
de l’Obra Social ”la Caixa” en els exercicis
2012, 2011, 2010 i 2009:

Pressupost i liquidació del pressupost de l’Obra Social ”la Caixa”
Milers d’euros

2012

2011

2010

2009

Pressupost de l’Obra Social

500.000

500.000

500.000

500.000

Programes socials

331.540

335.277

356.274

309.467

Programes medi ambient i ciència

67.556

68.148

61.633

81.419

Programes culturals

68.997

63.888

55.384

79.022

Programes educatius i recerca

31.907

32.687

26.709

30.092

Liquidació del pressupost de l’Obra Social

408.658

462.629

430.077

Programes socials

261.102

326.089

278.543

Programes medi ambient i ciència

59.129

58.937

63.098

Programes culturals

57.621

49.711

59.576

Programes educatius i recerca

30.806

27.892

28.860

Fonts: elaboració pròpia, Comptes Anuals de la Caixa d’Estalvis i Informe Anual de l’Obra Social ”la Caixa” 2009, 2010 i 2011.
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Fundació ”la Caixa”

per mitjà de la Fundació ”la Caixa”,
com a entitat instrumental que gestiona
i administra aproximadament dos terços
del pressupost total de l’Obra Social
”la Caixa”.

Filosofia i cultura organitzativa:
missió, valors i visió
La filosofia i la cultura organitzativa són
el marc de referència que inspira i guia la
manera de ser, la vida i totes les actuacions
d’una entitat. Aquest marc es concreta en
els valors i principis que regeixen les pautes
de conducta, decisions i actuacions de
la Fundació, la qual cosa defineix la seva
personalitat, caràcter i compromís.
En el marc del Pla Estratègic de l’Obra
Social 2010-2016 es van revisar i definir la
missió, els valors i principis d’actuació, i la
visió de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona i, per tant, de la
Fundació. Així, les declaracions corporatives
són les següents:

Valors

Valors i principis d’actuació

Solidaritat:
compromís social
actiu, aportació
de valor social.
Integritat:
transparència,
honestedat,
coherència.
Humanisme:
respecte, dignitat.

EFICIÈNCIA
(professionalitat,
creativitat i efecte
multiplicador)
INDEPENDÈNCIA
(neutralitat,
pluralisme)

CULTURA
D’ALIANCES
(treball en xarxa,
sinergies)

Transcendència:
vocació
transformadora.

Visió:
Missió:
«Contribuir al progrés de les persones i
de la societat, amb especial incidència en
els col·lectius més vulnerables, ja sigui
a través de programes propis, aliances
estratègiques o col·laboracions amb
tercers, mitjançant actuacions eficients i,
si és el cas, innovadores, avaluables pel
que fa als seus resultats i susceptibles de
ser transferides a altres entitats.
Amb un àmbit preferent d’actuació
en el territori espanyol, i amb una
visió global i coherent de l’entorn
internacional. Tot, orientat per uns
objectius de transformació social
sostenible i generació d’oportunitats
per a les persones».

«En coherència amb els valors
fundacionals de la Caixa d’Estalvis
i el seu compromís social, l’Obra Social
es proposa ser una entitat de referència
a escala internacional, compromesa
amb els drets humans, la pau, la
justícia i la dignitat de les persones».
En l’exercici de 2011 la Fundació
”la Caixa” va elaborar i aprovar el seu
Codi de Valors Ètics, que conté les
directrius bàsiques de l’exercici de la seva
activitat i constitueix l’expectativa de la
FLC en relació amb el comportament ètic
de tots els que integren l’organització.
El codi conté els valors ètics i principis
d’actuació fonamentals de la FLC, que
alhora inspiren i es desenvolupen en
les seves normes internes i directrius
d’organització i funcionament; així
mateix, s’hi especifica el funcionament
intern i l’actuació professional. Per tal
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SOLIDARITAT
INTEGRITAT
HUMANISME
TRANSCENDÈNCIA

FLEXIBILITAT
(exemplaritat i
adaptabilitat)

REFLEXIÓ
(capacitat
d’aprenentatge a
partir dels
resultats)

PROXIMITAT
(sensibilitat)

ANTICIPACIÓ i
INNOVACIÓ

que tots els empleats hi puguin accedir, el
Codi de Valors Ètics es troba publicat a la
intranet de la FLC.

Grups d’interès de la Fundació
”la Caixa”
La Fundació concep la Responsabilitat
Social Corporativa des del diàleg i
l’acord possible entre tots els grups
d’interès. Per a la FLC, la contribució
a la sostenibilitat i la bona gestió de la
responsabilitat corporativa dependrà del
treball conjunt d’ella mateixa amb els seus
grups d’interès, ja siguin aquells que
poden influir en, o que poden veure’s
afectats, de manera significativa, per
les activitats que duu a terme la FLC.
Per això, la FLC, compromesa amb la
millora contínua de les relacions amb
els seus grups d’interès, ha realitzat una
tasca d’identificació i estudi, a nivell

Fundació ”la Caixa”

integral de l’organització, dels seus
principals grups d’interès. L’abast
d’aquest estudi és l’anàlisi des de la
perspectiva interna de l’organització.
L’univers de l’estudi han estat els trentaset projectes que constitueixen la seva
activitat principal i que s’agrupen en
quatre grans àmbits d’activitat de
la FLC. La metodologia emprada ha
estat un qüestionari on-line dirigit als
responsables de cada un dels diferents
programes i projectes, als quals se’ls ha
preguntat sobre (i) quins grups d’interès
consideraven que podien influir en
o podien veure’s afectats, de forma
significativa, per l’activitat duta a
terme pel seu projecte/programa/
àrea de responsabilitat, així com per
(ii) el grau d’influència/afectació,
i sobre (iii) el seu tipus i nivell de
participació. Informació complementada
amb (iv) l’anàlisi de documentació
de l’organització aplicable als grups
d’interès.

Addicionalment, la consecució d’aquest
treball també ens permetrà definir i
establir dinàmiques de relació i diàleg més
sistemàtiques.
Després del treball ja realitzat
d’identificació i anàlisi, per a l’àmbit
intern de l’organització, els grups
d’interès de la Fundació ”la Caixa”
són: la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona i l’entitat financera CaixaBank,
el Patronat, el Protectorat de fundacions
de la Generalitat de Catalunya, les
administracions públiques i el Govern,

Esquema dels grups d’interès de la Fundació ”la Caixa”

Clients
de CaixaBank

Aquest estudi ens permet establir les bases
per a la realització del posterior treball de
participació i consulta als grups d’interès
identificats, és a dir, a l’àmbit extern
de l’organització, en els propers anys. La
finalitat d’aquest treball es concretarà, al
seu torn, en:
• Comprendre millor les seves expectatives
i interessos envers la sostenibilitat, així
com recollir les seves opinions sobre les
expectatives d’actuació i comportament
de la Fundació en la seva contribució
a la sostenibilitat, amb la finalitat
d’integrar-les en el procés de reflexió
estratègica de l’organització.

la comunitat acadèmica, així com els
mitjans de comunicació, les múltiples
tipologies de beneficiaris dels programes i
activitats desenvolupades per la Fundació
(entre els quals hi ha els nens, els joves,
la gent gran, els malalts i en particular
els col·lectius en risc d’exclusió social
com els discapacitats, els immigrants i els
reclusos, així com la societat en general),
les organitzacions no lucratives, així com
les entitats/associacions del tercer sector,
els proveïdors de serveis i els empleats de
la Fundació, així com els clients mateixos
de l’entitat financera CaixaBank.

Caixa
d’Estalvis
i Pensions de
Barcelona i Entitat
Financera
CaixaBank

Protectorat
(Generalitat de
Catalunya)

Empleats

Proveïdors

10

Govern
i administracions
públiques (AP)

Comunitat
acadèmica

Beneficiaris

• Estrènyer i reforçar les relacions amb
cadascun dels grups d’interès.
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Fundació
”la Caixa”

ONL
i associacions
del tercer sector

• Identificar aquells aspectes/àmbits de
potencial col·laboració, per treballar
de forma conjunta en la creació de
programes que permetin ajuntar esforços
i trobar solucions consensuades en la
creació de valor compartit.

Patronat

Mitjans de
comunicació

Fundació ”la Caixa”

La Fundació ”la Caixa” és una de les
primeres fundacions privades espanyoles,
comptabilitzant tot el pressupost de
l’Obra Social, que destina recursos al
desenvolupament d’iniciatives de caràcter
social, educatiu, cultural i científic. Com
a organització líder en el seu sector,
desenvolupa també el seu lideratge donant
suport i participant activament en aquelles
iniciatives i programes que es corresponen
amb els seus principis de Responsabilitat
Social Corporativa i amb les quals se sent
identificada. Així, la Fundació participa
en les següents associacions i iniciatives
d’àmbit europeu i nacional:
• AIZA: Associació Ibèrica de Zoos i
Aquaris.
• Associació Espanyola de Fundacions.
• CEV: Centre Européen du Volontariat.
• CIMAM: International Committee for
Museums and Collections of Modern Art.
• CSIC: Consell Superior d’Investigacions
Científiques.

• EAD: The European Action on Drugs.
Platfom.

• FUNDACULT: accions culturals d’entitats
financeres i empreses iberoamericanes.

• EAZA’s EZG: Zoo Horticulture Group of
the European Association of Zoos and
Aquaria.

• ICEE: International Committee
of Exhibitions Exchange.

• ECSITE: The European Network of
Science Centres and Museums.

• IEO: International Exhibition Organizers.

• EFC: European Foundation Center, i en
particular en les comissions de treball:
– Environmental Funders Group, grup de
finançadors mediambientals.
– European Forum on Philantropy
and Research, fòrum europeu sobre
filantropia i investigació.
– Diversity, Migration and Integration
Interest Group, grup sobre diversitat,
migració i interès en integració.
– Children and Youth Funders Group,
grup de finançadors per a la infància i
la joventut.
• EPIM: European Programme for
Integration and Migration.
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• ICOM: International Council of Museums.
• INAEM: Institut Nacional de les Arts
Escèniques i Música.
• Els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni de l’ONU.
• O
 bservatori de Voluntariat Corporatiu
(IESE).
• Xarxa de Museus de Ciència, Tecnologia
i Innovació promoguts per la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECYT).
• ROCE: Xarxa d’Organitzadors de
Concerts Educatius.
• T he Intercultural City programme and
Network of the Council of Europe and
the European Commission.

Fundació ”la Caixa”

Govern Corporatiu

els Estatuts de Fundació, a un Patronat
i a la Comissió Permanent. En aquests
Estatuts també es regula l’estructura i la
participació dels Òrgans de Govern: el
Patronat i la Comissió Permanent.

Estructura de govern i participació
de la Fundació ”la Caixa”
El govern, l’administració i la representació
de la Fundació ”la Caixa” s’atribueixen per
part de l’entitat fundadora4, i d’acord amb
les competències establertes en la Llei i en

El Patronat
El Patronat és l’òrgan superior de govern de
la Fundació ”la Caixa”, a qui corresponen
el seu govern, la seva administració i la seva
màxima representació. Així mateix, té les
funcions i facultats que li atribueixen els
Estatuts de la Fundació i totes les altres que
la llei no li prohibeixi exercir.

4 Per obtenir informació sobre els Òrgans
de Govern de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, consulteu l’Informe Anual de Govern
Corporatiu ”la Caixa”, accessible a: http://
www.lacaixa.com/informacionparainversores/
informeanualgobiernocorporativo_ca.html.

Els patrons han de vetllar per la
consecució i el compliment de les finalitats
fundacionals, la protecció dels seus fons
i l’administració, conservació, custòdia
i defensa dels béns de la Fundació. Així
mateix, tenen el deure de mantenir la seva
productivitat, seguint criteris financers de
prudència adequats a les circumstàncies
econòmiques i a les activitats que realitzi la
Fundació.
A 31 de desembre, el Patronat està format
per 29 membres. La seva composició,
d’acord amb el que disposen els Estatuts,
ha d’estar integrada com a mínim per: el

Esquema de l’estructura de govern i abast de la gestió de l’Obra Social ”la Caixa”

Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa”
Assemblea General

Comissió de Control

Altres Comissions:
– C. Executiva

Consell
d’Administració

Comissió
d’Obres Socials

Fundació ”la Caixa”

– C. de Retribucions
– C. d’Inversions
Patronat

Obra Social gestionada
directament per
òrgans interns de
Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona
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Fundació ”la Caixa”

Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona ”la Caixa”

Entitats que gestionen
el pressupost de
l’Obra Social ”la Caixa”

Programes/línies
d’actuació

Fundació ”la Caixa”

Àmbit Social:
Acció Social;
Integració Social;
Internacional

President del Consell d’Administració de la
Caixa d’Estalvis (que ocupa el càrrec
de President del Patronat), els Vicepresidents
i vocals del Consell d’Administració de
la Caixa d’Estalvis, el Director General
de la Caixa d’Estalvis (que ocupa el càrrec
de Vicepresident), el Director Executiu de
l’Obra Social de l’Entitat fundadora, quan
no tingui la condició de Director General de
la Fundació, i el Secretari i el Vicesecretari
del Consell d’Administració de la Caixa
d’Estalvis, que assumeixen aquests càrrecs
en el Patronat. Forma part del Patronat,
també, un President d’Honor designat
pel mateix Patronat, per la seva especial
significació en el funcionament de la
Fundació i pel fet d’haver posseït el càrrec
de President del Patronat, amb funcions
exclusivament de representació honorífica
de la Fundació. El Patronat mateix pot
completar el nombre dels seus membres
(que pot arribar fins a un màxim de 40)
amb persones qualificades en qualsevol dels
àmbits propis de l’objecte de la Fundació.
Els patrons estaran subjectes al compliment
dels requisits d’honorabilitat comercial
i professional que, en tot moment,
s’exigeixen als membres dels Òrgans

Ciència,
Recerca i
Medi Ambient

Cultura

Obra Social directa

Beques
i Estudis
Socials

de Govern de l’Entitat. Així mateix,
la normativa aplicable i els Estatuts
de la Fundació estableixen diferents
incompatibilitats per exercir el càrrec
de patró, totes exposades en detall
en els Estatuts de la Fundació ”la Caixa”.
Els càrrecs al Patronat seran de confiança i
gratuïts, sense perjudici del dret dels seus
membres a ser anticipats o reemborsats per
les despeses degudament justificades i a la
indemnització pels danys produïts per raó
de l’exercici del càrrec.
En referència a la durada del càrrec de
patró, els membres del Patronat, a excepció
dels que ho siguin com a conseqüència
del càrrec que ocupen a la Caixa d’Estalvis,
és de sis anys, i poden ser reelegits per un
segon període de sis anys. Quan el càrrec
de patró sigui conseqüència del càrrec
ocupat a l’Entitat serà exercit mentre
sigui posseït, i el cessament en el càrrec
o funció exercits a la Caixa d’Estalvis
comportarà automàticament el cessament
com a patró de la Fundació. En cap cas
no es podrà posseir, de forma contínua
o discontínua, el càrrec de patró per un
període superior als 12 anys, llevat que
sigui motivat exclusivament per raó del seu
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MicroBank

Habitatge
Assequible

Pressupost
descentralitzat
xarxa d’oficines
de CaixaBank

càrrec a l’Entitat. Tanmateix, transcorreguts
vuit anys des del compliment de l’últim
mandat, es començarà a computar de nou
el límit fins als 12 anys.
Atès que la Fundació està subjecta a les
directrius, la supervisió i el control del
Consell d’Administració o de la Comissió
d’Obres Socials de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, el Patronat retrà
comptes de la seva gestió en aquells
aspectes que facin referència a la gestió i
administració de les obres benèfiques i/o
socials que li encomani qualsevol òrgan
competent de la Caixa d’Estalvis, als
Òrgans de Govern citats de l’Entitat,
i sotmetrà al seu coneixement, cada any,
els comptes anuals i el pressupost.
D’acord amb el que es disposa en matèria
de responsabilitat a la legislació aplicable
a la Fundació, els fundadors, qualsevol
dels patrons, o el Protectorat, que exerceix
les seves funcions per mitjà de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques del
Departement de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, poden exercir una acció
de responsabilitat contra els patrons de
la Fundació ”la Caixa”. Per altra banda,

Fundació ”la Caixa”

els Estatuts de la Fundació regulen
diversos supòsits de conflicte d’interès i el
procediment de presa d’acords en aquells
casos en què s’estimi que es pot estar en
un d’aquests supòsits.
El Protectorat exerceix una funció que té
per objecte vetllar perquè es cumpleixin
les finalitats fundacionals, les disposicions
legals i els estatuts de les fundacions i
perquè es respecti la voluntat fundacional.

La Comissió Permanent
La Comissió Permanent és la comissió
delegada designada pel Patronat. Li
corresponen totes les competències i
facultats del Patronat a excepció de les

establertes pels Estatuts i per la llei com a
indelegables.
Formen part de la Comissió Permanent el
President del Patronat, el Vicepresident,
que sigui Director General de la
Caixa d’Estalvis, així com la resta de
Vicepresidents i membres del Patronat que
designi. Actualment la Comissió Permanent
està composta per 17 membres.
Les normes de funcionament de la
Comissió Permanent són anàlogues a les
del Patronat; això no obstant, haurà de
reunir-se, com a mínim, quatre vegades
l’any. Així mateix, quan la urgència del cas
ho justifiqui, sempre que el President ho
consideri justificat podrà adoptar i executar
les mesures extraordinàries o excepcionals

que consideri necessàries o convenients,
dins de l’àmbit dels serveis i les operacions
de la Fundació o de la gestió i administració
del patrimoni fundacional o de tercers,
mesures de les quals haurà de retre
comptes a la primera sessió del Patronat
que es realitzi amb posterioritat.

Direcció de la Fundació ”la Caixa”
El Director General de la Fundació és
designat pel Patronat i el seu cessament
en el càrrec es produirà per les causes i en
les condicions establertes en la Llei o en els
Estatuts de la Fundació. El Director General
assisitirà i podrà intervenir, amb veu però
sense vot, a les reunions del Patronat i a
les de la Comissió Permanent. Així mateix,
l’exercici del càrrec de Director General no

Patronat de la Fundació ”la Caixa” a 31 de desembre de 2011
President d’Honor

Inmaculada Juan Franch

Josep Vilarasau Salat

Juan-José López Burniol

President

Montserrat López Ferreres

Isidre Fainé Casas

Dolors Llobet Maria

Vicepresident 1r

Rosa Maria Mora Valls

Ricard Fornesa Ribó

Miguel Noguer Planas

Vicepresidents

Justo Bienvenido Novella Martínez

Salvador Gabarró Serra

Jordi Portabella Calvete

Jordi Mercader Miró

Leopoldo Rodés Castañé

Joan Maria Nin Génova

Javier Solana Madariaga

Patrons

Roberto Tapia Conyer

Victòria Barber Willems

Nuria Esther Villalba Fernández

María Teresa Bartolomé Gil

Josep-Francesc Zaragozà Alba

Maria Teresa Bassons Boncompte
Montserrat Cabra Martorell

Secretari

Aina Calvo Sastre

Alejandro García-Bragado Dalmau

Josep Francesc de Conrado i Villalonga

Vicesecretari

Javier Godó Muntañola

Óscar Calderón de Oya

Josep-Delfí Guàrdia Canela

Director General (no patró)

Monika Habsburg Lothringen

Jaume Lanaspa Gatnau

Durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011 s’han produït els següents canvis en la composició del Patronat de la Fundació ”la Caixa”:
la baixa com a patró, en virtut del seu càrrec com a Director General de la Fundació, de Jaume Lanaspa Gatnau i s’han nomenat patrons a Alejandro García-Bragado
Dalmau i Óscar Calderón de Oya, en virtut dels seus càrrecs de Secretari i Vicesecretari del Patronat, respectivament.
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Fundació ”la Caixa”

Comissió Permanent del Patronat a 31 de desembre de 2011
President

Montserrat López Ferreres

Isidre Fainé Casas

Justo Bienvenido Novella Martínez

Vicepresident 1r

Jordi Portabella Calvete

Ricard Fornesa Ribó

Javier Solana Madariaga

Vicepresidents

Roberto Tapia Conyer

Salvador Gabarró Serra
Jordi Mercader Miró

Secretari

Joan Maria Nin Génova

Alejandro García-Bragado Dalmau

Patrons

Vicesecretari

Montserrat Cabra Martorell

Óscar Calderón de Oya

Aina Calvo Sastre

Director General (no patró)

Josep Francesc de Conrado i Villalonga

Jaume Lanaspa Gatnau

Javier Godó Muntañola
Juan-José López Burniol

exclou el d’altres activitats autoritzades per
la Comissió Permanent de la Fundació.

• Vetllar pel compliment de les normes
laborals vigents i exercir com a cap
superior dels treballadors de la Fundació.

D’acord amb allò que es disposa a la
legislació aplicable a la Fundació –Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques–, s’apliquen a les
persones amb funcions de direcció els
articles 332-3.2 i 332-9 pel que fa a la seva
capacitat, a les causes d’inhabilitació i a
l’actuació en cas de conflicte d’interessos.

• Dirigir i executar tots els actes que
pertanyin al gir i tràfic de l’Entitat.

Les funcions principals del Director
General, d’acord amb les instruccions
i directrius del Patronat o la Comissió
Permanent, són:

• Portar la firma administrativa de l’entitat
en la correspondència i documentació de
tota índole, en la movilització de fons i
valors, l’obertura i liquidació de comptes
corrents, la constitució i cancelació de
dipòsits de qualsevol entitat de crèdit i/o
dipòsit i, en general, portar la firma de
l’Entitat en les seves relacions amb les
autoritats i organismes oficials.
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• Estudiar i preparar el/s programa/es
d’actuació, els pressupostos i els
comptes anuals, així com els acords
pertinents, que la Comissió Permanent
proposarà a aprovació del Patronat.
• I, en general, totes les activitats pròpies
de la gerència d’una empresa, excepte
les facultats que legalment corresponen
al Protectorat.

Fundació ”la Caixa”

Direcció de la Fundació ”la Caixa” a 31 de desembre de 2011
President

Secretari General

Isidre Fainé Casas

Lluís Reverter Gelabert

Director General

Sotsdirectora General

Jaume Lanaspa Gatnau

Esther Planas Herrera

Directora General Adjunta

Sotsdirector General

Elisa Durán Montolio

Albert Sòria Casas

Director General Adjunt
Jaume Giró Ribas

Director de l’Àrea de Comunicació

Director de l’Àrea d’Acció Territorial

Jesús Arroyo González

Rafael Chueca Blasco

Director de l’Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient

Director de l’Àrea Cultural

Enric Banda Tarradellas

Director de l’Àrea d’Acció Educativa

Director de l’Àrea d’Acció Social

Xavier Bertolín Pueyo

Josep Ollé Pous

Director de l’Àrea de Producció

Directora de l’Àrea Internacional

Enric Sagrera Depares

S.A.R. La Infanta Doña Cristina

Director de l’Àrea d’Integració Social

Director de l’Àrea d’Organització
i Serveis Generals

Marc Simón Martínez

Jordi Cabedo Gracia

Jorge Wagensberg Lubinski

Directora de l’Àrea de Sistemes
d’Informació i Processos

Director de Màrqueting Social

Ignasi Miró Borràs

Director Científic

Daniel Zafra Masriera

Rosa Maria Cirera Clotet
Director de l’Àrea de Recursos Humans
Àngel Gerard Font Vidal
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Funcionament i gestió de l’organització
Gestió pressupostària
Recursos humans
Gestió ambiental

Funcionament i gestió de l’organització

Funcionament i gestió de l’organització

Gestió pressupostària
La dimensió econòmica
de la Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” es nodreix,
majoritàriament (en més del 97% del
seu finançament), de les aportacions
monetàries que realitza l’Obra Social
”la Caixa” (276,8 i 279,9 milions d’euros
els anys 2011 i 2010, respectivament)
per equilibrar el flux d’ingressos i despeses
anuals; això no obstant, si bé en un
percentatge no significatiu, també es
nodreix dels recursos generats per les seves
pròpies operacions.
L’administració i la gestió central de la
Fundació s’efectuen, en part, amb mitjans
i infraestructura de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona. A més, l’Obra Social
”la Caixa” cedeix a la Fundació l’ús i la

gestió de part de l’immobilitzat material
utilitzat per a la realització de les seves
activitats.

l’aportació financera realitzada per l’Obra
Social ”la Caixa” per equilibrar les despeses
per activitats i les inversions de la FLC.

Els comptes anuals de la FLC corresponents
a l’exercici 2009 van ser els primers que
els patrons de la Fundació van formular
aplicant la Llei 4/2008, del 24 d’abril, per a
associacions i fundacions catalanes5.1Així
mateix, i d’acord amb la llei aplicable, la
Fundació ha de sotmetre els seus comptes
anuals a auditoria externa, i cal presentar
l’informe d’auditoria al protectorat en els
terminis establerts per la legislació.

La Fundació ”la Caixa” està acollida a la
Llei 49/2002, del 23 de desembre, del
règim fiscal de les entitats sense ànim de
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge
i, per tant, li són aplicables les exempcions
previstes en els articles 6 i 7 d’aquesta Llei
corresponent a l’Impost sobre Societats
pel conjunt d’activitats que realitza,
situació que suposa la inexistència de
despesa per tal impost.

La liquidació del pressupost aprovat pel
Patronat de la Fundació correspon a

El valor econòmic directe creat i distribuït
per la Fundació en els últims tres anys és el
que es presenta a la taula a continuació:

5 D’acord amb el Decret 259/2008, del 23 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat
de les fundacions i associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.

Indicador GRI EC1

Acompliment econòmic
Fundació ”la Caixa”

Milers d’euros

Principal grup d’interès

2011

2010

2009

Valor econòmic directe creat (VEC)

283.790

287.500

287.726

Ingressos (subvencions rebudes, prestacions
de serveis i altres ingressos de gestió)

283.790

287.500

287.726

Valor econòmic distribuït (VED)

Entitat financera ”la Caixa”

283.790

287.500

287.726

Costos operatius1

14.253

12.466

12.346

Proveïdors

Sous i salaris i beneficis socials
per als empleats

28.724

25.981

25.824

Empleats

Pagaments a governs (tributs)

628

512

497

Serveis exteriors i ajudes concedides
(inversions en la comunitat)

Valor econòmic retingut (VER)

240.185

248.541

249.059

0

0

0

Dades obtingudes dels comptes anuals de la Fundació ”la Caixa”.		
1 Inclou amortitzacions.		
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Govern i administracions públiques
ONL, entitats del tercer sector; múltiples
beneficiaris dels programes i activitats de FLC
i proveïdors

5,0%

programas y actividades

Empleados
10,1%

84,6%

Gobierno y AA. PP.
Funcionament i gestió de l’organització

0,2%

• En els programes realitzats en
col·laboració amb altres entitats,
assegurar la transparència en els
processos de selecció i en els resultats
obtinguts en els projectes finançats:

Valor econòmic distribuït (VED) per grups d’interès
ONL, entitats del tercer sector;
múltiples beneficiaris
dels programes i activitats
84,6%

Proveïdors
5,0%

Empleats
10,1%
Govern i AP
0,2%

– a través de la distribució dels recursos
mitjançant convocatòries dirigides a
la xarxa d’entitats socials, liderades
per un jurat independent d’experts en
la matèria que assegura l’elecció dels
projectes més adequats;
– la realització d’auditories de projectes
per assegurar la correcta gestió dels
projectes finançats.

desglossat per àmbit d’actuació, ha estat
de:

Així mateix, la liquidació del pressupost
aprovat pel Patronat de la Fundació,

Àmbits d’actuació
Fundació ”la Caixa”

Milers d’euros

2011

2010

2009

154.992

169.326

177.523

Ciència i Medi Ambient

58.850

57.322

37.550

Cultura

49.003

42.138

53.473

Social

Educació

Total

20.945

18.714

19.180

283.790

287.500

287.726

Les principals polítiques i objectius en
la gestió del pressupost de la Fundació es
concreten a:
• Dedicar la major part dels recursos
econòmics a la realització d’accions
socials, mantenint un nivell adequat
dels programes de ciència i medi
ambient, de recerca, culturals i
educatius.
• Mantenir un equilibri territorial en tot
l’Estat espanyol.

• En els programes gestionats directament
per la Fundació, optimitzar l’ús dels
recursos mitjançant:
– un èmfasi especial en la contenció de
les despeses estructurals/generals;
– la contractació de serveis i compres
a través de procediments de selecció
d’objectius que assegurin un equilibri
adequat entre la qualitat i l’eficiència
en el cost (concursos);
– la definició d’objectius de programes
orientats a la consecució de resultats
que assegurin una ràtio cost/
beneficiari eficient.
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L’Àrea de Gestió Pressupostària de la
Fundació disposa i realitza els següents
processos interns de control
financer:
• A partir de les principals línies
estratègiques definides, es realitza
la distribució dels recursos a través
de la confecció i el seguiment d’una
comptabilitat analítica de costos per
projectes, centres i programes.
• El pressupost resultant és aprovat pels
Òrgans de Govern de la Fundació
(Patronat) i de l’Obra Social ”la Caixa”
(Comissió de l’Obra Social).
• Al llarg de l’any, l’Àrea de Gestió
Pressupostària realitza un seguiment
i un control diari de la consecució
del pressupost aprovat i de les seves
possibles desviacions (traspassos entre
projectes).
• El seguiment pressupostari, la marxa
dels programes i les possibles noves
propostes de projectes es reporten
periòdicament a la Direcció General
i als Òrgans de Govern de la Fundació.
• Trimestralment, es realitza un estat de
previsió de tancament.
• Finalment, la liquidació del pressupost
és aprovada pels Òrgans de Govern de
la Fundació i de l’Obra Social ”la Caixa”
(Comissió de l’Obra Social).

Funcionament i gestió de l’organització

Derivat dels processos interns de control
financer exposats prèviament, la FLC també
té definides les Normes del Sistema de
Seguiment:
• Seguiment de la consecució del
pressupost i gestió de les possibles
desviacions a través de procediments
d’aprovació/disposició de fons de
forma centralitzada a través de
sol·licituds de despesa per part de les
àrees executores dels programes.
• Control específic i detallat de les
despeses generals i de funcionament,
segons les directrius marcades per la
Caixa d’Estalvis.
• Existència d’una Normativa de
Contractació que assegura:
– la realització de contractacions sense
risc de proveïdors;

obligatòria que realitza dels seus
comptes anuals cada any.
• Compliment de la normativa de la
Generalitat de Catalunya amb report del
pressupost i liquidació del pressupost.

Recursos humans
El capital humà de la Fundació
”la Caixa”
Les polítiques i línies d’actuació que
defineixen i guien la gestió del capital
humà a la Fundació ”la Caixa” són part
inherent i, al seu torn, deriven dels seus
valors i la seva visió. L’aplicació i promoció
de bones pràctiques laborals, el respecte
als drets humans i el compliment de la
legislació espanyola aplicable són els pilars
en els quals es fonamenta aquesta gestió.

– la contractació de preus cost-eficients.
• La Fundació ”la Caixa” està sotmesa
a les revisions que periòdicament
realitza l’Àrea d’Auditoria Interna de la
Caixa d’Estalvis i a l’auditoria externa

L’organització disposa d’un Conveni
Col·lectiu Propi (d’ara endavant, CCP),
que és aplicable a la Fundació ”la Caixa”,
a tots els centres de treball inclosos en el
seu àmbit funcional que es trobin situats
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al territori de l’Estat espanyol, i al qual
estan subjectes el 100% de les persones
que tenen la qualitat de treballadors/es
per compte de la Fundació ”la Caixa”. Va
entrar en vigor l’1 de gener de 2008, és
el VI conveni que es redacta i s’aplica, i
té una durada de quatre anys, per la qual
cosa els seus efectes seran aplicables fins
al 31 de desembre de 2011. Aquest CCP
es negocia entre la Direcció de l’empresa i
els representants dels treballadors, i com a
tal, les millores laborals i socials que inclou
són superiors a la legislació comuna. Així
mateix, els comitès d’empresa i delegats de
personal que representen els treballadors
de la Fundació tenen total llibertat
d’actuació dins del marc legal espanyol.
Per la seva part, la Direcció General i la
de Recursos humans de la Fundació,
conscients de la importància i la funció
que desenvolupen com a representants
dels empleats, els convoquen sempre que
ho considerin necessari per facilitar-los,
de primer mà, la informació rellevant i
estratègica de l’organització.
Els representants dels treballadors es
conformen en: 1 comitè de Serveis Centrals
(9 membres), 1 comitè d’agrupació de
centres de la província de Barcelona –
CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa
Barcelona (5 membres)–, 1 delegat de
personal per a CaixaForum Palma i 1
delegat de personal per a CaixaForum
Madrid. Aquest col·lectiu representa i
gestiona les consultes rebudes directament
per part dels treballadors de l’organització.
I a ells els competeix traslladar a l’Àrea
de Recursos Humans, a les reunions
mensuals o bimensuals establertes, aquells
requeriments i/o situacions plantejades pels
empleats i que ells consideren procedents.
Així mateix, qualsevol incidència de
caràcter urgent que pogués arribar a sorgir
es tracta al moment amb l’Àrea
de Recursos Humans.

Funcionament i gestió de l’organització

El personal de la FLC també compta amb
representació al comitè de seguretat
i salut per al conjunt de l’organització,
establert per ajudar a controlar i
assessorar sobre programes de seguretat
i salut laboral. Hi estan representats el
100% dels empleats de la Fundació.
Celebra quatre reunions ordinàries l’any.
Els aspectes en matèria de seguretat
i salut coberts mitjançant els acords
formals establerts amb els sindicats a
nivell local són: els equips de protecció
individual; comitès conjunts de seguretat
i salut; participació de representants dels

treballadors en les inspeccions, auditories
i investigacions d’accidents relacionats
amb la seguretat i la salut; formació i
educació; mecanismes de reclamació,
dret a rebutjar la feina perillosa,
i inspeccions periòdiques. Així mateix,
els acords formals presos a nivell global
cobreixen els aspectes de: conformitat
amb l’Organització Internacional del
Treball (OIT), acords o estructures per a la
resolució de problemes i els compromisos
sobre els objectius de resultats, o sobre el
nivell de pràctiques que cal aplicar.

En relació amb les polítiques i períodes
de preavís relacionats amb canvis
organitzatius, legalment el nombre
mínim de setmanes de preavís als
empleats i als seus representants electes
és de quatre setmanes. Els moviments
d’empleats que s’esdevenen a la FLC
només són de caràcter organitzatiu, i no
impliquen, en la majoria d’ocasions, cap
modificació substancial de les funcions
de treball dels empleats i, en aquest cas,
i d’acord amb la normativa espanyola,
no és necessari donar un preavís al
treballador, per la qual cosa no s’indica
el període de preavís al CCP. Així i tot,
i d’acord amb la cultura organitzativa
de la Fundació, els canvis organitzatius
(incloent-hi els que comporten una
modificació substancial) es comuniquen
de forma propera i sempre consensuant
el canvi amb el treballador, amb la doble
finalitat de desenvolupar les competències
professionals de l’empleat i donar així
una millor resposta a les necessitats de
l’organització.
Com totes les altres àrees de
l’organització, la Direcció de Recursos
Humans aplica una política de portes
obertes envers els treballadors, i està
a disposició de rebre els empleats per
a qualsevol consulta i/o incidència que
vulguin exposar.

Pla d’Igualtat
La Fundació ”la Caixa” es posiciona a favor
de la igualtat d’oportunitats i el tracte
igualitari entre homes i dones.
El Pla d’Igualtat 2009-2011 és el reflex
del seu compromís amb els seus empleats
i del respecte per la diversitat, i s’inscriu
dins de la seva filosofia organitzativa,
a més de perseguir el compliment
de la legalitat vigent, en particular,
d’allò que es disposa a la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes. Aquest pla
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consisteix en un conjunt de mesures
orientades a garantir la igualtat de tracte
i d’oportunitats de dones i homes, i la
seva finalitat és contribuir a millorar
l’ambient de treball, les relacions laborals,
la satisfacció del personal de la plantilla,
la seva qualitat de vida i la salut laboral.
En concret, un dels principals objectius del
Pla és promoure la formació en igualtat
d’oportunitats, formant i sensibilitzant
els empleats en aquesta matèria,
i en especial el col·lectiu de directius i
quadres intermedis que posseeixen un
ampli poder de decisió i autonomia en el
desenvolupament de les persones
al seu càrrec.
Aquest Pla neix, a més, amb vocació de ser
una eina efectiva de treball per la igualtat
entre dones i homes dins l’organització,
i és amb aquesta finalitat continuïsta que
es crea una comissió d’igualtat, que
té la funció de vetllar pel compliment de
la gestió del Pla d’Igualtat i que, alhora,
ha de participar activament en tots els
processos de l’organització, i canalitzar
qualsevol incidència o consulta respecte a
la no discriminació per raó de gènere.
La base per a l’elaboració del Pla d’Igualtat
2009-2011 va ser l’estudi de diagnòstic
sobre la situació real de l’organització
respecte a la igualtat efectiva d’homes
i dones que la FLC realitzà el 2008.
El pla és aplicable a tots els treballadors
i treballadores de la Fundació, i té una
vigència de tres anys, transcorreguts els
quals serà objecte de revisió per determinar
noves línies de millora. No obstant això, la
comissió d’igualtat realitza una avaluació
anual de la situació mitjançant anàlisis de
consecució d’objectius, implementació
de mesures i mostreig d’indicadors de
diagnòstic.

Addicionalment, la Fundació ”la Caixa”
ha implantat un Protocol de prevenció,
tracte i eliminació de l’assetjament

sexual i laboral. A hores d’ara,
l’organització no té constància d’haver
tingut cap cas d’assetjament moral, sexual,
per raó de sexe o discriminació.
El 2011, per respondre a l’objectiu de
sensibilitzar els empleats, des de l’Àrea
de Recursos Humans, i en col·laboració
amb l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea
d’Organització i Serveis Generals, s’ha
elaborat i publicat el Manual de Bones
Pràctiques que, entre altres, conté un
apartat sobre «Situacions especialment
ateses» i sobre «Integració a la diversitat»
que busquen sensibilitzar els treballadors
en el tracte igualitari entre dones i
homes, així com afavorir la gestió per a la
integració efectiva de la diversitat.

Fruit de tot aquest esforç, el 2011 el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat en l’Empresa ha concedit a
la Fundació ”la Caixa” la distinció
d’excel·lència en «Igualtat en
l’Empresa». Aquest distintiu acredita el
caràcter innovador, així com el compromís
i implicació de l’organització en les
polítiques d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
Finalment, cal destacar que previ al
desenvolupament del Pla d’Igualtat,
la Fundació va dur a terme diferents
iniciatives en aquest camp, moltes de les
quals amb anterioritat a la publicació de
la Llei d’Igualtat; en concret, ha realitzat
en diferents moments accions i projectes
orientats de forma específica a la promoció
i sensibilització interna o externa en matèria
d’igualtat de gènere, com per exemple el
programa Violència: tolerància zero o el
programa Incorpora.

La plantilla
L’any 2011, un total de 396 professionals
constitueixen el col·lectiu d’empleats de
la Fundació ”la Caixa”. D’aquest total,
el 98,74% dels empleats té un contracte
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indefinit i el 98% està empleat a temps
complet. Aquest últim indicador ha
augmentat nou punts percentuals en
relació amb l’any anterior. Les dones
representen el 69,4% del total de la
plantilla de l’organització enfront el
30,6% dels homes. La representativitat
per trams d’edat és del 37,6% en el tram
de 30 a 40 anys, seguit del segment
d’edat de 41 a 50 anys, amb gairebé
el 33% dels empleats. El 99,5% dels
empleats de la FLC treballa al territori
espanyol.

Funcionament i gestió de l’organització

Indicador GRI LA1

Desglossament del col·lectiu de treballadors per contracte, tipus de feina, per sexe, per edat i per regió
Fundació ”la Caixa”

2011

2010

(Plantilla a 31/12/2011)

(Plantilla a 31/12/2010)

Total

Nre. total d’empleats

396

Contracte indefinit o permanent

391
5

(%)

Home (%)

Dona (%)

Total

(%)

30,6%

69,4%

392

98,7%

30,4%

69,6%

389

99,2%

1,3%

40,0%

60,0%

3

0,8%

388

98,0%

30,7%

69,3%

349

89,0%

8

2,0%

25,0%

75,0%

43

11,0%

Homes

121

30,6%

113

28,8%

Dones

275

69,4%

279

71,2%

Contracte de duració determinada o temporal
Empleat a temps complet
Empleat a temps parcial

14

3,5%

21,4%

78,6%

22

5,6%

Edat entre 30-40 anys

149

37,6%

25,5%

74,5%

161

41,1%

Edat entre 41-50 anys

130

32,8%

39,2%

60,8%

115

29,3%

Edat > 50 anys

103

26,0%

28,2%

71,8%

94

24,0%

Espanya

394

99,5%

30,7%

69,3%

392

100,0%

2

0,5%

0,0%

100,0%

0

0,0%

Edat < 30 anys

Fora d’Espanya

El 2011, la composició de la plantilla per
trams d’edat és la que indica el següent
gràfic:

Tal com mostren els indicadors de
desglossament de la plantilla per
contracte i tipus de feina (vegeu taula
GRI LA1), la FLC manté una política,

Piràmide d’edats de la Fundació ”la Caixa” 2011

Dones
Homes

Edat

-

Nombre d’empleats
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en la mesura del possible, de
manteniment dels llocs de treball.
La cultura organitzativa de la FLC és
promoure i proporcionar una feina estable
i de qualitat als treballadors. Els indicadors
de rotació d’empleats, l’antiguitat en
l’organització i l’absentisme, així com
els nivells de reincorporació a la feina
i de retenció després de la baixa per
maternitat/paternitat, indicadors que
reflecteixen el nivell d’estabilitat de la
força de treball i el grau de compromís
que tenen els treballadors envers els
resultats de l’organització, són mostra i
reflex de la importància del capital humà
per a la FLC i de l’esforç que l’organització
dedica a mantenir i millorar l’ambient
de treball, i la satisfacció i motivació dels
empleats.

Funcionament i gestió de l’organització

Així, la representativitat per antiguitat i
gènere ha estat tal com mostren la taula
i el gràfic següents:

Indicador GRI LA13

Diversitat i igualtat d’oportunitats
Distribució de la plantilla per trams d’antiguitat i gènere
Fundació ”la Caixa”

2011

2010

Homes

Dones

Homes

Dones

Menys de 5 anys

32%

68%

32%

68%

Entre 5 i 9 anys

36%

64%

27%

73%

Entre 10 i 14 anys

24%

76%

21%

79%

Entre 15 i 19 anys

30%

70%

33%

67%

Entre 20 i 24 anys

38%

62%

36%

64%

Entre 25 i 29 anys

33%

67%

50%

50%

30 anys

20%

80%

0%

100%

Trams d’antiguitat

Nota: dades fins a desembre de 2011.

Distribució de la plantilla per trams d’antiguitat i gènere 2011
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Menys
de 5 anys

Entre
5 i 9 anys

Entre
Entre
10 i 14 anys 15 i 19 anys

Homes

100
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En relació amb la taxa de rotació,
indicador que proporciona dades
rellevants sobre la satisfacció de la
plantilla, les potencials situacions de
desigualtat que poden donar-se per raó

detall, per trams d’edat i/o per gènere. De
la mateixa manera, la taxa d’absentisme,
de 3,62% i 3,8% per a 2011 i 2010
respectivament, mostra valors baixos.

d’edat, gènere, etc., i la capacitat de
l’empresa per atreure i retenir persones
qualificades, la FLC mostra taxes de
rotació baixes tant en termes generals i pel
seu sector d’activitat com, ja entrant en

Indicador GRI LA2

Taxa de noves contractacions i rotació mitjana d’empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i regió
Fundació ”la Caixa”

2011

2010

(Plantilla a 31/12/2011)
Total

Nre. total d'empleats

Rotació (%)

(Plantilla a 31/12/2010)

Nous
contractes (%)

396

Taxa de rotació

Total

Rotació (%)

392
3,28%

Taxa de noves contractacions

3,57%
4,80%

Homes

0,51%

2,78%

0,51%

Dones

2,78%

2,02%

3,06%

Edat < 30 anys

0,25%

0,51%

0,51%

Edat entre 30-40 anys

1,26%

2,02%

1,02%

Edat entre 41-50 anys

0,00%

1,52%

0,00%

Edat > 50 anys

1,77%

0,76%

2,04%

Espanya

3,28%

4,80%

3,57%

Fora d'Espanya

0,00%

0,00%

0,00%

Indicador GRI LA15

Nivells de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat desglossats per sexe
Fundació ”la Caixa”

(Plantilla a 31/12/2011)
Nre. Total

Nre. total d’empleats

Taxa

Home

Taxa

Dona

Taxa

396

(%)

121

(%)

275

(%)

Nre. total d’empleats amb dret a baixa
per maternitat/paternitat

22

5,6%

7

5,8%

15

5,5%

Nre. d’empleats que van agafar la baixa
per maternitat/paternitat

20

90,9%

5

71,4%

15

100%

Nre. d’empleats reincorporats després
de la baixa per maternitat/paternitat

15

75,0%

5

100%

10

66,7%

Nre. d’empleats reincorporats després de
la baixa per maternitat/paternitat i que
segueixen a la feina durant els 12 mesos
següents a la reincorporació

15

100%

5

100%

10

100%
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A la Fundació, les dones predominen
en la majoria dels nivells organitzatius.
El 55,6% dels llocs directius i
responsables de la FLC són dones
(directors/es d’Àrea, subdirectors/
es i directors/es de Centre i nivells
de responsabilitat), un percentatge
molt superior en comparació amb la
dada nacional estimada del 20% 62 en
direccions funcionals ocupades per
dones del recent estudi del grup Isotés.

En el CCP es defineixen i s’especifiquen
els diferents grups i nivells professionals
dels empleats, així com les tasques que
cal desenvolupar per cada nivell i les
competències, coneixements i experiència
(perfil professional) que es requereixen per
al seu acompliment. Aproximadament,
el 81% del total d’empleats de la FLC
reben, anualment, una revisió formal
del seu rendiment i desenvolupament
professional.

6 Informe «La dona directiva a Espanya», realitzat
pel grup Isotés, dins del programa Women as
leaders de Price Waterhouse Coopers (PwC), 2012.
Pàgs. 6 i 12 de l’informe. Accessible a Internet.

La Fundació ”la Caixa” disposa de
criteris objectius i transparents per fixar
la retribució fixa dels seus empleats,
la qual s’estableix en funció del CCP i
es determina d’acord amb les aptituds

professionals, responsabilitats i graus
d’autonomia, i tasques professionals
requerides en el sistema de grups i nivells
professionals.
No hi ha diferències retributives per
raó de gènere en igualtat de nivell en
matèria salarial, és a dir, el salari base
dels homes respecte al de les dones, en
els diferents grups/nivells professionals,
és el mateix. Així mateix, cal destacar
que la retribució mínima (salari incial
estàndard) dels empleats de la Fundació
”la Caixa”, establerta en el CCP, se situa
dues vegades per sobre del salari mínim
interprofessional anual a Espanya per a
l’any 2011.

Indicador GRI LA13

Composició de la plantilla, desglossat per categoria d’empleat, sexe i grup d’edat
Fundació ”la Caixa”
Plantilla a 31/12/2011
Nre. total

Nre. total d’empleats

396

Home

100%

121

30,6%

Dona

275

< 30 anys

69,4%

14

3,5%

30-40 anys

147

37,1%

41-50 anys

128

32,3%

>50 anys

107

27,0%
1,8%

Directius (nivell D)

17

4,3%

12

3,0%

5

1,3%

0

0,0%

2

0,5%

8

2,0%

7

Responsables (nivell C)

98

24,7%

39

9,8%

59

14,9%

0

0,0%

22

5,6%

39

9,8%

37

9,3%

235

59,3%

61

15,4%

174

43,9%

4

1,0%

101

25,5%

76

19,2%

54

13,6%

46

11,6%

9

2,3%

37

9,3%

10

2,5%

22

5,6%

5

1,3%

9

2,3%

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)
Plantilla a 31/12/2010

Nre. total

Nre. total d’empleats
Directius (nivell D)
Responsables (nivell C)
Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)

Home

Dona

< 30 anys

30-40 anys

41-50 anys

>50 anys

392

100%

113

28,8%

279

71,2%

22

5,6%

161

41,1%

115

29,3%

94

24,0%

18

4,6%

13

3,3%

5

1,3%

0

0,0%

3

0,8%

8

2,0%

7

1,8%

92

23,5%

36

9,2%

56

14,3%

0

0,0%

25

6,4%

36

9,2%

31

7,9%

230

58,7%

60

15,3%

170

43,4%

7

1,8%

107

27,3%

69

17,6%

47

12,0%

52

13,3%

4

1,0%

48

12,2%

15

3,8%

26

6,6%

2

0,5%

9

2,3%
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Indicador GRI LA14

Relació entre el salari base i la remuneració de dones i homes, desglossat per categoria d’empleat
ONL, entidades del tercer sector;
múltiples beneficiarios de los
programas y actividades

Fundació ”la Caixa”
Plantilla a 31/12/2011

Proveedores
5,0%

10,1%

84,6%
Nre. Total

Home (H)

Dona (M)

Empleados
Relació ENTRE
Relació
[R]/[SB]
remuneracióGobierno y AA. PP.
[R] (D/H)
HOME
DONA

Relació salari base
[SB] (D/H)

0,2%

Nre. total d'empleats

396

121

30,6%

275

69,4%

Directius (nivell D)

17

4,3%

12

3,0%

5

1,3%

1

1,04

1,83

1,90

Responsables (nivell C)

98

24,7%

39

9,8%

59

14,9%

1

0,95

1,17

1,11

235

59,3%

61

15,4%

174

43,9%

1

0,96

1,08

1,04

46

11,6%

9

2,3%

37

9,3%

1

1,27

0,93

1,18

Gestors (nivell B)
Suport a la gestió (nivell A)

En general, la plantilla presenta un nivell
de formació elevat i d’acord amb les seves
funcions i tasques. Aproximadament el
73% del col·lectiu d’empleats de la FLC té
un nivell mínim de formació equivalent a
estudis de llicenciatura i/o diplomatura,
dels quals un 27% també ha cursat
estudis de postgrau i un 5%, el títol de
doctor/a.

Nivells formatius
Estudis secundaris
FP i tècnics

17%

5%

10%

No obstant això, i com a factor clau
en el desenvolupament professional i
personal de la plantilla, la FLC promou
i inverteix en la formació dels seus
treballadors. Així, al llarg del 2011,
el 79,5% del total d’empleats dels
diferents nivells professionals van rebre
formació, la inversió de la qual ascendeix
aproximadament als 393.057 euros.
De les 183 accions formatives que la FLC
va realitzar el 2011 destaquen: la formació
en comunicació interna i externa (aquesta
acció va comptar amb la participació de
25 empleats), la formació en avaluació
per objectius (amb participació de 68
empleats), en prevenció de riscos laborals
(amb participació de 105 empleats) i la
formació de directius (amb participació de
50 empleats). També destaca el postgrau
de 60 hores lectives en matèria de Gestió
Social que la Universitat Pompeu Fabra

Doctorats
Màsters i postgraus
27%

Llicenciats i diplomats
41%

ha organitzat juntament amb la Fundació
per potenciar la formació en aquest camp
entre els seus empleats. Aquest curs s’ha
continuat amb dues edicions més i s’han
format, a dia d’avui, un total de 104
empleats. Així mateix, i igual que l’any
anterior, un total de 50 empleats (equivalent
al 12,6% de la plantilla de la FLC) van
rebre formació específica sobre polítiques
i procediments relacionats amb aspectes
rellevants per a les seves activitats en
matèria d’igualtat.
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A més, a fi d’impulsar la formació
contínua i la millora en la gestió
d’habilitats, la FLC ofereix als seus
empleats programes de formació i/o
suport per a la millora de capacitats
mitjançant cursos de formació interns
(ofimàtica i idiomes), finançament per a
la formació i/o educació externa, així com
participació en congressos i seminaris.

Funcionament i gestió de l’organització

Millores socials
La Fundació ”la Caixa” ofereix a tots
els seus empleats els mateixos beneficis
socials sense cap tipus de distinció en
funció de la temporalitat del contracte
de treball ni del tipus de jornada que es
realitza.
Les principals millores socials són:
complement per baixa per incapacitat
temporal, pla de pensions, assegurança
de vida, assistència sanitària, ajuda
per als estudis i idiomes, avançaments,
ajuda escolar a fills de 0 a 3 anys (tiquet
guarderia), i de 4 a 23 anys, ajudes
familiars, premi de jubilació, ajuda per
naixement/acolliment o adopció legal,
gratificacions per 25 i 35 anys d’antiguitat
en l’organització, assegurança d’accidents
professional col·lectiva, vals per a menjar
tiquet restaurant i permís de maternitat/
paternitat. L’única excepció són les ajudes
per utilització del vehicle particular, ja
que aquest concepte es troba vinculat
al lloc de treball; són els gestors d’Acció
Territorial i personal amb nivell inferior
a C1 els qui poden utilitzar el vehicle
particular per a gestions de feina de forma
habitual.
La cobertura de les obligacions de
l’organització degudes a programes de
beneficis socials són les que es mostren en
la següent taula:

En relació amb el fons de pensions, els
empleats de la Fundació en actiu podran
gaudir d’un pla de pensions col·lectiu,
amb aportacions repartides entre empresa
i treballadors/es. Aquesta aportació, els
anys 2010 i 2011, és del 3,75% al 4,25%
del sou base per part de l’organització,
i de l’1,25% a l’1,5% del mateix
concepte per part del treballador o de la
treballadora. Les condicions d’aquest fons
estan regulades en el reglament del Pla
de Pensions de la Fundació ”la Caixa”.
Així mateix, els/les treballadors/es en actiu
amb una antiguitat mínima d’un any a la
FLC podran gaudir d’una assegurança
de vida d’un capital assegurat per
import de 36.000 euros, que cobrirà
les contingències de mort per malaltia
i d’invalidesa permanent absoluta, ja
sigui aquesta última contingència per
malaltia comuna o accident. La quantitat
assegurada ascendirà a 72.000 euros
en cas que la contingència de mort fos
per accident. La quota de la pòlissa serà
abonada en un 70% per la Fundació ”la
Caixa” i en un 30% pel treballador o per
la treballadora. En tot cas, l’assegurança
de vida regulada en aquest article és
d’adhesió voluntària, per la qual cosa el/
la treballador/a haurà de comunicar per
escrit la seva voluntat d’acollir-s’hi.
La FLC procedeix a la contractació
gratuïta, per a tota la plantilla activa de
treballadors/es de l’Entitat, amb una

Indicador GRI EC3

Cobertura de les obligacions de l’organització degudes a programes de beneficis
socials
Fundació ”la Caixa”

Aportacions a plans de pensions
Aportacions a assegurances de vida
Aportacions a assegurances mèdiques
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Conciliació vida laboral i familiar
La Fundació ”la Caixa” està compromesa
a aconseguir el benestar dels seus
empleats, i per això la conciliació de
la vida laboral i familar té un profund
interès per a l’organització. La Fundació,
a través del programa Òptima i el seu Pla
d’Igualtat, ha adoptat un compromís
de millora contínua en matèria de
conciliació i que s’ha vist culminat amb
l’obtenció del Distintiu d’Igualtat
concedit pel Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat.
Les principals accions i
iniciatives que actualment
duu a terme la Fundació
orientades a ajudar els seus
empleats a conciliar la seva
vida personal i professional
i que van més enllà de les establertes
legalment són:
• Ajuda escolar (tiquet guarderia).
• Ajudes per a la cura de familiars
dependents.
• Possibilitar la flexibilitat horària en
els horaris d’entrada i sortida.
• Disponibilitat de jornada intensiva
els divendres.
• Adoptar la jornada intensiva durant
els tres mesos d’estiu.
• Assegurar els complements a les
percepcions de la seguretat social fins
al 100% per maternitat.
• Incrementar en dos dies el permís de
maternitat.

euros

2011

2010

481.000 €

431.000 €

10.801 €

10.000 €

160.000 €

140.000 €
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antiguitat mínima de sis mesos, d’una
pòlissa col·lectiva d’assistència sanitària
que comercialitza la companyia ADESLAS.

• Augmentar el període de lactància.
• Millorar horaris durant el període de 17
mesos des del naixement d’un fill o una
filla.

Funcionament i gestió de l’organització

• Facilitar als pares una jornada flexible
durant dos mesos des del naixement
d’un fill o filla.

• Millorar la flexibilitat en la jornada del
personal que es troba pròxim a la seva
jubilació.

• Dotar totes les persones que treballen
a la Fundació amb fills i/o filles d’una
ajuda escolar per fill/a.

• Facilitar als pares amb fills discapacitats
la reducció de la seva jornada laboral.

• Dotar d’ajudes familiars en casos de
dependència.

• Excedències per a accions de
voluntariat.

• Dotar d’un premi de jubilació tot el
personal de la Fundació ”la Caixa”.
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Gestió ambiental
El compromís de la Fundació ”la Caixa”
amb la societat i la ciutadania també
s’estén a la necessitat de protegir i
respectar l’entorn en el qual vivim
i desenvolupem la nostra activitat.
Aquest respecte i protecció del medi
ambient no només es materialitza en la
feina dels nostres programes específics
d’activitat, com per exemple el programa
de conservació d’espais naturals i
reinserció social, sinó que corroborem
el nostre compromís amb l’entorn i el
desenvolupament sostenible mitjançant la
millora contínua en la gestió ambiental
de la nostra organització.

Funcionament i gestió de l’organització

Política mediambiental
L’Obra Social ”la Caixa”, amb l’objectiu d’incrementar el seu
compromís amb la societat i amb la ciutadania en matèria de
medi ambient, manifesta públicament que ha decidit implantar
un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a Serveis Centrals
i als centres CosmoCaixa Madrid, CaixaForum Barcelona,
Madrid, Palma, Lleida, Tarragona, i EspaiCaixa Madrid i
Murcia. CosmoCaixa Barcelona és el primer centre certificat
amb un sistema ISO14001 i amb el Reglament Europeu EMAS
el 2009.

• Adequar la nostra gestió ambiental a la nostra realitat i cultura
organitzativa implantant els processos necessaris per obtenir
una millora contínua del nostre comportament ambiental.
• Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment
de tota la normativa ambiental aplicable a les activitats
realitzades en els nostres centres (tant en l’àmbit local com

Seguint la feina realitzada per CosmoCaixa
Barcelona, la Fundació “la Caixa” està en
ple procés d’implantació del Sistema de
Gestió Ambiental (d’ara endavant, SGA),
basat en la Norma ISO 14001:2004, als
seus principals centres de treball inclosos
en el seu àmbit funcional, que són: la seu
principal de la FLC –Serveis Centrals–,

• Definir i revisar periòdicament els objectius i fites per complir
amb la nostra política ambiental.
• Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador fent-lo
partícip de la gestió ambiental, i transmetre als proveïdors i
empreses subcontractades les nostres directrius ambientals.
• Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació
mitjançant la utilització sostenible dels recursos naturals, l’ús
eficient de l’aigua i de l’energia, i el foment de les pràctiques
de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

Per això, es proposa assumir el compromís de desenvolupar
la seva activitat amb el màxim respecte per l’entorn, i té una
especial cura i sensibilitat amb la protecció del medi ambient i,
conscient de la seva importància, accepta aquest repte de futur
i es compromet a:

Cal destacar, mostra d’aquest compromís
amb la protecció del medi ambient, que
l’any 2009 el centre CosmoCaixa Barcelona
va obtenir la certificació del Sistema de
Gestió Ambiental UNE-EN ISO14001:2004
i el Reglament Europeu EMAS. L’abast
de l’SGA inclou la «gestió de l’activitat
museística i la gestió i manteniment de les
instal·lacions».

en l’autonòmic, estatal i europeu), així com respecte a tots
aquells convenis i/o acords als quals l’Obra Social s’aculli.

• Afavorir la comunicació amb criteris de transparència
i informar tots els grups d’interès (treballadors, clients,
proveïdors, subcontractistes, institucions, etc.) a fi de donarlos a conèixer la política ambiental i establir-hi relacions de
cooperació.
Amb data de desembre de 2010, la Fundació ”la Caixa” va
revisar i aprovar aquesta política. Actualment es treballa en la
seva difusió.

CosmoCaixa Madrid, CaixaForum
Barcelona, Madrid, Palma, Lleida i
Tarragona, així com els EspaiCaixa
Madrid i Murcia.
La implantació de l’SGA permet la
identificació dels aspectes ambientals més
importants relacionats amb l’activitat de
la FLC (i amb els dels seus visitants, usuaris
i proveïdors), garanteix el compliment
normatiu en matèria ambiental, permet
dur a terme un control sistemàtic i periòdic
dels consums i la millora contínua en la
gestió de tots els aspectes ambientals. En
concret, durant el mes de juliol de 2011 es
van realitzar les auditories internes a tots
els centres citats anteriorment i durant el
primer trimestre de 2012 s’han dut a terme
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les corresponents auditories externes per a
l’obtenció de la certificació ambiental UNEEN ISO 14001:2004.
La Fundació ”la Caixa” també gestiona,
des de 2011, els centres de CaixaForum
Girona i els Jardins de Cap Roig com a
resultat de l’adquisició de Caixa Girona
pel Grup ”la Caixa” el novembre de
2010. Actualment, CaixaForum Girona no
disposa de cap certificació ambiental. No
obstant això, els Jardins de Cap Roig són
gestionats d’acord amb el Pla especial de
protecció del medi natural i de paisatge
del Castell-Cap Roig.

Funcionament i gestió de l’organització

La FLC compta amb un Comitè de Medi
Ambient, creat el 29 d’octubre de 2008,
integrat per responsables de diferents
àrees organitzatives relacionades amb
la gestió ambiental. En concret, a 31 de
desembre de 2011, està compost per:
• Director de l’Àrea de Ciència, Recerca
i Medi Ambient
• Director de l’Àrea de Recursos Humans
• Director de l’Àrea d’Acció Territorial
• Director de l’Àrea de Màrqueting Social
• Directora de l’Àrea de Sistemes
d’Informació i Processos
• Director de l’Àrea d’Organització i
Serveis Generals
• Director de l’Àrea de Producció
El Comitè de Medi Ambient és el
responsable d’implantar, mantenir i avaluar
l’eficàcia de l’SGA, d’analitzar els resultats i

progressos obtinguts, de definir anualment
els objectius mediambientals i el programa
d’actuació per a la seva consecució, i també
de revisar els informes de les auditories
internes quan sigui procedent. Per a la
definició dels objectius i l’anàlisi de resultats
es tenen en compte tant els aspectes
ambientals identificats significatius en les
seves activitats, com els requisits legals o de
qualsevol altre tipus que l’afectin o li siguin
pertinents. Tant la política com els objectius
mediambientals que se’n deriven són
degudament revisats per la Direcció de la
FLC amb una freqüència anual, i es tenen en
compte a l’hora d’establir els objectius
de l’organització.
L’actuació ambiental a la FLC se centra en
la gestió responsable, tant del consum i
l’ús dels recursos que precisa pel seu bon
funcionament com de la gestió dels residus
que genera en realitzar la seva activitat,
amb la finalitat de minimitzar i, en la

mesura del possible, neutralitzar la petjada
ambiental de la seva activitat.
Durant l’any 2011, i a tots els centres
en procés d’implantació de l’SGA, s’ha
treballat en la consecució de dos objectius
principals: garantir una correcta gestió dels
residus generats en els mateixos centres,
i establir mesures de registre i/o control
sistemàtic dels consums significatius de
l’organització (energètics, aigua, etc.), a fi de,
posteriorment, definir les accions de reducció
més eficients.
En relació amb el primer objectiu, al llarg
de 2011, l’Àrea d’Organització i Serveis
Generals, juntament amb l’Àrea de Medi
Ambient, han treballat en la redacció de la
Normativa de Gestió de Residus, que
defineix i documenta com s’ha de realitzar
la correcta gestió dels diferents residus
que genera l’organització. La normativa és
aplicable a tots els centres de treball de la
Fundació i d’obligat compliment per a tots
els empleats, i per això es troba publicada
a la intranet. Així mateix, s’ha començat a
quantificar i registrar de forma sistemàtica la
producció exacta dels diferents residus que
es generen per centre, per així, a posteriori,
poder establir mesures concretes de control
i reducció adequades a cada centre.
Addicionalment als objectius anteriors,
la FLC n’ha definit un de tercer vinculat
a l’avaluació dels Requisits Legals.
Amb aquest objectiu es vol aconseguir
la totalitat de l’avaluació de requisits
legals en matèria ambiental aplicables a
l’activitat que realitza la FLC en els seus
diferents centres i assegurar el seu total
compliment. Per la seva part, el museu
CosmoCaixa Barcelona també realitza
aquest seguiment, avaluació i actualització
periòdica de la legislació mediambiental
que li és aplicable, i garanteix així el seu
compliment.
Volem destacar el compromís ambiental
que, de forma voluntària, han subscrit
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els proveïdors externs dels centres de la
FLC subjectes, actualment, al projecte
d’implantació de l’SGA. Es tracta de
proveïdors els serveis dels quals es
troben dins l’abast del manteniment i
funcionament d’aquests centres. Mitjançant
aquest compromís expressen la seva
voluntat de prestar el seu servei en funció
dels requisits ambientals establerts per
la Fundació ”la Caixa”. Per la seva part,
CosmoCaixa Barcelona implica les seves
empreses proveïdores amb l’objectiu de
complir amb els requisits que exigeix el
seu SGA.

Finalment la FLC, durant l’any 2011, no
ha rebut multes ni sanció monetària o
no monetària per incompliment de la
normativa ambiental en relació amb les
seves instal·lacions i/o amb els seus serveis.

Impacte ambiental: indicadors
de gestió ambiental, actuacions
i iniciatives
Els impactes mediambientals més
significatius que la Fundació ”la Caixa”
genera, atesa la naturalesa de la seva
activitat, i per volum, són els que es

deriven del consum de paper i consumibles
d’impressió, aigua i electricitat.
La Fundació ”la Caixa” realitza les seves
publicacions, comunicacions i publicitat en
un 98% en paper ecològic amb el distintiu
d’FSC –Forest Stewardship Council– o PEFC
–Programme for the Endorsement of Forest
Certification–. De la mateixa manera, tota la
fusta que l’Àrea de Producció utilitza en la
producció de les seves exposicions es compra
a un proveïdor avaluat dins del Programa
de Reconeixement de Sistemes de
Certificació Forestal (PEFC). A més, el 2011,

Indicadors GRI d’impacte ambiental
Fundació ”la Caixa”

u

2011

2010

2009

(kg)

216.532,5

98.750,0

n.d.

Total paper consumit

(kg)

216.532,5

98.750,0

n.d.

Paper reciclat sobre el total

(%)

86,2

87,1

n.d.

u

450

461,0

n.d.

Tòners reciclats sobre el total

(%)

88,6

n.d.

n.d.

EN1

Bosses

(kg)

31

80

n.d.

EN2

Total materials utilizats valoritzats

(kg)

86,2

87,1

n.d.

EN1

EN1

Paper

(I)

Tòners (II)

(III)

Totes les dades que es presenten, subjectes a la seva disponibilitat per part de la FLC, inclouen els consums dels següents centres: Serveis Centrals (SSCC), CaixaForum
(Barcelona, Tarragona, Girona, Palma de Mallorca, Lleida, Madrid), CosmoCaixa (Barcelona i Madrid), EspaiCaixa (Madrid, Murcia i Girona) i els Jardins de Cap Roig, llevat
que s’especifiqui el contrari.
(I) Per al 2011 i 2010 s’inclou el consum de paper de tots els centres a excepció de CosmoCaixa Madrid i els Jardins de Cap Roig.
(II) La dada de consum d’unitats de tòners, el 2011, és estimada en funció de la mitjana de consum per centre, ja que la gestió de tòners i cartutxos de tinta es realitza de
forma centralitzada per a tots els centres des dels Serveis Centrals del Grup ”la Caixa”. De la mateixa manera, la dada sobre el reciglatge dels tòners és estimativa de la
mitjana de tots els centres, ja que el nombre de tòners reciclats es controla a nivell de Grup ”la Caixa” i no es disposa de la dada específica per a la FLC el 2011. Aquesta
dada, no inclou els consums dels Jardins de Cap Roig.
(III) La matèria primera de fabricació de les bosses és la fècula de patata. Per a l’any 2011 s’inclou el consum de bosses de tots els centres a excepció de CosmoCaixa
Barcelona i Madrid, CaixaForum Madrid, EspaiCaixa Murcia i dels Jardins de Cap Roig.

la FLC va firmar el compromís de consum
de productes forestals sostenibles
com a integrant del Fòrum Pro Clima. El
Fòrum Pro Clima Madrid és una iniciativa
de l’Ajuntament de Madrid, compost per
empreses líders en els diferents sectors
d’activitat del teixit empresarial madrileny,
que busca lideratge i la suma d’esforços
per combatre la contaminació atmosfèrica.
El Fòrum Pro Clima Madrid és, a més, una

plataforma per a l’intercanvi d’experiències,
la difusió d’accions innovadores i la promoció
de noves iniciatives per lluitar contra el canvi
climàtic.
Destaca l’actuació iniciada el 2011 per
l’Àrea de Beques i Estudis Socials amb
l’objectiu de reduir el consum global de
paper, segons la qual les publicacions
de la col·lecció d’Estudis Socials deixen
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de distribuir-se en format imprès i
poden descarregar-se gratuïtament en
versió digital des de la pàgina web de
la col·lecció. Al mateix temps, es posa a
disposició dels usuaris un servei on-line
d’impressió amb demanda prèvia que
també permet adquirir el llibre en paper.
Per la seva part, l’Àrea d’Organització i
Serveis Generals ha realitzat, durant el

Funcionament i gestió de l’organització

2011, una reestructuració dels equips
d’impressió, i ha reduït en un 36% el
nombre total d’impressores.
Altres mesures que des de la FLC
s’impulsen des de fa anys i de forma
sostinguda són la impressió per defecte a
doble cara i la reutilització de paper només
imprès a una cara i el foment de l’ús de la
gestió documental per via electrònica.
El consum d’aigua a la FLC deriva de
l’ús sanitari de la plantilla i dels visitants
als diferents centres d’activitat, i de les
activitats de neteja, restauració i de rec
segons el centre. L’aigua consumida

procedeix principalment de la xarxa de
proveïment municipal, i desguassa al
clavegueram públic perquè és assimilable
a aigües residuals urbanes, fet pel qual
no es considera la possible afecció a fonts
d’aigua. Destaquen les millores realitzades
en la captació d’aigües pluvials en les
instal·lacions del centre CosmoCaixa
Barcelona pel seu ús de rec, el volum
captat de les quals, a dia d’avui, permet
el rec del Jardí Mediterrani.
El consum total d’energia a la FLC,
i en conseqüència les corresponents
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle,
provenen principalment de la il·luminació

i la climatització de les instal·lacions,
l’ús d’equips electrònics i informàtics,
les activitats de gestió i transport i el
funcionament de grups electrògens,
els quals bàsicament només s’utilitzen
en condicions de parada d’emergència.
Així mateix, en aquells centres on hi ha
activitats de restauració, CosmoCaixa
Barcelona i Madrid, CaixaForum Barcelona,
Madrid i Palma, el consum energètic deriva,
addicionalment, de l’ús de la maquinària
industrial (neveres, cafeteres, rentaplats,
etc.), i de gas natural per al funcionament
de les cuines.

Indicadors GRI d’impacte ambiental
Fundació ”la Caixa”
EN8

Aigua

2011

u

2010

2009

(m )

56.570,36

52.980,36

60.091,67

Total aigua consumida (proveïment municipal)

(m3)

56.570,36

52.980,36

60.091,67

Total energia (consum desglossat per fonts primàries)

(GJ)

75.566,66

80.491,81

79.350,74

EN3

Gas natural (consum directe)

(GJ)

3.601,19

5.187,43

4.906,17

EN4

Electricitat (consum indirecte)

(GJ)

71.965,48

75.304,38

74.444,57

EN16

Total emissions de CO2 (directes i indirectes)

(TnCO2)

6.123,31

5.863,88

5.784,99

Emissions directes de CO2

(TnCO2)

193,55

278,80

263,69

Gas natural (VII)

(TnCO2)

193,55

278,80

263,69

Emissions indirectes de CO2

(TnCO2)

5.929,76

5.585,08

5.521,31

Electricitat (VIII)

(TnCO2)

5.337,44

5.585,08

5.521,31

Viatges corporatius en avió (IX)

(TnCO2)

558,06

n.d.

n.d.

Viatges corporatius en tren

(TnCO2)

34,26

n.d.

n.d.

(IV)

3

(V)
(VI)

(X)

Totes les dades que es presenten, subjectes a la seva disponibilitat per part de la FLC, inclouen els consums dels següents centres: Serveis Centrals (SSCC), CaixaForum
(Barcelona, Tarragona, Palma de Mallorca, Lleida i Madrid), CosmoCaixa (Barcelona i Madrid), EspaiCaixa (Madrid i Múrcia), llevat que s’especifiqui el contrari. No es disposa
de dades de consum de CaixaForum Girona, EspaiCaixa Girona ni dels Jardins de Cap Roig i, per tant, no es reporten.
(IV) El consum d’aigua de SSCC el 2010 s’estima en funció de la mitjana dels consums dels últims sis mesos reportats i s’assumeix un consum equivalent per a l’any 2011, ja
que no es té disponibilitat de dades. No es disposa de dades de consum d’aigua de SSCC per al 2009.
(V) Els CosmoCaixa i els CaixaForum, ambdós de Barcelona i Madrid, són els únics centres a la FLC amb consum de Gas Natural. Les dades que es reporten sobre consum de
Gas Natural es presenten de manera incompleta per a tots els centres en els tres anys reportats per falta de disponibilitat.
(VI) La dada de 2009 no inclou els consums d’EspaiCaixa Murcia i SSCC i per a l’EspaiCaixa Madrid el consum és incomplet. Així mateix, la dada de consum d’electricitat per
a 2011 no inclou el consum de SSCC per falta de disponibilitat de la informació.
(VII) i (VIII) Emissions directes i indirectes per consum d’electricitat calculades segons l’eina de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic –OCCC– de la Generalitat de Catalunya.
Versió de març de 2012.
(IX) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en avió calculades segons la metodologia de la International Civil Aviation Organization (ICAO). Versió 5 de juny
de 2012. A: www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx (últim accés, el juny de 2012).
(X) Emissions indirectes derivades dels viatges corporatius en tren calculades segons factors d’emissió de la Guia per al càlcul d’emissions GEI de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic –OCCC– de la Generalitat de Catalunya. Versió de març de 2012.
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Funcionament i gestió de l’organització

Destaca, el 2011, la iniciativa de no
encendre els rètols exteriors durant els
mesos d’estiu, duta a terme als centres
d’EspaiCaixa Madrid i EspaiCaixa Murcia,
aprofitant la llum natural que hi ha en
aquests mesos.
Així mateix, cal destacar el canvi de
companyia subministradora d’energia
que CosmoCaixa Barcelona va realitzar
el 2010. La nova companyia posseeix
un certificat ambiental «Energia Verda»
i obté el 63% de la seva energia
lliure d’emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle, principalment mitjançant
plantes hidroelèctriques, i el 30% de
l’electricitat que genera és d’origen
renovable.
Altres línies d’actuació promocionades
per l’organització per reduir l’impacte
ambiental derivat principalment dels
viatges dels empleats és promoure l’ús
d’equips de videoconferència en detriment
dels viatges corporatius, perquè els viatges
que es realitzin siguin els imprescindibles,
i la contínua sensibilització dels empleats.
L’activitat diària de la FLC genera una
quantitat rellevant de residus. La seva gestió
es realitza d’acord amb les instruccions
definides a la Normativa de Gestió de
Residus de l’SGA que, al seu torn, recull les
disposicions legals establertes que li apliquen.
Pel tractament de determinats residus, la
FLC té contractats gestors autoritzats que
el realitzen conforme a la normativa vigent.
En el cas particular de CosmoCaixa
Barcelona, destaca l’important esforç
realitzat, el 2010-2011, per millorar
la segregació dels residus generats, la
seva identificació i etiquetatge, tant
en les instal·lacions públiques com en
el funcionament intern del museu, i
s’aconsegueix així augmentar el volum
de recollida de residus ben segregada per,
posteriorment, poder gestionar els residus
recollits.

Indicadors GRI

Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals
Fundació ”la Caixa”
EN30

Despeses i inversions ambientals

2011

81.205,31

Costos d’eliminació de residus, tractament
d’emissions i de remediació

euros (€)

62.734,04

Tractament i eliminació de residus

euros (€)

62.734,04

Costos de prevenció, protecció i gestió
mediambiental

euros (€)

18.471,27

Serveis externs de gestió mediambiental

euros (€)

18.471,27

L’any 2011, la FLC va destinar directament
a despeses relacionades amb la seva gestió
ambiental un pressupost superior a 81.000
euros.
En l’àmbit de formació i sensibilització,
l’Àrea de Recursos Humans en col·laboració
amb l’Àrea de Medi Ambient, durant el
2011, han elaborat i publicat el Manual
de Bones Pràctiques que, entre altres,
conté un apartat sobre responsabilitat
ambiental que busca sensibilitzar els
empleats en l’ús racional dels recursos. Així
mateix, es vol incidir en la formació, difusió i
comunicació dels aspectes clau de l’SGA.
Per la seva part, CosmoCaixa Barcelona
també realitza vàries accions per a la
formació i sensibilització ambiental
dels seus treballadors i el seu públic
visitant. Destaca, el 2011, la publicació
d’un fullet sobre bones pràctiques
ambientals a les oficines. També ha
incidit de forma especial en la gestió,
formació i sensibilització dels diferents
aspectes relacionats amb la gestió dels
residus perillosos, i ha posat a disposició
del públic i visitants, per una banda, els
documents de la seva gestió ambiental:
la política i la declaració ambiental, tant
a la recepció del museu com a l’accés al
seu web, i per altra, un fullet de bones
pràctiques ambientals per als visitants,
en paper FSC.
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La FLC, en funció de la naturalesa de la
seva activitat, i en termes generals, no
indueix impactes significatius en àrees
protegides i/o sensibles en matèria de
biodiversitat. La majoria dels seus centres
i instal·lacions, on es desenvolupa gran
part de la seva activitat, s’ubiquen en
entorns urbans. Dit això, i com a resultat de
l’adquisició de Caixa Girona SA per part
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, la FLC té adjudicada l’explotació
dels Jardins de Cap Roig des de finals de 2011.
Situats entre els municipis de Palafrugell i
Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà
(Girona), els Jardins de Cap Roig són un
enclavament singular de 17 hectàrees que
atresora prop de 1.000 espècies botàniques
procedents de tot el món, i on s’uneixen
naturalesa, art, cultura i història.
Els Jardins de Cap Roig estan subjectes
al Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Castell
de Cap Roig, que ha estat reformulat
en el marc del desenvolupament del
Pla d’espais d’interès natural (d’ara
endavant PEIN)73 i la Llei 12/1985 d’espais
naturals.

7 Pla d’espais d’interès natural (PEIN) aprovat pel
Decret 328/1992, de 14 de desembre, el qual, al seu
torn, ha estat redactat conforme a allò que estableix
la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.

Funcionament i gestió de l’organització

En concret, l’objecte principal d’aquest
Pla especial és mantenir la continuïtat en
les tasques de conservació del patrimoni i
el desenvolupament d’activitats culturals
de forma compatible amb els objectius
globals de conservació del medi natural i
del paisatge establerts pel mateix pla. Així,
el Pla determina i especifica els diferents
usos i activitats admesos a la zona, des
dels actes lúdico-culturals i les activitats
d’educació ambiental i centífiques fins
les activitats d’àmbit forestal, i les regula
en congruència amb els valors protegits.
Conseqüentment, els Jardins de Cap
Roig són gestionats d’acord amb els
paràmetres de respecte al medi ambient
definits segons previ anàlisi dels factors
d’impacte i els requeriments de protecció.

No obstant això, i en el marc del territori
espanyol, la FLC contribueix a la millora
i restauració dels hàbitats protegits a
través principalment del seu programa
de conservació d’espais naturals, amb
convenis amb les administracions
autonòmiques pertinents i les diferents
conselleries de les comunitats autònomes.

Memòria de Sostenibilitat 2011 de la Fundació ”la Caixa”

35

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”
El valor i l’eficàcia de la seva activitat per a la societat
Reconeixements a l’Obra Social ”la Caixa”

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

El valor i l’eficàcia de la seva
activitat per a la societat

La major part de les activitats de l’Obra
Social són gestionades per la Fundació
”la Caixa” a través d’una estructura de
quatre grans àmbits o àrees:

Des de fa més de 100 anys, un dels
trets diferencials que defineix millor
la Caixa d’Estalvis és el seu compromís
amb les persones. A través de la seva
Obra Social, aquesta Entitat reverteix
a la societat una part important dels
beneficis que genera la seva activitat
financera.

Cadascun d’aquests quatre àmbits, alhora,
es composa dels següents projectes i
programes8:1

• Àmbit Social
• Àmbit de Ciència, Recerca i Medi
Ambient
• Àmbit d’Educació
• Àmbit de Cultura

8 Per obtenir informació sobre els diferents
programes i projectes de l’Obra Social ”la Caixa”,
consulteu l’Informe Anual de l’Obra Social
”la Caixa”, accessible a: http://obrasocial.lacaixa.es/
informacioncorporativa/informeanual_ca.html

• Exposicions
• Programa educatiu cultural
• Diversons
•D
 e participació (concerts participatius)
• P rograma als CaixaForum BCN i MAD
• P rograma als CaixaForum Lleida, Palma,
Tarragona i Girona
• Programa d’impacte social

• EduCaixa
• KitsCaixa Valors
• Beques nacionals,
internacionals,
Biomedicina
i Periodisme

EducaTIU

CULTURA

SOCIAL

CIÈNCIA

• Habitatge assequible i lloguer solidari
• CaixaProinfància
• CiberCaixa escolar
• Incorpora
• Reincorpora
• Salut i benestar
• Informàtica i comunicació
• Participació social i voluntariat
• Formació
• Cooperació internacional
• Vacunació infantil
• Atenció integral a malalts avançats
• Intervenció comunitària intercultural
• Voluntariat
• Convocatòria d’ajudes socials
• Prevenció del consum de drogues
•C
 iberCaixa hospitalàries
• Violència: tolerància zero

• Estudis socials
• Recerca
• RecerCaixa
• Conservació d’espais naturals
i reinserció social
• Ecotendències
• ClimaDat
• Activitats divulgatives
• Exposicions en ciència
• Programa educatiu en ciència
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L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

Tot i que els programes estan estructurats
en aquestes diferents àrees, hi ha una gran
transversalitat entre àrees que permet
una major eficiència en la gestió dels
recursos.
L’àmbit geogràfic d’actuació de la majoria
dels programes se circumscriu al territori
espanyol. Això no obstant, els projectes
de cooperació internacional i vacunació
infantil operen, a més, a escala mundial,
i Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia són les
principals regions beneficiàries d’aquests
programes.
Del conjunt de grups d’interès de la
Fundació ”la Caixa”, aquells amb què
els projectes i programes de la FLC
estableixen dinàmiques de relació i diàleg
més freqüents i sistemàtiques són: els
beneficiaris, l’Administració Pública (AP),
els proveïdors de serveis, la comunitat
acadèmica i les entitats del tercer
sector i ONL. El seu treball coordinat,

addicionalment, permet identificar
aquells aspectes i/o àmbits de potencial
col·laboració per treballar, de forma
conjunta, en la creació de programes i
projectes que permetin ajuntar esforços
i aconseguir solucions consensuades en
la creació de valor compartit.

element clau per assegurar l’efectivitat, la
qualitat i la legitimitat dels programes.

Processos de participació dels grups
d’interès directes en les diferents
etapes del projecte (disseny,
execució, seguiment i avaluació)

La taula que segueix a continuació estableix
per cadascun dels cinc grups d’interès amb
una vinculació més directa en els projectes
–beneficiaris, administracions públiques,
proveïdors de serveis, comunitat acadèmica
i entitats del tercer sector i ONL– el seu
grau de participació en les diferents etapes
del projecte, així com el seu nivell de
participació efectiva (entenent per efectiva
el fet que aquesta participació es realitzi
mitjançant el diàleg i el partnership o
aliança):

La participació dels grups d’interès als
programes, i en concret en les seves
diferents etapes –disseny, implementació,
monitoratge i avaluació–, és un indicador
del seu grau de col·laboració i implicació en
els processos d’activitat de l’organització.
Així mateix, i en un context de participació
efectiva al llarg d’un compromís sostingut
amb els agents, aquesta implicació
també fa mostra del grau d’inclusió de
les perspectives de les parts interessades,
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Per això, la FLC promou la participació dels
seus grups d’interès, i en especial dels que
mantenen una implicació directa en les
diferents etapes del projecte.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

Indicador GRI NGO1

Processos de participació dels GI directes en les diferents etapes del projecte
Codi

Enunciat

% de projectes
que disposen
d’algun
BENEFICIARI

NGO1.A

% de projectes que disposen d’algun agent BENEFICIARI participant en alguna de
les etapes del projecte
NGO1.A.1

Participant en l’etapa de DISSENY

NGO1.A.2

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

NGO1.A.3

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

NGO1.A.4

Participant en l’etapa d’AVALUACIÓ

NGO1.A.5

Participant de forma contínua (mitjançant diàleg o aliances) en algunes de les etapes

% de projectes
que disposen
d’algun agent de
l’AP

NGO1.B

% de projectes
que disposen
d’algun agent del
TERCER SECTOR
o ONL

75%
79,2%
75%
87,5%
50%
100%

NGO1.B.1

Participant en l’etapa de DISSENY

84,6%

NGO1.B.2

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

100%

NGO1.B.3

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

100%

NGO1.B.4

Participant en l’etapa d’AVALUACIÓ

92,3%

NGO1.B.5

Participant de forma contínua (mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

76,9%

% de projectes que disposen d’algun agent del TERCER SECTOR o ONL participant
en alguna de les etapes del projecte

100%

NGO1.C.1

Participant en l’etapa de DISSENY

87,5%

NGO1.C.2

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

100%

NGO1.C.3

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

87,5%

NGO1.C.4

Participant en l’etapa d’AVALUACIÓ

100%

NGO1.C.5

Participant de forma contínua (mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

75%

% de projectes que disposen d’algun agent de la COMUNITAT ACADÈMICA
participant en alguna de les etapes del projecte

100%

NGO1.D.1

Participant en l’etapa de DISSENY

100%

NGO1.D.2

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

100%

NGO1.D.3

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

100%

NGO1.D.4

Participant en l’etapa d’AVALUACIÓ

100%

NGO1.D
% de projectes
que disposen
d’algun agent de
la COMUNITAT
ACADÈMICA

91,7%

% de projectes que disposen d’algun agent de l’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
participant en alguna de les etapes del projecte

NGO1.C

NGO1.D.5

Participant de forma contínua (mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

90,9%

% de projectes que disposen d’algun PROVEÏDOR de SERVEIS participant
en alguna de les etapes del projecte

100%

NGO1.E.1

Participant en l’etapa de DISSENY

90,9%

NGO1.E.2

Participant en l’etapa d’IMPLEMENTACIÓ

90,9%

NGO1.E.3

Participant en l’etapa de SEGUIMENT

100%

NGO1.E.4

Participant en l’etapa d’AVALUACIÓ

81,8%

NGO1.E.5

Participant de forma contínua (mitjançant diàleg o aliances) en alguna de les etapes

54,5%

NGO1.E

% de projectes
que disposen
d’algun
PROVEÏDOR de
SERVEIS

Valor (*)

(*) Percentatge calculat sobre la base d’anàlisi del total de projectes que identifiquen a la categoria del grup d’interès, com a agent afectat o que afecta de forma directa al
desenvolupament de l’activitat o projecte de la FLC; és a dir, amb una implicació directa amb el projecte. Aquestes bases d’anàlisi per als GI de beneficiaris, administracions
públiques, tercer sector i ONL, comunitat acadèmica i proveïdors de serveis són de vint-i-quatre, tretze, vuit i onze projectes respectivament.
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

Cal mencionar que tota relació que
s’estableix entre la Fundació ”la Caixa”
i els beneficiaris dels seus programes i
activitats, així com amb els proveïdors de
serveis, es desenvolupa d’acord amb el
marc d’actuació –i dins seu– que descriu
la Normativa 028, «Recollida i tractament
de dades de caràcter personal», de la
Fundació ”la Caixa”.
Aquesta norma recull les actuacions que
han de tenir-se en compte per protegir la
confidencialitat de les dades personals dels
beneficiaris dels programes i les activitats
de la Fundació ”la Caixa” i dels proveïdors,
segons els principis de la Llei Orgànica
15/99, Protecció de Dades de Caràcter
Personal, del 13/12/99 (BOE del 14/12/99),
d’ara endavant, LOPD, finalitat de la qual,
alhora, és protegir la privacitat i la intimitat
de les persones físiques, d’acord amb el
tractament que es faci de les seves dades
personals.
Al Document de seguretat de la LOPD i a
la Norma 023 de «Seguretat Informàtica
i de Comunicacions» queden recollides
les obligacions de la Fundació ”la Caixa”
i dels seus empleats envers la recollida

i tractament de dades personals que
garanteixen la confidencialitat i la
integritat de les dades personals.
Així mateix, a la Norma 028 es recull el
procediment per garantir els drets dels
afectats d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en relació amb el tractament
de les seves dades, i indica en cada cas
els terminis màxims previstos per la Llei
perquè l’organització faci efectiu aquest
dret o doni resposta a la petició.

Mecanismes per a l’obtenció
de feedback en relació
amb els programes
La FLC, compromesa amb la millora contínua
dels seus programes i projectes, així com
amb el diàleg i les relacions amb els seus
grups d’interès, posa a la seva disposició
diferents mecanismes i eines perquè
puguin fer arribar a l’organització les seves
opinions, suggeriments, queixes o sol·licituds
d’informació.
La Fundació concep el feedback rebut dels
seus grups d’interès (interns i externs) com
una mesura d’avaluació del funcionament
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i la satisfacció dels seus programes. Aquest
element és clau per a la millora contínua.
Atesa la importància que per a
l’organització té la recepció de feedback
sobre la seva activitat, el total de projectes9
de la FLC inclou algun mecanisme
d’obtenció de feedback. Tots els projectes
faciliten mecanismes per a la sol·licitud
d’informació, així com per expressar la seva
opinió. Més del 97% posa a disposició
mecanismes per expressar queixes i
més del 94% dels projectes de la FLC
inclou mecanismes per a la recepció de
suggeriments.1
Així mateix, no es manifesten diferències
significatives en la disponibilitat de
mecanismes per àmbits d’activitat ni
en les diferents categories de feedback:

9 L’abast del total de projectes inclou la base
d’estudi dels 37 projectes analitzats, que al seu
torn representen el 100% de l’activitat de la
Fundació ”la Caixa”. Per a més informació sobre
l’estudi realitzat, vegeu l’apartat «Paràmetres de la
Memòria» a «Annexos»).

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

Indicador GRI NGO2

Mecanismes de feedback
Total
Casos

% total de
projectes
que inclouen
mecanismes de:

NGO2
% de projectes que incorporen algun mecanisme de feedback

ÀMBIT d’activitat (%)
%

Social

Educatiu

Recerca, Ciència i
Medi Ambient

Cultural

37

100

100

100

100

100

feedback:
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

37

100

100

100

100

100

NGO2.2

feedback: OPINAR

37

100

100

100

100

100

NGO2.3

feedback: SUGGERIR

35

94,6

94,4

100

100

85,7

NGO2.4

feedback: QUEIXAR-SE

36

97,3

94,4

100

100

100

37

–

18

3

9

7

NGO2.1

Projectes
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.

Destaca el desenvolupament, per part
dels diferents programes, de mecanismes
específics que s’hi adapten. Els principals
mecanismes específics utilitzats pels
diferents projectes i programes són de
major a menor freqüència: el fet de posar a
disposició una adreça de correu electrònic
específica, o bé un formulari de reclamació/
suggeriment a través del portal del web,
així com, tot i que en menor mesura, els
formularis de reclamació/suggeriment en
paper distribuïts en els punts corresponents
(centres i exposicions itinerants), els
sistemes d’atenció presencial o contacte
directe (com l’OAC –Oficina d’atenció al
client–) i les línies de contacte telefònic
específics del projecte. Concretament,
més del 90% dels programes inclou
mecanismes específics de feedback per:
sol·licitar informació (94,6%), donar opinió
(94,6%), poder participar més activament
fent suggeriments (89,2%) i, per últim, per
poder expressar queixes (92%) (vegeu la
taula a continuació, indicadors NGO2.1.1,
2.2.1, 2.3.1 i 2.4.1).
Només alguns programes depenen
exclusivament de mecanismes genèrics per
sol·licitar informació, i el telèfon genèric
de l’Obra Social és el principal mecanisme
genèric utilitzat pels projectes. Així mateix,
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un nombre reduït de projectes utilitza
ambdós mecanismes específics i genèrics
per a la recepció de feedback.
Per altra banda, la FLC preveu l’accés a
aquest conjunt de mecanismes prioritzant

l’ús de les noves tecnologies; així,
aproximadament, el 57% dels projectes
de l’organització inclou mecanismes de
sol·licitud d’informació el canal d’accés
dels quals és via Internet. Al seu torn,
aquest percentatge varia en funció de la

tipologia de feedback (54% per donar
opinió, 48,6% per participar activament
fent suggeriments i 43% per expressar
queixes).

Indicador GRI NGO2

Mecanismes de feedback
Codi

Enunciat

Valor (*)

NGO2

% de projectes que incorporen algun mecanisme de feedback

100%

NGO2.1.

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: SOL·LICITUD
D’INFORMACIÓ

100%

NGO2.1.1

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback:
SOL·LICITAR INFORMACIÓ: específics

94,6%

NGO2.1.2

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback:
SOL·LICITAR INFORMACIÓ: diferent d’Internet

43,2%

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: OPINAR

100%

NGO2.2.1

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: OPINAR: específics

94,6%

NGO2.2.2

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: OPINAR: diferent d’Internet

45,9%

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: SUGGERIR

94,6%

NGO2.3.1

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: SUGGERIR: específics

89,2%

NGO2.3.2

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: SUGGERIR: diferent d’Internet

45,9%

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: QUEIXAR-SE

97,3%

NGO2.4.1

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: QUEIXAR-SE: específics

91,9%

NGO2.4.2

% total de projectes que inclouen mecanismes de feedback: QUEIXAR-SE: diferent d’Internet

53,1%

NGO2.2.

NGO2.3.

NGO2.4.

(*) Percentatges calculats sobre la base d’anàlisi del total dels 37 projectes que han format part de l’estudi. Al seu torn, aquesta base d’estudi de 37 projectes
analitzats representa el 100% de l’activitat de la Fundació ”la Caixa”.
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.

Cal mencionar que tot el feedback que
rep l’organització és tractat d’acord
amb el marc d’actuació –i dins seu– que
descriu la Normativa 026, «Reclamacions i
suggeriments» de la Fundació
”la Caixa”. Aquesta norma estableix els
canals i procediments existents perquè els
usuaris de les activitats i centres de la FLC
puguin fer arribar les seves reclamacions
o suggeriments als responsables
corresponents. A més, compleix la doble
finalitat de: habilitar un mitjà d’expressió
que permeti expressar necessitats,
problemes i millores, i convertir les
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propostes de millora en realitats operatives
dins del procés de millora contínua de
l’organització.

Sistemes de monitoratge, avaluació
i aprenentatge
La naturalesa de les entitats sense ànim
de lucre, juntament amb la funció que
desenvolupen en la societat actual i en
el context socioeconòmic d’avui dia,
crea a les entitats la responsabilitat
inherent de demostrar la legitimitat,
el valor i l’eficiència de les accions que
duen a terme. La FLC, conscient d’això,
aposta per la rendició de comptes
i la transparència com a premisses
indispensables per complir amb aquesta
responsabilitat envers els seus grups
d’interès i amb el tercer sector en el seu
conjunt.
Una de les prioritats estratègiques de
la Fundació ”la Caixa”, per al període
2010-2016, és aprofundir en els aspectes
metodològics i en els sistemes de

i Medi Ambient) disposen d’algun
sistema de monitoratge i/o seguiment,
avaluació i aprenentatge. En concret, i
en termes globals de l’organització de la
FLC, el 97,3% dels projectes disposa de
sistemes per realitzar el seu seguiment i
control. El 100% ha realitzat actuacions
i/o activitats de seguiment el 2011. El
97,3% dels projectes realitza exercicis
de valoració o anàlisis de resultats per
avaluar els seus projectes. Finalment, el
47,2% dels projectes ha introduït canvis
i millores derivats de l’exercici d’avaluació
de l’any anterior, el 2010. En relació amb
aquesta última etapa, cal comentar que
han estat el Social i l’Educatiu els àmbits
els projectes i programes dels quals més
han introduït canvis i millores, un 64,7%
i un 66,7% respectivament, mentre que
en els àmbits de Recerca, Ciència
i Medi Ambient i Cultura són menys els
programes que han inclòs millores per al
2011 (33,3% i 14,3%, respectivament).

mesurament de resultats amb l’objectiu
de millorar l’eficiència de l’Obra Social.
Per això, el 2011, la FLC ha fet un
decidit impuls al nou pla de sistemes de
la informació que ja està revertint en
una clara millora de l’eficiència interna.
Amb tot i això, en els propers anys es
continuarà aprofundint en l’impacte
social dels programes de la nostra
organització en un entorn cada vegada
més complex.
Per això mateix la FLC concep els
processos de millora contínua com a
eixos de treball clau per determinar
la qualitat i l’eficàcia, així com medir
l’impacte de les seves polítiques,
programes, projectes i activitats, i
d’aquesta manera poder respondre a
les necessitats canviants de la societat
actual.
Per això, tots els projectes i programes
de la Fundació, en els seus quatre
diferents àmbits d’activitat (Social,
Cultural, Educació i Recerca, Ciència

Indicador GRI NGO3

Sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
Total

% de projectes que:

NGO3
% de projectes que disposen de sistemes de monitoratge,
avaluació i aprenentatge*

ÀMBIT d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educatiu

Recerca, Ciència
i Medi Ambient

Cultural

37

100

100

100

100

100

NGO3.1

disposen de sistemes de seguiment i control

36

97,3

100

100

88,9

100

NGO3.2

han realitzat actuacions i/o activitats de
seguiment el 2011

37

100

100

100

100,0

100

han realitzat exercicis de valoració
o anàlisis de resultats

36

97,3

100

100

88,9

100

han introduït canvis i millores per al 2011

17 (*)

47,2

64,7

66,7

33,3

14,3

–

18

3

9

7

NGO3.3
NGO3.4

Projectes

37

(*) El resultat d’aquesta anàlisi se centra en 36 projectes, ja que un d’ells ha declarat que es tracta d’un programa nou i no hi ha hagut oportunitat (projecte
Reincorpora).
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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Els sistemes de seguiment i control més
utilitzats pels projectes i programes de la
FLC són de naturalesa quantitativa, amb
una freqüència de registre i/o producció de
dades tant contínua, al llarg de l’execució
del projecte, com única, al final del projecte
(aplicats per més del 86% dels projectes
per ambdós sistemes). En aquest sentit,
quan la freqüència només és puntual o
única, al final del projecte, el sistema o els
indicadors que se’n deriven s’usen tant per
al seguiment com per a la fase d’avaluació.
La gran majoria dels projectes i programes
de la FLC també utilitza sistemes
d’informació qualitativa finals (el 81%)
i el 70% utilitza sistemes de seguiment
de naturalesa qualitativa i freqüència
contínua.
Per altra banda, les actuacions i/o activitats
de seguiment realitzades per un major
nombre de projectes de l’organització, el
2011, es concreten en: el registre continu
de dades d’activitat (80% dels projectes)
i les visites de seguiment (83,8%). A més,
aproximadament el 60% dels projectes de
la FLC realitza: comissions de seguiment
(62,2%), auditories i/o assessories
d’experts externs (59,5%), enquestes de
valoració a col·lectius determinats (56,8%)
i estudis qualitatius (56,8%). Finalment, les
operacions de seguiment menys realitzades
el 2011, aproximadament per 1 de cada
3 projectes, han estat: les auditories de
processos (35,1%) i les auditories de
comptes (32,4%).

un dels principis d’actuació, en concret
el de «Reflexió», de la filosofia i cultura
organitzativa de l’Obra Social “la Caixa”
i, per tant, de la Fundació.
El tipus de canvis i millores que
principalment han introduït els projectes
que van aplicar millores el 2011 van ser:
el fet de posar en marxa sistemes per
obtenir informació (aplicat pel 94,1%),
millorar actuacions i/o activitats existents
(88,2%) i introduir millores als sistemes
de seguiment i valoració (82,4%). A més,
un elevat nombre dels projectes que ha
introduït millores, alhora, ha optat per:
redefinir els objectius existents (76,5%)
i/o els recursos existents (70,6%), incloure
noves actuacions i/o activitats (76,5%), o
bé introduir nous sistemes de seguiment i
valoració (70,6%). També, encara que amb
menor freqüència, alguns programes van
optar per: incloure nous objectius (52,9%)
i obtenir nous recursos (41,2%).
Amb referència als sistemes de mesurament
de resultats dels quals disposa la FLC, la
percepció que l’organització té sobre la
utilitat de mesurament que compleixen102
10 Resultats derivats de l’estudi específic intern
realitzat per la FLC l’abril-maig de 2012 per a
l’elaboració de la present Memòria de Sostenibilitat;
vegeu explicació a l’Annex, apartat «Paràmetres de
la Memòria».

En l’etapa d’avaluació, els exercicis de
valoració i anàlisi que han estat utilitzats
per la majoria dels projectes de la FLC
es concreten en: memòries o informes
de valoració dels indicadors quantitatius
i/o de la informació qualitativa (86,5% i
81,1% dels projectes respectivament) i
reunions de valoració (83,8% projectes).
Dels resultats obtinguts d’aquests exercicis
de valoració i anàlisi en deriva la fase
d’aprenentatge, al seu torn definida com
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els sistemes és que el 94,6% dels projectes,
que conformen el 100% de l’activitat
de la FLC, disposen d’algun sistema de
monitoratge, avaluació i aprenentatge
que els permet mesurar l’eficàcia i/o
l’eficiència i/o l’impacte del projecte.
En particular, en l’anàlisi dels sistemes i
mecanismes que l’organització utilitza,
específicament, per a cadascuna
d’aquestes tres mesures (eficàcia, eficiència
i impacte), obtenim que en el 86,5% dels
programes permeten mesurar l’eficàcia; en
el 75,7% permeten mesurar l’eficiència i,
tanmateix, només en un 59,5% permeten
mesurar el seu impacte. Respecte a aquesta
última mesura, s’observen diferències per
àmbit d’actuació, mentre que en l’àmbit
Social i en el de Recerca, Ciència i Medi
Ambient els sistemes i mecanismes que
utilitzen permeten mesurar l’impacte
del 78% i el 67% dels projectes
respectivament; en els àmbits d’Educació
i de Cultura només permeten mesurar
l’impacte en un 33% i 14% dels projectes,
respectivament.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

Indicador GRI NGO3.5

Mesurament eficàcia, eficiència, impacte
Total

ÀMBIT d’activitat (%)

Casos

%

Social

35

94,6

100

NGO3.5
% de projectes que consideren que els sistemes de
monitoratge, avaluació i aprenentatge permeten mesurar
eficàcia, eficiència o impacte

Recerca, Ciència
i Medi Ambient

Cultural

66,7

100

85,7

Educatiu

NGO3.5.1

% que consideren que permet mesurar
EFICÀCIA

32

86,5

100

66,7

88,9

57,1

NGO3.5.2

% que consideren que permet mesurar
EFICIÈNCIA

28

75,7

83,3

33,3

66,7

85,7

% que consideren que permet mesurar IMPACTE

22

59,5

77,8

33,3

66,7

14,3

37

–

18

3

9

7

NGO3.5.3
Projectes

Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes; abril de 2012.

Indicador GRI NGO3

Sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge
Codi

Enunciat

Valor (*)

NGO3

% de projectes que disposen de sistemes de monitoratge, avaluació i aprenentatge

100% (**)

NGO3.1.

% de projectes que disposen de sistemes de seguiment i control

97,3%

NGO3.1.1

% de projectes que disposen de sistemes d’indicadors quantitatius continus (que es registren al
llarg del procés)

86,5%

NGO3.1.2

% de projectes que disposen de sistemes d’indicadors quantitatius finals (que es produeixen al
final del programa)

86,5%

NGO3.1.3

% de projectes que disposen de sistemes d’informació qualitativa continus (que s’anoten al llarg
del procés)

70,3%

NGO3.1.4

% de projectes que disposen de sistemes d’informació qualitativa finals (que es produeixen al
final del programa)

81,1%

NGO3.2.

% de projectes que han realitzat actuacions i/o activitats de seguiment el 2011

100%

NGO3.3.

% de projectes que han realitzat exercicis de valoració o anàlisis de resultats

97,3%

NGO3.4.

% de projectes que han introduït canvis i millores per al 2011

47,2% (***)

NGO3.5.

% de projectes que consideren que els sistemes de monitoratge, avaluació
i aprenentatge permeten mesurar eficàcia, eficiència o impacte

94,6%

NGO3.5.1

% consideren que permet mesurar eficàcia

86,5%

NGO3.5.2

% consideren que permet mesurar eficiència

75,7%

NGO3.5.3

% consideren que permet mesurar impacte

59,5%

(*) Percentatges calculats sobre la base d’anàlisi del total dels 37 projectes que han format part de l’estudi. Al seu torn, aquesta base d’estudi de 37 projectes
analitzats representa el 100% de l’activitat de la Fundació ”la Caixa”.
(**) L’indicador global NGO3 és la combinatòria de NGO3.1, NGO3.2 i NGO3.3.
(***) El resultat d’aquesta anàlisi se centra en 36 projectes, ja que un d’ells ha declarat que es tracta d’un programa nou i no hi ha hagut oportunitat (projecte
Reincorpora).
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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Integració del component de gènere
i diversitat
La FLC, compromesa amb els drets humans
i amb la dignitat de les persones, i amb la
contribució al seu progrés i de la societat
amb especial incidència en els col·lectius
més vulnerables, concep els factors de
gènere i diversitat com a components clau
que s’han d’integrar als seus programes
tant per aconseguir tals finalitats com per

el Social, el de Recerca, el de Ciència i
Medi Ambient i el de Cultura incorporen
en més d’un 70% tant els components
de gènere com altres factors de diversitat.
L’àmbit Educatiu inclou el criteri de gènere
en tots els seus projectes, mentre que
incorpora altres factors de diversitat en
només un 33,3% dels seus projectes.

avaluar el grau de coherència i solidesa
entre les seves polítiques i el funcionament
i resultats dels seus programes.
Per això mateix, el 86,5% dels projectes
de la Fundació incorporen algun criteri
de diversitat. El més freqüent és que
incloguin el component de gènere (86,5%
del total de projectes); tot i això, el 70,3%
dels projectes també incorpora algun altre
criteri de diversitat. Per àmbits d’actuació,

Indicador GRI NGO4

Integració del component de gènere i diversitat
Total

% total de
projectes
que:

NGO4
% de projectes que integren el component de gènere
i/o diversitat

ÀMBIT d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educatiu

Recerca, Ciència i
Medi Ambient

Cultural

32

86,5

77,8

100

88,9

100

NGO4.1

aborden el component de GÈNERE

32

86,5

77,8

100

88,9

100

NGO4.2

aborden ALTRES FACTORS de DIVERSITAT

26

70,3

72,2

33,3

77,8

71,4

37

–

18

3

9

7

Projectes
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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La fórmula o mecanisme més generalitzat
per incorporar el criteri d’atenció a la
diversitat de gènere, aplicat pel 83,8%
del total de projectes que inclouen aquest
criteri (86,5% del total de projectes
de la FLC), és l’aplicació del principi
de no discriminació. Addicionalment,
el 16,2% dels projectes que inclouen
aquest component de gènere realitzen
un seguiment de la igualtat real
d’oportunitats que els diferents grups
tenen per participar en el programa,
i un altre 16,2% dels projectes aplica
una política de discriminació positiva,
i assegura un nivell de presència i/o

participació dels col·lectius pactats.
Finalment, cal destacar que el 8% dels
projectes de la FLC aborden de manera
directa problemàtiques específicament
de gènere, és a dir, la pròpia finalitat
del projecte és donar resposta a una
problemàtica de gènere.
Addicionalment al component de gènere,
els projectes de la FLC (70,3%) integren
altres factors d’atenció a la diversitat per
assegurar la igualtat d’oportunitats. Entre
els factors d’atenció a la diversitat més
freqüentment incorporats pels projectes
destaquen: la discapacitat, l’edat (infància,

joves, gent gran) i l’estrangeria i/o
immigració. La fórmula més generalitzada
d’aplicació d’aquests factors, així com per
al component de gènere, és l’aplicació
del principi de no discriminació (67,6%
del total de projectes que inclouen altres
components de diversitat). És necessari
subratllar que el 5,4% dels projectes
de la FLC aborden de forma directa
problemàtiques pròpiament de diversitat,
és a dir, la finalitat mateixa del projecte
és respondre a una problemàtica de
diversitat i igualtat d’oportunitats.

Indicador GRI NGO4

Integració del component de gènere i diversitat
Codi

Enunciat

Valor (*)

NGO4

% de projectes que integren el component de gènere i/o diversitat

86,5%

NGO4.1.

% total de projectes que aborden el component de gènere

86,5%

NGO4.1.1

aplica el principi de no discriminació

83,8%

NGO4.1.2

principi de no discriminació i control de la igualtat d’oportunitats per participar en el projecte

16,2%

NGO4.1.3

política de discriminació positiva, assegurant un nivell de presència o participació dels col·lectius
pactats

16,2%

NGO4.1.4

abordament directe de problemàtiques de gènere

NGO4.2

% total de projectes que aborden altres factors de diversitat

8,1%
70,3%

NGO4.2.1

aplica el principi de no discriminació

67,6%

NGO4.2.2

principi de no discriminació i control de la igualtat d’oportunitats per participar en el projecte

21,6%

NGO4.2.3

política de discriminació positiva, assegurant un nivell de presència o participació dels col·lectius
pactats

24,3%

NGO4.2.4

abordament directe de problemàtiques concretes

5,4%

(*) Percentatges calculats sobre la base d’anàlisi del total dels 37 projectes que han format part de l’estudi. Al seu torn, aquesta base d’estudi de 37 projectes
analitzats representa el 100% de l’activitat de la Fundació ”la Caixa”.
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta d’Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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Processos de coordinació amb les
activitats i programes d’altres actors

susceptibles de ser transferides a altres
entitats».

La cultura de les aliances i el treball en
xarxa entre els programes propis de la
FLC, mitjançant aliances estratègiques,
en col·laboracions amb tercers o bé
aprofitant les existents sinergies entre
els programes, és un dels principis
d’actuació de la Fundació ”la Caixa”.
I aquesta filosofia de treball és, alhora,
la que fonamenta les bases per complir
amb la seva vocació transformadora i
el seu principi d’efecte multiplicador,
accentuat en la seva declaració de missió
en manifestar: «Contribuir al progrés de
les persones [...] mitjançant actuacions [...]

Per això, la FLC concep la coordinació i la
col·laboració a la feina com a elements
clau per evitar o reduir possibles duplicitats
als programes, així com per identificar
oportunitats de participació amb altres
actors (propis de la FLC o externs) o per
millorar la pròpia eficàcia dels programes.

vincula internament amb altres projectes de
la mateixa organització, i un 37,8% del total
participa, alhora, en iniciatives externes. Del
total de projectes que subscriuen a alguna
iniciativa externa (14 projectes d’un total
de 37), el 64,3% hi manté una activitat de
coordinació estable, de freqüència contínua o
periòdica. Finalment, s’indica que un 18,9%
del total de projectes de la FLC participa en
iniciatives d’àmbit europeu i/o internacional.
Aquest patró general de relació es manté
estable i uniformement en els diferents
àmbits d’activitat (Social, Educatiu, Recerca,
Ciència i Medi Ambient i Cultural) de la
Fundació.

Per això mateix el 97,3% dels projectes
de la FLC mantenen vinculació amb altres
iniciatives (ja sigui amb la resta de projectes
interns de la mateixa Fundació ”la Caixa”
o amb iniciatives externes). En concret, el
97,3% del total de projectes de la FLC es

Indicador GRI NGO6

Processos de coordinació amb les activitats i programes d’altres actors
Total

% total de
projectes
que:

NGO6
% total de projectes que mantenen vinculacions amb activitats
internes o externes a l’organització

ÀMBIT d’activitat (%)

Casos

%

Social

Educatiu

Recerca, Ciència i
Medi Ambient

Cultural

36

97,3

100

100

88,9

100

NGO6.1

Es coordinen amb altres projectes
INTERNS de la FLC

36

97,3

100

100

88,9

100

NGO6.2

Participen en programes/ iniciatives
EXTERNES

14

37,8

38,9

33,3

33,3

42,9

37

–

18

3

9

7

Projectes
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril de 2012.
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Indicador GRI NGO6

Processos de coordinació amb les activitats i programes d’altres actors
Codi

Enunciat

Valor (*)

NGO6.

% total de projectes que mantenen vinculacions internes o externes

97,3%

NGO6.1.

% de projectes que es coordinen amb altres projectes de la FLC

97,3%

NGO6.2.

% de projectes que participen en iniciatives externes

37,8%

NGO6.2.1

Nombre d’iniciatives externes en les quals participa

38

NGO6.2.2

Mitjana d’iniciatives externes en les quals participa (0-7)

1,03

NGO6.2.3

Participa en iniciatives internacionals (EUR o superior)

18,9%

NGO6.2.4

Manté una vinculació estable (contínua o periòdica) amb alguna iniciativa externa

24,3%

(*) Percentatges calculats sobre la base d’anàlisi del total dels 37 projectes que han format part de l’estudi. Al seu torn, aquesta base d’estudi de 37 projectes
analitzats representa el 100% de l’activitat de la Fundació ”la Caixa”.
Fonts: elaboració pròpia, ICTA i Enquesta Àrees de Programes FLC; abril 2012.

Posicionament i comunicació
institucional en sensibilització
pública
En consonància amb la seva missió de
«contribuir al progrés de les persones
i de la societat amb especial incidència
en els col·lectius més vulnerables [...].
Tot això, orientat per uns objectius de
transformació social sostenible i generació
d’oportunitats per a les persones», un
dels principals objectius que persegueix

l’activitat en comunicació de la FLC
és la incidència social. És l’Àrea de
Màrqueting Social, juntament amb
l’Àrea de Comunicació, la responsable
del posicionament i la comunicació
institucional de la Fundació en aquest
camp.

• La sensibilització de l’opinió pública.

Així, els vectors que defineixen l’actuació
en màrqueting social de la FLC, en
consistència i compliment amb la seva
missió, són:

La sensibilització de l’opinió pública és
un dels vectors més importants de la
FLC en l’assoliment de la seva missió. Les
temàtiques en les quals l’organització ha
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• El mecenatge.
• La intervenció social, cultural
i mediambiental.
• L’educació.
• La recerca.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

centrat els seus esforços i actuacions de
comunicació i sensibilització el 2011, i en
la majoria també en els últims cinc anys,
determinades, al seu torn, mitjançant criteris
definits per la Direcció de la FLC, han estat:
• Pobresa infantil.
• Incorporació laboral.
• Gent gran.
• Difusió de la cultura i la ciència.
• Educació.
En concret, la combinació d’estratègies,
activitats i actuacions que la FLC ha
realitzat en contribució a la sensibilització
pública, en les cinc temàtiques
abans mencionades, es concreten
en: campanyes de televisió, premsa,
espais exteriors i on-line, i relacions
públiques, fires i accions de màrqueting
directe i relacional. Al seu torn, totes i
cadascuna de les actuacions i activitats
de comunicació inclouen mecanismes
de mesurament de la seva incidència en
l’opinió pública, és a dir, disposen de
sistemes i indicadors per mesurar fins a
quin punt han generat canvis en l’opinió
o han contribuït a generar un estat de
percepció sobre la temàtica en qüestió.

Reconeixements a l’Obra Social
”la Caixa”
Al llarg de l’any 2011 l’Obra Social
”la Caixa” va obtenir, en reconeixement
a la seva tasca, les següents distincions
i premis:
• Associació de la Premsa de Madrid
L’Associació de la Premsa de Madrid
va otorgar un reconeixement a l’Obra
Social ”la Caixa” pel programa de
foment de la lectura de premsa a les
escoles. L’acte d’entrega va tenir lloc
el 24 de gener de 2011 a Madrid.

• P
 remis ESADE
Amb ocasió de la celebració de la XVI
Jornada Anual Alumni de l’Escola
Superior d’Administració i Direcció
d’Empreses (ESADE), es va entregar el
Premi ESADE a l’Obra Social ”la Caixa”.
La celebració va tenir lloc el 5 de maig
de 2011 al Palau de Congressos de
Catalunya.
• Premi de la Creu Roja
Amb ocasió de la celebració del Dia
Mundial de la Creu Roja i de la Mitja
Lluna Roja, es va entregar a l’Obra
Social ”la Caixa” la Medalla d’Or de
la Creu Roja. L’acte d’entrega va ser
presidit per SM la Reina el 10 de maig
de 2011 al Palau de Congressos i
Auditori RIOJAFORUM a Logronyo.
• V
 edició dels GoliADS UAO CEU
Awards
Premis concedits pels estudiants
de l’últim curs de la llicenciatura de
Publicitat del grup CEU (Universitat
Abat Oliba de Barcelona, San Pablo de
Madrid i Cardenal Herrera de València)
als professors de la Publicitat i de la
Comunicació. El premi va ser concedit
per l’anunci «Incorpora». L’acte
d’entrega es va celebrar el 12 de maig
de 2011 a la Universitat Abat Oliba a
Barcelona.
• III certamen de premis institucionals
de la Federació Espanyola
d’Associacions d’Espina Bífida
i Hidrocefàlia (FEBHI)
L’Obra Social ”la Caixa” va rebre el premi
a la solidaritat pel seu continu suport a la
FEBHI i per la seva contribució a la millora
de la qualitat de vida de les persones
afectades per discapacitat i, de manera
específica, d’aquest col·lectiu. L’acte
d’entrega es va celebrar el 4 de juny de
2011 a Madrid.
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• V
 III Premis Inversions a la millor Obra
Social de les Caixes d’Estalvis
El programa Incorpora va rebre el
primer premi en la categoria de Millor
Obra d’Assistència Social i Sanitària.
Així mateix, el programa de Beques de
Doctorat en Biomedicina va obtenir el
segon premi en la categoria de Millor Obra
d’Educació i Investigació. La celebració va
tenir lloc el 8 de juny de 2011 a la Reial
Casa de la Moneda de Madrid.
• 1
 a edició dels Premis INNOVA
Discapacitat
Amb ocasió de la 1a Fira de Discapacitat
i l’Ocupació de Barcelona, s’han creat
els Premis Innova Discapacitat per
premiar anualment l’entitat amb la
idea més innovadora d’integració per al
discapacitat. En la seva primera edició
han concedit el premi al programa
Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.
L’acte d’entrega es va celebrar el 9 de
juny de 2011 a Barcelona.
• 1
 a edició dels Premis GAVI Campaign
«Visionary Corporate Partner
Award»
Amb ocasió de la conferència de donants
que va tenir lloc a Londres el 13 de juny
de 2011, Gavi Alliance va concedir la
1a edició del premi GAVI Campaign
«Visionary Corporate Partner» a l’Obra
Social ”la Caixa” en reconeixement al
primer soci corporatiu del sector privat
de GAVI a Europa, i destacà el seu
compromís amb la tasca de GAVI a través
de les seves aportacions, les de l’Aliança
Empresarial per a la vacunació infantil i la
dels seus empleats. La celebració de l’acte
d’entrega va tenir lloc el 13 de juny de
2011 a Londres.

L’activitat de la Fundació ”la Caixa”

• A
 ssociació trobada empresarial
al Pirineu
Acte públic en reconeixement a l’Obra
Social ”la Caixa” per fer possible
l’exposició «La Col·lecció dels Tapissos
de la Catedral de Lleida». L’acte
d’entrega es va celebrar el 16 de juny
de 2011 a la Seu d’Urgell.
• 4
 1a edició dels Premis Internacionals
LAUS
Els jurats dels Premis Internacionals
LAUS de disseny gràfic i comunicació
visual van concedir el premi d’Or en la
categoria «Name» a Gent 3.0, la nova
denominació del programa de Gent
Gran de l’Obra Social ”la Caixa”. L’acte
d’entrega es va celebrar el 30 de juny de
2011 a Barcelona.
• P
 remi a la 7a edició del Festival
Internacional de Comunicació
Infantil «El Chupete»
El Festival Internacional de Comunicació
Infantil «El Chupete», amb la finalitat
de premiar anualment els millors treballs
creatius amb valors dirigits al públic
infantil, va concedir el premi al millor spot
d’animació 2011 a l’spot del programa
CaixaProinfància de l’Obra Social
”la Caixa”. La celebració de l’acte
d’entrega va tenir lloc l’1 de juliol
de 2011 a València.
• Medalla Concepció Arenal
El comitè organitzador de les XXV
Jornades Penitenciàries de Lugo
va concedir la Medalla Concepció
Arenal a l’Obra Social ”la Caixa”
en reconeixement a la seva ajuda
desinteressada en la prevenció del
delicte i en la reinserció social pel seu
programa de reinserció de reclusos. La
celebració de l’acte d’entrega va tenir
lloc el 19 de setembre de 2011 a Lugo.

• P
 remis IMSERSO «Infanta Cristina»
2011
Els premis IMSERSO «Infanta Cristina»
tenen com a finalitat impulsar els serveis
socials i sensibilitzar els diferents sectors
de la societat respecte a les necessitats
i demandes de la gent gran i de les
persones en situació de dependència
i de les seves famílies cuidadores. El
programa de Gent Gran de l’Obra Social
”la Caixa” ha estat guardonat en la
modalitat de «Premi al Mèrit Social» per
la seva extensa i continuada tasca a favor
de la gent gran. El premi fou presidit
per S.A.R. la Infanta Doña Cristina,
acompanyada per la Ministra de Sanitat
i Política Social, Doña Leire Pajín, el 5
d’octubre a Madrid.
• P
 remis revista Capital – Premis
de comunicació
La revista Capital va concedir a l’Obra
Social ”la Caixa” el primer premi de
comunicació en reconeixement pel seu
anunci publicitari «L’ànima no canvia».
L’acte d’entrega es va celebrar el 6
d’octubre de 2011 a Madrid.
• G
 uardons de la Delegació
de l’ONCE a Navarra
El Consell Territorial de l’ONCE a
Navarra va concedir el guardó del
«Bastó Blanc» de l’ONCE Navarra
2011 a l’Obra Social ”la Caixa” en
reconeixement a les seves accions, que
contribueixen d’una manera efectiva a
la normalització social de les persones
amb discapacitat. L’acte d’entrega es
va celebrar el 18 d’octubre de 2011 a
Pamplona.
• P
 remis Obra Social
Actualitat Econòmica
La revista Actualitat Econòmica va
reconèixer l’Obra Social ”la Caixa”
amb el premi especial del jurat pel seu
compromís global. L’acte d’entrega es
va celebrar el 19 d’octubre de 2011 a
Barcelona.
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• Premis Magisteri
El Grup Siena, editorial líder en
publicacions especialitzades dirigides a
la comunitat educativa, va reconèixer
l’Obra Social ”la Caixa” amb el
Premi Magisteri als Protagonistes de
l’Educació 2011, en reconeixement
al projecte EduCaixa i a la seva
participació, promoció i finançament
en nombroses iniciatives educatives.
L’acte d’entrega es va celebrar el 17
de novembre de 2011 a Madrid.
• P
 remis Columna
El Centre Excursionista de Catalunya
va otorgar a l’Obra Social ”la Caixa”
el Premi Columna del Centre, el més
alt guardó amb el qual aquesta entitat
premia els seus socis o institucions
que més s’han distingit pels seus
valors d’esforç, constància i dedicació
desinteressada pel bé de la societat.
L’acte d’entrega es va celebrar el 24
de novembre de 2011 a Barcelona.
• P
 remis CERMI.es 2011
El Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI)
va premiar l’Obra Social ”la Caixa”
en la categoria de Responsabilitat
Social Empresarial pel seu suport a la
iniciativa social de la discapacitat i que
ha mantingut com a compromís amb la
comunitat més enllà de la conjuntura
econòmica adversa. L’acte d’entrega es
va celebrar l’1 de desembre de 2011 a
Madrid.
• VI edició dels Premis FEDISFIBUR
La Federació de Persones amb Discapacitat
Física i Orgànica de Burgos (FEDISFIBUR)
va concedir a l’Obra Social ”la Caixa” el
seu premi anual pel programa d’integració
sociolaboral, Incorpora, en reconeixement
a la seva tasca a favor de les persones
amb discapacitat física i orgànica. L’acte
d’entrega va tenir lloc el 2 de desembre de
2011 a Burgos.
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• II Premis Fundació Igualtat Ciutadana
La Fundació Igualtat Ciutadana va
concedir a l’Obra Social ”la Caixa”
el seu premi anual en la categoria
d’«Entitat sense ànim de lucre
inclusiva» pels programes d’integració
sociolaboral Incorpora i Reincorpora.
L’acte d’entrega es va celebrar el 15 de
desembre de 2011 a Càceres.

• Premis COCEMFE Astúries 2011
La Confederació Espanyola de
Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica (COCEMFE) d’Astúries va
otorgar a l’Obra Social ”la Caixa” el
seu premi anual en la categoria de
«Premi Institució Pública» per la seva
trajectòria. La celebració va tenir lloc el
16 de desembre de 2011 a Astúries amb
la presència del president del Principat.
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Annexos
Paràmetres de la Memòria
Índex GRI

Annexos

Annexos

Paràmetres de la Memòria
La Fundació ”la Caixa” publica per segon
any consecutiu la seva Memòria de
Sostenibilitat. Aquesta Memòria ha estat
realitzada d’acord amb la metodologia de
l’estàndard de referència internacional:
«Guia per a l’elaboració de Memòries
de Sostenibilitat» del Global Reporting
Initiative (www.globalreporting.org),
adaptada a la nova guia versió G3.1
(publicada el març de 2011), i amb el
sector de les entitats no lucratives del GRI
(NGO Sector Supplement – NGOSS), fet
pel qual és una de les primeres fundacions
espanyoles en adoptar i presentar el seu
report en sostenibilitat d’acord amb les
especificitats del seu sector d’activitat.
La seva finalitat és aportar informació
rellevant que transmeti una visió precisa,
fiable, transparent i periòdica sobre el
desenvolupament econòmic, ambiental
i social de la Fundació, i millorar així la
rendició de comptes de les seves activitats
davant els seus diversos grups d’interès.
La present Memòria cobreix el 100% de
l’activitat de la Fundació ”la Caixa” durant
l’any 2011, i té la voluntat de publicar-se
amb periodicitat anual.
L’abast de les dades reportades es
correspon essencialment amb el dels
comptes anuals de la Fundació ”la Caixa”
2011, i fan referència a les persones i
centres d’activitat de la FLC. Així mateix,
s’inclou informació específica per àmbits
d’activitat. L’abast del contingut de la
memòria cobreix el 100% dels programes
d’activitat la gestió dels quals (i liquidació
econòmica del pressupost) és competència
de la Fundació. No obstant això, aquesta
edició reporta addicionalment sobre altres
activitats: i) que són gestionades per la FLC,
però la inversió econòmica de les quals és
liquidada directament sobre el pressupost
de l’Obra Social ”la Caixa” (per exemple,
Recerca – RecerCaixa) i ii) la competència

de les quals (gestió i liquidació
econòmica del pressupost) recau
exclusivament en l’Obra Social
”la Caixa” (per exemple, Habitatge
assequible i Lloguer solidari). L’abast
de la informació que es reporta sobre
aquestes activitats addicionals se centra
exclusivament en cobrir la informació
(continguts i indicadors) requerida pel
suplement sectorial d’entitats no lucratives
(NGOSS) corresponent a l’apartat de
la present Memòria de Sostenibilitat:
«L’activitat de la Fundació ”la Caixa”:
el valor i l’eficàcia de la seva activitat
per a la societat». La raó principal per
a la inclusió d’aquesta informació en
la present Memòria respon a l’objectiu
de proporcionar una visió raonable
i equilibrada de l’acompliment de
l’organització, atesa la rellevància i
significació d’aquests programes d’activitat
en el context socioeconòmic actual i per
la seva vinculació amb altres activitats
realitzades per la FLC. Així mateix, es
recomana al lector, per obtenir informació
addicional sobre els programes i projectes
de la FLC i l’Obra Social ”la Caixa”,
consultar l’Informe anual Obra Social
”la Caixa” 2011, accessible i disponible des
de la seva pàgina web: www.obrasocial.
lacaixa.es, en l’apartat d’Informació
Corporativa, així com l’Informe de
Responsabilitat Corporativa de ”la Caixa”.
La definició del contingut i posterior
elaboració d’aquesta edició de la
Memòria s’ha realitzat d’acord amb les
prioritats estratègiques de l’organització.
El procés de la seva elaboració inclou
la consulta interna a les diferents àrees
corporatives i els resultats obtinguts de
l’estudi intern, específic, realitzat per la
FLC per a l’elaboració de la Memòria de
Sostenibilitat d’aquesta edició. I sempre
d’acord amb la disponibilitat de les dades
requerides per la guia G3.1 i l’NGOSS del
GRI per part de l’organització. En concret,
aquest estudi intern específic responia
a un doble objectiu; per una banda,
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identificar els grups d’interès i la seva
participació a l’activitat de la FLC (i iniciar
així l’aplicació del principi de contingut
stakeholder inclusivenes del GRI). Per altra
banda, recollir la informació necessària per
elaborar els indicadors específics del sector
d’entitats no lucratives del GRI (NGOSS),
adaptant-los a la particularitat de l’activitat
realitzada per la FLC.
La metodologia utilitzada per a la realització
de l’estudi ha estat el qüestionari on-line,
que s’ha dirigit als responsables de cadascun
dels 37 projectes que han format part de
l’estudi, així com de les àrees corporatives
enquestades. S’han analitzat un total de 42
qüestionaris, cinc dels quals es corresponen
amb les àrees corporatives, i els 37 restants
a projectes de l’organització en els seus
quatre àmbits d’actuació (social, ciència,
recerca i medi ambient, cultura i educació),
que representen el 100% de l’activitat de
la FLC. El qüestionari es va realitzar durant
els mesos de març i abril de 2012, i tota la
informació que han facilitat feia referència
a l’any natural 2011.
Així mateix, tant per al disseny com per a
l’anàlisi d’aquest estudi, s’han observat i
aplicat els principis de contingut del GRI
(Technical Protocol. Applying the Report
Content Principles; Indicator Protocols
Set. Program Effectiveness. NGO Sector
Supplement), així com altres guies,
manuals i estàndards sobre grups d’interès
(The Stakeholder Engagement Manual,
volume 1 & 2, de The Stakeholder research
associates, UNEP i AccountAbility; AA1000
Stakeholder Engagement Standard 2011.
Final Exposure Draft de AccountAbility),
i sobre el disseny, formulació,
avaluació i monitoratge de programes
i projectes socials i els seus sistemes
integrats (principalment de la divisió de
desenvolupament social de l’organització
CEPAL de l’ONU, i del Departament
d’Avaluació de MIDEPLAN 2011, Xile).
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La metodologia d’anàlisi de les dades
recopilades ha estat l’anàlisi univariada
descriptiva de freqüències i percentatges
per caracteritzar els resultats obtinguts,
així com l’anàlisi de tabulació creuada
mitjançant taules de contingència. L’anàlisi
estadística de les dades s’ha realitzat
mitjançant el paquet estadístic SPSS ©
software, versió 19.
La realització d’aquest estudi intern
comporta el redisseny, per complet, del
reporting de la informació específica
sectorial (continguts i indicadors de
l’NGOSS del GRI), continguda en l’apartat
«L’activitat de la Fundació ”la Caixa: el
valor i l’eficàcia de la seva activitat per a la
societat» de la present Memòria. En aquest
sentit, cal puntualitzar que les dades
reportades en l’apartat «L’activitat de la
Fundació ”la Caixa”: àrees de programes»
de l’edició de la Memòria de Sostenibilitat
de 2010 no són comparables amb les
d’aquesta edició de 2011. Això és degut
a la diferent metodologia de recopilació,
anàlisi i reporting de la informació (en
haver-se produït la informació mitjançant

metodologies totalment diferents). No
obstant això, s’ha mantingut un títol de
l’apartat similar perquè ambdues responen
al mateix contingut d’informació.
Per altra banda, i per proporcionar la
informació (indicadors i continguts)
requerida per la nova guia genèrica, per
als tres àmbits de reporting –econòmic,
social i ambiental– s’han seguit els
protocols i factors de càlcul i conversió
recomanats en cadascun dels Indicator
Protocols Set, versió G3.1 del GRI.
Així mateix, s’han aplicat els principis
de qualitat indicats a la guia GRI i les
tècniques habituals en la comptabilitat
i en els informes financers.
En relació amb el diàleg amb els grups
d’interès, i com es posa de manifest a la
present Memòria mitjançant l’estudi intern
realitzat, és voluntat de l’organització el
fet de treballar en la millora contínua dels
processos de participació amb els grups
d’interès en exercicis posteriors com a
eina per conèixer i comprendre millor les
expectatives i interessos raonables dels
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grups i, conseqüentment, optimitzar la
seva resposta.
L’objectiu de la Fundació és seguir avançant
progressivament en els sistemes de
recollida i gestió de la informació, alhora
que s’incorporen nous indicadors de
sostenibilitat rellevants per a l’activitat de
l’organització i en el diàleg amb els nostres
grups d’interès.
En els propers anys la Fundació ”la Caixa”
té la voluntat de sotmetre a verificació
externa independent la Memòria de
Sostenibilitat perquè es comprovi la
veracitat dels seus continguts i l’aplicació
que s’ha fet dels principis per a la seva
elaboració.
D’acord amb els nivells d’aplicació
definits pel GRI, la Fundació ”la Caixa”
s’autodeclara l’obtenció del nivell
d’aplicació A, excepte per a l’apartat 1.2 de
l’índex GRI-G3.1, que no està disponible en
la present edició.

Annexos

Per a més informació:
Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Domicili Social: Avinguda Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona
Número d’identificació 512 del Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
Si desitja fer-nos arribar algun comentari o realitzar qualsevol consulta sobre aquest informe, li agrairem que ens l’enviï a través del
formulari que apareix a la següent pàgina web: www.obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html
La seva consulta/petició serà enviada al departament de l’Obra Social de la Fundació ”la Caixa” corresponent. Si en el període de cinc dies
hàbils no ha rebut cap tipus de resposta per part nostra, o no s’han posat en contacte amb vostè, li preguem que ens ho faci saber i així
podrem averiguar el motiu d’aquesta demora.
Obra Social – Fundació ”la Caixa”
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Índex GRI
A continuació, la següent taula mostra la correspondència entre els continguts i indicadors que estableix la nova guia versió G3.1 del Global Reporting Initiative i el seu suplement sectorial per a
entitats no lucratives (NGOSS) en l’elaboració de memòries de sostenibilitat i les pàgines de la Memòria de la Fundació ”la Caixa”, on es troba aquesta informació.
1. Estratègia i anàlisi
Pàg.
Memòria

Descripció

1.1

Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l’organització sobre la
rellevància de la sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia.

1.2

Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats.

Comentaris/Observacions

3-4
3-4; 55

2. Perfil de l’organització
Pàg.
Memòria

Descripció

2.1

Nom de l’organització.

2.2

Principals línies d’activitat de l’organització.

13; 37

2.3

Estructura operativa de l’organització, incloent-hi les oficines nacionals, seccions,
sucursals, oficines en el terreny de camp, les principals divisions, entitats operatives,
filials i empreses conjuntes (joint ventures).

16; 56

2.4

Localització de la seu principal de l’organització.

2.5

Nombre de països en els quals opera l’organització i nom dels països en els quals
desenvolupa activitats significatives o els que siguin rellevants específicament
respecte als aspectes de sostenibilitat tractats en la Memòria.

2.6

Naturalesa de la propietat i forma jurídica. Detalls i estat actual del registre sense
ànim de lucre.

2.7

Públic objectiu i grups d’interès afectats. Mercats servits (incloent-hi el desglossament
geogràfic, els sectors que abasteix i els grups d’interès afectats, clients/beneficiaris).

6

56
L'àmbit geogràfic d’actuació de la Fundació ”la Caixa” és majoritàriament el territori
espanyol, a excepció dels programes de l’Àrea Internacional, que operen en diferents
països d'arreu del món.
6
9; 10

Nota: (P) Principal – (A) Addicional – N/D: Informació no disponible – N/C: Informació parcial o no completa – N/A: No aplica.
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La Fundació ”la Caixa” desenvolupa la seva activitat principalment en el territori
espanyol. La pràctica totalitat dels ingressos i despeses són generats en aquest
territori.

Annexos

Pàg.
Memòria

Descripció

2.8

Dimensions de l’organització informadora, incloent-hi: nombre d’empleats; ingressos
nets; capitalització total/total d’actius nets, desglossada en termes de deute i
patrimoni net, o en termes d’actius i passius (per a organitzacions del sector privat);
i abast i escala de les activitats, o quantitat de productes o serveis prestats.

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per la Memòria en la mida, l’estructura
i la propietat de l’organització, incloent-hi: la localització de les activitats o canvis
que s’hi hagin produït, obertures, tancaments i ampliació d’instal·lacions; i canvis
en l’estructura del capital social i d’altres tipus de capital, el seu manteniment i
operacions de modificació del capital (per a ogranitzacions del sector privat).

2.10

Premis i distincions rebuts durant el període informatiu.

Comentaris/Observacions

18-19;
22-23

N/A

50-51

3. Paràmetres de la Memòria		
Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

3.1

Període cobert per la informació continguda en la Memòria (per exemple, exercici
fiscal, any natural).

3.2

Data de la Memòria anterior més recent (si n’hi hagués).

3.3

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).

54

3.4

Punt de contacte per a qüestions relatives a la Memòria o el seu contingut.

56

3.5

Procés de definició del contingut de la Memòria, incloent-hi: la determinació de la
materialitat, la prioritat dels aspectes inclosos en la Memòria i la identificació dels
grups d’interès que es preveu que utilitzaran la Memòria.

54

3.6

Cobertura de la Memòria (per exemple, països, divisions, filials, instal·lacions
arrendades, negocis conjunts, proveïdors).

54

La informació continguda en aquesta Memòria cobreix l’activitat, els centres i el
personal de la Fundació ”la Caixa”.

3.7

Indicar l’existència de limitacions de l’abast o cobertura de la Memòria.

54

No hi ha limitacions rellevants a l’abast o cobertura de la present Memòria.
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La informació continguda en aquesta Memòria fa referència a l’any natural 2011.
La present Memòria correspon a la publicació de la segona edició.

58

La Memòria de Sostenibilitat de la Fundació ”la Caixa” es presentarà amb caràcter
anual.
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Pàg.
Memòria

Descripció

3.8

La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts (joint ventures), filials,
instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i altres entitats que puguin
afectar significativament la comparabilitat entre períodes i/o entre organitzacions.

3.9

Tècniques de mesurament de dades i bases per realitzar els càlculs, incloent-hi
les hipòtesis i tècniques subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació
d'indicadors i la resta d'informació de la Memòria.

3.10

N/A

Comentaris/Observacions

Indicador no aplicable. No s’han produït canvis que puguin afectar significativament
la comparabilitat entre períodes.

54-55

La present Memòria s’ha elaborat conforme a la guia per a l’elaboració de
memòries de sostenibilitat del GRI nova versió G3.1, als seus protocols tècnics i
al seu suplement específic per al sector de les entitats no lucratives (NGO Sector
Supplement-NGOSS).

Descripció de l’efecte que pugui tenir la reformulació d’informació pertanyent a
memòries anteriors, juntament amb les raons que han motivat aquesta reformulació
(per exemple, fusions i adquisicions, canvi en els períodes informatius, naturalesa del
negoci o mètodes de valoració).

N/A

Indicador no aplicable. No s’han produït reexpressions d’informació significatives
relatives a períodes anteriors.

3.11

Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l’abast, la cobertura o els mètodes
de valoració aplicats en la Memòria.

N/A

Indicador no aplicable. No s’han produït canvis significatius relatius a períodes
anteriors.

3.12

Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la Memòria.

57

Vegeu l’apartat «Índex GRI» de la present Memòria.

3.13

Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa de la
Memòria. Si no s’inclou en l’informe de verificació en la Memòria de Sostenibilitat,
cal explicar l’abast i la base de qualsevol altra verificació externa existent. També s’ha
d’aclarir la relació entre l'organització informadora i el proveïdor o proveïdors de la
verificació.

55

Atès que és la segona publicació, no s’ha procedit a una verificació externa de la
Memòria. No obstant això, és consideració de la Fundació ”la Caixa” autodeclarar
la Memòria amb la qualificació A, d’acord amb el sistema de qualificació
del GRI-G3.1.

4. Govern, compromisos i participació amb els grups d’interès				
Pàg.
Memòria

Descripció

4.1

Estructura de govern de l’organització, incloent-hi els comitès del màxim Òrgan de
Govern responsable de tasques com ara la definició de l’estratègia o la supervisió de
l’organització.

4.2

Indicar si el President del màxim Òrgan de Govern ocupa també un càrrec executiu
(i, si és així, la seva funció dins de la direcció de l’organització i les raons que la
justifiquin).

4.3

En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, s’indicarà el
nombre de membres del màxim Òrgan de Govern que siguin independents o no
executius.
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12-15

El President del Patronat de la Fundació ocupa el càrrec de President de l’Òrgan
Directiu, però sense exercir cap càrrec executiu dins de la Fundació.
14-16

59

Vegeu composició del Patronat i de l’equip de direcció.
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Pàg.
Memòria

Descripció

4.4

Mecanismes dels accionistes, empleats i altres grups d’interès interns (per exemple,
membres) per comunicar recomanacions o indicacions al màxim Òrgan de Govern.

4.5

Vincle entre la retribució dels membres del màxim Òrgan de Govern, alts directius
i executius (incloent-hi els acords d'abandonament del càrrec) i l’acompliment de
l’organització (incloent-hi el seu acompliment social i ambiental).

4.6

Procediments implantats per evitar conflictes d’interessos en el màxim Òrgan de
Govern.

14-15

4.7

Procediments per determinar la composició, capacitació i experiència exigible als
membres del màxim Òrgan de Govern i els seus comitès, incloent-hi qualsevol
consideració sobre el sexe i altres indicadors de diversitat.

N/D

4.8

Declaracions de missió i valors desenvolupats internament, codis de conducta i
principis rellevants per a l’acompliment econòmic, ambiental i social, i l’estat de la
seva implementació.

4.9

Procediments del màxim Òrgan de Govern per supervisar la identificació i gestió, per
part de l’organització, de l’acompliment econòmic, ambiental i social, incloent-hi
riscos i oportunitats associades, així com l’adherència o compliment dels estàndards
nacionals i internacionalment acordats, els codis de conducta i principis. I també els
procediments per a la supervisió de l’eficàcia dels programes.

4.10

Procediment per avaluar el propi acompliment del màxim Òrgan de Govern,
especialment respecte a l’acompliment econòmic, ambiental i social. Així com els
procediments per al nomenament, destitució i ocupació o permanència com a
membre en el màxim Òrgan de Govern.

4.11

Descripció de com l’organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució.

4.12

Principis, programes i/o iniciatives en els àmbits socials, ambientals i econòmics,
desenvolupats externament, que l’organització subscrigui o aprovi.

11

4.13

Principals associacions a les quals pertanyi (com ara associacions sectorials),
coalicions i aliances, i/o ens nacionals i internacionals als quals l’organització dóna
suport i: sigui present en els Òrgans de Govern; participi en projectes o comitès;
proporcioni un finançament important que excedeixi les obligacions dels socis; tingui
consideracions estratègiques.

11

4.14

Relació de grups d’interès que l’organització ha inclòs.

10
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Tots els empleats de la FLC disposen d’una adreça de correu electrònic per comunicar
les recomanacions o indicacions que creguin oportunes.
13; 26-27

9

14-15;
18-20

13

N/D

60
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Pàg.
Memòria

Descripció

4.15

Base per a la identificació i selecció de grups d’interès amb els quals l’organització es
compromet.

10

4.16

Enfocaments adoptats per a la inclusió i vinculació dels grups d’interès, incloent-hi la
freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d'interès.

38-39

4.17

Principals aspectes d’interès i preocupacions que hagin sorgit mitjançant la
participació dels grups d’interès i la forma en què l’organització ha respost als grups
en l’elaboració de la Memòria.

N/D

Comentaris/Observacions

Informació sobre l’enfocament de gestió i/o direcció		
Pàg.
Memòria

Dimensió

Descripció

D. econòmica

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció econòmica en referència
a: acompliment econòmic, presència en el mercat (incloent-hi l’impacte en
les economies locals), impacte econòmic indirecte, assignació de recursos,
inversió socialment responsable i recaptació ètica de fons.

18-20

D. ambiental

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció mediambiental en
referència a: materials, energia, aigua, biodiversitat, emissions, abocaments
i residus, productes i serveis, compliment normatiu, transport i altres
aspectes generals.

29-35

D. social

Descripció de l’enfocament de gestió i/o direcció social en pràctiques
laborals i ètica en el treball en referència a: ocupació, relació empresa/
treballadors, salut i seguretat a la feina, formació i educació, diversitat
i igualtat d’oportunitats.

20-29
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Índex d’indicadors GRI G3.1. i específics del sector d’entitats no lucratives
Econòmics
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

EC1

P

Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, despeses
d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la
comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a proveïdors de capital
i a governs.

EC2

P

Conseqüències financeres i altres riscos i oportunitats per a les activitats
de l’organització a causa del canvi climàtic.

EC3

P

Cobertura de les obligacions de l’organització degudes a programes
de beneficis socials.

EC4

P

Ajudes financeres significatives rebudes de governs.

EC5

A

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard desglossat per sexe
i el salari mínim local en llocs on es desenvolupin operacions significatives.

26

El salari base anual de la categoria o nivell inicial, segons retribució del
conveni col·lectiu de la Fundació, és dues vegades superior al salari mínim
interprofessional anual a Espanya per a l’any 2011.

EC6

P

Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals
en llocs on es desenvolupin operacions significatives.

19

La Fundació ”la Caixa” no disposa d’una política formalitzada pel que fa a
compres/despesa a proveïdors locals, la major part de l’activitat de la Fundació
es realitza en territori espanyol i el volum de compres a proveïdors no locals
no és significatiu.

EC7

P

Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius procedents
de la comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions significatives.

N/A

EC8

P

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis
prestats principalment per al benefici públic mitjançant compromisos
comercials, pro bo o en espècie.

N/D

EC9

A

Comprensió i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius,
incloent-hi l’abast d’aquests impactes.

N/D

N/D
28
La Fundació ”la Caixa” no ha rebut ajudes financeres significatives de governs
en el període que comprèn aquesta Memòria, any 2011.

NGO7

P

Assignació de recursos.

NGO8

P

Fonts de finançament per categoria i els cinc principals donants, així com el
valor monetari de la seva contribució.
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18

No hi ha procediments específics per a la contractació local d’alts directius.
Tots els directius i empleats contractats per la Fundació ”la Caixa” tenen
la funció de gestionar programes o serveis dins del territori espanyol i els
directius contractats són del territori espanyol.
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Mediambientals		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

EN1

P

Materials utilitzats, per pes o volum.

32

EN2

P

Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats.

32

Comentaris/Observacions

EN3

P

Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries.

33-34

EN4

P

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries.

33-34

EN5

A

Estalvi d’energia a causa de la conservació i de millores en l’eficiència.

33-34

No es disposa de dades quantitatives, només es dóna informació descriptiva.

EN6

A

Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el consum
d’energia o basats en energies renovables, i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives.

34

No es disposa de dades quantitatives, només es dóna informació descriptiva.

EN7

A

Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i les reduccions
aconseguides amb aquestes iniciatives.

34

No es disposa de dades quantitatives, només es dóna informació descriptiva.

EN8

P

Captació total d’aigua per fonts.

33

EN9

A

Fonts d’aigua que han estat afectades significativament per la captació
d’aigua.

N/A

Tot el consum d’aigua que realitza la Fundació ”la Caixa” prové d’aigua
sanitària, per la qual cosa la seva captació és majoritàriament superficial
a través del sistema de proveïment municipal i el seu rebuig es realitza a
través de la xarxa de clavegueram municipal, de manera que no s’afecten
fonts d’aigua ni hàbitats relacionats per l’extracció de l’aigua de manera
significativa.

EN10

A

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada.

33

EN11

P

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins d’espais naturals protegits o
d’àrees d’alta biodiversitat no protegides. Indiqueu la localització i la mida
de terrenys en propietat, arrendats o que són gestionats, d’alt valor en
biodiversitat en zones alienes a àrees protegides.

35

EN12

P

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en espais
naturals protegits o en àrees d’alta biodiversitat no protegides, derivats de
les activitats, productes i serveis en àrees protegides i en àrees d’alt valor en
biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides.

N/A

Els Jardins de Cap Roig estan subjectes al Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge Castell-Cap Roig. Les activitats culturals es desenvolupen
de forma compatible amb els objectius globals de conservació del medi
natural i del paisatge establerts per aquest Pla especial, que determina i
especifica els diferents usos i activitats admeses a la zona i es regulen en
congruència amb els valors protegits.

EN13

A

Hàbitats protegits o restaurats.

N/A

Els Jardins de Cap Roig estan subjectes al Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge Castell-Cap Roig. Les activitats culturals es desenvolupen
de forma compatible amb els objectius globals de conservació del medi
natural i del paisatge establerts per aquest Pla especial, que determina i
especifica els diferents usos i activitats admeses a la zona i es regulen en
congruència amb els valors protegits.
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Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

EN14

A

Estratègies i accions implantades i planificades per a la gestió d’impactes
sobre la biodiversitat.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

EN15

A

Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu perill d’extinció, incloses
en la Llista Vermella de la IUCN i en llistes nacionals i els hàbitats de les quals
es trobin en àrees afectades per les operacions segons el grau d’amenaça de
l’espècie.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”. L’activitat de
la FLC no afecta cap hàbitat amb espècies incloses en la Llista Vermella de la
IUCN.

EN16

P

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes.

33

EN17

P

Altres emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes.

33

EN18

A

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les
reduccions aconseguides.

EN19

P

Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes.

N/A

Indicador no aplicable, ja que la Fundació ”la Caixa”, pel tipus d’activitat que
realitza, no produeix emissions significatives de substàncies destructores de la
capa d’ozó.

EN20

P

NO, SO i altres emissions significatives a l’aire per tipus i pes.

N/A

Indicador no aplicable, tenint en compte el baix nivell de consum
de combustibles fòssils de la Fundació ”la Caixa”.

EN21

P

Abocaments totals d’aigües residuals, segons la seva naturalesa i destinació.

N/A

Indicador no aplicable. Els abocaments d’aigües residuals que realitza la
Fundació ”la Caixa” són assimilables a aigües residuals urbanes i, per tant,
no es consideren abocaments significatius d'aigües residuals, ni contaminants.

EN22

P

Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament.

N/D

EN23

P

Nombre total i volum dels vessaments accidentals més significatius.

N/A

Indicador no aplicable, ja que durant el 2011 no s’ha produït cap vessament
accidental significatiu a la Fundació ”la Caixa”.

EN24

A

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es consideren
perillosos segons la classificació del Conveni de Basilea, annexos I, II, III i VIII, i
percentatge de residus transportats internacionalment.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

EN25

A

Identificació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat de recursos
hídrics i hàbitats relacionats, afectats significativament per abocaments
d'aigua i aigües d’escorrentia de l’organització informadora.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

EN26

P

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals de les activitats, productes i
serveis, i el grau de reducció d’aquest impacte.

N/D

EN27

P

Percentatge de productes venuts, i els seus materials d’embalatge, que són
recuperats al final de la seva vida útil, per categories de productes.

N/A
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No es disposa de dades quantitatives, només es dóna informació qualitativa/
descriptiva.

Indicador no aplicable, ja que la Fundació ”la Caixa” no comercialitza
productes susceptibles de ser recuperats.

Annexos

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

EN28

P

Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries per
incompliment de la normativa ambiental.

EN29

A

Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres béns i
materials utilitzats per a les activitats de l’organització, així com del transport
de personal.

EN30

A

Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals.

32

Comentaris/Observacions

Durant l’exercici 2011, la Fundació ”la Caixa” no ha estat objecte de multes o
sancions judicials rellevants relacionades amb el compliment de la normativa
mediambiental.

N/D

34

Socials: pràctiques laborals
Indicador

Pàg.
Memòria

Tipus

Descripció

LA1

P

Desglossament del col·lectiu de treballadors i voluntaris per tipus d’ocupació,
per contracte, per regió i per sexe.

23

LA2

P

Nombre total d’empleats i taxa de noves contractacions i rotació mitjana
d'empleats, desglossats per grup d’edat, sexe i regió.

25

LA3

A

Beneficis socials per als empleats amb jornada completa, que no s’ofereixen
als empleats temporals o de mitja jornada, desglossat per ubicacions
significatives d’activitat.

28

LA15

P

Nivells de reincorporació a la feina i de retenció després de la baixa per
maternitat o paternitat, desglossats per sexe.

25

NGO9

P

Mecanismes dels empleats per comunicar recomanacions i queixes i rebre’n la
resolució adoptada.

21

Tots els empleats de la FLC disposen d’una adreça de correu electrònic per
comunicar les recomanacions o indicacions que creguin oportunes.

LA4

P

Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu.

20

El 100% dels empleats de la Fundació estan coberts pel Conveni Col·lectiu
Propi.

LA5

P

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius, incloent-hi si
aquestes notificacions són especificades en els convenis col·lectius.

21

LA6

A

Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de salut
i seguretat conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i
assessorar sobre programes de salut i seguretat a la feina.

20-21

LA7

P

Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes
mortals relacionades amb la feina per regió i per sexe.

20
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Indicador

Pàg.
Memòria

Tipus

Descripció

LA8

P

Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos
que s’apliquin als treballadors, a les seves famílies, als voluntaris
o als membres de la comunitat pel que fa a malalties greus.

27

LA9

A

Temes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats.

21

LA10

P

Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat, desglossat per sexe
i per categoria d'empleat.

27

LA11

A

Programes de gestió d’habilitats i de formació contínua que fomentin
l’ocupabilitat dels treballadors i que els donin suport en la gestió del final
de les seves carreres professionals.

27

LA12

A

Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l'acompliment
i de desenvolupament professional, desglossat per sexe.

26

LA13

P

Composició dels Òrgans de Govern Corporatiu i plantilla, desglossat
per categoria d’empleat, sexe, grup d’edat, pertinença a minories i altres
indicadors de diversitat.

14-16; 24;
26

LA14

P

Relació entre salari base dels homes respecte al de les dones, desglossat
per categoria professional.

27

Comentaris/Observacions

No es reporta sobre el nombre total d’hores de formació, ja que no es
disposa d’aquesta informació per al període cobert en aquesta Memòria
2011.

Aproximadament, el 81% del total d’empleats de la Fundació ”la Caixa”
reben avaluació per rendiment anual.

La relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones i per
categoria professional és d’1.

Social: drets humans		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

HR1

P

Percentatge i nombre total de contractes i acords d’inversió significatius
que incloguin clàusules que incorporen preocupacions en matèria de drets
humans o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans.

HR2

P

Percentatge dels proveïdors, contractistes i altres socis comercials significatius
que han estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures
adoptades com a conseqüència.

N/D

HR3

A

Total d’hores de formació dels empleats sobre polítiques i procediments
relacionats amb aquells aspectes dels drets humans rellevants per a les seves
activitats, incloent-hi el percentatge d'empleats formats.

27

HR4

P

Nombre total d’incidents de discriminació i mesures correctives adoptades.
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Els models de contractes de serveis inclouen una clàusula mitjançant la qual
l’empresa declara conèixer els Principis del Pacte Mundial de les Nacions
Unides, assumint íntegrament el seu contingut i comprometent-se al seu
estricte compliment.

Al llarg del període de la present Memòria 2011, no s’ha comunicat cap
incident per discriminació.

Annexos

Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

HR5

P

Activitats, operacions i proveïdors significatius identificats de l’organització en
els quals el dret a la llibertat d’associació i el d’acollir-se a convenis col·lectius
puguin ser violats o puguin córrer importants riscos, i mesures adoptades per
donar suport a aquests drets.

HR6

P

Activitats, operacions i proveïdors significatius identificats que comporten
un risc potencial d’incidents d’explotació infantil, i mesures adoptades per
contribuir a l'abolició efectiva de l’explotació infantil.

N/A

Tenint en compte el seu àmbit d’actuació, a la Fundació ”la Caixa” no s'han
identificat activitats ni operacions de risc.

HR7

P

Operacions i proveïdors significatius identificats com de risc significatiu de ser
origen d’episodis de treball forçat o obligatori, i les mesures adoptades per
contribuir a l’eliminació de totes les formes de treball forçat o obligatori.

N/A

Tenint en compte el seu àmbit d’actuació, a la Fundació ”la Caixa” no s'han
identificat activitats ni operacions de risc.

HR8

A

Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les polítiques
o procediments de l’organització en aspectes de drets humans rellevants per
a les activitats.

N/D

HR9

A

Nombre total d’incidents relacionats amb violacions dels drets dels indígenes
i mesures adoptades.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

HR10

P

Percentatge i nombre total d’operacions que han estat objecte de revisions
o avaluacions d'impactes en matèria de drets humans.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa” atès el model
organitzatiu actual de recursos humans ubicat al territori espanyol.

HR11

P

Nombre de queixes relacionades amb els drets humans que han estat
presentades, tractades i resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris formals.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa” atès el model
organitzatiu actual de recursos humans ubicat al territori espanyol.

L’any 2011, la Fundació ”la Caixa” no ha identificat cap activitat i/o situació
de risc en aquest sentit.

Social: societat		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

SO1

P

Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per avaluar i
gestionar els impactes de les operacions en les comunitats, incloent-hi
entrada, operació i sortida de l’empresa.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

SO9

P

Operacions amb impactes negatius significatius possibles o reals en les
comunitats locals.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

SO10

P

Mesures de prevenció i mitigació implantades en operacions amb impactes
negatius significatius possibles o reals en les comunitats locals.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.
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Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

SO2

P

Percentatge i nombre total de programes/unitats de negoci analitzades
respecte a riscos relacionats amb la corrupció.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats i naturalesa de la Fundació ”la Caixa”.
No obstant això, la Fundació ”la Caixa” disposa d’una normativa interna que
regula la seva actuació en relació amb el compliment de diverses obligacions
imposades a les fundacions per la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig
de capitals i finançament del terrorisme. Així mateix, anualment la Caixa
d’Estalvis realitza auditories a l’activitat de l’Obra Social ”la Caixa” i analitza
els riscos inherents a la part auditada.

SO3

P

Percentatge d’empleats formats en les polítiques i procediments
anticorrupció de l’organització.

N/A

«Indicador no aplicable a les activitats i naturalesa de la Fundació
”la Caixa”». No obstant això, tots els empleats de la FLC tenen l’obligació
de conèixer i complir les normatives internes de què disposa la Fundació,
entre altres, la normativa 000 «Codi de Valors Ètics: funcionament intern i
actuació professional», que regula els conflictes d’interès, i la normativa 029
«Prevenció d’activitats delictives i finançament del terrorisme», la finalitat
de la qual és facilitar les corresponents pautes d’actuació en relació amb el
compliment de diverses obligacions imposades a les fundacions per la Llei
10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

SO4

P

Mesures preses en resposta a incidents de corrupció.

Al llarg del període de la present Memòria 2011, no s’ha comunicat cap
incident de corrupció i, per tant, no s’ha hagut d’adoptar cap mesura.

SO5

P

Posició en les polítiques públiques i participació en el seu desenvolupament
i en el d'activitats de lobbing.

Tota relació de la Fundació ”la Caixa” amb l’Administració es desenvolupa
d’acord amb el marc de l’actuació –i dins seu– que descriu la normativa
interna 000 «Codi de Valors Ètics: funcionament intern i actuació
professional» de la Fundació “la Caixa”.

SO6

A

Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics
o a institucions relacionades, per països.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

SO7

A

Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques
monopolístiques i contra la lliure competència, i els seus resultats.

N/A

Indicador no aplicable a les activitats de la Fundació ”la Caixa”.

SO8

P

Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions
no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions.
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L’any 2011 la Fundació ”la Caixa” no ha rebut multes significatives
o sancions no monetàries per incompliment de lleis i regulacions.
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Social: responsabilitat de producte 		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

Comentaris/Observacions

PR1

P

Fases del cicle de vida dels productes i serveis en les quals s’avaluen per
ser millorats, si escau, els seus impactes en la salut i seguretat dels clients,
i percentatge de categories de productes i serveis significatius subjectes a
aquests procediments d'avaluació.

N/D

PR2

A

Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment de la regulació legal o
dels codis voluntaris relatius als impactes dels productes i serveis en la salut
i la seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts en funció del tipus de
resultat d’aquests incidents.

N/D

PR3

P

Tipus d’informació sobre els productes i serveis que són requerits pels
procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i serveis
subjectes a aquests requeriments informatius.

N/D

PR4

A

Nombre total d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius
a la informació i a l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en funció
del tipus de resultat d’aquests incidents.

L’any 2011, la Fundació ”la Caixa” no ha rebut multes significatives o
sancions no monetàries per incompliment de lleis i regulacions.

PR5

A

Pràctiques respecte a la satisfacció del client, incloent-hi els resultats dels
estudis de satisfacció del client.

La Fundació ”la Caixa” realitza un registre i anàlisi mensual i anual tant del
seu servei d'atenció telefònica com del correu electrònic.

PR6

P

Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis
voluntaris vinculats a l’obtenció de finançament i esmentats en
comunicacions de màrqueting, incloent-hi la publicitat, altres activitats
promocionals i els patrocinis.

La Fundació ”la Caixa” segueix la legislació vigent que li és aplicable en
aquest camp.

PR7

A

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de les regulacions relatives
a les comunicacions de màrqueting, incloent-hi la publicitat, la promoció i el
patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultats d’aquests incidents.

Al llarg del període de la present Memòria 2011, no s’ha comunicat
cap incident fruit de l’incompliment de les regulacions relatives a les
comunicacions de màrqueting.

PR8

A

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el
respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients.

Al llarg del període de la present Memòria 2011, no s’han rebut reclamacions
degudament fonamentades en relació amb el respecte a la privacitat i la fuga
de dades personals de beneficiaris i usuaris.

PR9

P

Cost d’aquelles multes significatives fruit de l’incompliment de la normativa
en relació amb el subministrament i l’ús de productes i serveis de
l’organització.

Al llarg del període de la present Memòria 2011, la Fundació ”la Caixa” no
ha rebut cap multa significativa fruit de l’incompliment de la normativa en
relació amb el subministrament i serveis de la fundació; conseqüentment, no
hi ha cap cost.
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La Fundació ”la Caixa” segueix la legislació vigent que li és aplicable en
aquest camp.
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Específic sectorial: eficàcia dels programes		
Indicador

Tipus

Pàg.
Memòria

Descripció

NGO1

P

Processos de participació dels grups d’interès afectats en el disseny, execució,
seguiment i avaluació de la política i accions del programa.

38-40

NGO2

P

Mecanismes per a l’obtenció de feedback i queixes en relació amb els
programes i les seves polítiques, i per determinar les accions que cal prendre
en la seva resposta.

40-43

NGO3

P

Sistema per al seguiment, avaluació i aprenentatge (incloent-hi sistemes de
mesurament de l’eficàcia i impacte del programa), els canvis resultants en els
programes i com són comunicats.

43-45

NGO4

P

Mesures per integrar el component de «gènere i diversitat» en el disseny,
execució, seguiment, avaluació i cicle d'aprenentatge del programa.

46-47

NGO5

P

Processos per a la formulació, comunicació, implementació i canvi en
posicions d’incidència política i en campanyes de sensibilització pública.

49-50

NGO6

P

Processos que permetin tenir en compte i coordinar amb les activitats
i el programa d’altres actors.

48-49
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